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मेरो भनाई 
अध9"याJयक 2नकायले Vच2लत कानूनÄारा वन तथा व"यज"त ुस(ब"धी कसूरहYको अनसु"धान, अ2भयोजन र मÅुा 
पपु9I गन9 अ2धकार पाएका रािE Fय 2नकुG ज/आरI/संरIण IेC काया9लय र 2ड2भजन वन काया9लयको काम 
चनुौतीपूण9 छ। वन, वनNप2त तथा व"यज"तकुो अवैध संकलन, चोरM 2नकासी/िशकारM तथा अवैध wयापारमा 
अपराधीहYबाट हनुे र अपनाइने तZरकामा JवÉान र VJव2धको कारण आएको पZरवत9नले यी 2नकायहYबाट हनुे 
अनसु"धान, अ2भयोजन र "याय स(पादन काय9लाई जJटल बनाएको छ। अध9"याJयक 2नकायबाट स(पादन हनुे 
"याय स(ब"धी काममा "यायका मा"य 2सcा"तहYको Vयोग Ñयादै मह_वपूण9 रहM आएको कुरामा Jवम2त हनु 
सÖदैन। यसै कुरालाई ÜिE टगत गदá यस Jवभाग अ"तग9तका अध9"याJयक अ2धकार पाएका काया9लयहY र 2ड2भजन 
वन काया9लयबाट कारवाहM र Jकनारा हनुे मÅुाहYमा काय9Jव2ध कानूनको Vयोगमा एकYपता lयाउन आवxयक 
भएकोले यो "व"यज"त ुस(ब"धी कसूर अनसु"धान र अ2भयोजन 5द7दश9न, २०७७ तयार गZरएको छ। 

यस 5द7दश9नमा व"यज"त ुस(ब"धी कसूरको 2बह} गम जानकारM, नेपालको संवैधा2नक र कानूनी wयवNथा, अनसु"धान 
अ2धकारMले àयान 5दनपुनn Jवशेष कानूनी wयवNथा, अनसु"धानको स"दभ9मा मानव अ2धकार संरIण, यातना JवYcको 
कानूनी wयवNथा, व"यज"त ुकसूर स(ब"धी मÅुामा "याJयक ÜिE टकोण समेतका सैcाि"तक पIका साथै व"यज"त ु
कसूरको अनसु"धान र अ2भयोजन स(ब"धी Vकृयाको बारेमा सरल र 2सल2सलावc Yपमा उlलेख गZरएको छ। 
मÅुा अनसु"धान तथा अ2भयोजनको |ममा तयार गनु9पनn Jव2भ" न 2लखतहYको ढाँचालाई पZरिशE टमा 5दइएकोले 
व"यज"त ुस(ब"धी कसूरको अनसु"धान र अ2भयोजनमा संल7न हनुे सबै कम9चारM र सरोकारवालाको ला2ग यो 
5द7दश9न भरपदä र सहयोगी हनुेछ। साथै, वन तथा व"यज"त ुसंरIणमा काय9रत कम9चारMहYले मौजदुा कानूनको 
काया9"वयन र पZरपालना गन9 छZरएर रहेका काय9Jव2धगत कानूनी wयवNथालाई एकãकृत एवं चरणवc oृåलाको 
Yपमा सरलMकृत गZर उlलेख गZरएकोले यस 5द7दश9नबाट 2छटो छZरतो "याय स(पादनमा सघाउ प7ुने र "यायका 
मा"य 2सcा"तको Vयोगमा एकYपता आउने Jवx वास 2लएको छु। 

अ"तमा, यस 5द7दश9न तयार गZर Vकाशन यो7य बनाई 5दन ुभएकोमा उtच अदालतका पूव9 मsुय "यायाधीश 
माननीय oी केशरM राज पिrडत र पूव9 "यायाधीश माननीय oी JवनोदVसाद शमा9 V2त आभार wयz गन9 चाह"छु। 
यस काममा संल7न भई सहयोग गनn Jवभागका योजना अ2धकृत oी वेद कुमार ढकाल र सहायक अनसु"धान 
अ2धकृत oी JवEण ुVसाद थप2लया, डwल ुडwल ुएफ नेपालका व"यज"त ुwयापार अनगुमन Vमखु oी माधव खvका 
लगायत पनुरावलोकनकता9हY, सरोकारवाला 2नकाय एवं wयिzहY तथा यस 5द7दश9नको ला2ग सहयोग पçु याउने 
डwल ुडwल ुएफ नेपाललाई ध"यवाद 5दन चाह"छु। 
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Vकाशकãय 
नेपालको संJवधानले अ"तरपNुता सम"यायको मा"यतालाई आ_मसात गदá देशको Vाकृ2तक êोत साधन 
एवं वन, व"यज"त,ु पंIी, वनNप2त लगायत समX जैJवक JवJवधताको संरIण, संवध9न र वातावरण 
अनकूुल 5दगो उपयोग गनn Jवषयलाई राÑयको नी2तको Yपमा Nवीकार गरेको छ। रािE Fय 2नकुG ज 
तथा व"यज"त ु संरIण ऐन, २०२९, स} कटाप" न व"यज"त ु तथा वनNप2तको अ"तरा9Jíय wयापार 
2नय"Cण ऐन, २०७३ र वन ऐन, २०७६ मा सामJयक संशोधन र पZरमाज9न गZर नेपालको संवैधा2नक 
wयवNथा र नेपाल पI बनेका अ"तरा9Jíय V2तवcता पूरा गनn Vयास भएका छन।्  

नेपालमा व"यज"त ुस(ब"धी कसूरको अनसु"धान, अ2भयोजन र Jकनारासमेत अध9"याJयक 2नकायबाट 
स(पादन गZरंदै आएको लामो अनभुव छ। नेपालको संJवधानले एक वष9 भ"दा बढM कैद सजाय हनुे 
फौजदारM कसूर स(ब"धी मÅुा अदालत वा "याJयक 2नकाय बाहेक अ"य 2नकायको अ2धकार IेCमा पन9 
नसÖने संवैधा2नक wयवNथा गरेको छ। संJवधान Vार(भ हनुभु"दा पJहले संरIणसँग स(बि"धत 
अध9"याJयक 2नकायबाट स(पादन गZरंदै आएका एक वष9 कैद सजाय भ"दा बJढ हनुे मÅुाहY हाल 
2नय2मत अदालतबाट कारवाहM र Jकनारा हनुे गरेको छ। अJपत ुएक वष9भ"दा कम अव2धको सजाय 
हनुे मÅुाहY वन र व"यज"त ुसंरIण स(ब"धी 2नकायबाट शYु कारवाहM र Jकनारा गनn हाîो अïयास 
कायमै छ।  

Jव.सं. २०७५ भदौ १ गतेदेिख लागू भएको मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ ले लामो 
समयस(म Vचलनमा रहेको मलुकुã ऐनमा आधाZरत फौजदारM काय9Jव2धमा उlलेsय पZरवत9न lयाएको 
छ। "याJयक 2नण9य, अ"तरा9Jíय दाJय_व र समका2लन "याJयक अïयासको स"दभ9ले पर(परागत "याय 
स(पादन Vकृयामा पZरमाज9न र सधुारलाई इJङ ्गत गरेको छ। मÅुा कारवाहMको 2सल2सलामा Jवशेष 
संवेदनशील Yपमा हेZरन ुपनn मानव अ2धकार संरIण, Nवtछ सनुवुाईका आधारभतू मा"यता, Vाकृ2तक 
"यायको 2सcा"त तथा पी2डतको I2तपू2त9 स(ब"धमा भएका wयवNथाहYको बारेमा मÅुाको कारवाहM र 
Jकनारा गनn अ2धकारMहY पूण9 जानकार र कानूनको पालनामा V2तवc रहन ुपनn ह"ुछ। गैरकानूनी 
Yपमा वन पैदावारको Vयोग, व"यज"तकुो चोरM िशकार तथा 2तनका अóको अवैध wयापार लगायतका 
कसूरको बòदो संsया र बद2लँदो NवYपले यस स(ब"धी कसूरको अनसु"धान, अ2भयोजनमा माC नभएर 
मÅुाको कारवाहMमा समेत चनुौती थपेको छ। 

नेपालको संJवधान, Vच2लत कानून, अदालतका wयाsया र मानव अ2धकार संरIण स(ब"धी अ"तरा9Jíय 
कानूनको समेत पूण9 पालना हनुे गZर यNता मÅुाको कारवाहM र Jकनारा गन9 आवxयक छ। वन र 
व"यज"त ुस(ब"धी कसूरको अनसु"धान, मÅुा दायर, मÅुाको कारवाहM स(ब"धी VJ|या, मÅुाको फैसला 
तथा फैसला काया9"वयन गनn काय9मा संल7न wयिzको दIता अ2भवJृc गनn उÅेx य रहेको छ। यसै 
पEृ ठभ2ूममा मÅुा Vशासन र "याय स(पादन गनn काय9मा संल7न कम9चारM र सरोकारवालालाई समेत 
समसामJयक कानूनी wयवNथाको बारेमा पूण9 पZरिचत गराई अनसु"धान तथा मÅुा स(ब"धी काम कारवाहM 
CJुटरJहत ढóले पूरा गन9 सहयोग पçु याउनको ला2ग सैcाि"तक र wयवहाZरक पIलाई समेटेर यो 
5द7दश9न तयार गZरएको छ।  
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व"यज"त ुस(व"धी कसूरको Jवह} गम जानकारM 

• व"यज"त ुसंरIणको आवxयकता 
• व"यज"त ुस(व"धी कसूरको Vकृ2त 
• व"यज"त ुस(व"धी कसूर 2नय"Cणमा अ"तरा9Jíय Vयास 
• वन र व"यज"त ुसंरIण स(व"धी नेपालको रािE Fय वन नी2त  
• व"यज"त ुस(व"धी अपराध 2नय"Cणमा नेपालको Vयास र अनभुव 

 

1-10 

1 

3 

5 

7 

8 

खrड Ñ दईु 

व"यज"त ुकसूर 2नय"Cण स(ब"धमा नेपालको संवैधा2नक र कानूनी wयवNथा 

• नेपालको संJवधान 
• रािE Fय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ 
• स} कटाप" न व"यज"त ुतथा वनNप2तको अ"तरा9Jíय wयापार 2नय"Cण ऐन, 

२०७३ 
• वन ऐन, २०७६  

 

11-16 

11 

12 

14 

 

15 

खrड Ñ तीन 

अनसु"धान अ2धकारMले àयान 5दन ुपनn Jवशेष कानूनी wयवNथा 

• नेपालको संJवधान 

o "याय स(व"धी हक, 
o अपराध पी2डतको हक,  
o यातना JवYcको हक 

• मलुकुã अपराध संJहता, २०७४  

o फौजदारM "यायका सामा"य 2सcा"तहY 

§ कानून बमोिजमको काम कसूर नहनुे 

 

17-26 

17 

 

 

 

19 

 

 



§ कानून बमोिजम बाहेक सजाय नहनुे 
§ तôयको öममा पZर गरेको काम कसूर नहनुे 
§ कानूनको अन2भÉतामा गZरएको काम I(य नहनुे 
§ एउटै कसूरमा दोहोरो सजाय नहनुे 
§ Nवtछ सनुवुाईबाट विG चत नहनुे 
§ आèनो JवYc साIी हनु कर नला7ने 
§ कसूर Vमािणत नभएस(म कसूरदार नमा2नने  
§ बालबा2लकाले गरेको काम कसूर नहनुे 
§ होस ठेगानमा नरहेको wयिzले गरेको काम कसूर नमा2नने  
§ 2नजी रIाको ला2ग गरेको काम कसूर नमा2नने  
§ बालबा2लकाबाट गराएको कसूरमा उमेर पगुेकालाई सजाय हनुे  
§ अपराध पी2डतलाई मÅुाको कारवाहMको जानकारM र I2तपू2त9 पाउने 

हक हनुे 
o सा"द2भ9क केहM फौजदारM कसूरहY 

§ वद2नयतपूव9क अनसु"धान तथा अ2भयोजन गन9 नहनुे  
§ भेदभावपूण9 wयवहार गन9 नहनुे  
§ यातना 5दन नहनुे  
§ मानवोिचत "यूनतम सJुवधा न5दई थनुामा राs न नहनुे  
§ गोõय तZरकाले थनुामा राs न नहनुे  
§ wयिz बेपúा पानn काम गन9 गराउन नहनुे 

• मलुकुã फौजदारM कय9Jव2ध संJहता, २०७४ 

o कुनै ऐनमा छुpै wयवNथा भएकोमा असर नपनn 
o महा"याया2धवzाले 2नदnशन 5दन सÖने 
o सरकारM वकãलसंग राय सlलाह मा7न सÖने 
o सरकारM वकãलको 2नदnशन बमोिजम अनसु"धान गनु9 पनn  
o अनसु"धान गन9 Jवशेष टोलM गठन गन9 सJकने  
o अकä 2नकायको काय9IेCमा Vवेश गन9 सJकने 
o अनसु"धान गन9को ला2ग अ"य 2नकायमा पठाउन सJकने  
o झpुा वा काlप2नक सूचनालाई तामेलMमा राs न सJकने 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 



o Vमाण संरIण गनn 
o कुनै wयिz, 2नकाय वा अ2धकारMको मÅत 2लन सJकने 
o JवशेषÉको राय 2लन सJकने 
o साIी वा पी2डतको संरIण गनn 
o असल 2नयतले गरेकोमा कारवाहM नहनुे 

खrड Ñ चार 

व"यज"त ुकसूर अनसु"धान र मानव अ2धकार संरIण  

• मानव अ2धकारको अवधारणा 
• प|ाउ परेका wयिzका आधारभतू मानव अ2धकारहY 

 

27-30 

27 
28 

खrड Ñ पाँच 

यातना JवYcको कानूनी Vावधान, शू"य सहनशीलता र wयिzगत उúरदाJय_व 

• सा"द2भ9कता 
• संवैधा2नक wयवNथा 
• यातनाको पZरभाषा 
• यातना स(व"धी I2तपू2त9 ऐन, २०५३ को wयवNथा 
• I2तपू2त9 
• मलुकुã अपराध संJहता, २०७४ को wयवNथा 
• यातना JवYcको शू"य सहनशीलता 

 

31-37 

31 

32 

32 

33 

33 

34 

36 

खrड Ñ छ 

व"यज"त ुकसूर स(व"धी मÅुामा "याJयक ÜिE टकोण 

• Jवषय Vवेश 
• अ2धकार IेCको Vx न 
• मÅुा हेनn अ2धकारM समI गरेको बयानको मा"यता 
• धेरै जनालाई जZरवाना गदा9 दामासाहMले गनn 
• प2छ गZरएको पZरIण JववादरJहत Yपमा Nवीकान9 नसJकने 
• एक अका9लाई पोल गZर भएको साJवती बयानलाई Vमाणमा 2लनपुनn 
• बरामदM मचुlुकाको मूlयाûन 
• कसूरमा Vयोग भएका वNत ुवा साधन जफत हनुे 
• अ"तरा9Jíय कानूनको Vयोग 

 

38-44 

38 

39 

39 

40 

40 

41 

41 

41 

41 



• व"यज"त ुकसूरलाई संग5ठत अपराधको Yपमा हेन9 सJकने 
• अपरा2धक दाJय_वको आधारमा घटM बढM सजाय हनुे 
• थाहा नपाएर राखेको भ" ने िजJकर Nवीकाय9 नहनुे 
• श} काको  सJुवधा अ2भयzुले पाउने 
• कसूरको माCा अनसुार अ2धकतम सजाय हनुे 

42 

42 

43 

44 

44 

पZरtछेद Ñ दईु 

व"यज"त ुस(व"धी कसूरको अनसु"धान 

45-78 

• व"यज"त ुस(व"धी मÅुाको Vकृ2त 
• व"यज"त ुस(व"धी कसूरको अनसु"धान र अ2भयोजनमा अवल(बन गनु9 पनn 

काय9Jव2ध  
• 2लखत तयार गदा9 पçु याउन ुपनn रMत 
• अनसु"धान गन9 अ2धकारVाõ त अ2धकारM 
• कसूरको सूचना 

o कसूरको बारेमा जानकारM राs ने wयिzले सूचना 5दन सÖने (जाहेरM 
दरखाNत) 

o मौिखक सूचनालाई 2लJपबc गनn 
o Jव~तुीय माàयमबाट सूचना Vाõ त हनु सÖने 
o कम9चारM वा VहरMको V2तवेदनको Yपमा सूचना Vाõ त हनु सÖने 
o VहरM काया9लय वा िजlला Vशासन काया9लय माफ9 त सूचना Vाõ त हनु सÖने 
o संरIणमा संल7न कम9चारMले कसूरको बारेमा सूचना 5दने 

• जाहेरM दरखाNत वा सूचना दता9 
• जाहेरM दरखाNत वा सूचनाको भरपाई 
• जाहेरM वा सूचना दता9 गन9 इ"कार गन9 नहनुे 
• अनसु"धान अ2धकारM तोÖने 
• अनसु"धान डायरM राs न ुपनn 
• Vमाण संरIण गनn 
• अकä 2नकायको काय9IेCमा Vवेश गन9 सJकने 
• Vारि(भक अनसु"धान गनn 
• Vारि(भक अनसु"धान V2तवेदन पठाउने 

45 

45 

 

46 

47 

47 

 

 

 

 

 

 

 

48 

48 

49 

49 

49 

49 

50 

50 

50 



• सरकारM वकãलको 2नदnशन र _यसको पालना 
• घटनाNथल मचुlुका तयार गनn 
• घटनाNथलको फोटो िखtने 
• दसीको मालसामान कbजामा 2लने 
• कbजामा 2लएको मालसामानको भरपाई 5दने 
• दसीको मालसामान सरुिIत राs न िज(मा 5दन सJकने 
• खानतलासी गन9 सJकने 
• खानतलासी 2लँदा पूरा गनु9पनn काय9Jव2ध 
• बरामदM मचुlुका तयार गनn 
• मचुlुका खडा गदा9 रोहवरमा राs न ुपनn wयिzहY 
• मतृ व"यज"तकुो लाश, मतृ शरMरको अंश वा आखेटोपहारको जाँच गनु9 पनn 
• व"यज"तकुो लाशको पोE टमट9म जाँच गराउन ुपनn 
• कसूरसँग स(बि"धत wयिz प|ाउ गनn काय9Jव2ध 

o प|ाउ पूजü जारM गन9 अनमु2त 2लन ुपनn  
o प|ाउ पूजü जारM गनु9 पनn 
o प|ाउ गनn अनमु2त साव9ज2नक गन9 नहनुे 
o जYरM प|ाउ पूजü 
o जYरM प|ाउ पूजü जारM गनु9 पनn  
o जYरM प|ाउ पूजü जारM गZर wयिz प|ाउ गरेकोमा मÅुा हेनn अ2धकारMको 

Nवीकृ2त 2लन ुपनn 
o प|ाउ गZरने wयिzलाई आ_मसमप9ण गन9 आदेश 5दन ुपनn 
o प|ाउ गदा9 आवxयक बल Vयोग गन9 सJकने 
o मJहला अ2भयzुलाई प|ाउ गनn VJ|या 
o घर कोठा खानतलासी 2लई प|ाउ गन9 सJकने 
o प|ाउ परेको wयिzको शरMर तलासी 2लन सJकने 
o फेला परेको 2लखत वा दसीको वNत ुकbजामा 2लन सJकने 
o VहरM वा काया9लय VमखुÄारा प|ाउ गन9 सÖने अवNथा 
o कसूर भएको देs ने wयिzले कसूरदारलाई बझुाउन  सÖने अवNथा 

• प|ाउ परेको wयिzलाई Jहरासतमा राs ने काय9Jव2ध 

50 

51 

51 

51 

52 

52 

52 

52 

55 

57 

58 

58 

58 
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o Jहरासतमा राs ने 
o थनुवुा पूजü 5दने 
o Jहरासतमा 2लइएको wयिzको NवाNôय पZरIण गराउने 
o wयिzगत अ2भलेख राs ने 
o फोटो र औलंाको छाप 2लने 
o रोजेको wयिzलाई जानकारM 5दने 
o कानून wयवसायीसँगको सlलाह 2लन 5दने 
o मानवोिचत सJुवधाको उपलbधता 
o मJहला, बालबा2लका र जे° नागZरकलाई Jहरासतमा राs दाको Jवशेष 

wयवNथा 
• अनसु"धानको ला2ग Jहरासतमा राs ने अव2ध ((याद थप) र तत ्स(ब"धी 

काय9Jव2ध 
o प|ाउ गरेको चौबीस घrटा2भC ज2तसÖदो चाँडो मÅुा हेनn अ2धकारM समI 

उपिNथत गराउन ुपनn 
o मÅुा हेनn अ2धकारM बारे N पE ट हनु ुपनn 
o Vयोग हनुे कानून बारे N पE ट हनु ुपनn 
o Jहरासतमा राs ने अनमु2त ((याद थप) को ला2ग मÅुा हेनn अ2धकारM समI 

2नवेदन 5दन ुपनn  
o Jहरासतमा राs ने अनमु2तको ला2ग 5दइने 2नवेदनमा खलुाउन ुपनn कुरा  
o Jहरासतमा राखेर अनसु"धान गन9 आवxयक देिखएको अवNथामा माC 

अनमु2त Vाõ त हनुे 
o Jहरासतमा रािखएको wयिzले शारMZरक जाँचको माग गन9 सÖने  
o ताZरखमा राखेर अनसु"धान गन9 सJकने 
o जाहेरM दरखाNतको V2त2लJप मÅुा हनn अ2धकारM समI पेश गनु9 पनn 

• अनसु"धान अ2धकारMले Jहरासतमा रहेको wयिzलाई धरौट वा जमानीमा छाvन 
सÖने 

• Jहरासतमा रािखएको wयिzलाई कुटJपट गन9 वा यातना 5दन नहनुे 
• अ2भयzुको बयान 2लने VJ|या 
• अनसु"धानको अ"य VJ|या 
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71 

73 



o कसूरबारेमा जानकारM राs ने wयिzहY ब¢ुने 
o भौ2तक Vमाण JवशेषÉÄारा पZरIण गराउने 
o सनाखत गराउने 
o कसूरमा संल7न अ"य कसूरदारहYको खोजी गनn 
o साIीको वा पी2डतको संरIण गनn 
o सरकारM वकãलसंग परामश9 गनn 
o सरकारM वकãलको 2नदnशन अनसुारको अनसु"धान गनn 

• सरकारM वकãल काया9लयमा अनसु"धान V2तवेदन सJहत 2म2सल पठाउन ुपनn 
• अनसु"धानको 2सल2सलामा आउन सÖने जोिखमको wयवNथापन गनn 
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पZरtछेद Ñ तीन 

व"यज"त ुस(व"धी मÅुाको अ2भयोजन 

79-86 

• पEृ ठभ2ूम 
• मÅुा दायर गनn VJ|या 

o 2नण9यको ला2ग 2म2सल सरकारM वकãल काया9लयमा पठाउने  
§ अनसु"धान अ2धकारMको V2तवेदन 
§ मÅुा दायर गनn (याद नना£ने गZर 2म2सल पठाउन ुपनn 
§ सजाय कम गनn माग दावी 2लई अ2भयोगपC दायर गनु9 पनn भए सो 

wयहोरा खलुाउन ुपनn 
o सरकारM वकãलबाट 2म2सल अàययन 
o थप अनसु"धानको ला2ग सरकारM वकãलको 2नदnशन 
o थप अनसु"धान गनn 
o सरकारM वकãलको 2नण9य 
o अ2भयोगपC तयार गनn  
o सजाय कम गनn माग दावी 2लन ुपनn भए अ2भयोगपCमा खलुाउन ुपनn 
o मÅुा दायर गनn  
o मÅुा दायर भएप2छ गनु9 पनn कामहY 
o नÖ कल 2म2सल सरकारM वकãल काया9लयमा पठाउने 
o छुट सजायको माग रÅ गन9 2नवेदन 5दने 
o थनुछेक आदेश Vािõ त र 2नवेदन 

79 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o थप दाबी 2लने 
o अ2भयोगपC संशोधन गनn  
o साना2तना CJुट सtयाउन 2नवेदन 5दने 
o साIी उपिNथत गराउने 
o साIी वा JवशेषÉलाई दै2नक तथा öमण भúा उपलbध गराउने 
o मÅुाको कारवाहMको िNथ2त बारेको जानकारM 

पZरtछेद Ñ चार 

पZरिशE ट (Jव2भ" न 2लखतको ढाँचा) 
87-154 

पZरिशE ट-१  घटनाNथल र लाश जाँच मचुlुकाको ढाँचा 88 

पZरिशE ट-२  जाहेरM दरखाNतको ढाँचा 90 

पZरिशE ट-३  जाहेरM दरखाNत वा सूचनाको भरपाई 92 

पZरिशE ट-४  कसूर दता9 Jकताब 93 

पZरिशE ट-५  अनसु"धान अ2धकारM तोकेको पCको ढाँचा 96 

पZरिशE ट-६ 
 

प|ाउ पूजü जारM गनn अनमु2तको ला2ग िजlला अदालत / 
मÅुा हेनn अ2धकारM समI 5दने 2नवेदनको ढाँचा 

97 

पZरिशE ट-७ मÅुा हेनn अ2धकारMको अनमु2तबाट जारM गZरने प|ाउ पूजüको 
ढाँचा 

99 

पZरिशE ट-८ Jहरासतमा राs ने थनुवुा पूजüको ढाँचा 100 

पZरिशE ट-९ Jहरासतमा रािख अनसु"धान गनn अनमु2त पाउन 5दने 
2नवेदनको ढाँचा 

101 

पZरिशE ट-१० अ2भयzुको बयानको ढाँचा 103 

पZरिशE ट-१० (क) त2त(बा बयानको ढाँचा 109 

पZरिशE ट-११ Vारि(भक V2तवेदनको ढाँचा 111 

पZरिशE ट-१२ खानतलासी गनn सूचनाको ढाँचा 113 

पZरिशE ट-१३ खानतलासी / बरामदM मचुlुकाको ढाँचा 114 

पZरिशE ट-१४ खानतलासी गदा9 भेJटएको दसीको सामान कbजामा 2लई 
गZर5दएको भरपाईको ढाचँा 

117 

पZरिशE ट-१५ अनसु"धान डायरM 118 

पZरिशE ट-१६ जYरM प|ाउ पूजüको ढाँचा 123 



पZरिशE ट-१७ दसीको माल सामान सनाखत मचुlुकाको ढाँचा 124 

पZरिशE ट-१७ (क) मा2नस सनाखत गराउने मचुlुकाको ढाँचा 126 

पZरिशE ट-१८ 
 

जYरM प|ाउ पूजüको Nवीकृतीको ला2ग अदालतमा / मÅुा 
हेनn अ2धकारM समI 5दने 2नवेदनको ढाँचा 

127 

पZरिशE ट-१९ Jहरासत अ2भलेखको ढाँचा 129 

पZरिशE ट-२० Jहरासतमा रहेको wयिzले अनरुोध गरेको wयिzलाई 5दने 
जानकारM पCको ढाँचा 

130 

पZरिशE ट-२१ 
 

कसूरको स(ब"धमा जानकारM राs ने wयिzसँग सोधपछु गदा9 
तयार गZरने कागजको ढाँचा 

131 

पZरिशE ट-२२ अनसु"धान V2तवेदनको ढाँचा 136 

पZरिशE ट-२३ अ2भयोगपCको ढाँचा 143 

 

 

 

 

  





 
- 1 - 

 
 

व"यज"त ुस(व"धी कसूर 2नय"Cण र कसूर अनसु"धानका आधारभतू 
पIहY 

खrड - एक 
व"यज"त ुस(व"धी कसूरको 2बह} गम जानकारM 

 
१. व"यज"त ुसंरIणको आवxयकता 

पôृवी मानव जा2तको साथै समX Vाणी तथा वनNप2त जगतको एउटै आoयNथल हो। 
Vकृ2तको सिृE ट आफ§ मा स"त2ुलत र अ5Äतीय छ। पôृवीको स"तलुन कायम गन9 वन 
र व"यज"तकुो संरIण आवxयक छ। समNत जीवजगतको Vाकृ2तक स"तलुन कायम 
गन9 Nव-Nथानीय संरIणको Yपमा Jव2भ" न संरिIत IेCहYको Nथापना गZर वन र 
व"यज"तकुो संरIण र wयवNथापन गदá आएको छ।  

मानव J|याकलापहY "यून हुँदा व"यज"त ुधेरै Vजा2त र संsयामा 2थए। 2तनीह•को 
संरIणको कुनै समNया 2थएन। मानवको आवxयकता परुा गन9 कृJष, बसोबास, 
औ~ो2गक र अ"य Jवकास ग2तJव2धह•को JवNतार जNता मानव J|याकलापबाट 
व"यज"तकुो वासNथानमा अNवाभाJवक हNतIेपले गदा9 व"यज"तहु•को संsया JवNतारै 
कम हुँदै गयो। Vाकृ2तक र जैJवक êोतह•को JववेकहMन Vयोगको कारण, क2तपय 
व"यज"तकुा Jव2भ" न Vजा2त पनुVा9िõ त हनु नसÖने गZर लोप भइसकेका छन ्र क2तपय, 
लोप हनेु |ममा छन।्  

पôृवीमा रहेका V_येक Vाणीले Vाकृ2तक स"तलुन कायम गन9 Vकृ2तलाई सहयोग 
गद9छ। उदाहरणको ला2ग हामीहYलाई वनNप2तह•ले अिÖसजन Vदान माC गदáनन ्
2तनीहYले हाîो IेCको हावापानीको अवNथामा प2न स"तलुन कायम राsछन।् यसले 
पôृवीमा ताप|म कम गन9 प2न सहयोग गछ9। चराह•ले पाZरिNथ2तक VणालMमा 
कãराह•को संsया 2नय"Cण गद9छन।् Vकृ2तमा रहेका साना ठूला सबै जीव ज"त ुएक 
अका9को अिNत_व रIाको ला2ग एउटा संयzु च| वा मालाको Yपमा काम गद9छन।् 

पZरtछेद Ñ एक 
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हामीले यसैलाई पया9वरणीय च| भ"दछU। जसरM मालाको एउटामाC फूल डोरMबाट 
िझJक5दँदा माला Jवoृ} ख2लत ह"ुछ वा च| खिrडत ह"ुछ, मालाबाट िझJकएको 
फूलको अिNत_व त रहँदैन नै मालाको अिNत_व प2न हराउँछ। _यसरM नै Vकृ2तमा 
रहेका वन र व"यज"तकुा Vजा2त लोप हनु ुभनेको पया9वरणीय च| वoृå2लत हनु ुहो। 
जैJवक माला टु¶दै जान ुहो। एक Vजा2त लोप हनु ुभनेको अकä Vजा2तको अिNत_व 
प2न खतरामा पनु9 हो।  

आजका 5दनमा, व"यज"त ुर वनNप2तका Vजा2तह•का ला2ग Jव2भ" न IेCबाट खतरा 
छ। जल, वाय ु तथा àव2न Vदूषण, वन फँडानी, Vाकृ2तक पZरवेशमा पZरवत9न, 
व"यज"तकुो वासNथानको Jवनाश र जलवाय ु पZरवत9न तथा व"यज"त ुतथा 2तनका 
अóको Jव|ã Jवतरणले व"यज"तकुो अिNत_वमा डरला7दो खतरा उ_प" न गरेको छ।  

व"यज"त,ु 2तनका अóह•, र वोटJवYवाह•को गैर कानूनी तथा कारोवारले ती 
Vजा2तको ला2ग माC होइन, मानवमा जीवका, जैJवक JवJवधता र सशुासनमा दूरगामी 
नकारा_मक Vभाव पारेको छ। पाZरिNथ2तकãय VणालMमा उ_प" न गरेको V2तकूल 
पZरणामले Vकारा"तरमा मानव अिNत_वमा मा2थ नै असर पन9 थालेको छ।  

पाZरिNथ2तकãय VणालM र Vाकृ2तक स(पदा Vकृ2तले मानव लगायत स(पूण9 जीवा_मालाई 
5दएको अतलुनीय जीवनदायी उपहार हो। यो वत9मान मानव पNुताको 2सज9ना वा आज9न 
होइन। हाîा पूव9जले हामीलाई स(ुपेको स(पिú माC नभएर हाîा पखुा9ले हामीलाई 
स(ुपेको दाJय_व प2न हो। यो दाJय_व इमा"दारMपूव9क वहन गरेर जNताको जNतै हाîा 
भJव स"त2तलाई स(ुपन ुहाîो मानवीय कत9wय हो।  

व"यज"तकुो संरIणले हाîो पया9वरणीय र पाZरिNथ2तकãय VणालM स"तलुन कायम गन9 
सहयोग पçु याउने माC होइ9न हाîो आ2थ9क, मनोरG जना_मक र सौ"दय9 Vवc9नको 
ÜिE टकोणबाट प2न व"यज"त ुसंरIण आवxयक छ। गZरबी "यूनीकरण, खा~ सरुIा 
र जैJवक JवJवधताको संरIण सJहतको 5दगो Jवकास हा2सल गन9को ला2ग व"यज"त ुर 
वन संरIण स(व"धी wयापक ÜिE टकोणको JहNसा हनुपुद9छ भ2न संयzु राE F संघ 
महासभाले अगNट १९, २०१५ मा VNताव Xहण गरेको छ।  

Jयनै स"दभ9मा पाZरिNथ2तकãय VणालMको संरIण गनु9 र पôृवीमा सबै जीJवत Vाणीह•सँग 
2मलेर सह-अिNत_वको VणालM Jवकास गनु9 आजको 5दनमा हाîो अ2त आवxयक कत9wय 
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हनु आएको छ। यो मानवीय कत9wय पूरा गन9 वन र व"यज"तकुो संरIण आजको 
Vमखु आवxयक हो।  

२. व"यज"त ुस(व"धी कसूरको Vकृ2त 

केहM दशक पJहलेस(म व"यज"तकुो िशकार वा आखेटोपहारको संXह गैरकानूनी 
2थएन। मा2नसहY सोख र स(प" नताको ~ोतकको Yपमा व"यज"तकुो िशकार गद9थे। 
आखेटोपहार त इनाम वा परुNकारको Yपमा आदान Vदान ह"ुôयो। आखेटोपहारलाई 
अ}Xजेीमा Trophy भ2न"छ, जसको शािbदक अथ9 िशकार गरे वापतको इनाम भ" ने 
ह"ुछ। यसरM केहM पJहलेस(म सामा"य wयवहार मा2नएको व"यज"तकुो िशकार र 
आखेटोपहारको संXह वा ओसारपसार वत9मानमा कानून 2नष2ेधत गैरकानूनी काय9 हो। 
यो ठूलो अपराध हो। यस कसूरको आèनै Jक2समको JवशेषताहY ह"ुछन।्  

मानव ह_या, चोरM, डकैती, अपहरण जNता कसूरले सबैलाई V_यI वा अV_यI Yपमा 
Vभाव पारेको छ। _यसरM VभाJवत wयिz वा समूहलाई हामी अपराधबाट पी2डत पI 
भ"दछU। यNतो अपराधले पी2डतलाई V_यIतः हानी नोÖसानी पçु याएको ह"ुछ, पी2डतमा 
भय वा डर पैदा गद9छ। व"यज"त ुस(व"धी अपराधको NवYप _यो भ"दा फरक ह"ुछ।  

व"यज"त ु कसूरलाई मsुय Yपमा दईु भागमा हेन9 सJक"छः एउटा व"यज"तकुो 
गैरकानूनी िशकार स(व"धी कसूर र अकä व"यज"तकुो जीJवत वा मतृ शरMर वा कुनै 
अóको अवैध खZरद 2ब|ã स(व"धी कसूर। यी दवैु कसूरमा अ"य कसूरमा जNतो 
त_काल नै देिखने गZर wयिzलाई पीडा पगेुको वा नोÖसानी सहन ुपनn हुँदैन। _यसैले 
सरसरM हेदा9 व"यज"त ुस(व"धी कसूरलाई पी2डत JवहMन कसूर प2न भ" न सJक"छ। 
पर"त ुगJहZरएर हेनn हो भने यNतो अवधारणा अस_य वा दोषपूण9 देिख"छ।  

हामीले भनेका छU Jक वन र व"यज"त ुहाîा साझा स(पदा हनु।् व"यज"त ुसमिE टमा 
कुनै ठाउँ वा IेC Jवशेषको माC नभएर राE Fकै स(पिú हो। यो रािE Fय स(पदा हो। 
वत9मान पNुताले प2छlलो पNुतालाई सकुशल हNता"तरण गनn गZर अिघlलो पNुताबाट 
पाएको िज(मेवारM हो समNत पया9वरण। वन र व"यज"त ुस(व"धी स(पदा संरIण 
अ"तरपNुता सम"यायको Jवषय मा2नएको छ। यस अथ9मा व"यज"त ुस(व"धी कसूरको 
पीडा एक wयिz वा केहM wयिzको समूहस(म माC सी2मत नरहेर समNत मानव 
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जा2तमा JवNताZरत भएको ह"ुछ। यसैले यNतो कसूरलाई आम पीडादायी कसूरको 
Yपमा ब¢ुन ुपनn ह"ुछ।  

व"यज"तकुो चोरM िशकार स(व"धी कसूरलाई ठाउँ केि"Lत कसूर (Locality Specific 
Offence) भ2न"छ। व"यज"तकुो वासNथान जहाँ हो _यहM गएर _यसको चोरM िशकार 
गZर"छ। व"यज"तकुो चोरM िशकारको ला2ग व"यज"तकुो वासNथान, आ2नवा2न, जीवन 
च| जNता कुरासँग पZरिचत हनु ुपनn भएको र क2तपय व"यज"त ुJवषाल ुवा Jहंêक र 
Nवभावका हनेु भएकोले Nथानीय wयिz वा Nथानीय समदुायले माC 2तनीहYको बारेमा 
थाहा पाउने र 2तनीहYसँगको पहुँच NथाJपत गन9 सÖने भएकोले यNतो चोरM िशकारमा 
धेरै जसो अवNथामा Nथानीय जा2त वा समूदायको संल7नता रहेको ह"ुछ।  

व"यज"तकुो चोरM िशकार एक ठाउँमा ह"ुछ भने _यसको आखेटोपहारको Vयोगकता9 
_यो ठाउँभ"दा धेरै टाढा रहेको ह"ुछ। यसैले कसूरको जालो धेरै लामो र धेरै तहमा 
जे2लएको ह"ुछ। एिशया, यूरोप, अमेZरका र मàयपूव9मा व"यज"त ु र आखेटोपहार 
स(व"धी ठूलो बजार रहेको मा2न"छ। गहना, औषधी, सजावटको सामान, Jवलासी 
पJहरनका साथै क2तपय अ"धJवx वासका कारणले प2न आखेटोपहार महँगो मूlयमा 
खZरद 2ब|ã हनेु गरेको पाइ"छ। यNतो कसूरमा एक दईु जनाको माC संल7नता वा 
एक देशको सीमा 2भC माC सी2मत रहदैन। United Nations Office on Drugs and 
Crime (UNODC) ले व"यज"त ुस(व"धी कसूरलाई अ"तरा9Jíय संग5ठत अपराधको 
सूचीमा राखेको छ। यसैले यो कसूर संग5ठत अपराध को Yपमा NथाJपत भएको कसूर 
हो।  

कसूरमा Vयोग हनेु रकमको Jहसाबले हेदा9 हातह2तयार र लागू औषधको गैरकानूनी 
wयापार प2छ व"यज"त ुकसूर ठूलो रकमको चलखेल हनेु कसूर 2भC पछ9। यो कसूर 
लगानीको अपेIा धेरै नाफा हनेु गैरकानूनी wयवसायको Yपमा िच2नएको छ।  

व"यज"त ुकसूरबाट आज9न गZरएको गैरकानूनी धनलाई अपराधीहY कानूनी आज9न 
देखाउन शcुीकरणको VJ|यामा ला7ने भएकोले यो कसूर स(पिú शcुीकरणको 
कसूरसगँ स(बि"धत कसूर मा2नएको छ। स(पिú शcुीकरणको 2सल2सलामा व"यज"त ु
कसूर पूव9वतü कसूर (Predicate Offence) को Yपमा रह"छ।  
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wयिzगत ह_या Jहंसाको ÜिE टबाट हेदा9 व"यज"त ुसंरIणकमü र चोरM िशकारMवीच हनेु 
आ|मण, V_या|मण, अपराधी र Nथानीय समदुायवीच हनेु आ|मण, अपराधी 
अपराधीवीच हनेु आ|मण V_या|मण ले गदा9 व"यज"त ुकसूरमा V_येक वष9 सयU 
संरIणकमü र अपराधीको म_ृय ुहनेु गरेको छ। यस अथ9मा यो कसूर Jहंêक Vकृ2तको 
कसूर हो।  

कानूनीYपमा हेदा9 व"यज"त ुस(व"धी कसूर ठूलो सजाय हनेु कसूर 2भC पद9छ। नेपाल 
कानूनले यसलाई प"ß वष9स(म कैदको सजाय हनु सÖने कसूर मानेको छ _यNतै 
अपराध संJहताले दश वष9भ"दा बढM कैद सजाय हनु सÖने कसूरलाई जघ"य कसूर 
मानेको छ। wयिz V_यIYपले पी2डत नहनेु हुँदा यो कसूरको अनसु"धान चनुौ2तपूण9 
प2न छ।  

३. व"यज"त ुकसूर 2नय"Cणमा अ"तरा9Jíय Vयास 

व"यज"त ु स(व"धी कसूर 2नय"Cणमा अ"तरा9JíयNतरमा Jव2भ" न कानूनी तथा 
wयवNथापकãय र सहयोगका VयासहY हुँदै आएका छन।् स} कटाप" न व"यज"त ुतथा 
वनNप2तका Vजा2तको अ"तरा9Jíय wयापार स(व"धी महासि"ध (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora, 1973 
(CITES)) यस Jवषयको मह_वपूण9 अ"तरा9Jíय कानूनी दNतावेज हो। नेपाल यो 
महासि"धको पI राE F हो।  

यो महासि"धको मूल उÅेxय स} कटाप" न एवं लोपो"मखु व"यज"तकुो संरIण गनn, 
स} कटाप" न एवं लोपो"मखु वनNप2तका Jव2भ" न Vजा2तको संरIण गनn र व"यज"त ुर 
वनNप2तको अ"तरा9Jíय wयापारलाई 2नयमन तथा 2नय"Cण गनु9 हो। यसले दलु9भ वा 
लोपो"मखु व"यज"त ुवा वनNप2त वा सोको नमूना अनमु2त न2लई खZरद 2ब|ã गन9, 
आफूसँग राs न, Vयोग गन9, रोõन, हकुा9उन, 2नयि"Cत Vजनन ्गन9 ओसारपसार गन9 वा 
2नकासी वा पैठारM गन9 वा गराउन नपाईने wयवNथा गरेको छ।  

यो महासि"ध पIराE FहYले काया9"वयन गनn गZर रािE Fय कानून बनाउन ुपछ9। नेपालले 
प2न सि"घको पI राE F भएकोले यसको काया9"वयनको ला2ग रािE Fय कानून 
“स} कटाप" न व"यज"त ुतथा वनNप2तको अ"तरा9Jíय wयापार 2नय"Cण ऐन, २०७३” 
तजु9मा भई काया9"वयनमा छ। 
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व"यज"त ुसंरIणसँग V_यI Yपमा स(बि"धत अकä महासि"ध जैJवक JवJवधता स(व"धी 
महासि"ध (The Convention on Biological Diversity, 1992) हो। यो महासि"ध 
सन ्१९९७ देिख लागू भएको छ र १९७ वटा मलुकुहY पI राE F भएका छन।् 
यसले मsुयतः जैJवक JवJवधताको संरIण, 5दगो उपयोग र यNता जैJवक êोतहYको 
Vयोगबाट हनेु लाभमा "यायोिचत र सम"याJयक बाँडफाँडमा àयान 5दएको छ। 
महासि"धको धारा ८(ट) ले सदNय राE FहYलाई स} कटाप" न Vजा2त र 2तनको संsयाको 
संरIणको ला2ग आवxयक पनn 2नयामक कानून बनाउने र लागू गनn दाJय_व तोकेको 
छ।1  

V_यI वा अV_यI तवरबाट व"यज"त ुस(व"धी कसूर 2नय"Cणमा सहयोग पçु याउने 
अ"य क2तपय अ"तरा9Jíय सि"ध समझौताहY प2न यस स"दभा9 Vासं2गक रहेका छन।् 
यसै 2सल2सलामा सन ्१९७२ मा स(प" न United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO) को साधारण सभाले अनमुोदन गरेको 
Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage (The World Heritage Convention, 1972) का केहM VावधानहY Nमरणीय 
छन।् यो महासि"धको धारा २ ले स} कटाप" न व"यज"तकुो वासNथानलाई Vाकृ2तक 
Jवx वस(पदा मानेको छ। धारा ५ ले Vाकृ2तक स(पदा संरIणमा जोिखम पैदा गनn 
J|याकलापको V2तकार गनn वैÉा2नक तथा VाJव2धक उपायको Jवकास गनn तथा 
Vाकृ2तक स(पदाको सरुIा, संरIणको ला2ग उपयzु कानूनी, वैÉा2नक, VाJव2धक, 
Vशास2नक र आ2थ9क उपायहY अवल(बन गन9 यथास(भव Vयास गनु9 पनn भ2न पI 
राE Fको दाJय_व 2नधा9रण गरेको छ। यस महासि"धमा नेपाल लगायत १३० भ"दा 
बढM राE FहY यसको सदNय रहेका छन।्  

öE टाचार JवYcको संयzु राE Fसंघीय महासि"ध (United Nations Convention 
against Corruption, 2003) को धारा २३ ले कुनै कसूरबाट Vाõ त रकमलाई 
शcुीकरण गनn काय9लाई कसूर घोJषत गZरन ुपनn भ" ने wयवNथा गरेको छ। पूव9वतü 
कसूर (Predicate Offence) मा संल7न कसूरदारलाई बचाउने उÅेxयले पूव9वतü 
कसूरको V2तफल NवYप Vाõ त रकमलाई Yपा"तZरत गनn, Nथाना"तरण गनn काय9लाई 
कसूर मा" ने गZर पI राE Fले आèनो देशको कानून बनाउन ुपनn ह"ुछ। व"यज"त ु
																																																													
1 The Convention on Biological Diversity, 1992, Art. 8 - Develop or maintain necessary legislation 

and/or other regulatory provisions for the protection of threatened species and populations. 
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स(व"धी कसूरबाट Vाõ त रकम यस स"दभ9मा पूव9वतü कसूर (Predicate Offence) 
बाट Vाõ त रकम ब"दछ।  

यसैगZर अ"तरा9Jíय संग5ठत अपराध JवYcको संयzु राE Fसंघीय महासि"ध (UN 
Convention against Transnational Organized Crime, 2003) ले सó5ठत 
आपरा2धक समूहले आ2थ9क वा अ"य वNतगुत लाभ 2लने उÅेxयले गनn ग(भीर कसूरलाई 
फौजदारM कसूर कायम गनn र पूव9वतü कसूरबाट Vाõ त रकमलाई शcुीकरण गनn 
काय9लाई समेत फौजदारM कसूर कायम गZर दrडनीय बनाउने दाJय_व पI राÑयलाई 
तोकेको छ। नेपाल प2न यो महासि"धको पI राE F भएकोले यस महासि"धको wयवNथा 
काया9"वयन गन9 संग5ठत अपराध 2नवारण ऐन, २०७० लागू गरेको छ। व"यज"त ु
कसूर क2तपय अवNथामा एकभ"दा बढM देशको सीमास(म JवNताZरत हनेु र धेरै 
wयिzहY संग5ठत Yपमा संल7न हनेु र यNतो कसूरबाट आिज9त रकमको शcुीकरणको 
Vयास गनn भएकोले यNतो Vकृ2तको व"यज"त ुकसूर 2नय"Cणको 2सल2सलामा यो 
महासि"धसमेत Vासि} ग क ब"दछ।  

४. वन र व"यज"त ुसंरIण स(व"धी नेपालको रािE Fय वन नी2त 

नेपाल सरकारले वन र व"यज"त ुसंरIण स(ब"धमा रािE Fय वन नी2त जारM गरेको 
छ। रािE Fय वन नी2त, २०७५ ले वन, संरिIत IेC, जलाधार, जैJवक JवJवधता, 
व"यज"त ुर वनNप2तको 5दगो र सहभा2गतामूलक wयवNथापनबाट वनज"य वNत ुतथा 
सेवाको उ_पादन एवं मूlय अ2भवJृc र 2तनको "यायोिचत Jवतरण गनn ल®य 2लएको 
छ।  

यस ल®यका उÅेxयहY मàये 2न(न बमोिजमका उÅेxयहY व"यज"त ु संरIणसँग 
स(बि"धत रहेका छन।्  

• वन, वनNप2त, व"यज"त ुतथा जैJवक JवJवधताको संरIण, पनुNथा9पना र 5दगो 
उपयोग गनn।  

• वन IेCको संरIण र सोको बहआुया2मक उपयोग गनn।  

यस उÅेxय Vािõ तका ला2ग जैJवक JवJवधता संरIण नी2त अ"तग9त 2न(न नी2त 
अवल(वन गZरएको छः 
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• दलु9भ, लोपो"मखु र संरिIत लगायतका व"यज"त ुतथा वनNप2तको Nव-Nथानीय 
र परNथानीय संरIण र wयवNथापन गनn।  

• रािE Fय 2नकुG ज, आरI, संरIण IेC जNता अ"तरा9Jíय पJहचानका संरिIत 
IेC wयवNथापन बाहेक कुनै Nथानीय समदुायÄारा पर(परादेिख संरिIत हुँदै 
आएका वन IेCहYलाई सामदुाJयक संरिIत IेC (Community Conserved 
Area) को Yपमा मा"यता 5दइने।  

• मानव र व"यज"त ुवीचको Ä"Ä "यूनीकरण गन9का ला2ग भÑूपZर2ध Nतरमा 
संरिIत IेC र रािE Fय वनमा रहेका जैJवक माग9हYको एकãकृत र समिुचत 
wयवNथापन गZरने।  

५. व"यज"त ुस(व"धी अपराध 2नय"Cणमा नेपालको Vयास र अनभुवः  

व"यज"त ुअपराध एक संग5ठत एवं अ"तरदेशीय अपराध हो। यसको 2नय"Cणको ला2ग 
Jव~मान काननुी wयवNथा, नेपाल सरकारका सांगठ2नक संरचना तथा तोJकएको 
Jवषयगत 2नकायहYवीच थप सम"वय र सहकाय9 गदá सहयोग पçु याउन एवं नी2त 2नमा9ण 
तहमा 2नदnशन तथा नी2तगत सधुार गन9 नेपाल सरकार (मि"CपZरष©) को 2नण9यबाट 
देहायका संरचनाहY गठन भई J|याशीलरहेका छन।्  

(क) रािE Fय बाघ संरIण स2म2त, नेपाल (National Tiger Conservation 
Committee, Nepal):  
बाघ संरIणको ला2ग Jव~मान कानूनी wयवNथामा सदुJुढकरण, चोरM िशकार र अवैध 
wयापार 2नय"Cण गZर बाघ लोप हनुवाट बचाई बाघको संरIण, wयवNथापन गन9का 
ला2ग बाघ संरIण रणनी2त र काय9योजनामा VNताव गZरए बमोिजम बाघ संरIण 
स(व"धी Jवषयमा नेपाल सरकारलाई नी2तगत माग9 दश9न र राय सlलाह 5दन तथा 
Jव2भ" न 2नकायहYवीच सम"वय समेत गन9का ला2ग स(माननीय Vधानम"CीÑयूको 
अàयIतामा नेपाल सरकार (मि"CपZरष©) को 2म2त २०६७/२/२ को 2नण9यले रािE Fय 
बाघ संरIण स2म2त, नेपाल गठन भएको छ। 

(ख) व"यज"त ुअपराध 2नय"Cण सम"वय स2म2त र इकाई (Wildlife Crime Control 
Coordination Committee /Bureau):  
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व"यज"तकुो चोरM िशकार र यसका अó V_यóको अवैध wयापारलाई VभावकारMYपमा 
2नय"Cण गन9 क5ठनाई भईरहेको अवNथामा मह_वपूण9 व"यज"त ुसधैका ला2ग लोप हनु 
जाने स(भावनालाई मàयनजर रािख यसको 2नय"Cणको ला2ग िज(मेवार 2नकायहYको 
आवxयकता जYरM रहेको छ। यी दलु9भ स(पदाको अवैध wयापार 2नय"Cणका ला2ग 
एउटा छुpै 2नकायको Nथापनाको ला2ग स(वि"धत IेCहYवाट राय, सझुाव र सहयोग 
जटुाउन लगायत आवxयक राय सझुाव 5दनका ला2ग नेपाल सरकार (मि"CपZरष©) को 
2म2त २०६७/८/५ को 2नण9यले माननीय वन तथा वातावरण म"Cालयको अàयIतामा 
एक उtचNतरMय व"यज"त ु अपराध 2नय"Cण सम"वय स2म2त र उlलेिखत अवैध 
कारोवार 2नय"Cण गन9का ला2ग एक सशz व"यज"त ुअपराध 2नय"Cण इकाई गठन 
अ"तग9त रािE Fय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण Jवभागको संयोजक_वमा के"LMयNतरको 
व"यज"त ुअपराध 2नय"Cण इकाई र िजlलाNतरमा संरIक (वाडnन) वा 2ड2भजनल वन 
अ2धकृतको संयोजक_वमा िजlलाNतरMय व"यज"त ुअपराध 2नय"Cण इकाई गठन भएको 
छ। 

वातावरणीय IेCमा हनेु संग5ठत अपराध 2नय"Cणको ला2ग नेपाल VहरMको के"LMय 
अनसु"धान wयूरो (CIB) 2भC Jपलर ४ Nथापना गZर वातावरणीय अपराध 2नय"Cण 
अ"तग9त वन र व"यज"तकुो अवैध wयापार 2नय"Cण गनn काय9मा सहयोग हुँदै आएको 
छ। यसैगZर व"यज"त ुअपराधमा संल7न भई फरारको सूचीमा रहM Jवदेशमा रहेका 
wयिzहYलाई इ"टरपोलको रेड नोJटस जारM गZर कानूनी दायरामा lयाउने काय9मा 
नेपाल VहरMको इ"टरपोल शाखाको सम"वय र सहयोगमा काय9 भई रहेको छ। सीमा 
नाका लगायतको IेCहYमा हनेु व"यज"तकुो अवैध wयापार 2नय"Cणका ला2ग सश™ 
VहरM बलले व"यज"त ुसंरIण शाखा Nथापना गZर J|यािशल रहेको छ।  

(ग) अ"तरा9Jíय तथा IेCीय सम"वय (International and Regional Cooperation):  

अ"तरा9JíयNतरमा हनेु व"यज"त ुअपराध 2नय"Cणका ला2ग सम"वय र आपसी साझेदारM 
बढाउन 2छमेकã 2मCराE F भारत र चीनसँग छुpाछुpै दईु पIीय स(झौता गZर काय9 
भइरहेको छ। IेCीयYपमा सम"वय र सहकाय9 गन9 दिIण एिशयाका ८ मलुकुहYको 
South Asia Wildlife Enforcement Network – SAWEN Nथापना भई काय9 
भइरहेको छ। सोको सिचवालय नेपालको काठमाडUमा रहेको छ। साथै हाल SAWEN 
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को Chief Enforcement Coordinator (CEC) को Yपमा रािE Fय 2नकुG ज तथा 
व"यज"त ुसंरIण Jवभागको महा2नदnशकलाई तोJकएको छ।  

(घ) संरIणमा साझेदारM (Conservation Partner):  

वन र व"यज"तकुो अपराध 2नय"Cणको ला2ग नेपाल सरकारको नी2त बमोिजम रािE Fय 
Vकृ2त संरIण कोष, डbल ुडbल ुएफ नेपाल, जेड एस एल नेपाल लगायतका संरIणका 
साझेदार संघ संNथाहYले लामो समयदेिख आ2थ9क एवं VाJव2धक सहयोग पçु याउँदै 
आएका छन।् _यसैगZर Jव~मान कानूनी wयवNथा अनसुार समदुायNतरमा Nथानीय 
मàयवतü/संरIण IेC उपभोzा समूह/स2म2त, संरIण IेC wयवNथापन पZरषद, 
मàयवतü IेC wयवNथापन स2म2त, सामदुाJयक वन उपभोzा समूह, मàयवतü/संरIण 
सामदुाJयक वन उपभोzा समूह, साझेदारM वन उपभोzा समूह आ5दको व"यज"त ु
अपराध 2नय"Cणमा V_यI वा अV_यIYपमा भ2ूमका 2नवा9ह गरेका छन।् मsुयतयाः 
चोरM िशकार 2नय"Cण काय9मा समदुायमा आधाZरत चोरM िशकार 2नय"Cण इकाई 
(Community Based Anti-Poaching Unit – CBAPU) को भ2ूमका उlलेखनीय छ।  

(ङ) नेपालको अनभुव र सफलताः 

व"यज"त ुअपराध 2नय"Cणमा समदुायदेिख स(माननीय Vधानम"Cीस(म Jव2भ" न तहको 
संरचना 2नमा9ण गZर काय9 भइरहेको छ। नेपाल सरकारको नी2त अनसुार स(पूण9 
सरोकारवाला 2नकायहYको सहभा2गतामा गZरएको काय9बाट व"यज"त ु अपराध 
2नय"Cणमा उlलेखनीय सफलता 2मलेको छ। जनु काय9लाई Jवx व समदुायले एक 
उदाहरणको Yपमा 2लई अनशुरण गरेका छन।् व"यज"त ुअपराध 2नय"Cण अ"तग9त 
नेपालले ग§डा संरIणमा सन ्२०११, २०१३, २०१५, २०१६, २०१८ र २०१९ 
मा ग§डाको “शू"य िशकार वष9” कायम गZर Jवx व समदुाय समI एक स"देश Vदान 
गरेको छ।  
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खrड - दईु 

व"यज"त ुकसूर 2नय"Cण स(ब"धमा नेपालको संवैधा2नक र कानूनी 
wयवNथा 

 
१. नेपालको संJवधान 

नेपालको संJवधानमा पJहलो पटक वन र व"यज"तकुो संरIण र wयवNथापनलाइ9 N पE ट 
Yपमा राÑयको नी2तमा समावेश गZरएको छ। संJवधानको धारा ५१ ले राÑयले 
अवल(वन गनn भ2नभ2न उ´ घोष गरेका राÑयका नी2तहY मàये Vाकृ2तक साधन êोतको 
संरIण, संवc9न र उपयोग स(व"धमा वन, वातावरण र व"यज"तकुो संरIणको ला2ग 
2न(न नी2तहY अवल(वन गरेको छः  

१) जनसाधारणमा वातावरणीय Nवtछता स(व"धी चेतना बढाई औ~ो2गक एवं भौ2तक 
Jवकासबाट वातावरणमा पन9 सÖने जोिखमलाई "यूनीकरण गदá वन, व"यज"त,ु 
पंIी, वनNप2त तथा जैJवक JवJवधताको संरIण, संवc9न र 5दगो उपयोग गनn, 

२)  वातावरणीय स"तलुनका ला2ग आवxयक भ-ूभागमा वन IेC कायम राs ने, 

३)  Vकृ2त, वातावरण वा जैJवक JवJवधतामा2थ नकारा_मक असर परेको वा पन9 सÖने 
अवNथामा नकारा_मक वातावरणीय Vभाव 2नमू9ल वा "यून गन9 उपयzु उपायह• 
अवल(बन गनn र  

४)  वातावरण Vदूषण गनnले सो वापत दाJय_व wयहोनु9पनn तथा वातावरण संरIणमा 
पूव9सावधानी र पूव9सूचीत सहम2त जNता पया9वरणीय 5दगो Jवकासका 2सcा"त 
अवल(बन गनn।  

संJवधानको धारा ५२ मा राÑयका नी2तहYको |मशः काया9"वयन गदá लैजाने राÑयको 
दाJय_व हनेु भ2न उlलेख छ। संJवधानले वन र व"यज"त ुसंरIण स(ब"धमा उ´ घोष 
गरेका उिlलिखत नी2तहY योजनाबcढóले |मशः काया9"वयन गदá लैजान ुराÑयको 
संवैधा2नक दाJय_व बनेको छ। 
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२. रािE Fय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ 

नेपालमा व"यज"तकुो संरIणका ला2ग Jव.सं. २०२९ सालमा नै रािE Fय 2नकुG ज तथा 
व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ जारM भएको हो। यो ऐनमा समयसापेI संशोधनहY 
गZरएको छ। Jव.सं. २०७३ साल चैCमा भएको पाँच¨ संशोधनको साथै केहM नेपाल 
कानूनलाई संशोधन, एकãकरण, समायोजन र खारेज गनn ऐन, २०७४ र नेपालको 
संJवधान अनकूुल बनाउन केहM नेपाल ऐनलाई संशोधन गनn ऐन, २०७५ ले व"यज"त ु
संरIणका ला2ग यस ऐनलाई अझ VभावकारM बनाउने Vयास गरेको छ। हाîा 
हालस(मका व"यज"त ुकसूर अनसु"धान र अ2भयोजन स(व"धी अïयास र अनभुवहY 
मूलतः यहM ऐनमा आधाZरत छन।्  

नेपालको संJवधान Vार(भ हनुभु"दा पJहले व"यज"त ुकसूर स(व"धी सबै मÅुाको शYु 
तहको कारवाहM र Jकनारा गनn IेCा2धकार 2नकुG ज/आरIका संरIक (वाडnन) तथा 
िजlला वन अ2धकृतले Vयोग गदá आएको अवNथा 2थए। संJवधानको धारा १५२ (२) 
मा गZरएको नयाँ wयवNथा अनसुार एक वष9 वा सोभ"दा बढM कैद सजाय हनेु फौजदारM 
कसूर स(व"धी मÅुा हेनn IेCा2धकार िजlला अदालतमा रहेकोले व"यज"त ुकसूर 
स(व"धी धेरै मÅुाको कारवाहM िजlला अदालतबाट हनेु भएकोले प2न यस ऐनमा रहेको 
कसूर र सजाय स(व"धी wयवNथालाई पZरवत9न गनn गZर पJहलेको wयवNथा संशोधन 
गZरएको पाइ"छ।  

यसको साथै ऐनमा भएको पाँच¨ संशोधनले “जैJवक माग9” “नमूना” “िच2डयाखाना” 
“Nथानीय जनता” जNता केहM शwदको पZरभाषा थप गरेको छ। संरIण स(ब"धमा 
wयवNथापन योजना, सरुIा र व"यज"तकुो आ|मणमा पZर धनजनको I2त भएमा 
_यNतो I2त वापत राहत 5दइने wयवNथा प2न थप गरेको छ। व"यज"तकुो अàययन 
अनसु"धान, Vजनन ् तथा पालन वा शैिIक Vदश9नीको ला2ग व"यज"त ु Vदान गन9 
सJकने, िच2डयाखाना, व"यज"त ुउcार के"L तथा व"यज"त ुअNपताल Nथापना गन9 
सJकने, जैJवक माग9को संरIण र स(वc9न गनn, Jवदेशी मलुकुलाई व"यज"त ुउपलbध 
गराउन सJकने, आखेटोपहार Vयोग गन9 5दन वा न≠ गन9 सJकने wयवNथाहY थप 
गZरएको छ।  

यस ऐनले व"यज"त ुकसूर रोकथाम र 2नय"Cको 2सल2सलामा “रािE Fय 2नकुG ज”, 
“सं2नय2मत Vाकृ2तक आरI”, “व"यज"त ुआरI”, “िशकार आरI”, “आरI”, “संरIण 
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IेC”, “आखेटोपहार”, ”अ2धकार Vाõ त अ2धकारM” जNता शbदको पZरभाJषत गरेको 
छ। नेपाल सरकारले आवxयक ठानेको IेCलाई रािE Fय 2नकुG ज, आरI वा संरIण 
IेC तोÖन सÖने wयवNथा गरेको छ। 2नकुG ज र आरI IेC2भC हनेु गैरकानूनी 
काय9हYलाई 2नषधे गरेको छ। ऐनले संरिIत व"यज"तलुाई सूचीकृत गरेको छ। 
व"यज"तकुो िशकार गनn काय9लाई 2नयमन गनn wयवNथा गरेको छ।  

संरIणमा जनसहभा2गता वढाउनको ला2ग गैर सरकारM संNथा समेतलाई wयवNथापन 
गन9 5दन सJकने wयवNथा गZर व"यज"त ुसंरIणको काय9मा सरकारM र 2नजी IेCको 
साझेदारMको अवधारणालाई आ_मसात गरेको छ।  

सरकारले रािE Fय 2नकुG ज तथा आरI IेC वZरपZरको IेCलाई मàयवतü IेC तोÖने, 
स(बि"धत उपभोzा समूहको परामश9मा तयार भएको wयवNथापन योजना अनसुार 
मàयवतü IेCको wयवNथापन गनु9 पनn, मàयवतü IेCका वा2स"दालाई Vाकृ2तक I2त 
प7ुन गएमा वा व"यज"तकुो आ|मणमा पZर I2त पगेुमा सरकारको तफ9 बाट राहत 
5दइने wयवNथाले Nथानीय समदुायको सहयोग र सम"वयमा संरIण काय9लाई VभावकारM 
Yपमा लैजान चाहेको देिख"छ।  

यो ऐनले व"यज"त ु स(व"धी क2तपय अनपेिIत काय9लाई कसूर मानेको छ। 
संरिIत व"यज"त ुवा पंIी मानn, घाइते बनाउने, खZरद 2ब|ã गनn, हNता"तरण गनn, 
आखेटोपहार राs ने, खZरद 2ब|ã गनn, ओसारपसार गनn, इजाजतपC न2लई 
आखेटोपहारको 2ब|ã Jवतरण वा wयवसाय गनn, सीमान िच"ह 2बगानn, अनÉुापC न2लई 
संरिIत सूचीमा परेका बाहेक अ"य व"यज"त ुवा पंIी मानn वा घाइते बनाउने काय9लाई 
यस ऐनले N पE टतः 2नषधे गZर ती काय9हYलाई व"यज"त ुस(व"धी कसूरको Yपमा 
घोषणा गरेको छ।  

ऐनले कसूर मानेका काय9 गनn कसूरदारलाई हनेु Jव2भ" न सजाय समेत सोहM ऐनमा 
तोJकएको छ। यसको साथै ऐनले 2नषधे गरेका काय9 हनु न5दन वा कसूर गनn 
कसूरदारलाई कानूनी कारवाहMमा lयाउने स(ब"धमा तोJकएको अ2धकारMले आशि} कत 
ठाउँको खानतलासी 2लन सÖने, कसूरदारलाई 2गरèतार गन9 सÖने, मÅुा हेनn 
अ2धकारMको अनमु2तले अनसु"धानको |ममा Jहरासतमा राs न सÖने समेतको अ2धकार 
Vदान गरेको छ। यसै गZर व"यज"त ुकसूर स(व"धी मÅुाको अनसु"धान तहJककात र 
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दायरM एवं मÅुा हेनn अ2धकारM स(व"धी wयवNथा समेत गरेको छ। यस ऐन अ"तग9तको 
कसूर स(व"धी मÅुामा नेपाल सरकार वादM ह"ुछ।  

३. स} कटाप" न व"यज"त ु तथा वनNप2तको अ"तर9रािE Fय wयापार 2नय"Cण ऐन, 
२०७३ 

दलु9भ व"यज"त ु एवं वनNप2तको अ"तरा9Jíय wयापार महासि"ध, (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973 
(CITES)) सन ्१९७३ मा पाZरत भई सन ्१९७५ देिख लागू भएको हो। CITES 
एक बाàयकारM अ"तरा9Jíय स(झौता हो जसमा Jव2भ" न मलुकुहY Nवेtछाले पI राE F 
भएका छन।् पI बनेप2छ उनीह•ले यो महासि"ध काया9"वयन गनु9 पछ9। V_येक 
पIराE Fले यो महासि"ध काया9"वयन गन9को ला2ग रािE Fय कानून बनाउन ुपछ9। यहM 
रािE Fय दाJय_व अ"तग9त नेपालले यसको काया9"वयनको ला2ग “स} कटाप" न व"यज"त ु
तथा वनNप2तको अ"तरा9Jíय wयापार 2नय"Cण ऐन, २०७३” बनाएको छ।  

यस ऐनले “महासि"ध” भ" नाले संयzु राÑय अमेZरकाको वा2स} टन 2ड.सी.मा सन ्
१९७३ को माच9 ३ तारेखका 5दन स(प" न भएको स} कटाप" न व"यज"त ु तथा 
वनNप2तका Vजा2तको अ"तरा9Jíय wयापार स(व"धी महासि"ध (क"भे"सन अन 
इ"टरनेशनल Fेड इन इrडे"जड9 Nपे2सस अफ वाइlड फाउना एrड èलोरा) स(झन ु
पनn भ2न पZरभाषा गरेको छ। यसले “लोपो"मखु व"यज"त ुवा वनNप2त” “वैÉा2नक 
2नकाय” “wयवNथापन 2नकाय” “स} कटाप" न व"यज"त ुवा वनNप2त” जNता शwदहYको 
प2न पZरभाषा गरेको छ।  

यस ऐनले स} कटाप" न व"यज"त ुवा वनNप2त वा सोको नमूनाको कारोवार स(व"धी 
wयवNथामा, दलु9भ वा लोपो"मखु व"यज"त ुवा वनNप2त वा सोको नमूनाको कारोवार 
वा wयापार गन9 वा गराउन नहनेु, संरिIत व"यज"त ुवा वनNप2तको नमूनाको कारोवार 
गन9 सJकने स} कटाप" न व"यज"त ु वा वनNप2त वा सोको नमूनाको दता9 स(व"धी 
wयवNथा र wयवNथापन 2नकाय तथा वैÉा2नक 2नकाय स(व"धी wयवNथा गरेको छ। 
यस ऐनको पJहलो संशोधन २०७५ ले कुनै wयिzले 2नजी ज7गामा लोप"मखु वनNप2त 
रोõन, _यसरM रोJपएको र 2नजी ज7गामा Vाकृ2तक Yपमा उ2îएको लोप"मखु वनNप2त 
हकुा9उन, सोको नमूना उ_पादन गन9, राs न र Vयोग गन9 सÖने गZर कानूनी wयवNथा 
गरेको छ।  
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यसको साथै ऐनले स} कटाप" न व"यज"त ुतथा वनNप2त रािE Fय सम"वय स2म2तको 
गठनको समेत wयवNथा गरेको छ।  

यस ऐनले देहायको कुनै काम गरे गराएमा यस ऐन बमोिजमको कसूर गरेको मा2नने 
र कैद तथा जZरवानाको सजाय हनेु wयवNथा गरेको छ।  

• दलु9भ, लोपो"मखु वा संरिIत व"यज"त ुवा वनNप2त वा सोको नमूना खरMद 2ब|ã 
गनn, आफूसंग राs ने, Vयोग गनn, पालनपोषण गनn, रोõने, हकुा9उने, 2नयि"Cत Vजनन 
गनn, ओसारपसार गनn, 2नकासी वा पैठारM गनn काय9, 

• स} कटाप" न व"यज"त ुवा वनNप2त वा सोको नमूना दता9 नगनn, 

• अनमु2त न2लई स} कटाप" न व"यज"त ुवा वनNप2त वा सोको नमूना हक हNता"तरण 
वा नामसारM गराउने,  

• यस ऐन वा यस ऐन अ"तग9त बनेको 2नयम JवपZरत अ"य कुनै काय9 गनn,  

• उपयु9z कुनै कसूर गन9 मÅत गनn, दYु_साहन गनn, उÖसाउने वा _यNतो काय9 गन9 
उ~ोग गनn र कुनै Jक2समले सहयोग पçु याउने,  

• यस ऐन अ"तग9तको कसूरको अनसु"धान स(व"धी काय9मा बाधा Jवरोध गनn।  

यो ऐन अ"तग9तको कसूर स(व"धी मÅुा नेपाल सरकार वादM ह"ुछ। यो ऐन अ"तग9तको 
कसूर स(व"धी मÅुा हेनn अ2धकार स(बि"धत िजlला अदालतलाई छ।  

यो ऐन अ"तग9तको कसूरको अनसु"धान गनn अ2धकार रािE Fय 2नकुG ज, आरI, संरIण 
IेC र मàयवतü IेCको हकमा स(बि"धत संरIक वा 2नजले तोकेको अ2धकृतNतरको 
कम9चारM र अ"य IेCको हकमा 2ड2भजन वन काया9लय रहेको िजlलामा 2ड2भजनल 
वन अ2धकृत वा 2नजले तोकेको अ2धकृतNतरको कम9चारM तथा 2ड2भजन वन काया9लय 
नरहेको िजlलामा नेपाल सरकारले तोकेको अ2धकृतNतरको कम9चारMलाई ह"ुछ। नेपाल 
सरकारले यस ऐन अ"तग9तको कसूरको अनसु"धानको ला2ग संयzु अनसु"धान टोलM 
गठन गन9 वा नेपाल सरकारको कुनै अ2धकृतलाई तोÖन सÖछ।  

४. वन ऐन, २०७६ 

वन ऐन, २०७६ को VNतावनामा व"यज"त,ु वातावरण, जलाधार एवं जैJवक JवJवधताको 
संरIण, संवc9न तथा सदपुयोग गZर रािE Fय समJृcमा योगदान गन9 उÅेxयले वन 
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स(व"धी कानूनलाई संशोधन र एकãकरण गन9 वाG छनीय भएकोले यो ऐन बनाइएको 
भ" ने उlलेख भएको छ। वन ऐन, २०४९ लाइ9 खारेज गZर जारM भएको यो नयाँ 
ऐनले साJवकको ऐन भ"दा क2तपय नयाँ wयवNथाहY गरेको छ। रािE Fय वनमा भ-ू
उपयोग योजना, 2समसार IेCको wयवNथापन, सश™ वन रIक स(व"धी wयवNथा 
जNता पJहले नभएका wयवNथाहYलाइ9 यसले कानूनी Yप 5दएको छ।  

वन ऐन, २०७६ ले वन स(व"धी कसूर र सजाय स(व"धी साJवकको कानूनी 
wयवNथामा भने धेरै पZरवत9न गरेको देिखदैँन।  

व"यज"त ु संरIण र व"यज"त ुस(व"धी कसूरको स"दभ9मा हेदा9 यस ऐनले िशकार 
खेlने, व"यज"तकुो आखेटोपहार राs ने, ओसारपसार गनn वा 2ब|ã Jवतरण गनn काय9लाई 
कसूर मानेको छ। यNतो 2नष2ेधत काम गरेमा व"यज"त ु संरIण स(व"धी Vच2लत 
कानून बमोिजमको सजाय हनेु wयवNथा गरेको छ।  

यस ऐन अ"तग9तको कसूर गनn कसूरदारलाई उ(काउने wयिzलाई वा कसूर गन9 
दYु_साहन 5दने वा 2मलोमतो गनn wयिzलाई कसूरदारलाई हनेु सरहको सजाय ह"ुछ। 
कसूर गन9 उ~ोग गनnलाइ9 कसूरदारलाई हनेु सजायको आधा सजाय ह"ुछ।  

वन ऐन, २०७६ ले कसूरको जाँचबझु र काय9Jव2ध स(ब"धमा प2न wयवNथा गरेको 
छ। यसले साJवकको wयवNथा Vकारा"तरले यथावत कायम राखेको छ। अनसु"धान 
र मÅुाको दायरM स(ब"धमा यसले कि(तमा वन सहायक वा सहायक VहरM 2नरMIक 
दजा9को कम9चारMले कुनै Nथानको खानतलासी 2लन सÖने wयवNथा गरेको छ।  

यस ऐन बमोिजम एक वष9स(म कैद सजाय हनेु कसूर स(व"धी मÅुाको अनसु"धान 
तथा तहJककात Vदेश सरकारले तोकेको Vदेश सरकारको कम9चारMले र एक वष9भ"दा 
बढM कैद सजाय हनेु कसूर स(व"धी मÅुाको अनसु"धान तथा तहJककात नेपाल 
सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको कम9चारMले गनn wयवNथा छ।  

यस ऐन अ"तग9तको मÅुामा नेपाल सरकार वादM ह"ुछ। दईु लाख Yपैयाँस(म जZरवाना 
वा एक वष9स(म कैद वा दवैु सजाय हनेु मÅुा नेपाल सरकारको 2ड2भजनल वन 
अ2धकृतले कारवाहM र Jकनारा गद9छ। यो भ"दा बढM सजाय हनेु मÅुा स(बि"धत 
िजlला अदालतले कारवाहM र Jकनारा गद9छ। 2ड2भजन वन अ2धकृतले कारवाहM गरेको 
मÅुामा िजlला अदालतमा पनुरावेदन ला7दछ।  
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खrड - तीन 

अनसु"धान अ2धकारMले àयान 5दन ुपनn Jवशेष कानूनी wयवNथा 
 

1. नेपालको संJवधान 

नेपालको संJवधानले नेपालM नागZरकलाई Jव2भ" न मौ2लक हकहY V_याभतू गरेको छ। 
ती मौ2लक हकहY मàये केहM हक "याय Vशासनसँग स(बि"धत छन।् कुनै प2न 
कसूरको अनसु"धान वा मÅुाको कारवाहM गनn अ2धकारMले यी हकहYको बारेमा N पE ट 
जानकारM राs न ुपद9छ र कानून काया9"वयनको 2सल2सलामा यी हकहYको पूण9 स(मान 
गनु9 पद9छ।  

o "याय स(व"धी हकः2  

नेपालको संJवधानले V_येक wयिzलाई देहाय बमोिजमको "याय स(व"धी हक V_याभतू 
गरेको छ।  

• कुनै प2न wयिzलाई प|ाउ भएको कारण सJहतको सूचना न5दई थनुामा रािखने 
छैन।  

• प|ाउमा परेका wयिzलाई प|ाउ परेको समयदेिख नै आफूले रोजेको कानून 
wयवसायीसँग सlलाह 2लन पाउने तथा कानून wयवसायीÄारा पपु9I गनn हक हनेुछ। 
_यNतो wयिzले आèनो कानून wयवसायीसँग गरेको परामश9 र 2नजले 5दएको 
सlलाह गोõय रहनेछ।  

• प|ाउ गZरएको wयिzलाई प|ाउ भएको समय तथा Nथानबाट बाटोको (याद 
बाहेक चौबीस घrटा2भC मÅुा हेनn अ2धकारM समI उपिNथत गराउन ुपनnछ र 
_यNतो अ2धकारMबाट आदेश भएमा बाहेक प|ाउ भएको wयिzलाई थनुामा रािखने 
छैन।  

																																																													
2 नेपालको संJवधानको धारा २० 



 
- 18 - 

• त_काल Vच2लत कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरे वापत कुनै wयिz सजायभागी 
हनेु छैन र कुनै प2न wयिzलाई कसूर गदा9को अवNथामा कानूनमा तोJकएभ"दा 
बढM सजाय 5दइने छैन।  

• कुनै अ2भयोग लागेको wयिzलाई 2नजले गरेको कसूर Vमािणत नभएस(म कसूरदार 
मा2नने छैन।  

• कुनै प2न wयिz JवYc अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभ"दा बढM मÅुा चलाइने 
र सजाय 5दइने छैन।  

• कुनै कसूरको अ2भयोग लागेको wयिzलाई आèनो JवYc साIी हनु बाàय पाZरने 
छैन।  

• V_येक wयिzलाई 2नज JवYc गZरएको कारवाहMको जानकारM पाउने हक हनेुछ।  

• V_येक wयिzलाई Nवत"C, 2नEपI र सIम अदालत वा "याJयक 2नकायबाट 
Nवtछ सनुवुाईको हक हनेुछ।  

• असमथ9 पIलाई कानून बमोिजम 2नःशlुक कानूनी सहायता पाउने हक हनेुछ।  

o अपराध पी2डतको हकः3  

o अपराध पी2डतलाई आफू पी2डत भएको मÅुाको अनसु"धान तथा कारवाहM 
स(व"धी जानकारM पाउने हक हनेुछ।  

o अपराध पी2डतलाई कानून बमोिजम सामािजक पनुःNथापना र I2तपू2त9 सJहतको 
"याय पाउने हक हनेुछ।  

o यातना JवYcको हकः4 

o प|ाउ परेको वा थनुामा रहेको wयिzलाई शारMZरक वा मान2सक यातना 5दइने 
वा 2नजसँग 2नम9म, अमानवीय वा अपमानजनक wयवहार गZरने छैन।  

o _यNतो काय9 कानून बमोिजम दrडनीय हनेुछ र _यNतो wयवहारबाट पी2डत 
wयिzलाई कानून बमोिजम I2तपू2त9 पाउने हक हनेुछ।  

																																																													
3 नेपालको संJवधानको धारा २१ 
4 नेपालको संJवधानको धारा २२ 
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2. मलुकुã अपराध संJहता, २०७४  

o फौजदारM "यायका सामा"य 2सcा"तहYः 

1. कानून बमोिजमको काम कसूर नहनेुः कानून बमोिजम गनु9 पनn वा कानूनले 
I(य मानेको कामलाई कसूर मा2नदैन।5 

2. कानून बमोिजम बाहेक सजाय नहनेुः कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरे 
वापत कुनै wयिz सजायको भागी हुँदैन र कुनै प2न wयिzलाई कसूर गदा9को 
अवNथामा कानूनमा तोJकएकोभ"दा बढM सजाय हुँदैन।6 

3. तôयको öममा पZर गरेको काम कसूर नहनेुः तôयको öममा पZर कानून 
बमोिजम गनु9 पनn वा I(य मा2नएको Jवx वास गZर असल 2नयतले गरेको कुनै 
काम कसूर मा2नदैन।7 

4. कानूनको अन2भÉतामा गZरएको काम I(य नहनेु।8 

5. एउटै कसूरमा दोहोरो सजाय नहनेुः कुनै wयिz JवYc अदालतमा एउटै कसूरमा 
एक पटकभ"दा बढM मÅुा चलाइने र सजाय गZरदैन।9 

6. Nवtछ सनुवुाईबाट विG चत नहनेुः कुनै wयिzलाई सIम अदालत वा "याJयक 
2नकायबाट हनेु कारवाहMमा Nवtछ सनुवुाईबाट विG चत गनु9 हुँदैन।10 

7. आèनो JवYc साIी हनु कर नला7नेः कुनै कसूरको अ2भयोग लागेको 
wयिzलाई आèनो JवYc साIी हनु कर ला7दैन।11 

8. कसूर Vमािणत नभएस(म कसूरदार नमा2ननेः कुनै कसूको अ2भयोग लागेको 
wयिzलाई _यNतो कसूर गरेको Vमािणत नभएस(म कसूरदार मा2नदैन।12 

																																																													
5 मलुकुã अपराध संJहता, 2074 को दफा ६ 
6 मलुकुã अपराध संJहता, 2074 को दफा ७ 
7 मलुकुã अपराध संJहता, 2074 को दफा ८ 
8 मलुकुã अपराध संJहता, 2074 को दफा ८ 
9 मलुकुã अपराध संJहता, 2074 को दफा 9 
10 मलुकुã अपराध संJहता, 2074 को दफा 10 
11 मलुकुã अपराध संJहता, 2074 को दफा 11 
12 मलुकुã अपराध संJहता, 2074 को दफा 12 
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9. बालबा2लकाले गरेको काम कसूर नहनेुः दश वष9 उमेर नपगेुको बालबा2लकाले 
गरेको कुनै काम कसूर मा2नदैन।13 

10. होस ठेगानमा नरहेको wयिzले गरेको काम कसूर नमा2ननेः कुनै काम गदा9का 
बखत मान2सक अNवNथताको कारणले _यNतो कामको Vकृ2त, गणु, दोष वा 
पZरणाम ब¢ुन नसÖने गZर होस ठेगानमा नरहेको wयिzले गरेको काम कसूर 
मा2नदैन। 14 

11. 2नजी रIाको ला2ग गरेको काम कसूर नमा2ननेः V_येक wयिzलाई आèनो वा 
अY कसैको िजउ, Ñयान वा स(पिúलाई कुनै गैरकानूनी I2तबाट बचाउने 
अ2धकार ह"ुछ। त_काल कुनै काम नगरेमा आèनो वा अY कसैको िजउ, 
Ñयान वा स(पिúलाई कुनै गैरकानूनी I2तबाट बचाउन सJकदैन भ" ने मना2सव 
Jवx वास भए वा Jवx वास गनु9 पनn मना2सव कारण भएको अवNथामा 2नजी 
रIाको अ2धकार Vयोग गदा9 भएको कुनै काम कसूर मा2नदैन।15 

12. बालबा2लकाबाट गराएको कसूरमा उमेर पगेुकालाई सजाय हनेुः कसैले कुनै 
बालबा2लकालाई फकाई, 2सकाई वा Vभावमा पारM कुनै कसूर गन9 लगाएको 
रहेछ भने _यसरM कसूर गन9 लगाउने wयिzलाई 2नज आफ§ ले _यNतो कसूर 
गरे सरह सजाय ह"ुछ।16 

13. अपराध पी2डतलाई मÅुाको कारवाहMको जानकारM र I2तपू2त9 पाउने हक हनेुः 
अपराध पी2डतलाई आफू पी2डत भएको मÅुाको अनसु"धान तथा कारवाहM 
स(व"धी जानकारM पाउने हक ह"ुछ। अपराध पी2डतलाई कानून बमोिजम 
सामािजक पनुःNथापना र I2तपू2त9 सJहतको "याय पाउने हक ह"ुछ।17 

• सा"द2भ9क केहM फौजदारM कसूरहY 

1. वद2नयतपूव9क अनसु"धान तथा अ2भयोजन गन9 नहनेुः कानून बमोिजम 
अनसु"धान तथा अ2भयोजन गनn िज(मेवारM भएको अ2धकारMले 2नदäष 

																																																													
13 मलुकुã अपराध संJहता, 2074 को दफा 13 
14 मलुकुã अपराध संJहता, 2074 को दफा 14 
15 मलुकुã अपराध संJहता, 2074 को दफा 24 
16 मलुकुã अपराध संJहता, 2074 को दफा 28 
17 मलुकुã अपराध संJहता, 2074 को दफा 32 
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wयिzलाई फसाउने वा वाNतJवक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले 
वद2नयतपूव9क अनसु"धान गन9 वा अ2भयोग लगाउन हुँदैन।18 

2. भेदभावपूण9 wयवहार गन9 नहनेुः कानून बमोिजम अ2धकार Vयोग गनn 
अ2धकारMले _यNतो अ2धकारको Vयोग गदा9 उ_पिú, धम9, वण9, जात, 
जा2त, 2लó, शारMZरक अवNथा, अपाóता, NवाNôय िNथ2त, वैवाJहक 
िNथ2त, गभा9वNथा, आ2थ9क अवNथा, भाषा वा IेC, वैचाZरक आNथा वा 
यNतै अ"य कुनै आधारमा कुनै प2न नागZरकमा2थ जानीजानी भेदभावपूण9 
wयवहार गन9 हुँदैन।19 

3. यातना 5दन नहनेुः कानून बमोिजम कसूरको अनसु"धान गनn वा कानून 
बमोिजम 2नय"Cण, Jहरासत वा थनुामा राs ने अ2धकार Vाõ त अ2धकारMले 
कसैलाई शारMZरक वा मान2सक यातना 5दन, 5दन लगाउन वा |ुर, 
2नम9म, अमानवीय वा अपमानजनक wयवहार गन9 गराउन हुँदैन।20 

4. मानवोिचत "यूनतम सJुवधा न5दई थनुामा राs न नहनेुः कानून बमोिजम 
थनुामा राs ने अ2धकार Vाõ त अ2धकारMले कसैलाई प2न कानून बमोिजम 
उपलbध गराउन ु पनn सJुवधा न5दई वा थनुामा रािखएको ठाउँमा 
उपलbध "यूनतम मानवोिचत सJुवधा न5दई थनुामा राs न वा राs न 
लगाउन हुँदैन।21 

5. गोõय तZरकाले थनुामा राs न नहनेुः अ2धकार Vाõ त अ2धकारMले कुनै 
wयिzलाई थनुामा राs दा 2नज थ2ुनएको कुरा वा थ2ुनएको ठाउँको 
जानकारM नहनेु गZर वा पúा नला7ने गZर गोõय Yपमा थनुामा राs न 
हुँदैन।22 

6. wयिz बेपúा पानn काम गन9 गराउन नहनेुः कसैले कसैलाई बेपúा पानn 
काय9 गन9 वा गराउन हुँदैन। कानून बमोिजम प|ाउ गन9, अनसु"धान 

																																																													
18 मलुकुã अपराध संJहता, 2074 को दफा 99 
19 मलुकुã अपराध संJहता, 2074 को दफा 160 
20 मलुकुã अपराध संJहता, 2074 को दफा 167 
21 मलुकुã अपराध संJहता, 2074 को , 2074 को दफा 201 
22 मलुकुã अपराध संJहता, 2074 को दफा 203 
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गन9 वा कानून काया9"वयन गन9 अिsतयार पाएको wयिz वा 
सरुIाकमüले प|ाउ गरेको, Jहरासतमा राखेको वा अ"य कुनै Jक2समले 
2नय"Cणमा 2लएको wयिzलाई प|ाउ गरेको वा 2नय"Cणमा 2लएको 
2म2तले बाटोको (याद बाहेक चौबीस घrटा 2भC मÅुा हेनn अ2धकारM 
समI उपिNथत नगराई वा सरोकारवालालाई भेटघाट गन9 न5दई 
2नजलाई कहाँ, कसरM र कुन अवNथामा रािखएको छ भ" ने जानकारM 
न5दने काय9लाई wयिz बेपúा पानn काय9 भ2न पZरभाJषत गZरएको छ। 
यसरM wयिz वेपúा पाZरएको अवNथामा प|ाउ गन9, थनुामा राs न वा 
2नय"Cणमा 2लन आदेश 5दने र _यNतो आदेश काया9"वयन गनn दबैु 
थरM wयिz बेपúा पानn मsुय कसूरदार मा2न"छन।्23 

3. मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४  

o कुनै ऐनमा छुpै wयवNथा भएकोमा असर नपनn 

कुनै कसूरको स"दभ9मा अनसु"धान, अ2भयोजन, सनुवुाई, फैसला वा अ"य कुनै 
कारवाहMको स(ब"धमा छुpै ऐनमा wयवNथा गZरएको रहेछ भने _यNतो Jवषय 
काय9Jव2ध संJहताको कुराले असर नपनn र छुpै ऐनमा wयवNथा नभएको Jवषयमा 
संJहताको wयवNथा लागू ह"ुछ।24  

o महा"याया2धवzाले 2नदnशन 5दन सÖनेः 

नेपाल सरकारबाट दायर हनेु कुनै फौजदारM मÅुामा भई रहेको अनसु"धानको बारेमा 
महा"याया2धवzाले आवxयक जानकारM 2लन सÖछ। _यNतो जानकारM 2लँदा 
कसूरको अनसु"धान अपया9õ त भएको वा अनसु"धानमा खास Jव2ध, उपाय वा तZरका 
नअपनाइएको वा थप अनसु"धान गनु9पनn भ" ने लागेमा महा"याया2धवzाले 
अनसु"धान अ2धकारM वा 2नजको Jवभागीय Vमखुलाई आवxयक 2नदnशन 5दन 
सÖछ। महा"याया2धवzाले 5दएको _यNतो 2नदnशनको पालना गनु9 स(बि"धत 
अनसु"धान अ2धकारMको कत9wय ह"ुछ।25 

																																																													
23 मलुकुã अपराध संJहता, 2074 को दफा 206 
24 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा 3 
25 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २७ 
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o सरकारM वकãलसंग राय सlलाह मा7न सÖनेः 

व"यज"त ु कसूरको अनसु"धानको |ममा अनसु"धान अ2धकारMलाई अनसु"धान 
स(व"धी कुनै Jवषयमा राय सlलाहको आवxयकता परेमा 2नजले सरकारM वकãलसँग 
राय सlलाह माग गन9 सÖछ। _यसरM राय सlलाह माग भएकोमा सरकारM वकãलले 
अनसु"धान अ2धकारMलाई आèनो राय सlलाह 5दन ुपछ9। _यसरM राय सlलाह 5दने 
2सल2सलामा सरकारM वकãलले अनसु"धानको Jवषयमा कुनै 2नदnशन 5दन आवxयक 
देखेमा अनसु"धान अ2धकारMलाई _यNतो 2नदnशन 5दन सÖछ। सरकारM वकãलले 
5दएको अनसु"धान स(व"धी 2नदnशन पालना गनु9 अनसु"धान अ2धकारMको कत9wय 
ह"ुछ।26 

o सरकारM वकãलको 2नदnशन बमोिजम अनसु"धान गनु9 पनnः  

१- कुनै जाहेरM दरखाNत वा सूचनामा उिlलिखत कसूरको स(ब"धमा सूचनादाता 
र अ"य wयिz समेतलाई ब¢ुदा उz सूचनाको स_यता Vमािणत हनु नसकेकोले 
त_काल अनसु"धानको कारवाहM अगा2ड बढाउन आवxयक नहनेु भ2न 
अनसु"धान अ2धकारMले सूचना तामेलMमा राs ने Vयोजनको ला2ग सरकारM वकãल 
काया9लयमा V2तवेदन पठाउँदा सरकारM वकãल काया9लयबाट उz कसूर 
स(ब"धमा थप अनसु"धान गनु9 पनn भ2न कारण खलुाई 2नदnशन Vाõ त भएमा 
अनसु"धान अ2धकारMले सरकारM वकãलको 2नदnशन बमोिजम _यNतो कसूरको 
स(ब"धमा थप अनसु"धान गनु9 पछ9।27 

o सरकारM वकãलले अनसु"धान अ2धकारMले पठाएको Vारि(भक अनसु"धान V2तवेदन 
अàययन गदा9 कसूरसँग स(बि"धत कुनै Jवषयमा थप अनसु"धान गन9 आवxयक 
2नदnशन 5दन ुपनn देखेमा _यसको कारण खलुाई अनसु"धान अ2धकारMलाई आवxयक 
2नदnशन 5दन सÖछ। सरकारM वकãलले 5दएको _यNतो 2नदnशन पालना गनु9 
स(बि"धत अनसु"धान अ2धकारMको कत9wय ह"ुछ। 

 

																																																													
26 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २६ 
27 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ११(२) र (३) 
   काय9Jव2ध संJहताको दफा १०(३) र (४) 
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o अनसु"धान गन9 Jवशेष टोलM गठन गन9 सJकनेः  

व"यज"त ुस(व"धी कुनै कसूर स(ब"धमा कसूरको ग(भीरताको कारणले स(बि"धत 
अनसु"धान अ2धकारMबाट माC _यNतो कसूरको अनसु"धान हनु नसÖने भई छुpै 
अनसु"धान टोलM गठन गन9 उपयzु हनेु कुरा अनसु"धान अ2धकारMको तालकु 
अ2धकारMलाई लागेमा 2नजले आफू मातहतका कम9चारMहY संल7 न रहने गZर र 
महा"याया2धवzाको परामश9 2लएर अ"य JवशेषÉ समेत रहने गZर अनसु"धान टोलM 
गठन गन9 सÖछ। यNतो Jवशेष अनसु"धान टोलM गठन भएमा अनसु"धान 
अ2धकारMले गरेको अनसु"धान स(व"धी Jववरण उz टोलMलाई हNता"तरण गनु9 
पछ9।28 

o अकä 2नकायको काय9IेCमा Vवेश गन9 सJकनेः  

त_काल कारवाहM नगरेमा कसूरदार भा7ने उ(कने वा Vमाण लोप हनेु स(भावना 
भएमा अनसु"धान अ2धकारMले आèनो काय9IेCभ"दा बाJहरको अकä अ2धकारMको 
काय9IेCमा गएर प2न आवxयक कारवाहM गनु9 पद9छ। _यसरM अकä 2नकाय वा 
अ2धकारMको काय9IेC 2भC गई कुनै कारवाहM गनु9 पनn भएमा स(बि"धत अ2धकारM 
वा 2नकायलाई र आफूभ"दा मा2थlलो 2नकायलाई _यसको जानकारM 5दन ुपछ9।29  

o अनसु"धान गन9को ला2ग अ"य 2नकायमा पठाउन सJकनेः 

व"यज"त ुस(व"धी कसूरको अनसु"धान गदá जाँदा उz मÅुा अ"य कानून अ"तग9त 
अY नै अ2धकारM वा 2नकायबाट अनसु"धान गनु9 पनn देिखएमा अनसु"धान 
अ2धकारMले आफूले गरेको अनसु"धानको Vग2त Jववरण सJहत _यNतो कसूरको 
अनसु"धान गनn स(बि"धत 2नकाय वा अ2धकारM समI लेखी पठाउन सÖछ।30 

व"यज"त ुस(व"धी कसूरको अनसु"धान गदा9 सो कसूर संग5ठत अपराध देिखएमा 
उजूरM, आरोप लागेको wयिz र अनसु"धानको 2सल2सलामा तयार भएका कागजात 

																																																													
28 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १२(१), (२) र (४) 
29 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ६(२), (३) र (४) 
30 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २९ 
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तथा संक2लत Vमाण स(बि"धत VहरM काया9लयमा पठाउन ुपनn भ2न कानूनी wयवNथा 
छ।31 

o झpुा वा काlप2नक सूचनालाई तामेलMमा राs न सJकनेः  

व"यज"त ुस(व"धी कुनै कसूर भएको वा हनु लागेको भ2न Vाõ त भएको जाहेरM 
दरखाNत वा सूचनाको Jवषयमा जाहेरवाला वा सूचनादाता वा अ"य स(बि"धत 
wयिzलाई ब¢ुदा जाहेरM दरखाNत वा सूचनामा उlलेख भएको Jववरण काlप2नक, 
öमपूण9 वा झpुा रहेछ भ" ने देिखन आएमा अनसु"धान अ2धकारMले _यNतो जाहेरM 
दरखाNत वा सूचनाको स(ब"धमा थप अनसु"धान गन9 आवxयक नभएको वा 
अनसु"धान गन9 2नरथ9क हनेु भ2न सबै wयहोरा खलुाई सामा"यतया तीन 5दन2भC 
सरकारM वकãल काया9लयमा V2तवेदन पठाउन ुपछ9। _यNतो V2तवेदन Vाõ त भएमा 
सरकारM वकãलले अàययन गZर त_काल अनसु"धान गन9 मना2सव आधार नदेिखएमा 
_यसको कारण खलुाई थप Vमाण Vाõ त हनु आएका बखत अनसु"धान गन9 सJकने 
गZर त_काल सो कारवाहMलाई तामेलMमा राs न 2नदnशन 5दन सÖछ। _यNतो 2नदnशन 
Vाõ त भएमा अनसु"धान अ2धकारMले तदनYुप उz दरखाNत वा सूचना उपरको 
कारवाहM तामेलMमा राs न ुपछ9।32  

o Vमाण संरIण गनnः  

व"यज"त ुकसूरको अनसु"धान गन9 तोJकएको अनसु"धान अ2धकारM वा _यNतो 
कसूरको अनसु"धान गन9 अ2धकारVाõ त अ2धकारMले व"यज"त ुस(व"धी कुनै प2न 
कसूर भएको, भइरहेको वा हनु लागेको भ" ने सूचना वा जानकारM पाएमा 
कसूरदारलाई कसूर गन9बाट रोÖने र कसूरसँग स(बि"धत Vमाण नाश हनु न5दने 
र कसूर गनn wयिz भा7न उ(कन नपाउने wयवNथा यथाशीÆ गनु9पछ9।33 

o कुनै wयिz, 2नकाय वा अ2धकारMको मÅत 2लन सJकनेः  

अनसु"धान अ2धकारMले कुनै Vमाण लोप हनु न5दन वा कसूरदारलाई प|ाउ गन9 
कुनै 2नकाय, अ2धकारM वा wयिzसँग मÅत मा7न सÖछ। _यसरM सहयोग मागेमा 

																																																													
31 संग5ठत अपराध 2नवारण ऐन, २०७० को दफा २०(२) 
32 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ११(१) र (२) 
33 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ६(१) र (४) 
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स(बि"धत wयिz, 2नकाय वा अ2धकारMले अनसु"धान अ2धकारMलाई आवxयक मÅत 
5दन ु2नजको कत9wय ह"ुछ।34 

o JवशेषÉको राय 2लन सJकनेः  

o व"यज"त ुस(व"धी कसूरको अनसु"धानको 2सल2सलामा कुनै कुरा 2निx चत गन9 
_यNतो Jवषयका JवशेषÉसँग अनसु"धान अ2धकारMले राय 2लन सÖछ। _यNतो 
JवशेषÉ सरकारM वा गैरसरकारM जनुसकैु IेCको wयिz हनु सÖछ।35 

o साIी वा पी2डतको संरIण गनnः  

कुनै मÅुामा साIी रहेको कुनै wयिzलाई अदालत समI उपिNथत हनु वा 
अदालतमा बकपC गZरसकेप2छ आèनो सरुIामा खतरा रहेको छ भ" ने लागेमा 
2नजले _यसको कारण खलुाई सरुIाको Vब"ध गZर5दन अदालत (मÅुा हेनn 
अ2धकारM) समI 2नवेदन 5दन सÖछ। अदालत (मÅुा हेनn अ2धकारM) ले _यNतो 
साIीको सरुIाको Vव"ध गन9 स(बि"धत 2नकायलाई आदेश 5दन सÖछ। अदालतले 
आदेश 5दएमा _यNतो सरुIाको Vब"ध गनn कत9wय _यNतो 2नकायको हनेुछ।36 

o असल 2नयतले गरेकोमा कारवाहM नहनेुः 

कुनै कसूर स(व"धी मÅुाको अनसु"धानको 2सल2सलामा अनसु"धान अ2धकारMले 
असल 2नयतले गरेको काम कारवाहM उपर कुनै कारवाहM हनु सÖने छैन।37 

 

  

																																																													
34 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ८(५) 
35 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २३ 
36 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ११४ 
37 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १८८ 
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खrड Ñ चार 
व"यज"त ुकसूरको अनसु"धान र मानव अ2धकार संरIण 

 
1.  मानव अ2धकारको अवधारणा 

व"यज"त ुसंरIणको IेCमा खJटने संरIणकमüको Vमखु कत9wय व"यज"तकुो जीवन 
बचाउने, 2तनको वासNथानको संरIण, wयवNथापन र JवNतार गनn, व"यज"तकुो स(पूण9 
जीवन च|मा नै बाØ य हNतIेप हनु न5दई Vाकृ2तक जीवन VणालMलाई हर तरहले 
संरिIत र सरुिIत राs ने हो। यसैसँग जो2डएको Jवषय व"यज"तकुो अवैध िशकार र 
2तनको आखेटोपहारको अवैध wयापार, वासNथान अ2त|मण गनn wयिz पúा लगाई 
कानूनी कारवाहMमा lयाउने काय9मा प2न संरIणकमüको जवाफदेJहता रहेको ह"ुछ।  

व"यज"त ु कसूरको अनसु"धान र अ2भयोजनको |ममा अ2धकारVाõ त अ2धकारMले 
आशि} कत wयिzलाई प|ाउ गनn, थनुामा राs ने, कसूर स(व"धी Vमाण सûलन गनn, 
पZरIण गराउने लगायतका काम गनु9 पनn ह"ुछ। यी काम गदा9 अ2धकारVाõ त 
अ2धकारMले कानूनले 2नधा9रण गरेको काय9Jव2धलाई अIरशः पालना गदá अगा2ड बòन ु
पनn ह"ुछ। अनसु"धान काय9 गदा9 आशि} कत wयिz वा अ2भयzुको मानव अ2धकारको 
उlल∞न नहनेु गZर गनु9 पद9छ। 

मा2नसलाई मा2नस भएर बाँtनका ला2ग नभई नहनेु अ2धकारहYलाइ9 Jवx वwयापी Yपमा 
मानव अ2धकारको Yपमा मा"यता 5दइ9एको छ। मानव अ2धकार Vाकृ2तक अ2धकार 
भएको कारणले यो ज"म2सc अ2धकार प2न हो। मानव अ2धकार मा2नस भएकै कारण 
Nवतः Vाõ त हनेु हुँदा राÑयले 5दने होइन राÑयले त संरIण माC गनn हो। मानव 
अ2धकार अJवभाÑय हनेु मा"यता छ।  

सन ्१९४८ 2डसे(बर १० मा संयzु राE F संघबाट मानव अ2धकारको Jवx वwयापी 
घोषणापC, १९४८ पाZरत भएको हो। मानव अ2धकारको Jवx वbयापी घोषणापCमा 
मsुयतः सबै wयिzहY ज"मजात Nवत"C र मया9दा तथा अ2धकारमा समान हनेु एवं 
कुनै प2न Jक2समको भेदभाव Jवना V_येक wयिzले यी अ2धकार र Nवत"CताहYको 
उपभोग गन9 पाउने घोषणा गZरएको छ।  
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घोषणापCले हरेका wयिzको जीवनको Nवत"Cता र सरुIाको अ2धकार, शारMZरक 
यातना वा |ुर, अमानवीय वा अपमानजनक wयबहार वा सजाय JवYcको अ2धकार, 
समान कानूनी संरIणको अ2धकार, NवेtछाचारM 2गरèतारM JवYcको अ2धकार, Nवत"C 
र सIम "याया2धकरणबाट 2नEपI र साव9ज2नक सनुवुाई गZर पाउने अ2धकार हनेु 
उ´ घोष गरेको छ।  

2. प|ाउ परेका wयिzका आधारभतू मानव अ2धकारहY  

प|ाउ परेका wयिzको मानव अ2धकारको स"दभ9मा संयzु राE F संघबाट जारM भएको 
नागZरक तथा राजनी2तक अ2धकार स(व"धी अ"तरा9Jíय V2तÉापC, १९६६ 
(International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) को Jवशेष कानूनी 
मह_व रहेको छ। यो V2तÉापCलाई नेपालले १४ मे, १९९१ मा अनमुोदन गरेको 
छ। नेपालको सि"ध ऐन, २०४७ को दफा ९ ले कुनै अ"तरा9Jíय सि"ध वा महासि"ध 
र नेपालको कानून एक आपसमा बािझएमा अ"तरा9Jíय सि"धले Vाथ2मकता पाउने 
wयवNथा गरेको छ। VNततु महासि"ध नेपालको कानून सरह लागू ह"ुछ। सवätच 
अदालतले प2न कैयU मÅुामा नेपालले अनमुोदन गरेका अ"तरा9Jíय सि"ध महासि"ध 
नेपालको कानून सरह लागू गनु9 पनn फैसला गरेको छ।  

मÅुाको कारवाहMको 2सल2सलामा कुनै wयिzलाई प|ाउ गनn र Jहरासतमा राs ने 
अ2धकारMले यस महासि"धले V_येक wयिzलाई V_याभतू गरेका आधारभतू मानव 
अ2धकारका कुराहY N पE टसँग ब¢ुन ुपछ9। प|ाउ गरेको वा थनुामा रहेको wयिzसँग 
मानव अ2धकार स(व"धी अ"तरा9Jíय दNतावेजमा रहेका Vायः सबैजसो wयवNथालाई 
हामीले नेपालको संJवधान र नेपाल कानूनमा समावेश गZरसकेकोले प2न यी कानूनी 
wयवNथासँग पZरिचत हनुपुछ9। _यNता अ2धकारको संरIण र स(मान गनु9 पछ9। _यसो 
हनु नसकेमा wयिzगत दाJय_व बहन गनु9 पछ9 भ" ने कुरा समेत थाहा पाउन ुपछ9।  

यस Vसóमा नागZरक तथा राजनी2तक अ2धकार स(व"धी अ"तरा9Jíय V2तÉापC, १९६६ 
का केहM VावधानहY यहाँ उlलेखनीय छन।् यो V2तÉापCका केहM wयवNथाहY 
अनसु"धान अ2धकारMले आशंि} कत वा आरोJपत wयिzलाई प|ाउ गनn, थनुामा राs ने 
र मÅुा चलाउने Jवषयसँग स(बि"धत रहेका छन।् अनसु"धान अ2धकारM वा 
अ2धकारVाõ त अ2धकारMले व"यज"त ुस(व"धी कुनै कसूरको अनसु"धान वा अ2भयोजनको 
काय9 गदा9 मानव अ2धकारको उlल∞न आफूले नगन9 र आèनो मातहतका कम9चारMबाट 
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प2न उlल∞न हनु न5दन यी wयवNथाहYको बारेमा जानकारM राs ने माC नभई मानव 
अ2धकार संरIणमा पूण9 V2तवc रहन ुपनn ह"ुछ।  

V2तÉापCमा उिlलिखत सा"द2भ9क wयवNथाहY 2न(नानसुार रहेका छन ्- 

o कसैलाई प2न यातना 5दइने वा |ूर, अमानवीय वा अपमानजनक wयवहार वा 
सजाय गनु9 हुँदैन।38 

o कसैलाई प2न NवेtछाचारM Yपले प|ाउ गन9 वा थनुामा राs न पाइदैन। कानूनबाट 
2नधा9Zरत आधारमा वा काय9Jव2ध बमोिजम बाहेक कसैको वैयिzक Nवत"Cता 
अपहरण गZरन ुहुँदैन।39 

o प|ाउ गZरएको wयिzलाई प|ाउ गनn समयमा 2नजलाई प|ाउ गरेको कारण 
सJहतको सूचना 5दनपुछ9 र 2नज JवYc लगाइएको आरोपको जानकारM तYु"त 
5दनपुछ9।40 

o कुनै फौजदारM अ2भयोगमा प|ाउ गZरएको वा थ2ुनएको कुनै प2न wयिzलाई 
"यायाधीश वा मÅुा हेनn अ2धकारM समI तYु"त उपिNथत गराउन ुपछ9। _यNतो 
wयिzलाई मनुा2सव समय2भC सनुवुाई गZर पाउने वा छुटकारा पाउने अ2धकार 
ह"ुछ।41 

o गैरकानूनी प|ाउ वा थनुाबाट पी2डत wयिzलाई I2तपू2त9को अ2धकार ह"ुछ।42 

o Nवत"Cताको अपरहरण गZरएको अथा9त प|ाउ गZरएको wयिzलाई मानवीय Yपले 
तथा मा2नसको अ"त2न9Jहत V2त°ा V2त स(मान गनn Jक2समले wयवहार गनु9पछ9।43 

o बाल अ2भयzुलाई वयNकहYबाट अलग राs न ु पछ9 र उनीहYको उमेर तथा 
कानूनी अवNथा सहुाउँदो wयवहार गनु9 पछ9।44 

																																																													
38 नागZरक तथा राजनी2तक अ2धकार स(ब"धी अ"तरा9Jíय V2तÉापC, १९६६ को धारा ७ 
39 नागZरक तथा राजनी2तक अ2धकार स(ब"धी अ"तरा9Jíय V2तÉापC, १९६६ को धारा ९ 
40 नागZरक तथा राजनी2तक अ2धकार स(ब"धी अ"तरा9Jíय V2तÉापC, १९६६ को धारा ९ 
41 नागZरक तथा राजनी2तक अ2धकार स(ब"धी अ"तरा9Jíय V2तÉापC, १९६६ को धारा ९ 
42 नागZरक तथा राजनी2तक अ2धकार स(ब"धी अ"तरा9Jíय V2तÉापC, १९६६ को धारा ९ 
43 नागZरक तथा राजनी2तक अ2धकार स(ब"धी अ"तरा9Jíय V2तÉापC, १९६६ को धारा १० 
44 नागZरक तथा राजनी2तक अ2धकार स(ब"धी अ"तरा9Jíय V2तÉापC, १९६६ को धारा १० 
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o सबै wयिzहY अदालत तथा "याया2धकरणको अगा2ड समान ह"ुछन।्45 

o फौजदारM कसूरको आरोप लागेको V_येक wयिzलाई देहाय बमोिजमको अ2धकार 
Vाõ त ह"ुछ।46 

§ कानून बमोिजम दोषी Vमािणत नभएस(म 2नदäष भएको अनमुान गZर पाउने, 

§ आफू JवYcको अ2भयोगको बारेमा आफूले ब¢ुने भाषामा जानकारM पाउने, 

§ आफूले रोजेको कानून wयवसायीसँग सlलाह गन9 पाउने, 

§ आफू Nवयंले वा आफूले रोजेको कानूनी V2त2न2ध माफ9 त V2तरIा गन9 पाउने, 

§ भाषा नब¢ुने भएमा दोभाषकेो 2नःशlुक सेवा पाउने, 

§ आèनो JवYc Vमाण 5दन वा कसूर Nवीकार गन9 बाàय पान9 नपाउने, 

o कुनै प2न wयिzको गोपनीयता, पZरवार, घर वा पCाचारमा NवेtछाचारM वा गैर 
कानूनी हNतIेप गनु9 हुँदैन।47 

o सबै wयिz कानूनको ÜिE टमा समान छन ्र कुनै प2न भेदभाव Jवना कानूनको 
समान संरIणको हकदार छन।्48 

  

																																																													
45 नागZरक तथा राजनी2तक अ2धकार स(ब"धी अ"तरा9Jíय V2तÉापC, १९६६ को धारा १४ 
46 नागZरक तथा राजनी2तक अ2धकार स(ब"धी अ"तरा9Jíय V2तÉापC, १९६६ को धारा १४ 
47 नागZरक तथा राजनी2तक अ2धकार स(ब"धी अ"तरा9Jíय V2तÉापC, १९६६ को धारा १७ 
48 नागZरक तथा राजनी2तक अ2धकार स(ब"धी अ"तरा9Jíय V2तÉापC, १९६६ को धारा २६ 
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खrड - पाँच 
यातना JवYcको कानूनी wयवNथा, शू"य सहनशीलता र wयिzगत 

उúरदाJय_व 
 

1. सा"द2भ9कता 

कुनै कसूरको अनसु"धानको 2सल2सलामा मौकामा प|ाउ परेको वा प2छ 2गरèतार 
गZरएको आरोJपत वा आशि} कत wयिzलाई अनसु"धान अ2धकारMले कुटJपट गरेको, 
यातना 5दएको, यातनाको कारणले प|ाउ परेको wयिzको Ñयान गएको भ" ने जNतो 
JवषयहY बेलाबेलामा चचा9मा आइरहेका ह"ुछन।् क2तपय अवNथामा अनसु"धान 
अ2धकारMको JवYc नै अकä मÅुा चलेको र _यNतो अ2धकारM उपर कारवाहM समेत 
भएको देिख"छ। कानून बमोिजमको कत9wय पूरा गदा9 प2न Jकन अनसु"धान अ2धकारMले 
wयिzगत Yपमा फौजदारM कारवाहM wयहोनु9 पनn ह"ुछ। यNतो हनु न5दन के गनु9 पछ9 
भ" ने Vx नको उúर थाहा पाउन यातनाको कानूनी पZरभाषा, यातना V2तको रािE Fय र 
अ"तरा9Jíय ÜिE टकोण र Vच2लन नेपाल कानूनले गरेको wयवNथाको बारेमा जानकारM 
राs न ुपनn ह"ुछ। यस खrडमा यातनाको पZरभाषा, पी2डतका अ2धकार र I2तपू2त9 
स(व"धी wयवNथाको बारेमा संIेपमा उlलेख गZरएको छ।  

यातनाको बारेमा चचा9 गदा9 “यातना तथा अ"य |ूर, अमानवीय वा अपमानजनक 
wयवहार वा दrड JवYcको महास"धी १९८४” (Convention Against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984 (CAT 
Convention)) बाट थालनी गनु9 Vासं2गक ह"ुछ। यो महासि"धमा नेपालले मे १४, 
१९९१ मा सि(मलन गरेको हो। यो महासि"धको पI भएप2छ रािE Fय Yपमा 2सज9ना 
भएको कानूनी दाJय_व पूरा गन9 नेपालले संJवधान र कानूनमा तदनYुपका wयवNथाहY 
समावेश गरेको छ। यातना स(व"धी I2तपू2त9 ऐन, २०५३ नामको छुpै ऐन बनाएको 
छ। मलुकुã अपराध संJहता, २०७४ र मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ 
मा सो अनसुारका wयवNथाहY रािखएका छन।्  
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2. संवैधा2नक wयवNथा 

नेपालको संJवधानको धारा २२ मा यातना JवYcको हकलाई मौ2लक हकको Yपमा 
रािखएको छ। यसको उपधारा (१) मा प|ाउ परेको वा थनुामा रहेको wयिzलाई 
शारMZरक वा मान2सक यातना 5दइने वा 2नजसँग 2नम9म, अमानवीय वा अपमानजनक 
wयवहार गZरने छैन भ2न N पE ट उlलेख भएको छ।  

यसैगZर धारा २२ को उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोिजमको काय9 अथा9त प|ाउ 
परेको वा थनुामा रहेको wयिzलाई यातना 5दने काय9 कानून बमोिजम दrडनीय हनेु र 
_यNतो wयवहारबाट पी2डत wयिzलाई कानून बमोिजम I2तपू2त9 पाउने हक हनेु wयवNथा 
रहेको छ। 

3. यातनाको पZरभाषा 

कानूनी अथ9मा यातना के हो भ" ने ब¢ुनको ला2ग सव9Vथम यातना JवYcको उपयु9z 
महासि"ध र यातना स(व"धी I2तपू2त9 ऐन, २०५३ र मलुकुã अपराध संJहता, २०७४ 
को दफा १६७ ले गरेको यातनाको पZरभाषालाई ब¢ुन ुपछ9। महासि"धको धारा Ñ 
१ मा “स(बि"धत wयिz वा तेêो wयिzबाट सूचना वा साJवती Vाõ त गनn वा 2नजले 
वा तेêो पIले गरेको वा गरेको भ2न आश} का गZरएको कसूर वापत 2नजलाई वा 
तेêो पIलाई सजाय गनn उÅेxयले जानीजानी साव9ज2नक पदा2धकारM आफ§ ले वा _यNतो 
पदा2धकारMको म±ुरM, आदेश वा उÖसाहटमा _यNतो wयिzलाई शारMZरक वा मान2सक 
दःुख वा पीडा 5दने काय9” लाई यातनाको पZरभाषामा राखेको छ।  

यातना स(व"धी I2तपू2त9 ऐन, २०५३ ले “यातना” भ" नाले “अनसु"धान, तहJककात 
वा पपु9Iको 2सल2सलामा वा अY कुनै Jक2समले थनुामा रहेको wयिzलाई 5दएको 
शारMZरक वा मान2सक यातना स(झन ुपछ9 र सो शbदले 2नजसँग गZरएको 2नम9म, 
अमानवीय वा अपमानजनक wयवहार समेत जनाउँछ।” भ2न यातनाको पZरभाषा गरेको 
छ।  

मलुकुã अपराध संJहता, २०७४ को दफा १६७ ले सो दफाको Vयोजनका ला2ग 
यातना भ" नाले प|ाउ गरेको, 2नय"Cणमा रहेको, Jहरासत, थनुा, कैद वा नजरब"दमा 
रहेको वा आèनो सरुIामा रहेको कुनै wयिz वा _यNतो wयिzको कारणले अ"य कुनै 
wयिzबाट कुनै जानकारM हा2सल गनु9, कसूरमा साJवत गराउने, दrड 5दने उÅेxयले 
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जानी जानी शारMZरक वा मान2सक पीडा वा क≠ पçु याएमा वा 2नम9म, अमानवीय वा 
अपमानजनक wयवहार वा सजाय 5दएमा यातना 5दएको मा2नने छ भ2न पZरभाषा गरेको 
छ।  

यी पZरभाषालाई समJ≠मा ब¢ुदा प|ाउ परेको wयिz Nवयम ्वा अकä कुनै wयिzको 
आपरा2धक J|याकलाप बारे थाहा पाउनको ला2ग प|ाउमा रहेको wयिzलाई 5दइने 
शारMZरक वा मान2सक यातना वा 2नज V2त गZरने 2नम9म, अमानवीय तथा अपमानजनक 
wयवहार यातनाको पZरभाषा 2भC पद9छ। 

4. यातना स(व"धी I2तपू2त9 ऐन, २०५३ को wयवNथा  

यो ऐन अनसु"धान, तहJककात वा पपु9Iको 2सल2सलामा वा अY कुनै Jक2समले थनुामा 
रहेको wयिzलाई शारMZरक वा मान2सक यतना 5दए वा 2नम9म, अमानवीय वा 
अपमानजनक wयवहार गरे वापत I2तपू2त9 5दने स(ब"धमा wयवNथा गनn उÅेxयले 
बनेको हो। यसले मूल Yपमा कुनै मÅुाको अनसु"धान, तहJककात वा पपु9Iको 
2सल2सलामा थनुामा रहेको wयिzलाई 5दइने शारMZरक वा मान2सक यातना र 2नम9म, 
अमानवीय वा अपमानजनक wयवहारलाई यातनाको पZरभाषा 2भC समावेश गरेको छ।  

यस ऐनले N पE ट Yपमा अनसु"धान, तJहककात वा पपु9Iको 2सल2सलामा वा अY कुनै 
Jक2समले थनुामा रहेको वा Jहरासतमा रािखएको wयिzलाई यातना 5दने काय9लाई पूण9 
तवरले 2नषधे गरेको छ।  

यस ऐनले थनुामा रहँदा कुनै प2न wयिz उपर यातना 5दने अवNथा 2सज9ना हनु नसकोस ्
र यातना 5दएको अवNथामा _यNतो यातना 5दने अ2धकारMले कानूनी दाJय_वबाट उ"मिुz 
पाउन नसकोस ्भ" ने अ2भVायले यस ऐनले Jहरासतमा राs ने अ2धकारMले कुनै प2न 
wयिzलाई थनुामा राsदा र छोvदा स(भव भएस(म सरकारM सेवामा रहेका िचJक_सक 
र िचJक_सक उपलbध हनु नसकेको अवNथामा स(बि"धत अ2धकारM आफैले 2नजका 
शारMZरक िNथ2तका जाँच गZर गराई सोको अ2भलेख खडा गZर रा≤ ुपनn दाJय_व 2नरोJपत 
गरेको छ।  

5. I2तपू2त9 

नेपाल सरकारको कुनै कम9चारMले कुनै wयिzलाई यातना 5दएको ठहरेमा पी2डत 
wयिzलाई यस ऐन बमोिजमको I2तपू2त9 5दइने wयवNथा छ। यNतो I2तपू2त9को रकम 



 
- 34 - 

एकलाख Yपैयाँस(म हनु सÖछ। यसका साथै अदालतले _यNतो यातना 5दने सरकारM 
कम9चारMलाई Vच2लत कानून बमोिजम Jवभागीय कारवाहM गन9 स(बि"धत 2नकायलाई 
आदेश 5दनपुछ9।  

पी2डत wयिzले यातना 5दएको 2म2तले वा थनुाबाट मzु भएको 2म2तले ३५ 5दन2भC 
I2तपू2त9को माग दावी गZर आफू थनुामा रहेको िजlलाको िजlला अदालतमा उजूरM 
5दन सÖछ। कुनै कारणबाट पी2डत wयिz आफैले उजरM 5दन नसÖने अवNथा भएमा 
_यसको कारण खोलM 2नजको पZरवारको उमेर पगेुको कुनै wयिz वा 2नजको कानून 
wयवसायीले उजरुM 5दन सÖछ। थनुामा रहेको wयिzलाई यातना 5दएको छ भ" ने 
लागेमा 2नजको पZरवारको उमेर पगेुको कुनै wयिz वा 2नजको कानून wयवसायीले प2न 
2नवेदन 5दन सÖछ।  

6. मलुकुã अपराध संJहता, २०७४ को wयवNथा 

मलुकुã अपराध संJहता, २०७४ ले यातना 5दने काय9लाइ9 फौजदारM कसूरको Yपमा 
रािख _यसको ला2ग सजाय समेतको wयवNथा गरेको छ। Nमरणीय के छ भने यसमा 
_यNतो काय9 गनn wयिz wयिzगत Yपमा उúरदायी ह"ुछ। अपराध संJहताले यस 
स"दभ9मा कसूरको Yपमा राखेको काय9हY र 2तनमा हनु सÖने सजायहY 2न(नानसुार 
रहेका छन।्  

यातना 5दन नहनेुः Vच2लत कानून बमोिजम कसूरको अनसु"धान गनn, अ2भयोजना गनn 
वा कानून बमोिजम कसैलाई 2नय"Cणमा 2लने वा Jहरासत वा थनुामा राs ने अ2धकार 
Vाõ त अ2धकारMले कसैलाई शारMZरक वा मान2सक यातना 5दन वा 5दन लगाउन वा 
|ूर, 2नम9म, अमानवीय वा अपमानजनक wयवहार गन9 गराउन हुँदैन। यNतो कसूर 
गनn wयिzलाई पाँच वष9स(म कैद वा पचास हजार Yपैयाँस(म जZरवाना वा दबैु सजाय 
ह"ुछ। यNतो कसूर गनn wयिzबाट पी2डतलाई पगेुको I2त वा पीडा वापत मना2सब 
I2तपू2त9 भराई 5दन ुपछ9।49 

																																																													
49 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १६९ 
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वद2नयतपूव9क थनुछेक गन9 नहनेुः कसैले कुनै wयिzलाई कानून बमोिजम बाहेक 
वद2नयतपूव9क अ"य कुनै Jक2समले थनुामा राs न वा राs न लगाउन हुँदैन। यNतो कसूर 
गनn wयिzलाई तीन वष9स(म कैद र तीस हजार Yपैयाँस(म जZरबाना ह"ुछ।50 

मानवोिचत "यूनतम सJुवधा न5दई थनुामा राs न नहनेुः कानून बमोिजम थनुामा राs ने 
अ2धकार Vाõ त अ2धकारMले कसैलाई प2न कानून बमोिजम उपलbध गराउन ुपनn सJुवधा 
न5दई वा थनुामा रािखएको ठाउँमा उपलbध "यूनतम मानवोिचत सJुवधा न5दई थनुामा 
राs न वा राs न लगाउन हुँदैन। यNतो कसूर गनn wयिzलाई डेढ वष9स(म कैद र प"ß 
हजार Yपैयाँस(म जZरबाना ह"ुछ।51  

छाvने आदेश भएकोमा थनुी राs न नहनेुः थनुामा रहेको कुनै wयिzलाई थनुाबाट 
छाvन कानून बमोिजम अ2धकार Vाõ त अ2धकारMबाट आदेश Vाõ त भएप2छ _यNतो 
wयिzलाई थनुाबाट नछाडी थनुी राs न हुँदैन। यNतो कसूर गनn वा गराउने wयिzलाई 
एक वष9स(म कैद र दश हजार Yपैयाँस(म ह"ुछ।52 

गोõय तZरकाले थनुामा राs न नहनेुः अ2धकार Vाõ त अ2धकारMले कुनै wयिzलाई थनुामा 
राsदा 2नज थ2ुनएको कुरा वा थ2ुनएको ठाउँको जानकारM नहनेु वा पúा नला7ने गZर 
गोõय Yपमा थनुामा रा≤ ुहुँदैन। यNतो कसूर गनn वा गराउने wयिzलाई चार वष9स(म 
कैद र चालMस हजार Yपैयाँस(म जZरबाना हनेुछ।53 

यी चारवटै कसूर मàये कुनै प2न कसूर ठहर भएमा यस बमोिजमको कसूर गनn वा 
गराउने कसूरदारबाट पी2डत wयिzलाई मना2सब I2तपू2त9 भराई 5दन ुपनn wयवNथा 
छ।54 

यस अ2तZरz अपराध संJहतामा कानून बमोिजम प|ाउ गन9, अनसु"धान गन9 वा कानून 
काया9"वयन गन9 अिsतयारM पाएको wयिz वा सरुIाकमüले प|ाउ गरेको, Jहरासतमा 
राखेको वा अ"य कुनै Jक2समले 2नय"Cणमा 2लएको wयिzलाई मÅुा हेनn अ2धकारM 
समI _यसरM प|ाउ गरेको वा 2नय"Cणमा 2लएको 2म2तले बाटोको (याद बाहेक 

																																																													
50 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २०० 
51 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २०१ 
52 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २०२ 
53 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २०३ 
54 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २०४ 
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चौबीस घrटा2भC उपिNथत नगराई वा सरोकारवालालाई भेटघाट गन9 न5दई 2नजलाई 
कहाँ, कसरM र कुन अवNथामा रािखएको छ भ" ने स(ब"धमा जानकारM न5दने काय9लाइ9 
“wयिz बेपúा पानn काय9” को Yपमा पZरभाJषत गZरएको छ। संJहताले यNतो काय9लाइ9 
फौजदारM कसूर मानी सजायको wयवNथा समेत गरेको छ।  

कुनै wयिzलाई जनु wयिzको आदेशले प|ाउ गZर, थनुामा रािख वा 2नय"Cणमा 2लई 
वेपúा पारेको हो _यNतो आदेश 5दने र _यNतो आदेशको काया9"वयन गनn wयिz बेपúा 
पानn मsुय कसूरदार मा2न"छ। wयिz बेपúा पानn काय9 कुनै साव9ज2नक पद धारण 
गरेको wयिzको आदेश वा 2नदnशन बमोिजम भए गरेको रहेछ भने _यNतो आदेश वा 
2नदnशन 5दने wयिz बेपúा पानn मsुय कसूरदार मा2न"छ। कसैले आफू मातहतको 
पदा2धकारM, 2नकाय वा समूहÄारा wयिz बेपúा पानn काय9 गन9 वा गराउन लागेको 
कुरा थाहा पाएर प2न _यसको उपेIा गरेमा वा _यNतो काय9 रोÖने स(ब"धमा आवxयक 
उपाय नअपनाएमा 2नजले समेत कसूर गरेको मा2न"छ। एकभ"दा बढM wयिzले 
सामूJहक Yपमा wयिz बेपúा पारेमा _यNतो काय9मा संल7न V_येक wयिz समान 
Yपमा कसूरदार मा2न"छन।्  

wयिz बेपúा पानnलाई बेपúा पारेको अव2ध र अवNथालाई समेत Jवचार गZर _यNतो 
काम गनn मsुय कसूरदार म2तयार ब≥े वा ष¥"C गनnलाई प"ß वष9स(म कैद र पाँच 
लाख Yपैयाँस(म जZरबाना ह"ुछ। मJहला वा बालबा2लका JवYc यNतो काय9 गZरएको 
रहेछ भने थप दईु वष9 कैद सजाय ह"ुछ। सरकारM साधन, भवन, हातह2तयार वा 
मालसामान Vयोग गZर wयिz बेपúा पानn कसूरदारलाई यस दफामा हनेु सजायमा थप 
एक वष9 कैद ह"ुछ।  

यसरM बेपúा पाZरएको ठहर भएको wयिz प2छ साव9ज2नक भएमा वा गZरएमा 2नजले 
बेपúा पानn wयिzबाट मना2सब I2तपू2त9 भराई 2लन पाउँछ। बेपúा पाZरएको wयिzको 
म_ृय ुभइसकेको भए यNतो I2तपू2त9 2नजको निजकको हकवालाले भराई 2लन पाउँछ।  

7. यातना JवYcको शू"य सहनशीलता 

साव9ज2नक अ2धकारM आèनो 2नय"Cणमा 2लएको wयिzलाई कुनै प2न शारMZरक तथा 
मान2सक यातना 5दने वा उसलाई 2नम9म, अमानवीय तथा अपमानजनक wयवहार गनn 
काय9लाई 2नषधे गनn, _यNतो काय9लाई कसूर घोJषत गनn, यतना 5दने wयिzका JवYc 
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कानूनी कारवाहM गनn र यातना पी2डतलाई I2तपू2त9 5दने स(व"धी wयवNथा गनn यातना 
JवYcको महासि"धमा नेपाल सि(म2लत भएको छ। यस महासि"ध अनसुारको रािE Fय 
दाJय_व बहन गनn V2तवcता जनाएको छ।  

यातना JवYcको संरIणलाई नेपालको संJवधानले wयिzको मौ2लक हकको Yपमा 
V_याभतू गरेको छ। यातना पी2डतले कानून बमोिजम I2तपू2त9 पाउने हक राs ने 
कुरालाई संवैधा2नक V_याभ2ूत 5दएको छ।  

यातना पी2डतलाई I2तपू2त9 Vदान गनn उÅेxय Vािõ तको ला2ग यातना स(व"धी I2तपू2त9 
ऐन तजु9मा भई काया9"वयनमा छ। यस ऐन अ"तग9त Jव2भ" न सरकारM अ2धकारM JवYc 
चलेका मÅुामा अदालतबाट I2तपू2त9 भराउने र Jवभागीय कारवाहMको ला2ग आदेश 
5दने गरेको छ।  

मलुकुã अपराध संJहता, २०७४ ले Jहरासत 2लएको वा थनुामा रहेको wयिzबाट कुनै 
Jवषयमा जानकारM हा2सल गनn, कुनै कसूरमा साJवत गराउने, कुनै काय9को ला2ग दrड 
5दने, जोर जलुमु वा Cास देखाउने वा कानून JवपZरतका अ"य कुनै काय9 गनn उÅेxयले 
_यNतो wयिzलाई शारMZरक वा मान2सक क≠ वा पीडा पçु याएमा वा 2नम9म, अमानवीय 
वा अपमानजनक wयवहार गरेमा वा सजाय 5दएमा यातना 5दएको मा2नने र _यNतो 
यातना 5दने wयिzलाई पाँच वष9स(म कैद र पचास हजार Yप§यास(म जZरवानाको 
साजय हनु सÖने र कसूर गनn wयिzबाट पी2डतलाई मना2सव I2तपू2त9 भराई 5दनपुनn 
wयवNथा गरेको छ।  

यी संवैधा2नक तथा कानूनी Vावधानले कुनै कसूर अनसु"धानको 2सल2सलामा प|ाउ 
गZरएको वा थनुामा रािखएको wयिzलाई कुनै प2न Vकारको शारMZरक वा मान2सक 
यातना 5दन ुहुँदैन भ2न N पE ट Yपमा 2नषधे गरेको छ। हुँदैन भनेको हुँदैन नै हो। 
यसमा कुनै तर, प2न, ताप2न, आ5द इ_या5द केहM छैन। थनुामा रहेको wयिzलाई 
यातना 5दने वा 5दन लगाउने अ2धकारM wयिzगत Yपमा उúरदायी ह"ुछ। यसबाट 
यातना V2तको शू"य सहनशीलता N पE ट ह"ुछ।  
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खrड Ñ छ 
व"यज"त ुकसूर स(व"धी मÅुामा "याJयक ÜिE टकोण 

 
1. Jवषय Vवेशः 

कानूनको शासन भनेको सरकारM 2नकायबाट हनेु सबै काम कानून बमोिजम ह"ुछन,् 
नागZरक wयवहार कानून बमोिजम चलेको ह"ुछ, कानून उlल∞न गनn जो कोहMले प2न 
कानूनी कारवाहM wयहोनु9 पछ9, कसूर गनnलाई कानून बमोिजम सजाय ह"ुछ भ" ने 
V_याभ2ूत हो। यसैलाई कानूनी राÑयको मूlय मा2नएको छ। नेपालको संJवधानले 
VNतावनामा नै कानूनी राÑयको अवधारणाको मूlय र मा"यतामा आधाZरत रहेर समcृ 
राE F 2नमा9ण गनn कबलु गरेको छ।  

कुनै काम कारवाहM कानून बमोिजम भएको छ छैन भ" ने अि"तम wयाsया अदालतबाट 
हनेु गद9छ। कुनै देशमा कानूनको Vयोग कसरM गZरएको छ वा कNतो कानूनी 
Vावधानको Vयोग कसरM भएको छ भ" ने कुराको मापन अदालतको 2नण9य र wयाsयाबाट 
गZरने हो। हाîो स"दभ9मा प2न व"यज"त ुकसूरको बारेमा के कNतो कानूनी Vावधानलाई 
कसरM wयाsया गZरएको छ भ" ने कुरा थाहा पाउन अदालतका 2नण9यहYको आधारमा 
हेZरन ुपछ9। नेपालको संJवधानले संJवधान र कानूनको wयाsया गनn अि"तम अ2धकार 
सवätच अदालतलाई हनेु wयवNथा गरेको छ। यसै गZर मÅुा मा2मलाको रोहमा सवätच 
अदालतले गरेको संJवधान र कानूनको wयाsया वा V2तपादन गरेको कानूनी 2सcा"त 
सबैले पालन गनु9 पनn भ2न संJवधा2नक wयवNथा छ।  

यस पEृ ठभ2ूममा व"यज"त ुकसूरको अनसु"धान, अ2भयोजन र मÅुाको कारवाहMको 
|ममा अदालतबाट के कNता wयाsया, 2नण9य र आदेश भएका छन ्भ" ने थाहा पाउन 
सकेमा स(बि"धत अ2धकारMले कुनै खास Jवषयमा "याJयक ÜिE टकोण के कNतो रहेको 
छ भ" ने बझेुर CJुट रJहत ढóले आèना काम कारवाहMहY स(पादन गन9 सÖने भएकोले 
यस स(ब"धमा सवätच अदालतबाट भएका केहM 2नण9यको सार तल उlलेख गZरएको 
छ। 
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2. अ2धकारIेCको Vx नः 

नेपाल सरकार Jव. जंगबहादरु ठेडी मगर भएको55 मÅुामा जंगबहादरुले कJपलवNत ु
वाणगóा गा.Jव.स. अ"तग9त वेठनीको रािE Fय वनको अ"दाजी एक कµा ज7गामा झाडी 
काटM रहेको अवNथामा वन कम9चारMÄारा प|ाउ पZर कारवाहM चलेको 2थयो। उनले 
अदालतमा बयान गदा9 Jववा5दत ज7गा कJपलवNत ुिजlला अ"तग9तको होइन अघा9खाँची 
िजlला 2समलपानी गा.Jव.स. अ"तग9तको आफूले रािजनामा पास गZर 2लएको ज7गा हो 
भ" ने उlलेख गरेका 2थए। oी ५ को सरकारको (म"CीNतरको) 2म2त 
२०४७।१२।७ को 2नण9यअनसुार चरेु फेदMस(मको मÅुाको 2नण9य 5दने काय9 गन9 
अघा9खाँची िजlला वन काया9लयलाई लेखी पठाएको 2थयो। VNततु Jववाद उ_प≥ 
भईसकेप2छ Jववादको 2छनोफानो िजlला वन काया9लय कJपलवNतलेु अ2धकारIेC 
Xहण गZर 2नण9य गरेको 2थयो।  

अ2धकार ICे स(व"धी Jववाद रहेको सो मÅुामा सवätच अदालतबाट “म"CीNतरको 
2नण9यको आदेशबाट अ2धकारIेC 2सज9ना हनु सÖने हुदैँन। मÅुा चलाउने अ2धकारM 
तथा मÅुा हेनn 2नकाय समेत Jव2धस(मत Yपमा हनुपुद9छ नC जसलाई प2न जसले प2न 
अ2धकारIेC बाJहर गई मÅुा चलाए प2न हनेु अवNथा रहने ह"ुछ। अ2धकार IेC 
कानूनÄारा नै NथाJपत हनेु यNतो अवNथामा म"Cीबाट भएको भ2नएको 2नण9यको 
आधारमा अ2धकारIेC NथाJपत हनु नसÖने भएबाट उz म"Cीको आदेशबाट NथाJपत 
अ2धकारIेCको आधारमा 2नण9य हनेु काय9 समेत कानूनस(मत देिखन आउँदैन। अतः 
अघा9खाँची िजlला2भCको ज7गा भएको भ" ने तôय भई आएको नÖसा मचुlुकाबाट समेत 
देिखएको िNथ2तमा आफैले अ2धकारIेC Xहण गZर 2नण9य गरेको िजlला वन काया9लय 
कJपलवNतकुो 2नण9य अ2धकारIेCको अभावमा CJुटपूण9 देिखएकोले वदर हनेु” भ" ने 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला सदर भयो।  

3. मÅुा हेनn अ2धकारM समI गरेको बयानको मा"यताः 

यो Vx नमा बमबहादरु Vजा Jव. नेपाल सरकार56 भएको मÅुामा सवätच अदालतले 
wयाsया गरेको छ। यस मÅुामा “Vमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ मा अदालत बाहेक 
अ"यC गरेको कागज Nवत"Cपूव9क भएको छैन भ2न Vमािणत भएको िNथ2तमा माC 
																																																													
55 नेपाल कानून प2Cका, २०६७ अंक १२, 2न.नं. ८५२४ 
56 नेपाल कानून प2Cका, २०६७ अंक ११ 2न. नं. ८५०३ 
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_यNतो बयान वा कागजलाई मा"यता 5दन न2मlने हो। मौकाको बयान नै Nवेtछाले 
भएको होइन भ2न V2तवादMले पिुE ट गन9 नसकेको िNथ2तमा मÅुा हेनn अ2धकारMसमI 
गरेको बयानलाई Nवेtछापूव9क भएको होइन भनेकै आधारमा V2तवादMको बयान 
Nवेtछापूव9क भएको छैन र सो बयान 2नजको JवYc Vमाणमा 2लन 2मlदैन भ" न 
2मlदैन।  

अदालत वा मÅुा हेनn अ2धकारMसमI गरेको बयान नै Nवत"C छैन भ" ने कुरा मा≥े हो 
भने समX "याय VाणलM र कानूनी पc2त नै पZरवत9न गनु9पनn िNथ2त आउँछ। _यसैले 
अदालत र मÅुा हेनn अ2धकारM समI गरेको बयान Nवत"Cपूव9क भएको छैन भ" ने 
िजJकरलाई कानूनी मा"यता र 2सcा"तको आधारमा नै Nवीकार गन9 नसJकने।“ भ" ने 
wयाsया भएको छ।  

यसैगZर नेपाल सरकार Jव. दलबहादरु Vजा समेत57 भएको मÅुामा “कानूनले नै मÅुा 
स≥ुे अ2धकारM तोJकसके प∂ात ्_यNतो अ2धकारMले मÅुा सनुवुाइको |ममा गरे गराएको 
काय9 अ"यथा Vमािणत नभएस(म Nवtछ सनुवुाइको 2सcा"त अनसुार नै गराएको मा" न ु
पनn” भ2न 2नण9य भएको छ। 

4. धेरै जनालाई जZरवाना गदा9 दामासाहMले गनnः  

नेपाल सरकार Jव. बाजे राना समेत भएको58 मÅुामा सवätच अदालतले “वन स(व"धी 
मÅुामा जZरवाना गदा9 दामासाहMले जZरवाना गनु9पनn” 2नण9य गरेको 2थयो। उz मÅुामा 
कसूर गनn एक भ"दा बढM कसूरदार भएको अवNथामा V_येकलाई 2बगोको दोbबर 
सजाय गZरंदा जरMवाना र कैदको कुल माCा कानूनमा तोJकए भ"दा बढM हनु जाने 
भएकोले कसूर ठहरM सजाय गदा9 सोहM बमोिजम उz सजाय सामूJहक Yपमा नै गZरन ु
पनn wयाsया भएको छ।  

5. प2छ गZरएको पZरIण JववादरJहत Yपमा Nवीकार गन9 नसJकनेः 

Vकाश बढुा समेत Jव. नेपाल सरकार59 भएको मÅुामा “सÖ कलM खागको Yपमा अवैध 
कारोवार गरेको अवNथामा प2छ मÅुा हेनn अ2धकारMको आदेश Jवना गZरएको पZरIण 

																																																													
57 नेपाल कानून प2Cका, २०७५ अंक २, 2न. नं. ९९४९  
58 नेपाल कानून प2Cका, २०६५, अंक १०, 2न.नं. ८०२८ 
59 नेपाल कानून प2Cका, २०७१ अंक ७ 2न.नं. ९२११ 



 
- 41 - 

V2तवेदनलाई JववादरJहत Nवीकार गन9 नसJकने हुदँा कसूर कायम हनेु” भ2न सवätच 
अदालतले 2नण9य गरेको छ। सो मÅुामा मÅुा हेनn अ2धकारMको आदेश नै नभइ9 ग∑डाको 
खाग पZरIण भएर आएको V2तवेदन 2म2सल संल7न रहेको देिखएको 2थयो।  

6. एक अका9लाइ9 पोल गZर भएको साJवती बयानलाई Vमाण 2लनपुनnः 

सवätच अदालतले नेपाल सरकार Jव. ओमबहादरु राना समेत60 भएको मÅुामा 
“आरोJपत कसूर गरेको तôयमा साJवत भई एक अका9लाई पोलसमेत गZर अनसु"धान 
अ2धकारM र मÅुा हेनn अ2धकारMसमI बयान गरेको र उz बयान wयहोरा सज92मनका 
मा2नस तथा बरामदM मचुlुकाका मा2नसह•को बकपC समेतबाट सम2थ9त भएको 
अवNथामा साJवती बयानलाई Vमाणमा 2लन 2मlने” भनेको छ।  

7. बरामदM मचुlुकाको मूlयाûनः 

नेपाल सरकार Jव. 5दनेशकुमार मrडल समेत61 भएको मÅुामा सवätच अदालतले 
“बरामदM मचुlुकामा मौकामा प|ाउ परेका V2तवादMहY रोहवरमा बसेको र 2नजह•ले 
उz बरामदM मचुlुकालाई अ"यथा भ" न नसकेको अवNथामा इ"कारM बयान पिुE ट 
नहनेु” भ2न 2नण9य गरेको छ।  

8. कसूरमा Vयोग भएका वNत ुवा साधन जफत हनेुः  

नेपाल सरकार Jव. वेलबहादरु थापा मगर समेत62 भएको मÅुामा “साधनधनी Nवयंको 
संल7नतामा वा 2नजको सहम2त, Nवीकृ2त, मG जरुM वा जानकारMमा वन ऐन अ"तग9तको 
कसूरमा बोझबाहक साधनको Vयोग भएको ठहZरएमा _यNतो साधन जफत हनु ु
कानूनस(मत माC नभई "यायोिचत र Jववेकस(मत समेत हनेु” भ" ने 2नण9य भएको छ।  

9. अ"तरा9Jíय कानूनको Vयोगः 

होमनाथ अ2धकारM समेत Jव. नेपाल सरकार63 भएको मÅुामा दलु9भ वनNप2त र 
व"यज"तकुो अवैध bयापार JवYcको अ"तरा9Jíय महासि"ध, (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora, 1973 

																																																													
60 नेपाल कानून प2Cका, २०६९ अंक ११, 2न.नं. ८९११ (पूण9 इजलास)  
61 २०५९ सालको स.फौ.प.ुनं. ३२०६, सवätच अदालत बलेुJटन २०६६ वष9 १८ अंक २२  
62 नेपाल कानून प2Cका, २०६८ अंक ६, 2न.नं. ८६२९ (पूण9 इजलास) 
63 नेपाल कानून प2Cका, २०७४ अंक ८, 2न.नं. ९८५५ 
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(CITES)) लाई कसूर कायम गनn आधारको Yपमा Xहण गZर बरामद रz च"दनलाई 
कसूर कायम गZर सजाय हनेु ठहर गरेको 2थयो। यो मÅुाको कारवाहM Vार(भ हुँदा 
हामी कहाँ स} कटाप" न व"यज"त ुतथा वनNप2तको अ"तरा9Jíय wयापार 2नय"Cण ऐन, 
२०७३ बनेको 2थएन।  

10. व"यज"त ुकसूरलाई संग5ठत अपराधको Yपमा हेन9 सJकनेः 

सवätच अदालतले व"यज"त ुस(व"धी कसूरलाई संग5ठत अपराधको एउटा कडीको 
Yपमा हेन9 सJकने भ" ने मा"यता राखेको छ। नेपाल सरकार Jव. सूय9मान पनु समेत64 
भएको मÅुामा ग§डाको खाग तNकरM गनn उÅेxयले आपसमा सlलाह गZर 2नयोिजत 
Yपमा ग§डा मारेको काय9 संग5ठत अपराधको Yपमा घटाएको देिखएको भ"दै यNतो 
वारदातलाई संग5ठत अपराधको कडीको Yपमा हेन9 सJकने भ2नएको छ। नेपाल सरकार 
Jव. 5दनेशकुमार मrडल समेत65 भएको मÅुामा “व"यज"त ुस(व"धी कसूरलाई संग5ठत 
Yपमा गZरने अपराधको Yपमा Xहण गZर संग5ठत अपराधमा संल7न V2तवादMह•को 
कसूरलाई कुनै एउटा एÖलो वारदात वा घटनासगँ माC जोडी 2नरपेI ढंगबाट हेन ु9 
भ"दा सो वारदातबाट V2तवादMह•ले हा2सल गन9 चाहेको 2नहMत उÅेxय वा सो वारदातको 
दूरगामी असरलाई हेन ु9 "याJयक ÜिE टकोणबाट उपयzु वा वाGछनीय हनेु” भ"दै सबै 
V2तवादMहYलाई हदैस(मको सजाय गरेको छ।  

11. आपरा2धक दाJय_वको आधारमा घटMबढM सजाय हनेु 

सवätच अदालतबाट वन र व"यज"त ुस(व"धी मÅुामा सजाय 2नधा9रणको मापदrड 
समेत 2नदnश गरेको छ। म≥ुा Vजा समेत Jव. नेपाल सरकार66 भएको मÅुामा “कुनै 
कसूरमा एकभ"दा बढM V2तवादMहYलाई तत ्स(ब"धी ऐनको एउटै दफाको सजायको 
माग गZरएको भए प2न 2म2सल संल7न कागज VमाणहYको Jव∏षेण गZर कुनै 
V2तवादMको के क2त भ2ूमका र JहNसा छ _यहM आधारमा कसूरको माCा अनसुार सजाय 
2नधा9रण हनेु हो” भ2नएको छ।  

																																																													
64 नेपाल कानून प2Cका, २०६९ अंक ३ 2न.नं. ८७८४ 
65 २०५९ सालको स.फौ.प.ुनं. ३२०६, सवätच अदालत बलेुJटन २०६६ वष9 १८ अंक २२  
66 नेपाल कानून प2Cका, २०७३ अंक ११, 2न.2न. ९७१४ 
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नेपाल सरकार Jव•c कुलमान घले गYुó समेत भएको 67मÅुामा “दrडको 2नधा9रण 
"यायकता9ले सम"याय (equity), शcु अ"तNकरण (good conscience), Vाकृ2तक 
"याय (natural justice) का आधारमा कसूरको माCा वा गा(भीय9ता, घटना|म र 
कानूनले तोकेको पZर2धसमेतलाई तलुाना_मक •पमा अनपुा2तक र उिचत स"तलुन 
(proportional & proper balance) भएको छ छैन sयाल गZर "याJयक •पमा 
स(पादन हनुपुछ9” भ2नएको छ।  

रणबहादरु कुमाल Jव. नेपाल सरकार68 भएको मÅुामा तज2बजी सजाय गदा9 कसूरमा 
संल7न wयिzको पूव9 आपरा2धक J|याकलापलाई प2न Jवचार गनु9पनn ह"ुछ भ2नएको 
छ। Jवx वबाट नै लोपो"मखु हनेु स(भावना भएको ग§डा Vजा2तको िशकार गZर खागको 
wयापार गनn समूहको नेटवक9  नै हनेु गरेको छ। सबै कसूरदारले गरेको काय9को 
समJ≠गत पZरमाणबाट नै कसूरले पूण9ता पाउने हुँदा हरेक अपराधीको भ2ूमका ग(भीर 
Vकृ2तको मा" नपुछ9।  

V2तवादMहYले सlलाह, योजना बनाई आपरा2धक काय9 गरेको देिखएकोमा भने 
हदैस(मको सजाय हनेु भ2न सवätच अदालतले मा"यता राखेको देिख"छ।69  

12. थाहा नपाएर राखेको भ" ने िजJकर Nवीकाय9 नहनेु 

कसैबाट कुनै अवैध सामXी बरामद भएमा थाहा नपाएर राs ने काम गरेको हो भने प2न 
कसूरबाट सहजYपमा छुटकारा 2मlने हुँदैन, थाहा पाएर गरे प2न थाहा नपाएर गरे प2न 
कसूर त कसूर नै ह"ुछ। अ"यथा िजJकर 2लने हो भने सो Vमािणत गनn भार V2तवादMमै 
रह"छ। थाहा नपाएको तôयको िजJकरले माC 2नदäJषता साJवत गन9 पया9õ त हुँदैन, 
तसथ9 कुनै तôयको गलत बझुाईबाट आफूसँग अवैध सामXी रहन गएको हो भ"दैमा 
2नदäष भ2न मा2नदैँन। अJपत ु2नदäष भएको Vमाण V2तवादMले 5दनपुनn ह"ुछ। _यNतो 
कुनै Vमाण V2तवादMहYबाट आउन सकेको देिखदैँन। पनु∂ः रzच"दन NवाभाJवक 
Yपमा बाJहर देिखने गZर राखेको नभई ज2मनमा खनी खाlटोमा गाडेको तôयबाट 
V2तवादMहYले गरेको काय9 लकुाए 2छपाएको देिखई V2तवादMहYको 2नयत सफा रहेको 
भ" न सJकने अवNथा रहदैन।  
																																																													
67 नेपाल कानून प2Cका, २०७३, अû ५, 2नण9य नं९६०२ . 
68 नेपाल कानून प2Cका, २०७४ अंक ८, 2न.नं. ९८६२ 
69 रामकृEण चौधरM समेत Jव. नेपाल सरकार, सवätच अदालत बलेुJटन, २०७१, वष9 २३, अû ५, पूणा9û ५२७ 
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कुनै वNत ुबरामद भएको हो होइन भ" ने कुरा Vमािणत गनु9 पदा9 बरामदM मचुlुकाको 
Vसó आउँछ। बरामदM मचुlुका बरामदM भएको तôयलाई साJवत गन9को ला2ग बनेको 
Vमाण हो। बरामद भएको तôयमा Jववाद भएको अवNथामा बरामदM मचुlुकाको स_यता 
जाँिचने हुँदा बरामदM मचुlुका तयार हुँदा रMत बेरMत के भयो भ2न हेZरने अवNथा आउँछ 
भ2न होमनाथ अ2धकारM Jव. नेपाल सरकार70 भएको अवैध रzच"दन ओसारपसार 
मÅुामा wयाsया भएको छ।  

13. श} काश} काको सJुवधा अ2भयzुले पाउने 

श} काश} काको सJुवधा अ2भयzुले पाउँछ भ" ने सव9मा"य फौजदारM "यायको 2सcा"त 
हो। यस 2सcा"त अनसुार श} काश} का रJहत तZरकाबाट कसूर Vमािणत गनn भार 
वादMमा रहन जा"छ। _यNतो Vमाणको भार पçु याउन नसके V2तवादMलाई कसूर र 
िNथ2तको लाभ प7ुदछ भ" ने हो। यसको wयाsया नेपाल सरकार Jव. म"ज ुoे° समेत71 
को मÅुामा भएको छ।  

14. कसूरको माCा अनसुार अ2धकतम सजाय हनेु 

िशव नारायण महतो Jव. नेपाल सरकार72 भएको गैडा मारM खाग Jव|ã गरेको मÅुामा 
कसूरको माCा अनसुार अ2भयzुह•लाई अ2धकतम अथा9त १५ वष9 कैद ठहर भएको 
छ भने वीर बहादरु ग•ुङ Jव. नेपाल सरकार73 भएको बाघको छालाको अवैध wयवसाय 
गरेको मÅुामा प2न अ2धकतम १५ वष9 कैद ठहर भएको छ।  

दलु9भ तथा संरिIत एक 2संगे गैडा मारM खाग काटM लैजाने र 2ब|ã गZर रकम बाँडी 
खाने काय9मा संल7न अ2भयzुह•लाई कसूरको गा(भीय9ताका आधारमा हदैस(म १५ 
वष9 सजाय गदा9 तजJवजी अ2धकारको अ"यथा Vयोग भएको मा" न ुपनn अवNथा नदेिखने 
wयाsया सूय9मान पनु समेत74 को मÅुामा भएको छ।  

  

																																																													
70 ने.का.प.२०७२, अंक ८, 2न.नं.९४५५ 
71 नेपाल कानून प2Cका, २०५७, अंक ८, ९ 2न.नं. ६९३२  
72 २०६६ सालको CR-०७५१, फै. 2म. २०६७। १०। १९ 
73 २०६६ सालको फौ. प.ु नं. ०३११, फै. 2म. २०६७। १०। १९ 
74 नेपाल कानून प2Cका, २०६९ अंक ३ 2न.नं. ८७८४ 
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व"यज"त ुस(व"धी कसूरको अनसु"धान 
 

1. व"यज"त ुस(व"धी मÅुाको Vकृ2तः रािE Fय 2नकुG ज तथा व"यज"त ु संरIण ऐन, 
२०२९ को दफा २९ ले यस ऐन अ"तग9को मÅुामा नेपाल सरकार वादM हनेु 
wयवNथा गरेको छ। यो ऐनले यस ऐन अ"तग9तको कसूरलाई मलुकुã फौजदारM 
काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को अनसूुची १ मा समावेश हनेु भ2न तोकेको छैन। 
व"यज"त ुस(व"धी मÅुा नेपाल सरकार वादM भई चlने भए प2न मलुकुã फौजदारM 
संJहता, २०७४ को अनसूुची-१ मा समावेश नभएकोले यNतो मÅुा यो संJहताको 
अनसूुची २ को |मसंsया २ अनसुार उz संJहताको अनसूुची-२ मा समावेश 
भएको मÅुा 2भC पछ9।  

2. व"यज"त ु स(व"धी कसूरको अनसु"धान र अ2भयोजनमा अवल(बन गनु9 पनn 
काय9Jव2धः व"यज"त ुस(व"धी कसूरको अनसु"धान र अ2भयोजन गदा9 अपनाउन ुपनn 
काय9Jव2धको स(ब"धमा व"यज"त ु स(व"धी Jवशेष ऐन वा 2नयमावलMमा छुpै 
wयवNथा भएको Jवषयमा सोहM Jवशेष ऐन वा 2नयम बमोिजम गनु9पछ9। तर कसूर 
स(व"धी Jवशेष ऐन वा 2नयममा _यNतो छुpै काय9Jव2ध नभएको Jवषयमा मलुकुã 
फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को सामा"य काय9Jव2ध अपनाउन ुपछ9। _यसैले 
व"यज"त ुस(व"धी कुनै कसूरको अनसु"धानको 2सल2सलामा त_काल गनु9 पनn काम 
कसरM गनn वा कुन रMत पçु याउने भ" ने कुराको 2नण9य गदा9 पJहले व"यज"त ुसंरIण 
स(व"धी ऐन वा व"यज"त ुसंरIण स(व"धी 2नयमावलMमा कुनै काय9Jव2ध तोJकएको 
छ छैन भ2न हेन ु9 पछ9। उz ऐन वा 2नयममा कुनै काय9Jव2ध तोJकएको भए सोहM 
काय9Jव2ध अनसुार गनु9 पछ9। _यNतो छुpै कुनै काय9Jव2ध तोJकएको रहेनछ भने 
मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहतामा लेिखए अनसुारको काय9Jव2ध अपनाउन ु
पछ9।75  

																																																													
75 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ३(१) र (२) 

पZरtछेद Ñ दुई 
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3. 2लखत तयार गदा9 पçु याउन ुपनn रMतः अनसु"धान अ2धकारMले मÅुाको अनसु"धानको 
|ममा तयार गनn 2लखत मूलतः मÅुाको 2म2सलमा संल7न गZर अदालत वा मÅुा 
हेनn 2नकायमा पेश गZरने 2लखत हो। यNतो 2लखत तयार गदा9 कNतो कागजमा 
कNतो म2सले कुन आकारमा तयार गनु9 पछ9 भ" ने कुरा प2न अनसु"धान अ2धकारMले 
थाहा पाउन ुपनn ह"ुछ।  

o अदालत वा मÅुा हेनn अ2धकारM समI पेश हनेु 2लखत ए फोर (चौडाई ८.३ 
इG च र ल(बाई ११.७ इG च) साइजको सादा नेपालM कागजमा V_येक पEृ ठमा 
िशर र पछुारमा एक एक इG च, बायाँतफ9  डेढ इG च र दायाँतफ9  आधा इG च 
तथा पJहलो पEृ ठको हकमा िशरतफ9  तीन इG च ठाउँ छोडेको हनु ुपद9छ। 
कागजको एकापpी माC य2ुनकोड नेपालM फ"टको बाπ साइजमा क(õयटुर 
टाइप वा मLुण गZरएको तथा लाइन वीचको फरक एक दशमलब एक पाँच 
रहेको हनु ुपछ9। 2लखतमा उlलेख भएको V_येक wयिz पJहचान हनेु गZर 
पूरा ठेगाना N पE ट उlलेख गनु9 पछ9।76 यसरM उlलेख गदा9 2नजको मोबाइल 
न(बर समेत खलुाउन ुपछ9। 

o 2लखतमा सहMछाप गदा9 वा गराउँदा लेs न जा" नेले आèनो पूरा नाम, थर, वतन 
लेखी हNताIर गनु9 पछ9। लेs न नजा" ने wयिzले lयाõचे सहMछाप गनु9 पछ9।77  

o 2लखतमा सहMछाप गदा9 गराउँदा नउvने पÖ का रó भएको छाप वा अ"य 
साधनबाट औलंाको शå च|को रेखा रóाई _यसको छाप 2लखतमा गनु9 गराउन ु
पछ9। हNताIर गनn wयिzले हNताIर गदा9 नउvने पÖ का मसीले गनु9 पछ9।78 

o हातले लेिखने 2लखत प2न मा2थ उिlलिखत आकारको नेपालM कागजमा नउvने 
पÖ का मसीले लेs न ुपछ9। कुनै अशcु wयहोरा सtयाउन ुपनn भएका _यो wयहोरा 
देिखने गZर केरM सûेत 5दई _यसको मा2थ वा तल आवxयक wयहोरा लेखी 
सtयाउन ुपछ9।79 

																																																													
76 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध 2नयमावलM, २०७५ को 2नयम ४२ 
77 मलुकुã देवानी काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २९ 
78 मलुकुã देवानी काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ४० 
79 मलुकुã देवानी काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २८ 
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4. अनसु"धान गन9 अ2धकारVाõ त अ2धकारMः व"यज"त ुस(व"धी कसूरको अनसु"धान 
तहJककातको काय9 कानून बमोिजम अ2धकारVाõ त अ2धकारMले माC गन9 सÖछ। 
रािE Fय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ ले यNतो कसूरको अनसु"धान 
तहJककात स(बि"धत रेG जर वा व"यज"त ु wयवNथा2सत स(बि"धत सवेुदार वा 
कि(तमा राजपC अनJûत Vथम oेणीको कम9चारM वा VहरM नायव 2नरMIक 
दजा9स(मको VहरM कम9चारMले गन9 पाउने wयवNथा गरेको छ।80 

5. कसूरको सूचनाः रािE Fय 2नकुG ज, आरI, संरIण IेC, 2ड2भजन वन काया9लय र 
अ2धकार Vाõ त अ2धकारM समI व"यज"त ुस(व"धी कसूर बारेको सूचना Jव2भ" न 
माàयमबाट Vाõ त हनु सÖछ।  

1. कसूरको बारेमा जानकारM राs ने wयिzले सूचना 5दन सÖनेः व"यज"त ुस(व"धी 
कुनै प2न कसूर वा कसूर भएको, हनु लागेको वा भईसकेको बारेमा थाहा 
पाउने कुनैप2न wयिzले _यNतो कसूरको स(ब"धमा अनसु"धान गन9 अ2धकार 
Vाõ त काया9लय वा अ2धकारM समI आफ§  उपिNथत भएर मौिखक वा 2लिखत 
Yपमा _यस स(व"धी सूचना 5दन सÖछ। _यNतो 2लिखत सूचनालाई जाहेरM 
दरखाNत भ2न"छ। 2लिखत सूचना 5दन चाहने wयिzले मलुकुã फौजदारM 
काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को अनसूुची ५ मा 5दइएको जाहेरM दरखाNतको 
ढाँचामा _यNतो सूचना 5दन ुपछ9। आफ§  उपिNथत हनु नसÖने अवNथामा कुनै 
अकä wयिz माफ9 त प2न जाहेरM दरखाNत पठाउन सJक"छ। जाहेरM दरखाNतको 
ढाँचा पZरिशE टÑ२ मा 5दइएको छ।81 

2. मौिखक सूचनालाई 2लJपबc गनnः कसूर स(ब"धमा मौिखक Yपमा 5दइएको 
सूचनालाई अ2धकारVाõ त अ2धकारMले / अ2धकारVाõ त 2नकायको स(बि"धत 
कम9चारMले पZरिशE टÑ२ को ढाँचामा लेखी _यसको wयहोरा सूचनादातालाई 
सनुाई 2नजको सहMछाप गराई राs न ुपछ9।82 

																																																													
80 राJíय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ को दफा ३० 
81 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ४(१) र (३) 
82 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ४(२) 
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3. Jव~तुीय माàयमबाट सूचना Vाõ त हनु सÖनेः कसैले Jव~तुीय माàयम (टे2लफोन, 
è याÖस, इमेल, एमएसएस आ5द) बाट प2न कसूर स(व"धी सूचना 5दन 
सÖछ।83 

4. कम9चारM वा VहरMको V2तवेदनको Yपमा सूचना Vाõ त हनु सÖनेः संरIण काय9मा 
संल7न कम9चारM वा VहरM कम9चारMको V2तवेदनको Yपमा प2न यNतो सूचना 
Vाõ त हनु सÖछ।84 

5. VहरM काया9लय वा िजlला Vसाशन काय9लय माफ9 त सूचना Vाõ त हनु सÖनेः 
कुनै VहरM काया9लय वा Vमखु िजlला अ2धकारMको काया9लय माफ9 त प2न कसूर 
स(व"धी सूचना वा जाहेरM दरखाNत Vाõ त हनु सÖछ।85 

6. संरIणमा संल7न कम9चारMले कसूरको बारेमा सूचना 5दनेः संरIण काय9मा 
संल7न अ2धकृत वा कम9चारMले व"यज"त ुस(व"धी कुनै कसूरको बारेमा कुनै 
जानकारM वा सूचना Vाõ त गरेमा सो स(व"धी Jववरण पZरिशE टÑ२ को ढाँचामा 
तयार गZर आèनो काया9लयमा V2तवेदन पेश गनु9 पछ9।86 

6. जाहेरM दरखाNत वा सूचना दता9ः व"यज"त ु स(व"धी कुनै कसूर स(ब"धमा 
काया9लयमा Vाõ त भएको जाहेरM दरखाNत वा सूचना वा V2तवेदन कसूर दता9 
Jकताबमा दता9 गनु9 पद9छ। कसूर दता9 Jकताबको नमूना पZरिशE टÑ४ मा 5दइएको 
छ।  

7. जाहेरM दरखाNत वा सूचनाको भरपाईः कसूर अनसु"धान गनn अ2धकारVाõ त अ2धकारM 
वा काया9लय समI Vाõ त भएको जाहेरM दरखाNत वा कसूरको सूचना _यNतो 
काया9लयले दता9 गZर स(बि"धत सूचनादातालाई _यसको भरपाई 5दन ु पछ9। 
भरपाईको नमूना पZरिशE टÑ३ मा 5दइएको छ। Jव~तुीय माàयमबाट Vाõ त भएको 
सूचना दता9 भएको जानकारM सोहM माàयमबाट सूचनादातालाई 5दन ुपछ9।87  

																																																													
83 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ४(१) 
84 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ४(४) 
85 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ४(९), (१०) र ५(५) 
86 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ४(४) 
87 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ४(३) 
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8. जाहेरM वा सूचना दता9 गन9 इ"कार गन9 नहनेुः व"यज"त ुकसूर स(व"धी अनसु"धान 
गन9 अ2धकार पाएको काया9लयले कसूरको सूचना दता9 गन9 इ"कार गनु9 हुँदैन। 
सूचना दता9 गन9 इ"कार गरेमा सूचना 5दन चाहने wयिzले सोहM कुरा खलुाई 
कसूरको सूचना सJहत Vमखु िजlला अ2धकारM समI उजरु 5दन सÖछ। _यNतो 
उजरुM Vाõ त भएमा Vमखु िजlला अ2धकारMले तीन 5दन 2भC 2नण9य गZर स(बि"धत 
काया9लयमा 2नण9य बमोिजम गन9 2नदnशन 5दन ुपछ9। Vमखु िजlला अ2धकारMको 
2नदnशन Vाõ त भएप2छ स(बि"धत काया9लयले सो 2नदnशन बमोिजम गनु9 पछ9।88 

9. अनसु"धान अ2धकारM तोÖनेः व"यज"त ुकसूर स(व"धी जाहेरM दरखाNत वा सूचना 
दता9 भएप2छ स(बि"धत काया9लय Vमखुले रािE Fय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण 
ऐन, २०२९ को दफा ३० बमोिजम दजा9 पगेुको कुनै कम9चारMलाई सो कसूरको 
अनसु"धान गन9 अनसु"धान अ2धकारM तोÖन ुपछ9। अनसु"धान अ2धकारM तोÖने 
पCको ढाँचा पZरिशE टÑ५ मा 5दइएको छ।89 

10. अनसु"धान डायरM राs न ुपनnः  

1. व"यज"त ुकसूरको अनसु"धान गनn अ2धकारMले अनसु"धान स(ब"धमा आफूले 
गरेको V_येक काम कारवाहM त_कालै अ2भलेख गन9को ला2ग पZरिशE टÑ१५ 
बमोिजमको ढाँचामा अनसु"धान डायरM खडा गनु9 पछ9। _यसमा उlलेख भए 
अनसुारको आवxयक Jववरण भनु9 पछ9।90 

2. अनसु"धान अ2धकारMले खडा गरेको अनसु"धान डायरM आवxयकता अनसुार 
सरकारM वकãल वा मÅुा हेनn अ2धकारMले िझकाई हेन9 सÖछ।91 

3. अनसु"धान अ2धकारMभ"दा मा2थlलो अ2धकारMले अनसु"धान डायरMमा उिlलिखत 
JवषयवNत ुस(ब"धमा आवxयक 2नदnशन 5दन सÖछ।92 

11. Vमाण संरIण गनnः व"यज"त ुकसूरको अनसु"धान गन9 तोJकएको अनसु"धान 
अ2धकारM वा _यNतो कसूरको अनसु"धान गन9 अ2धकारVाõ त अ2धकारMले व"यज"त ु

																																																													
88 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ५(४), (५) र (६) 
89 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ८(१) 
90 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २५(१) 
91 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २५(३) 
92 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २५(४) 
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स(व"धी कुनै प2न कसूर भएको, भइरहेको वा हनु लागेको भ" ने सूचना वा 
जानकारM पाएमा कसूरदारलाई कसूर गन9बाट रोÖने र कसूरसँग स(बि"धत Vमाण 
नाश हनु न5दने र कसूर गनn wयिz भा7न उ(कन नपाउने wयवNथा यथाशीÆ 
गनु9पछ9।93 

12. अकä 2नकायको काय9IेCमा Vवेश गन9 सJकनेः त_काल कारवाहM नगरेमा कसूरदार 
भा7ने उ(कने वा Vमाण लोप हनेु स(भावना रहेमा आèनो काय9IेCभ"दा बाJहरको 
अकä अ2धकारMको काय9IेCमा गएर प2न आवxयक कारवाहM गनु9 पद9छ। _यसरM 
अकä 2नकाय वा अ2धकारMको काय9IेC 2भC गई कुनै कारवाहM गनु9 पनn भएमा 
स(बि"धत अ2धकारM वा 2नकायलाई र आफूभ"दा मा2थlलो 2नकायलाई _यसको 
जानकारM 5दन ुपछ9।94 

13. Vारि(भक अनसु"धान गनnः व"यज"त ुकसूरको जाहेरM दरखाNत वा सूचना दता9 
हनुासाथ अनसु"धान गन9 तोJकएको अ2धकारMले तYु"त _यNतो कसूरको Vारि(भक 
अनसु"धान गनु9 पछ9। Vारि(भक अनसु"धान भनेको घटनाNथलको Jववरण, 
वNतिुNथ2त मचुlुका, खानतलासी वा बरामदM मचुlुका वा अवNथा अनसुार मरेको 
वा माZरएको व"यज"तकुो लाश जाँच मचुlुका वा कसूरको Vकृ2त अनसुार खडा 
गनु9 पनn Jववरण, मचुlुका वा V2तवेदन तयार गनn काय9 हो।95 

14. Vारि(भक अनसु"धान V2तवेदन पठाउनेः कसूर अनसु"धान गन9 तोJकएको 
अ2धकारMले Vारि(भक अनसु"धान Vार(भ गरेको तीन 5दन 2भC _यसको V2तवेदन 
सरकारM वकãल काया9लयमा पठाउन ुपछ9। Vारि(भक V2तवेदनको ढाँचा पZरश≠Ñ
११ मा 5दइएको छ।96 

15. सरकारM वकãलको 2नदnशन र _यसको पालनाः अनसु"धान अ2धकारMले पठाएको 
Vारि(भक अनसु"धान V2तवेदन Vाõ त भएप2छ सरकारM वकãलले _यसको अàययन 
गZर कसूरसँग स(बि"धत कुनै Jवषयमा थप अनसु"धान गन9 आवxयक 2नदnशन 
5दन ुपनn देखेमा _यसको कारण खलुाई अनसु"धान अ2धकारMलाई आवxयक 2नदnशन 

																																																													
93 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ६(१) र (४) 
94 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ६(२)(३) र (४) 
95 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १० 
96 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १०(२) 
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5दन सÖछ। सरकारM वकãलले 5दएको _यNतो 2नदnशन पालना गनु9 स(बि"धत 
अनसु"धान अ2धकारMको कत9wय ह"ुछ।97 

16. घटनाNथल मचुlुका तयार गनnः व"यज"त ु स(व"धी कुनै कसूर भएको देs ने 
अ2धकारVाõ त अ2धकारM वा कुनै कसूरको अनसु"धान गन9 तोJकएको अनसु"धान 
अ2धकारMले व"यज"त ुस(व"धी कुनै कसूरको अनसु"धान गदा9 कसूर र कसूरदार 
रहेको ठाउँको यथाथ9 िचCण हनेु गZर स(भव भएस(म मलुJुक फौजदारM काय9Jव2ध 
संJहताको  दफा ८(२) र (४) मा उललेिखत कुराहY खलुाई पZरिशE टÑ१ 
बमोिजमको घटनाNथलको Jववरण सJहतको मचुlुका तयार गनु9 पछ9। यो 
मचुlुकालाई घटनाNथल मचुlुका भ2न"छ। _यNतो मचुlुकामा त_काल उपिNथत 
Nथानीय wयिzका साथै कसूर गनn wयिz वा आशंJकत wयिz उपिNथत भए 
2नजको पZरचय खlुने Jववरण उlलेख गZर 2नजको समेत सJहछाप गराउन ुपछ9।98 

17. घटनाNथलको फोटो िखtनेः घटनाNथलको मचुlुका तयार गरेप2छ अनसु"धान 
अ2धकारMले घटनाNथलमा अY मा2नस Vवेश गन9 नपाउने गZर घेरा हालM कसूर 
भएको ठाउँ, सो ठाउँमा पाइएको वा देिखएको ह_केला, औलंा वा पाइलाको िच"ह, 
2नशाना वा कसूर संग स(ब"ध राs ने अ"य दसी वNत ु समेत देिखने गZर 
घटनाNथलको फोटो िखtन सÖछ।99 

18. दसीको मालसामान कbजामा 2लनेः अनसु"धान अ2धकारMले घटनाNथलमा कसूरसँग 
स(बि"धत दसीको कुनै मालसामान वा कुनै Vमाण ला7ने वNत ुफेला पारेमा _यNतो 
Vमाण वा मालसामान घटनाNथलमा उपिNथत wयिzको रोहवरमा कbजामा 
2लनपुछ9। _यसको मचुlुका बनाउन ुपछ9। घटनाNथलमा फेला परेको दसीको 
मालसामान कbजामा 2लएको अवNथामा छुpै मचुlुका नबनाई सो wयहोरा 
घटनाNथल मचुlुकामा नै उlलेख गन9 प2न सJक"छ। _यNतो मचुlुका तयार 
नगदा9स(म घटनाNथल, घटनाNथलमा पाइएको वNत ुर घटनाNथलको अवNथालाई 
जNताको तNतै सरुिIत राs न ुपछ9।100 

																																																													
97 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १०(३ र ४) 
98 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ८(२) र (४) 
99 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ८(३) 
100 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ६(७) र (८) एवं दफा ८(५) 
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19. कbजामा 2लएको सामानको भरपाई 5दन ुपनnः अनसु"धान अ2धकारMले अनसु"धानको 
2सल2सलामा कसैको िज(मा वा Nवा2म_वको कुनै वNत ुदसीको Yपमा कbजामा 
2लएमा _यसको भरपाई स(बि"धत wयिzलाई 5दन ुपछ9। _यNतो भरपाईको नमूना 
पZरिशE टÑ१४ मा 5दइएको छ।  

20. दसीको मालसामान सरुिIत राs न िज(मा 5दन सJकनेः घटनाNथलमा पाइएको कुनै 
दसीको मालसामान वा कसूरसँग स(बि"धत दसीको वNत ुत_काल आèनो िज(मा 
वा कbजामा 2लन नसJकने अवNथाको भएमा अनसु"धान अ2धकारMले _यNतो माल 
वNत ुसरुिIत साथ राs नको ला2ग Nथानीय तह (नगरपा2लका, गाउँपा2लका वा 
वडा काया9लय) लाई अनरुोध गन9 सÖछ। _यसरM अनरुोध भएमा स(बि"धत 
Nथानीय तह वा काया9लयले उz मालसामान िज(मामा 2लई _यसको भरपाई 5दन ु
पछ9।101 

21. खानतलासी गन9 सJकनेः  

• कसैले व"यज"त ुस(व"धी कुनै कसूर गरेको भ" ने Jवx वास हनेु मना2सव कारण 
भएमा अ2धकार Vाõ त अ2धकारMले वारेrट Vाõ त गZर जनुसकैु समयमा _यNतो 
wयिzको घर, ज7गा ज2मन र सबै Vकारको सवारM साधनमा Vवेश गन9 र 
खानतलासी गन9 सÖछ।102 

• व"यज"त ुकसूरको अनसु"धानको 2सल2सलामा _यNतो कसूरसँग स(बि"धत कुनै 
2लखत, दसी Vमाण, अ2भयzु वा अ"य कुनै आशंJकत wयिz कुनै ठाउँमा छ 
भ" ने श} का गनु9 पनn मना2सव कारण भएमा अनसु"धान अ2धकारMले _यNतो 
wयिz वा ठाउँको खानतलासी 2लन र _यNतो 2लखत वा दसी Vमाण बरामद 
गन9 सÖछ।103  

22. खानतलासी 2लँदा पूरा गनु9 पनn काय9Jव2धः 

कुनै ठाउँ वा wयिzको खानतलासी 2लँदा देहाय बमोिजमको VJ|या पूरा गनु9 
पछ9।१ कुनै wयिz वा कुनै घर, कोठा, गोठ वा खास ठाउँको खानतलासी 

																																																													
101 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ६(९) 
102 राJíय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२० को दफा २३ 
103 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १८(१) 
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2लन ुअिघ खानतलासी 2लने अ2धकारMले स(बि"धत घर धनी, ठाउँको धनी वा 
स(बि"धत wयिzलाई आफू कानून बमोिजम खानतलासी 2लन पाउने अ2धकारM 
भएको पZरचयपC देखाउन ुपछ9।104 
1. कुनै घर, कोठा, गोठ वा खास ठाउँको खानतलासी 2लन ुअिघ _यNतो घर 

कोठामा त_काल बसोबास गZररहेको wयिzलाई खानतलासी 2लन ुपना9को कारण 
सJहतको 2लिखत सूचना 5दन ुपछ9। यNतो सूचनाको नमूना पZरिशE टÑ१२ मा 
5दइएको छ।105 

2. खानतलासी गन9 _यNतो ठाउँमा Vवेश गनु9भ"दा पJहले खानतलासी गनn 
अनसु"धान अ2धकारMले स(बि"धत घरधनी वा wयिzलाई आèनो र आèनो 
साथमा Vवेश गनn अ"य wयिz र रोहवरमा बNन ुपनn wयिzको समेत तलासी 
5दन ुपछ9। खानतलासी गनn wयिz र रोहवरमा बNने wयिzले खानतलासीको 
ला2ग आवxयक पनn वNत ुबाहेक अ"य िचज वNत ुआèनो साथमा लैजान, राs न 
हुँदैन।106 

3. खानतलासी 2लने घर कोठामा मJहलामाC बNने गरेको भए स(भव भएस(म 
अकä मJहलालाई समेत साथमा 2लई घर कोठामा Vवेश गनु9पछ9।107 

4. कुनै मJहलाको शरMर तलासी 2लन ुपनn भए मJहला VहरM वा मJहला कम9चारM 
वा अ"य मJहलाÄारा तलासी 2लनपुछ9।108 

5. खानतलासी 2लँदा पZरिशE टÑ१३ बमोिजमको ढाँचामा खानतलासी मचुlुका 
बनाउन ुपछ9।109 

6. खानतलासी 2लएप2छ खानतलासी गदा9 कसूरसँग स(बि"धत कुनै वNत ुफेला परे 
_यNतो वNतकुो Jववरण, वNत ुरहेको ठाउँ र अवNथा समेत खलुाई र कुनै वNत ु
फेला नपरे सोहM wयहोरा खलुाई दईु V2त खानतलासी मचुlुका तयार गZर एक 

																																																													
104 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १८(१५) 
105 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १८(२) 
106 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १८(४) र (१४) 
107 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १८(५) 
108 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १८(५) 
109 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १८(३) 
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V2त स(बि"धत wयिz घर वा कोठा धनीलाई 5दई अकä V2त 2म2सलमा संल7न 
गनु9पछ9।110 

7. खानतलासी गदा9 कसूरसँग स(बि"धत सवदु Vमाण बरामद हनु नसकेको 
अवNथामा स(बि"धत wयिz (घर, ज7गा वा सवारM धनी) लाई खानतलासी 
गरेको कुराको VमाणपC 5दन ुपछ9।111 

8. खानतलासी गदा9 कसूरसँग स(बि"धत कुनै वNत ुफेला परेमा र _यNतो वNत ु
अनसु"धान अ2धकारM आèनो साथमा लैजाने भएमा सो वNतसंुग स(बि"धत 
wयिzलाई _यसको भरपाई गZर 5दन ुपछ9। यNतो भरपाईको ढाँचा पZरिशE टÑ
१४ मा 5दइएको छ।112  

9. खानतलासी 2लँदा सामा"यतया सूयäदयदेिख सूया9Nत हनुभु"दा अिघको समयमा 
गनु9 पद9छ। तर त_काल खानतलासी न2लएमा कसूरसँग स(बि"धत दसी वNत ु
नाश वा लोप हनु सÖने वा आशि} कत wयिz भा7न उ(कन सÖने स(भावना 
भएमा सूया9Nत प2छको समयमा प2न खानतलासी 2लन सJक"छ।113 

10. खानतलासी 2लने अ2धकारMलाई खानतलासी 2लन ुपनn ठाउँमा Vवेश गदा9 _यNतो 
घर, कोठा वा ठाउँको Nवा2म_व भएको वा _यNतो घर, कोठा वा ठाउँको 
हेरJवचार गनn िज(मा 2लएको वा सो Nथानमा त_काल बसोबास गZररहेको 
wयिzले Vवेश गन9 न5दएमा खानतलासी 2लने अ2धकारMले सो घर, कोठा वा 
ठाउँको ¢ याल, ढोका, छाना वा 2भúा आ5द मàये Vवेश गन9को ला2ग आवxयक 
पनnस(म भ_काई, फुटाई वा ताlचा लगाएकोमा ताlचा फोडी सकेस(म कम 
हा2न नोÖसानी हनेु गZर 2भC Vवेश गन9 वा बाJहर 2नNकन सÖछ।114 

																																																													
110 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १८(६) 
111 राJíय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐनको दफा २३ को Nप≠ीकरण खrड 
112 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १८(१०) 
113 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १८(११) 
114 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १८(१२) र (१३)) 
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11. खानतलासी 2लन ुपनn wयिz वा ठाउँ अकä काया9लय वा अ2धकारMको IेC 
2भC पनn भएमा स(बि"धत काया9लय वा अ2धकारMलाई _यNतो wयिz वा ठाउँ 
खानतलासी गZर पठाइ5दन लेखेर पठाउन ुपछ9।115 

12. कुनै अकä काया9लय वा पदा2धकारMबाट आèनो IेC2भC रहेको कुनै wयिz वा 
ठाउँको खानतलासी गन9 अनरुोध भई आएमा स(बि"धत काया9लय Vमखुले कसूर 
अनसु"धान गन9 दजा9 पगेुको अ2धकारMलाई _यNतो खानतलासी गन9 लगाई 
पZरिशE टÑ१३  बमोिजमको खानतलासी मचुlुका र बरामद भएको वNत ु_यसरM 
अनरुोध गZर पठाउने काया9लयमा पठाइ5दन ुपछ9।116 

13. अकä 2नकाय वा अ2धकारMलाई खानतलासीको ला2ग अनरुोध गZर पठाउँदा कुनै 
Vमाण लोप वा नाश हनेु स(भावना भएमा अनसु"धान अ2धकारM आफै 
खानतलासी 2लन ुपनn ठाउँ वा wयिz समI गई मा2थ लेिखएको रMत पçु याई 
खानतलासी 2लन सÖछ। _यसरM अकä काया9लयको IेC 2भC गई खानतलासी 
गनु9 परेको अवNथामा _यसको सूचना स(बि"धत काया9लयलाई 5दन ुपछ9।117 

23. बरामदM मचुlुका तयार गनnः बरामद भनेको खोजतलाश गरेर खोिजएको वNत ु
फेला परेमा कbजामा 2लने काम हो। कसूर अनसु"धानको 2सल2सलामा अनसु"धान 
अ2धकारMले दसी वा Vमाणको Yपमा मह_व राs ने मालसामान खोÑने र फेला 
परेमा कbजामा 2लने गनु9 पद9छ। यसरM खोिजएको वNत ुफेला पानु9 र कbजामा 
2लन ुनै बरामद गनु9 हो। साधारणतया Vमाणको वNत ुखोजी गनn |ममा आशि} कत 
ठाउँ वा Nथानमा खानतलासी गZर"छ। _यNतो तलासीको 2सल2सलामा खोिजएको 
दसी वा मालसामान वा Vमाणको वNत ुफेला परेमा अनसु"धान अ2धकारMले _यNतो 
वNत ुखानतलासीको |ममा बरामद गरेको र कbजामा 2लएको wयहोरा खानतलासी 
मचुlुकामा नै उlलेख गZर"छ। यसमा छुpै बरामदM मचुlुका तयार गZरदैन। 
क2तपय अवNथामा कुनै घर कोठा वा ठाउँ Jवशेषको खानतलासी गनु9 नपZर 
अ2भयzुले देखाइ 5दएको ठाउँ वा अवNथाबाट दसीको मालसामान वा Vमाणको 
वNत ुफेला पानु9 पनn वा कbजामा 2लन ुपनn ह"ुछ। _यNतो अवNथामा बरामदM 

																																																													
115 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १८(७) 
116 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १८(८) 
117 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १८(९) 
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मचुlुका तयार गZर"छ। उदाहरणको ला2ग अ2भयzुले सोधपछुको |ममा आफूले 
वारदातमा Vयोग गरेको ह2तयार वा कसूरसँग स(बि"धत कुनै वNत ुयो यNतो 
ठाउँमा लकुाएको छु वा फा2ल 5दएको छु। _यो ठाउँ र वNत ुदेखाइ5दन सÖछु 
भ" ने जवाफ 5दन सÖछ। _यNतो अवNथामा अनसु"धान अ2धकारMले अ2भयzुलाई 
2लएर 2नजले देखाएको ठाउँमा गई उz मालसामान वा दसीको वNतकुो खोजी 
गदा9 फेला परेमा _यो मालसामान वा दसीको वNत ुबरामद भएको wयहोराको 
बरामदM मचुlुका तयार गनु9 पद9छ। दसीको वNत ुवा Vमाण ला7ने मालसामान 
कbजामा 2लन ुपद9छ। यसरM कुनै वNत ुफेला परेको कुरा NथाJपत गन9 बरामदM 
मचुlुका तयार गZर"छ। बरामदM मचुlुकाको नमूना पZरिशE टÑ१३ मा 5दइएको 
छ।  

मा2थ Vकरण १६ मा घटनाNथल मचुlुका, Vकरण १८ मा दसीको मालसामान 
कbजामा 2लँदाको मचुlुका, Vकरण २२ मा खानतलासी मचुकुlका र यस 
Vकरणमा बरामदM मचुlुकाको बारेमा उlलेख भएको छ। हामीले बोलMचालMमा 
मौकाको कागज वा ठाडो कागज भ" ने जNता शbदहY Vयोग गनn गरेको प2न 
पाउँछौ। कुनै कसूरको अनसु"धान गन9 अ2धकारVाõ त अ2धकारMले व"यज"त ुकसूर 
स(व"धी कुनै घटना भई रहेको अवNथामा कसूरसँग स(बि"धत wयिzलाई प|ाउ 
गनु9 पदा9 जYरM प|ाउ पूजü 5दए प7ुछ Jक छुpै कागज वा मचुlुका प2न तयार 
गनु9 पछ9 भ" ने िजÉासा रह"छ। यNतोमा स(बि"धत कानूनी wयवNथालाई N पE टसँग 
बझेुर तदनYुप 2लखत तयार गनु9 पनn ह"ुछ। सव9Vथम मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध 
संJहताको दफा ९ ले कसूर गदा9 गदáको अवNथामा कसूरसँग स(बि"धत कुनै 
wयिz फेला परेमा अनसु"धान अ2धकारMले 2नजलाई प|ाउ गन9 सÖने wयवNथा 
गरेको छ। _यसरM त_काल प|ाउ गनु9 परेको अवNथामा जYरM प|ाउ पूजü जारM 
गZर प|ाउ गनु9 पछ9। सोहM संJहताको दफा ८ अनसुार कुनै कसूर भएको, 
भइरहेको वा हनु लागेको जानकारM पाउने अनसु"धान अ2धकारMले कसूर भएको 
2म2त, समय, ठाउँ, वNतिुNथ2त र उz ठाउँमा पाइएको दसी Vमाण समेत खलुाई 
घटनाNथल मचुlुका तयार गनु9 पछ9। _यसरM प|ाउ गZरएको wयिzको शरMर वा 
2नजको साथमा रहेको झोला आ5द खानतलासी गनु9 पनn भएमा खानतलासी मचुlुका 



 
- 57 - 

बनाउन ुपछ9। खानतलासी गZरएको र खानतलासीबाट दसीको वNत ुफेला परेकोमा 
बरामदM मचुlुका बनाउन ुपछ9। कुन ठाउँमा के कNतो अवNथामा आशंJकत wयिz 
फेला परेको हो, के कNतो दसीको मालसामान बरामद गZरएको हो भ" ने कुरा 
N पE ट गन9 घटनाNथल मचुlुका आवxयक पछ9। यसरM कुनै ठाउँमा आशि} कत 
wयिz फेला परेको, 2नजलाई त_काल प|ाउ गZरएको, 2नजको शरMर र साथमा 
रहेको वNतकुो खानतलासी गZरएको, 2नजबाट दसीको वNत ु बरामद भएको 
अवNथामा Jव2भ" न Vकारका मचुlुका र 2लखतको आवxयकता पनn जNतो देिखए 
प2न यNतोमा मूलतः दईुवटा 2लखतको अ2नवाय9ता रह"छ। एउटा आशि} कत 
wयिzलाई त_काल प|ाउ गनु9 परेको कारणबाट जारM गनु9 परेको जYरM प|ाउ 
पूजü र अकä घटनाNथल, खानतलासी र बरामदM समेतको wयहोरा खलेुको संयzु 
मचुlुका। यसलाई आवxयकता अनसुार खानतलासी बरामदM मचुlुका भ" न 
सJक"छ।  

24. मचुlुका खडा गदा9 रोहवरमा राs न ु पनn wयिzहYः व"यज"त ु कसूरको 
अनसु"धानको 2सल2सलामा घटनाNथल मचुlुका, खानतलासी मचुlुका, बरामदM 
मचुlुका जNता धेरै Vकारका मचुlुकाहY तयार गनु9 पनn ह"ुछ। यNता मचुlुकाहY 
अनसु"धान अ2धकारM एÖलैले तयार गरेर प7ुदैन। यNता मचुlुकाको स_यतामा 
Vx न उठेको अवNथामा _यसको स_यता Vमािणत गन9 प2न यस Vकारका मचुlुका 
तयार गदा9 अनसु"धान अ2धकारMले खास खास wयिzहYको रोहवर वा उपिNथ2तमा 
गनु9 पद9छ। _यो उपिNथ2त Vमािणत गन9 उनीहYलाई मचुlुकाको रोहवरमा राs न ु
पद9छ। मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ ले घटनाNथल मचुlुका, 
खानतलासी मचुlुका, लाश जाँच मचुlुका वा कसूरको Vकृ2त अनसुार आवxयक 
पनn अ"य कुनै मचुlुका तयार गदा9 देहायका wयिzहYलाई रोहवरमा राs न ुपनn 
wयवNथा गरेको छः 

• त_काल उपलbध Nथानीय wयिz क(तीमा दईु जना,  

• Nथानीय तहका सदNय एक जना, 

• Nथानीय तहका सदNय उपलbध नभएमा कुनै सरकारM काय9लयको कम9चारM 
एक जना,  
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• प|ाउ परेस(मका अ2भयzु, र 

• कसूरको सूचना 5दने wयिz।  

• कुनै wयिzको Nवा2म_व वा िज(मामा रहेको कुनै ठाउँको खानतलासी मचुlुका 
तयार गदा9 _यNतो wयिzलाई समेत रोहवरमा राs न ुपछ9। (काय9Jव2ध संJहताको 
दफा १९) 

25. मतृ व"यज"तकुो लाश, मतृ शरMरको अंश वा आखेटोपहारको जाँच गनु9 पनnः कुनै 
प2न संरिIत व"यज"त ुमतृ अवNथामा भेJटएमा अनसु"धान अ2धकारMले _यNतो मतृ 
व"यज"तकुो लाश, लाशको कुनै अंश वा आखेटोपहार जाँच गZर _यसको मचुlुका 
तयार गनु9 पछ9। व"यज"तकुो लाश जाँच मचुlुकाको नमूना पZरिशE टÑ१ मा 
5दएको छ।118 

26. व"यज"तकुो लाशको पोE टमट9म जाँच गराउन ुपनnः अनसु"धान अ2धकारMले मतृ 
अवNथामा भेJटएको व"यज"तकुो लाश जाँच मचुlुका तयार गरेप2छ व"यज"तकुो 
म_ृयकुो कारण 2निx चत गनु9 पनn अवNथामा स(भव भएस(म उz लाशको पश ु
िचJक_सक वा पश ुलाश पZरIण JवशेषÉबाट पोE टमाट9म जाँच गराउन ुपछ9।119 

27. कसूरसँग स(बि"धत wयिz प|ाउ गनn काय9Jव2धः कसूरसँग स(बि"धत कुनै wयिz 
कसूर गदा9गदáको अवNथामा फेला परेमा अनसु"धान अ2धकारM वा संरIण काय9सँग 
स(बि"धत कम9चारM वा VहरMले _यNतो wयिzलाई प|ाउ गन9 सÖछ। यसको 
साथै कुनै कसूर गरेको हनु सÖने भ2न आश} का गZरएको तर त_काल प|ाउ 
नपरेको कुनै wयिzलाई कसूर अनसु"धानको 2सल2सलामा प|ाउ गन9 आवxयक 
भएमा प2न अनसु"धान अ2धकारMले _यNतो wयिzलाई प|ाउ गन9 सÖछ। यसरM 
कुनै प2न wयिzलाई प|ाउ गनु9 पनn भएमा देहाय बमोिजमको कानूनी VJ|या 
पूरा गनु9 पछ9।120 

 

																																																													
118 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २०(१) 
119 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २०(३) 
120 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ९ 
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1. प|ाउ पूजü जारM गन9 अनमु2त 2लन ुपनnः  

• व"यज"त ुस(व"धी कसूरको अनसु"धानको 2सल2सलामा कुनै wयिzलाई 
प|ाउ गनु9 पनn भएमा अनसु"धान गनn अ2धकारMले सोको कारण र _यNतो 
wयिzको पJहचान खlुने Jववरण सJहत मÅुा हेनn अ2धकारM समI प|ाउ 
गनn अनमु2तको ला2ग 2नवेदन 5दन ु पछ9।121 यNतो 2नवेदनको ढाँचा 
पZरिशE टÑ६ मा 5दइएको छ।  

• कसूर अनसु"धानको 2सल2सलामा कुनै wयिzलाई प|ाउ गनु9 पनn भएमा 
अनसु"धान अ2धकारMले _यसरM प|ाउ गनु9 परेको कारण र प|ाउ गनु9 पनn 
wयिzको पZरचय खlुने Jववरण सJहत मÅुा हेनn अ2धकारM समI प|ाउ 
पूजü जारM गनn अनमु2तको ला2ग 2नवेदन 5दन ुपछ9। 122 

2. प|ाउ पूजü जारM गनु9 पनnः मÅुा हेनn अ2धकारMले प|ाउ पूजü जारM गनn अनमु2त 
5दएमा अनसु"धान अ2धकारMले पZरिशE टÑ७ बमोिजमको प|ाउ पूजü जारM 
गनु9पछ9।123 

3. प|ाउ गनn अनमु2त साव9ज2नक गन9 नहनेुः कुनै मÅुाको अनसु"धानको 
2सल2सलामा कुनै wयिzलाई प|ाउ गन9को ला2ग मÅुा हेनn अ2धकारMबाट प|ाउ 
पूजü जारM गनn अनमु2त Vाõ त भएको कुरा _यNतो wयिz प|ाउ नपरेस(म 
साव9ज2नक गन9 हुँदैन।124 

4. जYरM प|ाउ पूजü जारM गनु9 पनnः  

• व"यज"त ुस(व"धी कसूर गनn wयिz त_काल प|ाउ नगZरएमा _यNतो wयिz 
भा7ने उ(कने वा 2नजले Vमाण दसी वा सवतु न≠ गनn मना2सव कारण 
भएमा वा कसूरसँग स(बि"धत फरार रहेको wयिz फेला परेमा वा कसूर 

																																																													
121 राJíय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ को दफा २४(१) 
122 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ९(२) 
123 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ९(४) 
124 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ९(५) 
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गZररहेको अवNथामा फेला परेमा अनसु"धान अ2धकारMले _यNतो wयिzलाई 
त_कालै जYरM प|ाउ पूजü जारM गन9 सÖछ।125 

• कुनै wयिzलाई त_काल प|ाउ नगरेमा _यNतो wयिz भा7ने उ(कने वा 
2नजले दसी Vमाण न≠ गन9 सÖने मना2सव कारण भएमा _यNतो wयिzलाई 
प|ाउ गन9 अनसु"धान अ2धकारMले जYरM प|ाउ पूजü जारM गZर प|ाउ 
गन9 सÖछ। जYरM प|ाउ पूजüको ढाँचा पZरिशE टÑ१६ मा 5दइएको 
छ।126  

5. जYरM प|ाउ पूजü जारM गZर wयिz प|ाउ गरेकोमा मÅुा हेनn अ2धकारMको 
Nवीकृ2त 2लन ुपनnः  

• अनसु"धान अ2धकारMले जYरM प|ाउ पूजü जारM गZर 2गरèतार गरेको 
wयिzलाई मÅुा हेनn अ2धकारM समI Nवीकृ2तको ला2ग उपिNथत गराउन ु
पछ9।127 

• अनसु"धानको 2सल2सलामा कुनै wयिzलाई त_काल प|ाउ गनु9 पZर जYरM 
प|ाउ पूजü जारM गरेर प|ाउ गरेको अवNथामा _यNतो wयिz उपरको 
अनसु"धान कारवाहM अगा2ड बढाउनभु"दा पJहले 2नजलाई मÅुा हेनn 
अ2धकारM समI पेश गZर Nवीकृ2त 2लन ुपछ9। मÅुा हेनn अ2धकारMबाट 
Nवीकृ2त न2लई _यNतो कसूर स(व"धी अ"य अनसु"धान कारवाहM गन9 
सJकँदैन। मÅुा हेनn अ2धकारMको Nवीकृ2तको ला2ग 5दने 2नवेदनको ढाँचा 
पZरिशE टÑ१८ मा 5दइएको छ।128 

6. प|ाउ गनु9 पनn wयिzलाई आ_मसमप9ण गन9 आदेश 5दन ुपनnः अनसु"धानको 
2सल2सलामा कुनै wयिzलाई प|ाउ गनु9 पदा9 2नजलाई प|ाउ गनु9 परेको 
कारण खलुाई स(झाई बझुाई आ_मसमप9ण गनn आदेश 5दन ुपछ9।129 

																																																													
125 राJíय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ को दफा २४(४) 
126 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ९(६) 
127	राJíय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ को दफा २४(४) 
128 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ९(६) र (७) 
129 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ९(९) 
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7. प|ाउ गदा9 आवxयक बल Vयोग गन9 सJकनेः  

• कसूर गनn wयिzलाई 2गरèतार गन9 ला7दा वा 2गरèतार गZरसकेप2छ प2न 
छुटाई लैजान वा प|न न5दन कसूरदार वा 2नजको मदतगार कसैले 
हलुहÑुजत गZर भागी जाने वा भगाई लैजाने अवNथा गरेमा वा प|नेकै 
Ñयान जोिखम हनेु स(भावना देिखई ह2तयार नचलाई नहनेु अवNथा पन9 
आएमा भरसक घुडँादेिख मनुी ला7ने गZर सो प|न जाने कम9चारMले गोलM 
चलाउन सÖछ। सो बमोिजम गोलM चलाउँदा कसूरदार वा उसको मÅतगार 
मन9 गएमा बात ला7दैन।130  

• कुनै wयिzलाई प|ाउ गन9को ला2ग स(झाई बझुाई गZर आ_मसमप9ण गन9 
आदेश 5दँदा 2नजले आ_मसमप9ण नगZर भा7ने उ(कने Vय_ न गरेमा वा जोर 
जलुमु गरेमा 2नजलाई स(बि"धत अ2धकारMले आवxयक बल Vयोग गZर 
प|ाउ गन9 सÖछ।131 

8. मJहलालाई प|ाउ गनn VJ|याः अनसु"धानको 2सल2सलामा कुनै मJहलालाई 
प|ाउ गनु9 पनn भएमा स(भव भएस(म मJहला VहरM वा मJहला कम9चारMÄारा 
प|न लगाउन ु पछ9। मJहला VहरM वा मJहला कम9चारM उपलbध नभएको 
अवNथामा मJहलालाई प|ाउ गनु9 पनn भएमा मJहलाको इÑजत वा V2त°ामा 
आचँ नआउने गZर मJहलाको शारMZरक स(वेदनिशलताको स(मान गदá पYुष 
VहरM वा पYुष कम9चारMले प|ाउ गन9 सÖछ।132 

9. घर कोठा खानतलासी 2लई प|ाउ गन9 सJकनेः प|ाउ गनु9 पनn wयिz कुनै 
घर कोठा वा कुनै ठाउँमा बसेको छ भ" ने शûा गनु9 पनn आधार भएमा 
अनसु"धान अ2धकारMले _यNतो घर कोठा वा ठाउँमा खानतलासी गZर स(बि"धत 
wयिzलाई प|ाउ गन9 सÖछ।133 

10. प|ाउ परेको wयिzको शरMर तलासी 2लन सJकनेः प|ाउ गZरएको wयिzको 
साथमा कसूरसँग Vमाण ला7ने कुनै वNत ु Jवशेष रहेको हनु सÖने आश} का 

																																																													
130 राJíय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐनको दफा २४(५) 
131 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ९(१०) 
132 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ९(११) 
133 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ९(१३) 
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गZरएको अवNथामा अनसु"धान अ2धकारMले 2नजको खानतलासी वा शरMर तलासी 
2लन सÖछ।134 

11. प|ाउ परेको wयिzसँग फेला परेको 2लखत वा दसीको वNत ुकbजामा 2लन 
सJकनेः प|ाउ परेको wयिzको खानतलासी वा शरMर तलासी गदा9 Vमाण ला7ने 
कुनै 2लखत वा दसीको वNत ुफेला परेमा अनसु"धान अ2धकारMले _यNतो 2लखत 
वा दसीको वNत ुकbजामा 2लई स(बि"धत wयिzलाई _यसको भरपाई 5दन ु
पछ9। भरपाईको ढाँचा पZरिशE टÑ१४ मा 5दइएको छ।135 

12. VहरM कम9चारM, अ2धकारM वा काया9लय Vमखुले प|ाउ गन9 सÖने अवNथाः 
कुनै wयिzले कुनै VहरM कम9चारM वा अ2धकारMको उपिNथ2तमा वा कुनै सरकारM 
काया9लयमा व"यज"त ुस(व"धी कुनै कसूर गरेमा _यNतो wयिzलाई सो VहरM 
कम9चारM वा अ2धकारM वा उz सरकारM काया9लयको काया9लय Vमखुले प|ाउ 
गन9 सÖछ।136 

13. कसूर भएको देs ने wयिzले कसूरदारलाई बझुाउन सÖने अवNथाः व"यज"त ु
स(व"धी कुनै कसूर भएको अवNथामा त_काल संरIण स(व"धी कुनै कम9चारM 
वा VहरM उपलbध नभएमा _यNतो कसूर भएको Nथानमा उपिNथत रहेको वा 
कसूर भएको देs ने कुनै प2न wयिzले कसूर गनn wयिzलाई भा7 न उ(कन 
न5दई 2नजलाई संरिIत IेC काया9लय, 2ड2भजन वन काया9लय वा निजकको 
VहरM काया9लयमा बझुाउन सÖछ।137 यसरM प|ाउ गZर lयाएको wयिzलाई 
स(बि"धत अनसु"धान अ2धकारMले जYरM प|ाउ पूजü 5दई मÅुा हेनn अ2धकारM 
समI Nवीकृ2तका ला2ग पेश गनु9 पद9छ।138 

28. प|ाउ परेको wयिzलाई Jहरासतमा राs ने काय9Jव2धः 

व"यज"त ुस(व"धी कसूरको अनसु"धानको 2सल2सलामा प|ाउ गZरएको वा अ"य 
wयिz वा 2नकायबाट प|ाउ भई आएको wयिzलाई अनसु"धान अ2धकारMले 

																																																													
134 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ९(१४) 
135 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ९(१५) 
136 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ९(१६) 
137 काय9Jव2ध संJहताको दफा ९(८) 
138 काय9Jव2ध संJहताको दफा ९(१७) 
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Jहरासतमा राs न ु पनn भएमा 2निx चत कानूनी काय9Jव2ध पूरा गनु9 पछ9। यNतो 
काय9Jव2ध पूरा नगZर Jहरासतमा रािखएमा _यNतो Jहरासत वा थनुामा राs ने काय9 
गैरकानूनी ह"ुछ। प|ाउ परेको wयिzलाई Jहरासतमा राs दा देहायको VJ|या 
पूरा गनु9 पछ9।  

1. Jहरासतमा राs नेः कसूरको अनसु"धानको 2सल2सलामा प|ाउ भएको wयिzलाई 
Jहरासतमा रा≤ ुपनnछ।139 

2. थनुवुा पूजü 5दनेः प|ाउ परेको wयिzलाई Jहरासतमा राs दा प|ाउ गZरएको 
ठाउँ उlलेख गZर Jहरासतमा राs न ु पनn कारण सJहतको थनुवुा पूजü 5दन ु
पछ9।140 थनुवुा पूजüको ढाँचा पZरिशE टÑ८ मा 5दइएको छ।  

3. Jहरासतमा 2लइएको wयिzको NवाNथ पZरIण गराउनेः कुनै प2न wयिzलाई 
थनुामा राsदा र छोvदा संभव भएस(म सरकारM िचJक_सक र सरकारM 
िचJक_सक उपलbध नभएमा अनसु"धान अ2धकारM आफ§ ले थनुामा रािखने 
wयिzको शारMZरक अवNथाको जाँच गZर गराई _यसको अ2भलेख खडा गZर 
राs न ुपछ9।141 

4. wयिzगत अ2भलेख राs नेः Jहरासतमा रािखएको wयिzको नाम, थर, उमेर, 
N पE ट ठेगाना, बाब ुआमाको नाम, 2नजको नागZरकताको VमाणपC वा पZरचय 
खlुने राहदानी, सवारMचालक इजाजतपC जNता अ"य VमाणपC, 2नजको 
टे2लफोन भए टे2लफोन नं. लगायत कागजातको V2त2लJप 2लई _यNतो Jववरण 
Jहरासत अ2भलेख Jकतावमा जनाई 2नजको अ2भलेख राs न ु पछ9। Jहरासत 
अ2भलेखको ढाँचा पZरिशE टÑ१९ मा 5दइएको छ।142  

5. फोटो र औलंाको छाप 2लनेः आवxयकता अनसुार Jहरासतमा रािखएको 
wयिzको फोटो र औलंाको छाप समेत 2लन सJक"छ।143 

																																																													
139 काय9Jव2ध संJहताको दफा १३(१) 
140 काय9Jव2ध संJहताको दफा १३(२) 
141 यातना स(ब"धी I2तपू2त9 ऐन, २०५३ को दफा ३(२) 
142 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १३(३) 
143 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १३(४) 
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6. रोजेको wयिzलाई जानकारM 5दनेः Jहरासतमा रािखएको wयिzको मा2थ 
लेिखएअनसुारको अ2भलेख तयार भएप2छ 2नजलाई Jहरासतमा रािखएको भ2न 
2नजले जानकारM 5दन अनरुोध गरेको wयिzलाई जानकारM 5दन ुपछ9। _यNतो 
जानकारM पCको ढाँचा पZरिशE टÑ२० मा 5दइएको छ।144  

7. कानून wयवसायीसँग सlलाह 2लन 5दनेः Jहरासतमा रािखएको wयिzले कानून 
wयवसायीसँग सlलाह 2लन चाहेमा अनसु"धान अ2धकारMले 2नजलाई कानून 
wयवसायीसँग सlलाह 2लन 5दन ुपछ9।145 

8. Jहरासतमा रािखएको wयिzलाई मानवोिचत सJुवधा उपलbध गराउनेः नेपालको 
संJवधानले V_येक wयिzलाई स(मानपूव9क, Nवtछ र NवNथ वातावरणमा बाँtन 
पाउने, NवाNôय सेवामा समान पहुँच पाउने, Nवtछ खानेपानी तथा सरसफाइमा 
पहुँच पाउने हक Vदान गरेको छ। कुनै कसूर गरेको भ" ने अ2भयोग लागेको 
wयिzलाई 2नजले गरेको कसूर Vमािणत नभएस(म कसूरदार नमा2नने र प|ाउ 
परेको वा थनुामा रािखएको wयिzलाई अमानवीय वा अपमानजनक wयवहार 
नगZरने गZर संवैधा2नक V_याभ2ूत गरेको छ। यातना स(व"धी I2तपू2त9 ऐन, 
२०५३ ले अमानवीय र अपमानजनक wयवहारलाई समेत समे¶ने गZर 
यातनालाई पZरभाJषत गरेको छ। कारागार ऐन, २०२० ले कसूरको 
तJहककात, जाँचबझु वा पपु9Iका ला2ग अ"य अ2धकारMको Jहरासतमा रहेको 
wयिzलाई समेत थनुवुाको पZरभाषा 2भC समावेश गरेको छ। कारागार 
2नयमावलM, २०२० को 2नयम ३८ ले थनुवुाको अ" नपानी र शौचालय समेतको 
राîो Vब"ध गनु9 पनn भ" ने wयवNथा गरेको छ। यो संवैधा2नक र कानूनी 
wवNथाको स"दभ9मा व"यज"त ु स(व"धी कसूरको अनसु"धानको 2सल2सलामा 
Jहरासतमा रािखएको wयिzलाई प2न मानवोिचत बNने, खाने, स_ु ने Vब"ध र 
खानेपानी, शौचालय र नहुाउने सJुवधा उपलbध गराउन ुपछ9।  

9. मJहला, बालबा2लका र जेE ठ नागZरकलाई Jहरासतमा राs दाको Jवशेष wयवNथाः 
व"यज"त ुस(व"धी कसूरको अनसु"धानको 2सल2सलामा कJहलेकाँहM मJहला, 
बालबा2लका तथा जे° नगZरकलाई प2न Jहरासतमा राs न ुपनn अवNथा आउन 

																																																													
144 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १३(५) 
145 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १३(६) 
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सÖछ। _यNतो अवNथामा यस Jवषयमा अनसु"धान अ2धकारMले उनीहYको थप 
हक अ2धकारको बारेमा Jवशेष àयान 5दन ुपनn र थप Vब"ध गनु9 पनn ह"ुछ।  

• मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १४(१०) ले सात 
मJहनाभ"दा बढM अव2धको गभ9वती मJहला, बालबा2लका र पचहúर वष9 
नाघेका wयिzलाई कसूरको Vकृ2त हेरM अनसु"धान अ2धकारMले थनुामा 
नरािख सोको कारण खलुाई पचा9 खडा गZर ताZरखमा रािख अनसु"धान गन9 
सÖने गZर अनसु"धान अ2धकारMलाई Jवशेष अ2धकार 5दएको छ। अनसु"धान 
अ2धकारMले आèनो यो अ2धकारको बारेमा N पE ट जानकारM राs न ुपछ9।  

• थनुामा राsदा पYुष र मJहलालाई छु∫ाई पाएस(म छुpाछुpै घरमा र सो 
नभई एउटै घरमा राs न ुपरेमा परNपर भेटघाट वा कुराकानी गन9 नपाउने 
गZर घरको 2भ≥ा2भ≥ै भागमा राs न ुपछ9।146  

• थनुवुा मàये कसैलाई कडा शारMZरक वा मान2सक रोग लागेको भए 2नजलाई 
अY थनुवुाभ"दा छुpै भागमा राs न ुपछ9।147 

• मJहला थनुवुाको सरुIाको ला2ग VहरM खटाउँदा एक जना मJहला VहरM 
समेत खटाउन ुपछ9।148 

• व"यज"त ुस(व"धी कसूरको अनसु"धानको 2सल2सलामा यदाकदा अठार वष9 
उमेर नपगेुका बालबा2लकालाई प2न 2नय"Cणमा 2लन ु पनn हनुसÖछ। 
_यNतो अवNथामा अनसु"धान अ2धकारMले बालबा2लका स(व"धी ऐन, 
२०७५ ले बालबा2लकाको स(ब"धमा गरेका Jवशेष wयवNथाको बारेमा 
जानकारM 2लनपुनn ह"ुछ। बालबा2लकालाई 2नय"Cणमा 2लइएको अवNथामा 
उनीहYलाई उमेर पगेुका अ"य थनुवुाभ"दा अल7गै 2नगरानी कIको 
wयवNथा गनु9 पछ9।149 

  

																																																													
146 कारागार ऐन, २०१९ को दफा ६(क) 
147 कारागार ऐन, २०१९ को दफा ६(ङ) र (च) 
148 कारागार ऐन, २०१९ को दफा ६(३) 
149 बालबा2लका स(ब"धी ऐन, २०७५ को दफा २२(२) 
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29. अनसु"धानको ला2ग Jहरासतमा राs न सJकने अव2ध र तत ्स(ब"धी काय9Jव2धः  

1. प|ाउ गरेको चौबीस घrटा2भC ज2तसÖदो चाँडो मÅुा हेनn अ2धकारM समI 
उपिNथत गराउन ुपनnः व"यज"त ुस(व"धी कसूरको अनसु"धानको 2सल2सलामा 
कुनै wयिzलाई प|ाउ गरेप2छ अनसु"धान अ2धकारMले _यसरM प|ाउ गरेको 
wयिzलाई प|ाउ गरेको चौबीस घrटा2भC ज2तसÖदो चाँडो मÅुा हेनn अ2धकारM 
समI उपिNथत गराउन ु पछ9। प|ाउ गZरएको wयिzलाई प|ाउ परेको 
ठाउँबाट अनसु"धान अ2धकारMको काय9लयस(म lयाउन र उz काया9लयबाट 
मÅुा हेनn अ2धकारMको काया9लयस(म पçु याउन बाटोमा ला7ने अव2धलाई चौबीस 
घrटामा गणना गZरदैन।150  

2. मÅुा हेनn अ2धकारMबारे N पE ट हनु ुपनnः 

अनसु"धान अ2धकारMले व"यज"त ु स(व"धी कुनै कसूरको अनसु"धानको 
2सल2सलामा कुनै wयिzलाई Vकाउ गन9 र Jहरासतमा राs न ुपदा9 प|ाउ पूजü 
जारM गनn अनमु2त मा7न वा Jहरासतमा अनमु2त मा7न कहाँ जाने भ" ने कुरा 
2निx चत गन9 आफूले अनसु"धान गनn कसूर कुन कानून अ"तग9तको कसूर हो। 
यो कसूर स(व"धी मÅुाको कारवाहM कसले गद9छ भ" ने N पE ट थाहा पाउन ुपनn 
ह"ुछ।  

रािE Fय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐनको दफा ३१ अनसुार सो ऐनको 
दफा २६ को उपदफा (१), (१क) र (२) अ"तग9त कसूर हनेु मÅुाको शYु 
कारवाहM र Jकनारा गनn अ2धकार स(बि"धत िजlला अदालतमा रहेको छ भने 
सो बाहेक यस ऐन अ"तग9तको अ"य मÅुाको शYु कारवाहM र Jकनारा गनn 
अ2धकार तोJकएको अ2धकारMलाई हनेु भ2न सोहM दफा ३१ को उपदफा (२) 
मा उlलेख भएको छ। रािE Fय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण 2नयमावलM, 
२०३० को 2नयम ३५ ले _यNतो मÅुा हेनn अ2धकारM रािE Fय 2नकुG ज, आरIण, 
मàयवतü IेC र संरIण IेCको हकमा स(बि"धत संरIकलाई तोकेको छ। 
यो कानूनी wयवNथा अनसु"धान अ2धकारMले आफूले अनसु"धान गन9 लागेको 

																																																													
150 राJíय 2नकुG ज तथा व"यज"तसंुरIण ऐनको दफा २४क(१) तथा मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, 2074 

को दफा १४(१) 
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कसूर उz ऐनको दफा २६ को उपदफा (१), (१क) र (२) 2भC पनn कसूर 
हो वा _यो भ"दा बाहेकको कसूर हो भ" ने कुरा 2निx चत गनु9 पछ9।  

ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) ले संरिIत व"यज"त ु मàयेका केहM 
व"यज"तसँुग स(बि"धत कसूरलाई समेटेको छ र यो कसूरलाई कठोर सजायको 
wयवNथा गरेको छ। यस अनसुार ग§डा, बाघ, हाúी, कNतरुM मगृ, àवाँसे िचतवुा, 
Jहउँ िचतवुा वा गौरM गाई मानn, घाइते बनाउने, खZरद गनn, 2ब|ã गनn वा 
हNता"तरण गZर 2लने 5दने तथा ग§डाको खाग वा कNतरुMको वीना, Jहउँ िचतवुाको 
छाला तथा _यNतै अ"य संरिIत व"यज"तकुो आखेटोपहार राs ने, खZरद गनn, 
2ब|ã गनn वा ओसारपसार गनn काय9लाई यस दफा बमोिजमको कसूर मानेको 
छ। यो बाहेक अ"य संरिIत व"यज"त ुमानn वा घाइते बनाउने काय9लाई सो 
ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) ले कसूर कायम गरेको छ। _यसैगZर सो 
ऐनको दफा २६ को उपदफा (१क) ले रािE Fय 2नकुG ज, व"यज"त ुआरI, 
िशकार आरI वा संरIण IेCलाई कुनै Jक2समले अ2त|मण वा कbजा गनn 
2ब|ã वा सोको Vाकृ2तक बनावट वा सौ"दय9मा कुनै Jक2सम हा2न, नोÖसानी 
वा I2त पçु याउने काय9लाई कसूर मानेको छ। तसथ9 यी तीन Vकारका कसूर 
गरेको भ" ने आरोपमा कसै उपर मÅुा चलाउन ुपदा9 स(बि"धत िजlला अदालतमा 
मÅुा दायर गनु9 पछ9।  

उपयु9z कसूर बाहेक उz ऐनको अ"य दफा बमोिजमको कुनै कसूर गरेको 
भ2न मÅुा दायर गनु9 पनn भएमा _यNतो मÅुा तोJकएको अ2धकारM अथा9त 2नकुG ज 
वा आरIको सीमा वा मàयवतü IेC 2भC भए स(बि"धत 2नकुG ज वा आरIको 
संरIक समI र _यNतो सीमा बाJहरको कसूर भए स(बि"धत वन काया9लयको 
Vमखु समI मÅुा दायर गनु9 पनn ह"ुछ। 

3. Vयोग हनेु कानून बारे N पE ट हनु ुपनnः 

व"यज"त ुस(व"धी कसूरको अनसु"धान तथा अ2भयोजनको Jवषयमा Vच2लत 
दईुवटा कानूनहY अथा9त रािE Fय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ 
र स} कटाप" न व"यज"त ुतथा वनNप2तको अ"तरा9Jíय wयापार 2नय"Cण ऐन, 
२०७३ का केहM VावधानहY परNपरwयापी जNता देिखएका छन।् यNतो 
अवNथामा अनसु"धान अ2धकारMलाई यी दईु ऐनहY मàये कुन ऐन बमोिजमको 
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कारवाहM अबल(बन गनn भ" ने स(ब"धमा 5ÄJवधा उ_प" न हनु सÖछ। यसको 
ला2ग अनसु"धान अ2धकारMले सबैभ"दा पJहले आफूलाई कुन ऐन अ"तग9तको 
कुन कसूरको अनसु"धान गन9 अनसु"धान अ2धकारM तोJकएको हो भ" ने कुरा 
हेन ु9 पद9छ। स} कटाप" न व"यज"त ु तथा वनNप2तको अ"तरा9Jíय wयापार 
2नय"Cण ऐन, २०७३ ले सो ऐन अ"तग9तको कसूरको अनसु"धान गनn अ2धकार 
2नकुG ज तथा आरIको IेCको हकमा स(बि"धत संरIक वा 2नजले तोकेको 
अ2धकृतNतरको कम9चारM र अ"य IेCको हकमा 2ड2भजनल वन अ2धकृत वा 
2ड2भजन वन काया9लय नरहेको िजlलामा नेपाल सरकारले तोकेको 
अ2धकृतNतरको कम9चारMलाई हनेु wयवNथा गरेको छ। रािE Fय 2नकुG ज तथा 
व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ ले भने सो ऐन अ"तग9तको कसूरको तहJककात 
रेG जर वा सवेुदार वा VहरM नायव 2नरMIक वा राजपC अनंJकत Vथम oेणीका 
कम9चारMले गनn wयवNथा गरेको छ। यसैले अनसु"धान अ2धकारMले आफूलाई 
जनु कानून अ"तग9तको कसूरको अनसु"धान तहJककातको ला2ग 2नयzु 
गZरएको वा तोJकएको हो सोहM ऐन अ"तग9तको कसूरको अनसु"धान गनु9 
पद9छ।  

4. Jहरासतमा राs ने अनमु2त ((याद थप) को ला2ग मÅुा हनn अ2धकारM समI 
2नवेदन 5दन ुपनnः  

• 2गरèतार गZरएको wयिzको स(ब"धमा चौबीस घrटा2भC तहJककात पूरा 
नहनेु भई 2नजलाई थनुामा रािख तहJककात जारM राs न ु पनn देिखएमा 
तहJककात गनn कम9चारMले 2नजलाई मÅुा हेनn अ2धकारM समI उपिNथत 
गराई मÅुा हेनn अ2धकारMको अनमु2त 2लएर माC थनुामा राs न ुपछ9।151 

5. Jहरासतमा राs ने अनमु2तको 5दइने 2नवेदनमा खलुाउन ुपनn कुराः  

• प|ाउ परेको wयिzलाई चौबीस घrटाभ"दा बढM अव2ध थनुामा राs न ुपनn 
भई _यसको ला2ग मÅुा हेनn अ2धकारM समI अनमु2त मा7दा थनुामा परेको 
wयिz उपरको अ2भयोग, _यसको आधार, 2नजलाई थनुामै रािख तहJककात 

																																																													
151 राJíय 2नकुG ज तथा व"यज"त ु संरIण ऐनको दफा २४क(२)। यNतै wयवNथा काय9Jव2ध संJहताको दफा 

१४(३) प2न गरेको छ।  
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गनु9 पनn कारण र 2नजको बयान भईसकेको भए बयान कागजको wयहोरा 
N पE ट Yपमा उlलेख गनु9 पछ9।152 

• अनसु"धान अ2धकारMले प|ाउ गZरएको wयिzलाई चौबीस घrटाभ"दा बढM 
अव2ध Jहरासतमा राs ने अनमु2तको ला2ग मÅुा हेनn अ2धकारM समI 5दने 
2नवेदनमा Jहरासतमा रहेको wयिz (प|ाउ गZरएको wयिz) उपर लागेको 
अ2भयोग, _यसको आधार, 2नजलाई Jहरासतमा राखेर अनसु"धान गनु9 पनn 
कारण र 2नजको बयान भई सकेको भए सो बयान कागज अनसुारको 
wयहोरा समेत उlलेख गनु9 पछ9। 2नवेदनको ढाँचा पZरिशE टÑ९ मा 5दइएको 
छ।153  

6. Jहरासतमा राखेर अनसु"धान गन9 आवxयक देिखएको अवNथामा अनमु2त Vाõ त 
हनेुः प|ाउ परेको wयिzलाई चौबीस घrटाभ"दा बढM अव2ध Jहरासतमा 
राs नको ला2ग अनमु2त माग गरेको अवNथामा मÅुा हेनn अ2धकारMले सबै 
कागजात हेरM अनसु"धान स"तोषजनक Yपमा भए नभएको Jवचार गZर, प|ाउ 
परेको wयिzलाई Jहरासतमा राखेर अनसु"धान गन9 आवxयक देिखएमा एकै 
पटक वा पटक पटक गZर बढMमा प§तालMस 5दनस(म Jहरासतमा राs न अनमु2त 
5दन सÖछ। अनसु"धान अ2धकारMले उlलेख गरेको आधार र कारण तथा 
अनसु"धानको कारवाहM स"तोषजनक देिखएमा माC मÅुा हेनn अ2धकारMले _यNतो 
अनमु2त 5दने भएकोले यसरM (याद थपको ला2ग 5दइने 2नवेदनमा यी JववरणहY 
N पE ट Yपले उlलेख गनु9 पछ9।154 

7. Jहरासतमा रािखएको wयिzले शारMZरक जाँचको माग गन9 सÖनेः Jहरासतमा 
राs ने अनमु2तको ला2ग मÅुा हेनn अ2धकारM समI उपिNथत गराइएको wयिzले 
चाहेमा 2नजले आèनो शारMZरक जाँच गराउनको ला2ग मÅुा हेनn अ2धकारM 
समI 2नवेदन 5दन सÖछ।155  

																																																													
152 राJíय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ को दफा २४क(२) 
153 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १४(४) 
154 राJíय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ को दफा २४क(३) र मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध 

संJहता, २०७४ को दफा १४(६) 
155 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १४(५) 
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8. तारेखमा राखेर अनसु"धान गन9 सJकनेः सात मJहनाभ"दा बढM अव2धको गभ9वती 
मJहला, बालबा2लका र पचहúर वष9 नाघेका wयिzको हकमा कसूरको Vकृ2त 
हेरM अनसु"धान अ2धकारMले 2नजलाई थनुामा नरािख अनसु"धान गन9 मना2सव 
देखेमा सोको कारण खलुाई पचा9 खडा गZर तारेखमा राखेर प2न अनसु"धान 
गन9 सÖछ।156 

9. जाहेरM दरखाNतको V2त2लJप मÅुा हनn अ2धकारM समI पेश गनु9 पनnः 

अनसु"धानको 2सल2सलामा प|ाउ परेको wयिzलाई Jहरासतमा राs ने 
अनमु2तको ला2ग मÅुा हेनn अ2धकारM समI 2नवेदन 5दँदा अनसु"धान अ2धकारM 
समI Vाõ त भएको जाहेरM दरखाNत वा सूचनाको एक V2त अनसु"धान 
अ2धकारMले सरकारM वकãल माफ9 त मÅुा हेनn अ2धकारM समI पेश गनु9 
पछ9।157 

30. अनसु"धान अ2धकारMले Jहरासतमा रहेको wयिzलाई धरौट वा जमानीमा छाvन 
सÖनेः 

1. अनसु"धानको 2सल2सलामा Jहरासतमा रािखएको कुनै wयिzलाई Jहरासतमा 
रािखरहन ुआवxयक वा उपयzु नदेिखएमा अनसु"धान अ2धकारMले सरकारM 
वकãलको सहम2त 2लएर वा त_काल _यNतो सहम2त 2लन सJकने अवNथा नभए 
सोहM कुरा खलुाई पचा9 खडा गZर थनुामा रहेको wयिzबाट धरौट वा जमानत 
2लई 2नजलाई कुनै माथवर wयिzको िज(मामा हािजर जमानीमा छाvन वा 
ताZरखमा राs न सÖछ।158 

2. अनसु"धान अ2धकारMले थनुामा रहेको कुनै wयिzलाई धरौट, जमानत वा 
ताZरखमा छाडेकोमा _यसको जानकारM सरकारM वकãल काया9लय र आèनो 
मा2थlलो 2नकायलाई समेत 5दन ुपछ9।159 

																																																													
156 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १४(१०) 
157 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २८ 
158 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १५(१) 
159 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १५(५) 
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3. अनसु"धान अ2धकारMले थनुामा रहेको wयिzलाई धरौट, जमानत वा ताZरखमा 
छाvदा 2नज उपर मÅुा चlने भएमा उपिNथत हनेु गZर 2नजको कागज गराउन ु
पछ9।160 

4. हािजर जमानी 5दने wयिzले हािजर जमानीमा छा2डएको wयिzलाई अनसु"धान 
अ2धकारM वा सरकारM वकãलले उपिNथत गराउन भ2न तोकेको समयमा 
उपिNथत गराउन ुपछ9। तोJकएको समयमा मा2नस उपिNथत नगराएमा हािजर 
जमा2न 5दने wयिzलाई पचास हजार Yपैयाँ जZरवाना ह"ुछ।161 

31. Jहरासतमा रािखएको wयिzलाई कुटJपट गन9 वा यातना 5दन नहनेुः 

1. Jहरासतमा 2लएको wयिzलाई अनसु"धान अ2धकारMले कुटJपट गनn वा कुनै 
Vकारको यातना 5दने काय9 गनु9 गराउन ुहुँदैन। कसूर अनसु"धानको 2सल2सलामा 
Jहरासतमा रािखएको wयिzलाई कुटJपट गZरएको, यातना 5दइएको वा 2नजको 
JवYc अY कुनै कसूर भएको Vमाण 2नजको शारMZरक जाँचबाट उपलbध हनु 
सÖने मना2सव आधार देखाई Jहरासतमा रािखएको wयिz वा 2नजको तफ9 बाट 
अY कसैले 2नवेदन 5दएमा अदालतले सरकारM िचJक_सक वा NवाNôयकमüबाट 
_यNतो wयिzको शारMZरक जाँच गराउने आदेश 5दन सÖछ।162 

2. शारMZरक जाँचको V2तवेदनबाट Jहरासतमा 2लएको wयिzलाई कुटJपट गरेको 
वा यातना 5दएको देिखएमा अदालतले 2नजलाई उपचार गराई अ"तZरम राहत 
उपलbध गराउन र _यसरM कुटJपट गनn वा यातना 5दने wयिzलाई कानून 
बमोिजम Jवभागीय कारवाहM गन9 स(बि"धत काया9लयलाई आदेश 5दनपुछ9।163 

32. अ2भयzुको बयान 2लने VJ|याः 

अनसु"धान अ2धकारMले कसूर अनसु"धानको 2सल2सलामा प|ाउ परेको आशि} कत 
wयिzको बयान 2लएर कसूरमा 2नजको संल7नता रहे नरहेको र संल7न रहेको भए के 
कुन Yपमा संल7न रहेको भ" ने बारेमा N पE ट गनु9 पनn ह"ुछ। यNतो बयान व"यज"त ु
स(व"धी कसूरको अनसु"धान गनn अ2धकारMले 2लन ु पद9छ। रािE Fय 2नकुG ज तथा 
																																																													
160 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १५(२) 
161 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १५(४) 
162 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २२(२) 
163 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २५(५) 
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व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ को दफा ३० ले व"यज"त ुस(व"धी कसूरको तहJककात 
गनn अ2धकारM तोकेको र तहJककात 2भC बयान 2लने लगायतको काय9 प2न पनn 
भएकोले बयान 2लने 2नजको अ2धकार रहेको छ। मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, 
२०७४ को दफा १६ ले बयान 2लने र सोधपछु गनn स(ब"धमा wयवNथा समेत गरेको 
छ। यNतो कसूरमा अ2भयzु वा आशंJकत wयिzको बयान 2लँदा अनसु"धान 
अ2धकारMले देहाय बमोिजमको VJ|या अनसुार गनु9 पछ9।  

१. जो wयिzसँग बयान 2लन ला2गएको हो 2नजसँग सहज वातावरणमा Vx न गन9 
र जवाफ 2लन सJकने र सो2धएका Vx नको जवाफ 2नजले सिजलोसँग 5दन 
सÖने पZरवेश 2नमा9ण गरेर बयान 2लन ुपछ9।  

२. अनसु"धान अ2धकारMले कसूर स(ब"धमा सोधेको Vx नको जानेस(मको जवाफ 
5दई स(बि"धत wयिzले सहयोग गनु9 पनn wयवNथा उz संJहताको दफा १७ 
मा रहेको कुरा अनसु"धान अ2धकारMले अ2भयzुलाई स(झाउन ुपछ9। आफू 
उपर कुनै कसूरको अ2भयोग ला7न सÖने Jक2समको जवाफ 5दन कुनै wयिzलाई 
कर ला7ने छैन भ2न सोहM दफामा भएको कुरा अनसु"धान अ2धकारMले आफूले 
प2न ब¢ुन ुपछ9 र सो अनसुार अ2भयzुलाई प2न बझुाउन ुपछ9।  

३. बयान 2लन ला2गएको wयिzले अनसु"धान अ2धकारMको भाषा नब¢ुने भएमा 
अनसु"धान अ2धकारMले दोभाष ेवा साûे2तक भाषा ब¢ुने wयिzको सहयोग 2लने 
Vब"ध गनु9 पछ9।  

४.  शारMZरक Yपले अNवNथ रहेको कारणले वा सरुIाको कारणले अनसु"धान 
अ2धकारM समI उपिNथत गराउन नसJकने अवNथाको wयिzको बयान 2लन ु
परेमा owयÜxय संवादको माàयमबाट समेत बयान 2लन सJक"छ।164 

५. यसरM owयÜxय संवादको माàयमबाट बयान 2लएकोमा _यसको अ2भलेख राs न ु
पछ9।165 

																																																													
164 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १६(६) 
165 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १६(७) 
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६. बालबा2लका वा शारMZरक Yपमा असमथ9 wयिzको बयान 2लनपुदा9 2नजको 
संरIक वा उपलbध अ"य wयिzको रोहवरमा बयान 2लन ुपछ9।166 

७. एक पटक अ2भयzुको बयान 2लई सकेप2छ कसूरको अनसु"धान गदá जाँदा 
अ2भयzुसँग कुनै कुरा सोàन छुटेको वा नयाँ तôय वा जानकारM Vाõ त भई थप 
सोधपछु गनु9 पनn भएमा अनसु"धान अ2धकारMले पJहले बयान 2लई सकेको 
अ2भयzुसँग फेरM बयान 2लन सÖदछ। _यNतो बयानलाई त2त(बा बयान 
भ2न"छ। त2त(बा बयानको Vार(भमा नै पJहले बयान 2लई सकेर प2न Jकन 
दोêो पटक बयान 2लन ुपरेको हो सो कुरा खलुाउन ुपछ9। त2त(बा बयान 
पJहलेको बयानको पूरकको Yपमा रह"छ। पJहलेको बयान केरमेट गरेर वा 
_यसलाई बदलेर अकä 2लखत तयार गZरने होइन। _यNतो गनु9 हुँदैन। 
अनसु"धान अ2धकारMले अ2भयzुसँग 2लने बयानको ढाँचा पZरिशE टÑ१० मा 
5दइएको छ।167 

33. अनसु"धानको अ"य VJ|याः 

1. कसूर बारेमा जानकारM राs ने wयिzहY ब¢ुनेः Vारि(भक अनसु"धान अ"तग9त 
घटनाNथल मचुlुका, खानतलासी / बरामदM मचुlुका लगायतका कागजात 
तयार गरेर अ2भयzुको बयान 2लने र अ2भयzुलाई Jहरासतमा राखेर अनसु"धान 
गनn गZर मÅुा हेनn अ2धकारMबाट अनमु2त Vाõ त गरे प2छ अनसु"धान अ2धकारMले 
मÅुाको JवNततृ अनसु"धान गनn |ममा अवNथा अनसुार Jव2भ" न काम पूरा गनु9 
पनn ह"ुछ। _यस मàयेको एउटा मह_वपूण9 काम आफूले अनसु"धान गZररहेको 
कसूरको बारेमा जानकारM राs ने wयिzहYसँग ब¢ुने काम हो। आफूले 
अनसु"धान गZररहेको कसूरको स(ब"धमा Jव2भ" न Vकारको जानकारM 
अनसु"धान अ2धकारMलाई आवxयक पन9 सÖछ।  

अ2भयzुले बयानमा लेखाएको कुरा साँचो हो भ" ने पिुE ट गन9को ला2ग 
अ2भयzुको _यो बयान wयहोरालाई पZरपूरक हनेु आधारहY अनसु"धान 
अ2धकारMले खोÑन ु पनn ह"ुछ। यसलाई पZरपूरक Vमाण (Corroborative 
Evidence) भ2न"छ। अ2भयzुले अनसु"धान अ2धकारM समI भनेको कुरा 

																																																													
166 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १६(५) 
167 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १७ 
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उसले मÅुा हेनn अ2धकारM समI नभ" न प2न सÖछ। बोलM फेन9 सÖछ। _यNतो 
अबNथामा 2नजको मौकाको अथा9त पJहले अनसु"धान अ2धकारM समIको 
अ2भwयिz नै साँचो अ2भwयिz हो भ" ने पिुE ट गन9 मौकामा _यो Jवषयमा 
जानकारM राs ने wयिzको भनाई अनसु"धान अ2धकारMले अ2भलेखीकृत गनु9 
पछ9। _यNतो wयिzको कागज गराउन ुपनn ह"ुछ। यNतो कागजको नमूना 
पZरिशE टÑ२१ मा 5दइएको छ।  

2. भौ2तक Vमाण JवशेषÉÄारा पZरIण गराउनेः अनसु"धान गZरएको कसूरमा कुनै 
अ2भयzुको संल7नता छ छैन अथवा बरामद भएको वNत ुसंरिIत व"यज"तकुो 
आखेटोपहार हो होइन भ" ने जNता कुरा वैÉा2नक Vमाणको आधारमा स2ुनिx चत 
गन9 क2तपय अवNथामा आशंJकत wयिzको रU, वीय9, रगत वा 2नजको 2डएनए 
पZरIण समेत गनु9पनn अवNथा आउन सÖछ। यसै गZर अनसु"धानको |ममा 
बरामद भएको आखेटोपहार वा व"यज"तकुो मास,ु हाड, न}Xा, 2सङ, रU वा 
छालाको पZरIण गराउन ु पनn ह"ुछ। यसका साथै क2तपय अवNथामा 
घटनाNथलमा बªरो, खकुुरM, ब"दकु वा गोलMका खोका जNता बNत ुफेला पन9 
सÖछ। यी बNतहुYमा कसूरदारको औलंाको छाप (Fingerprint) पाइन सÖछ। 
_यNतो ओलंाको छाप अ2भयzुको हो होइन भ" ने 2निx चत गन9 JवशेषÉ पZरIण 
गराउन ु पनn हनुसÖछ। घटनाNथलमा बरामद भएको गोलMको खोका 
अ2भयzुको ब"दकुबाट Vहार भएको हो होइन भ" ने 2निx चत गन9 हातह2तयार 
स(ब"धी JवशेषÉबाट पZरIण आवxयक ह"ुछ। _यNतो अवNथामा अनसु"धान 
अ2धकारMले मा"यताVाõ त JवशेषÉ वा Vयोगशालाबाट _यNतो भौ2तक वNत ुअथा9त 
भौ2तक Vमाणको पZरIण गराउन ु पछ9। पZरIण प2छ JवशेषÉले 5दएको 
JवशेषÉको राय सJहतको V2तवेदन 2म2सलमा संल7न गनु9 पछ9।168 

3. सनाखत गराउनेः अनसु"धान अ2धकारMले कुनै मÅुामा कुनै wयिz वा मÅुासँग 
स(बि"धत दसी वा चीज वNतकुो सनाखत गराउन ुपनn भएमा मचुlुका खडा 
गZर सनाखत गराउन ुपछ9।169 दसीको मालसामान सनाखत गराउने मचुlुकाको 

																																																													
168 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २१ 
169 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २४(१) र (५)  
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ढाँचा पZरिशE टÑ१७ मा र wयिz सनाखत गराउने मचुlुकाको ढाँचा 
पZरिशE टÑ१७क मा 5दइएको छ। 

4. कसूरमा संल7न अ"य कसूरदारहYको खोजी गनnः व"यज"त ु स(व"धी कुनै 
कसूरमा एक भ"दा बढM wयिzको संल7नता रहेको भ" ने जाहेरM दरखाNत वा 
कसूरको सूचना Vाõ त भएको वा अनसु"धानबाट खलेुको अवNथामा कसूरमा 
संल7न सबै wयिzहY एकै पटक प|ाउ नपरेको हनु सÖछ। अ2भयzुहY 
मàये अनसु"धानको |ममा प|ाउ परेको wयिzको हकमा अनसु"धान 
अ2धकारMले त_कालै अनसु"धान VJ|या थालनी गZर कारवाहM अगा2ड बढाउन ु
पनn ह"ुछ। _यसका साथै प|ाउ पन9 नसकेको वा अनसु"धानबाट भागी रहेको 
wयिzलाई खोÑने र कानूनी कारवाहMमा lयाउने काय9मा प2न अनसु"धान 
अ2धकारM सJ|य रहन ुपछ9।  

5. साIी वा पी2डतको संरIण गनnः कुनै मÅुामा साIी रहेको कुनै wयिzलाई 
अदालत वा मÅुा हेनn अ2धकारM समI उपिNथत हनु सरुIामा खतरा रहेको 
अवNथामा साIी वा पी2डतको सरुIाको आवxयक Vब"ध गनn Jवषयमा प2न 
अनसु"धान अ2धकारM सजग रहन ुपद9छ।  

6. सरकारM वकãलसंग परामश9 गनnः व"यज"त ु स(व"धी कसूर अनसु"धानको 
2सल2सलामा अनसु"धान अ2धकारMलाई कुनै प2न कानूनी अN पE टता वा 5ÄJवधा 
लागेमा 2नजले सरकारM वकãलसँग कानूनी परामश9 2लई अनसु"धान काय9लाई 
अगा2ड बढाउन ुपद9छ। अनसु"धान अ2धकारMले मागेको कानूनी परामश9 5दन ु
सरकारM वकãलको पदMय कत9wय हो।  

7. सरकारM वकãलको 2नदnशन अनसुारको अनसु"धान गनnः कुनै कसूरको 
अनसु"धानको 2सल2सलामा अनसु"धान अ2धकारMले पेश गरेको Vारि(भक 
V2तवेदनको आधारमा वा अनसु"धान अ2धकारMले परामश9 माग गरेको Jवषयमा 
सरकारM वकãलले 5दएको 2नदnशन अनसुार अनसु"धान कारवाहM गनn कानूनी 
कत9wय अनसु"धान अ2धकारMको ह"ुछ। अनसु"धान अ2धकारMले सरकारM 
वकãलको 2नदnशन अनसुार अनसु"धानको काय9 स(प" न गनु9 पद9छ। 
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34. सरकारM वकãल काया9लयमा अनसु"धान V2तवेदन सJहत 2म2सल पठाउन ुपनnः 

1. व"यज"त ु स(व"धी कसूरको अनसु"धान काय9 पूरा भएप2छ अनसु"धान 
अ2धकारMले मÅुा चलाउन Vमाण प7ुने देिखएको wयिzको हकमा 2नजलाई कुन 
कानून अ"तग9त सजाय हनु ुपनn हो सो कुरा खलुाएर र अनसु"धानबाट कसूर 
भएको नदेिखएको वा कसूर भएको भएप2न उz कसूर गनn wयिz यहM हो 
भ" ने 2निx चत हनु नसकेको वा कसै उपर मÅुा चलाउन पया9õ त Vमाण नप7ुने 
देिखएको अवNथामा सोहM wयहोरा खलुाई पZरिशE टÑ२२ को ढाँचामा V2तवेदन 
तयार गZर 2म2सल कागजको सÖ कल तथा नÖ कल V2त र दसीको वNत ुसमेत 
सरकारM वकãल काया9लयमा पठाउन ुपछ9।170 

2. सरकारM वकãल काया9लयमा _यNतो V2तवेदन पठाउँदा थनुवुा नभएको मÅुा भए 
मÅुा दायर गनn कानूनी हद(याद प7ुन क(तीमा प"ß 5दन अगा2ड पठाउन ुपछ9। 
थनुवुा भएको मÅुामा भए मÅुा चलाउने वा नचलाउने 2नण9य गनn र अ2भयोगपC 
तयार गZर मÅुा हेनn अ2धकारM समI दायर गन9 ला7ने समयलाई àयानमा रािख 
मÅुा दायर गनn 5दनभ"दा सामा"यतया तीन 5दन अगा2ड पठाउन ुपछ9।171 

3. अनसु"धान अ2धकारMबाट Vाõ त 2म2सल अàययन गZर सरकारM वकãलले कुनै 
थप सबदु Vमाण सûलन गन9 वा थप अनसु"धान गन9 वा कुनै wयिzसँग थप 
सोधपछु गन9 आवxयक देखेमा अनसु"धान अ2धकारMलाई सो अनसुार गन9 
2नदnशन 5दन सÖछ। सरकारM वकãलबाट _यNतो 2नदnशन Vाõ त भएमा 
अनसु"धान अ2धकारMले प"ß 5दन 2भC थप अनसु"धान गZरसÖन ुपछ9।172 

4. अनसु"धान अ2धकारMले कुनै wयिzको हकमा मÅुा चलाउन नसJकने कारण 
सJहतको V2तवेदन सरकारM वकãल समI पेश गरेकोमा _यNतो wयिz 
अनसु"धानको 2सल2सलामा Jहरासतमा रहेको भए सरकारM वकãलले 2नजको 
हकमा मÅुा चlने वा नचlने 2नण9य नगरेस(म Jहरासतमा नै राs न ुपछ9।173 

 
																																																													
170 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ३१(१) 
171 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ३१(२) 
172 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ३१(४) र (५) 
173 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ३१(७) 
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35. अनसु"धानको 2सल2सलामा आउन सÖने जोिखमको wयवNथापन गनnः 

व"यज"त ु स(व"धी कसूरको अनसु"धानको 2सल2सलामा कJहले काँहM अV_या2सत 
समNया वा wयवधान आइपन9 सÖदछ। _यNतो अवNथामा क2तपय कुरा कानूनी Yपमा 
नै स(वोधन वा समाधान गनु9 पनn Vकृ2तका ह"ुछन ्भने क2तपय कुराहY Vशास2नक 
वा wयवNथापकãय ब"दोबNत गरेर समाधान गनु9 पनn खालका ह"ुछन।् यसको ला2ग 
अनसु"धान अ2धकारMले जोिखम wयवNथापन स(व"धी Vब"धहYको बारेमा जानकारM 
राs ने र पूव9 तयारM गनु9 पनn ह"ुछ। उदाहरणको ला2ग Jहरासतमा रहेको wयिz अचानक 
2सJकNत Jवरामी ह"ुछ, अV_या2सत Yपमा Jहरासतमा रहँदाकै अवNथामा उसको म_ृय ु
ह"ुछ वा Jहरासत कI 2भCै उसले आ_मह_या गछ9 वा Jहरासत कIबाट भा7दछ। 
थनुवुा wयिz 2बरामी भएको अवNथामा अनसु"धान अ2धकारMले तYु"तै उसको उपचारको 
Vव"ध गनु9 पछ9। अनसु"धानको |ममा Jहरासतमा 2लइएको wयिzलाई कोरोना जNतो 
सYवा रोग वा 2नय2मत औषधी उपचार गनु9 पनn मगृौलाले काम नगरेर डाय2ल2सस गनु9 
पनn, डायJवJटजको कारण 2नय2मत रz पZरIण गनु9 पनn वा इ"स2ुलन 2लन ुपनn जNता 
दMघ9 रोग लागेको प2न हनु सÖछ। अनसु"धान अ2धकारMले आèनो Jहरासतमा रहेका 
wयिz मàये कसैको यNतो अवNथा छ छैन बझेुर आवxयकता अनसुार थप ब"दोबNत 
गनु9 पछ9। यो wयवNथापकãय वा Vशासकãय तवरले समाधान खोिजन ुपनn Jवषय भयो। 
समयमा उपचारको Vब"ध गZरएन भने 2बरामी 2सJकNत भएमा वा उसको म_ृय ुभएमा 
अनसु"धान अ2धकारM उपर अY Jव2भ" न Vx नहY उºन सÖछ।  

थनुवुाको म_ृय ुभएमा वा 2नजले आ_मह_या गरेमा भने अनसु"धान अ2धकारMले कानूनी 
VJ|या अवल(बन गनु9पछ9। यNतो घटनाको जानकारM स(बि"धत VहरM काया9लयमा 
गराएर लाश जाँच मचुlुका, शव पZरIण आ5द कानूनी VJ|या अगा2ड बढाउन ुपनn 
ह"ुछ। यसै गZर Jहरासतमा रािखएको कुनै wयिz थनुाबाट भागेमा _यसको V2तवेदन 
2लने, मचुlुका खडा गनn, खोजतलाशको ला2ग मा2नस खटाउने, स(बि"धत VहरM 
काया9लयलाई जानकारM 5दई VहरM माफ9 त खोजतलाश गनn, थनुवुालाई भा7न भगाउन 
कसैले मदत गरेको भए _यNतो wयिz उपर कानूनी कारवाहM Vार(भ गनn समेतका 
कानूनी कारवाहM अगा2ड बढाउन ुपनn ह"ुछ।  
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अनसु"धानको |ममा कुनै काम गदा9 Nथानीय समदुायसँग Jववाद, Jवरोध वा आ|ोश 
2सज9ना भई wयवधान हनेु अवNथामा अनसु"धान अ2धकारMले Nथानीय Vशासन र VहरMको 
सहयोग 2लएर काय9 स(प" न गनु9 पनn हनु सÖछ। यी Vशास2नक, कानूनी र 
wयवNथापकãय Jवषयमा प2न अनसु"धान अ2धकारM जानकार रहन ुपद9छ।  
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व"यज"त ुस(व"धी मÅुा अ2भयोजन 
 

1. पEृ ठभ2ूम 

अ2भयोजनको शािbदक अथ9 अ2भयोग लगाउने काय9 भ" ने ह"ुछ। अ2भयोग भनेको 
कसै उपर कुनै फौजदारM कसूर गरेको भ2न लगाइने दोष, आरोप वा दोषारोपण 
हो। मÅुाको स"दभ9मा अ2भयोजन भनेको कसैको JवYc कुनै कसूर गरेको भ2न 
अ2भयोग लगाएर मÅुा हेनn अ2धकारM समI सजायको माग दावी गZर अ2भयोगपC 
वा आरोपपC पेश गनn काय9 हो। कुनै wयिzका JवYc कुनै फौजदारM कसूर गरेको 
भ" ने अ2भयोग मा मÅुा चलाउने 2नण9य गनn र सजायको माग गदá सा2धकार 
2नकायमा अ2भयोगपC दायर गनn काय9लाई सरल अथ9मा अ2भयोजन भ2न"छ।  

व"यज"त ुस(व"धी कसूर रािE Fय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ को 
दफा ३० ले व"यज"त ु स(व"धी कसूरको तहJककात गनn अ2धकारMले 
“तहJककातको काम पूरा भएप2छ रािE Fय 2नकुG ज काया9लय वा आरI काया9लय 
वा व"यज"त ुसंरIण काया9लय वा वन काया9लय वा वन स(व"धी काय9 गनn अ"य 
काया9लयको नामबाट मÅुा हेनn अ2धकारM समI मÅुा दायर गनnछ ” भ" ने wयवNथा 
गरेको छ। व"यज"त ुस(व"धी कसूरको अ2भयोजन स(ब"धमा यो ऐनले गरेको यो 
Jवशेष wयवNथा हो। ऐनको यो Jवशेष wयवNथा नै यस Jवषयको Vच2लत नेपाल 
कानून हो। तसथ9 व"यज"त ुस(व"धी कसूरसंग स(बि"धत मÅुा स(बि"धत रािE Fय 
2नकुG ज, आरI वा संरIण काया9लय वा 2ड2भजन वन काया9लयको नामबाट मÅुा 
हेनn अ2धकारM समI दायर गनु9 पनn ह"ुछ। यNतो कसूर स(व"धी मÅुा नेपाल 
सरकार वादM हनेु हुँदा नेपालको संJवधान तथा मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, 
२०७४ बमोिजम मÅुा चlने/नचlने कुराको अ2भयोजन स(व"धी 2नण9य स(बि"धत 
सरकारM वकãलबाट हनुपुनn ह"ुछ। सरकारM वकãलको अ2भयोजन 2नण9यको 
आधारमा अनसु"धान अ2धकारMले अ2भयोगपC दायर गनु9पछ9।  

पZरtछेद Ñ तीन 
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मÅुा दायर गनn काया9लयले के कुन VJ|या पूरा गनु9 पछ9 भ" ने Jवषयमा मा2थ 
उिlलिखत रािE Fय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ मा भएका wयवNथा 
ज2त सोहM Jवशेष wयवNथा अनसुार र सो ऐन वा सो ऐन अ"तग9त बनेको 
2नयमावलMमा नभएका कुराहYमा अनसु"धान अ2धकारMले मलुकुã फौजदारM 
काय9Jव2ध संJहता, २०७४ ले 2न5द9E ट गरेको काय9Jव2ध अपनाउन ुपछ9।174 

2. मÅुा दायर गनn VJ|याः 

१.  2नण9यको ला2ग 2म2सल सरकारM वकãल काया9लयमा पठाउनेः  

• अनसु"धान अ2धकारMको V2तवेदनः व"यज"त ु स(व"धी कसूरको 
अनसु"धान पूरा भएप2छ अनसु"धान अ2धकारMले मÅुा चलाउने वा 
नचलाउने 2नण9यको ला2ग स(बि"धत सरकारM वकãल काया9लयमा 
आèनो राय सJहतको अनसु"धान V2तवेदन, दशी Vमाण र सÖ कल 
2म2सल पठाउन ुपछ9। _यसरM पठाइने अनसु"धान V2तवेदनमा देहायका 
कुराहY N पE ट खलुाउन ुपछ9।  

o अनसु"धानबाट व"यज"त ु स(व"धी कुनै कसूर भएको भ" ने 
नदेिखएमा सोहM कुरा, 

o कसूर भएको भए प2न _यNतो कसूर गनn wयिz यहM हो भ" ने यJकन 
हनु नसकेको भए सोहM कुरा, 

o कसूर भएको देिखए प2न आशंJकत कुनै wयिz उपर मÅुा चलाउन 
पया9õ त Vमाण नप7ुने देिखएमा सोहM कुरा, 

o कसूर गरेको श} काश} का गZरएका सबै वा कुनै पI उपर मÅुा 
चलाउन पया9õ त Vमाण प7ुने देिखएकोमा 2नज उपर कुन कानून 
अ"तग9त सजाय हनु ुपनn हो सो कुरा, र 

o अनसु"धान V2तवेदन मलुकुã काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को अनसूुची 
- १९ को ढाँचामा पठाउन ुपछ9। सो ढाँचा पZरिशE ट २२ मा 
5दइएको छ।  

																																																													
174 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ३ 
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• मÅुा दायर गनn (याद नना£ने गZर 2म2सल पठाउन ुपनnः सरकारM वकãल 
काया9लयमा 2नण9यको ला2ग 2म2सल पठाउँदा अ2भयोगपC दायर गन9 
हद(याद नना£ने गZर पठाउन ुपछ9 भने थनुवुा भएको मÅुा भए मÅुा 
दायर गनn अि"तम 5दन भ"दा कि(तमा तीन 5दन अगा2ड पठाउन ुपछ9।  

• सजाय कम गनn माग दावी 2लई अ2भयोगपC दायर गनु9 पनn भए सो 
wयहोरा खलुाउन ु पनnः कुनै कसूरको अ2भयzुले अनसु"धान 
अ2धकारMलाई _यNतो कसूरको अनसु"धान गन9 सहयोग पçु याए वापत 
_यNतो अ2भयzुलाई कानून बमोिजम हनेु सजायमा छुट हनु आवxयक 
देिखएमा अनसु"धान अ2धकारMले सरकारM वकãल समI _यNतो सजाय 
छुटको दावी 2लई अ2भयोगपC पेश गनु9 पनn भ2न 2सफाZरश गन9 सÖछ। 
कुनै अ2भयzुको हकमा यNतो सजाय छुटको VNताव गZरएको हो भने 
यो कुरा प2न राय सJहतको पCमा खलुाउन ुपद9छ।175 

२. सरकारM वकãलबाट 2म2सल अàययनः अनसु"धान अ2धकारMबाट आèनो राय 
सJहतको 2म2सल कागजात Vाõ त भएप2छ स(बि"धत सरकारM वकãलले 
अनसु"धान अ2धकारMको राय अनसुार कसै उपर मÅुा चलाउने वा नचलाउने 
तथा कसैको हकमा अनसु"धान अ2धकारMको 2सफाZरश बमोिजम सजाय 
छुटको माग गZर अ2भयोगपC पेश गनु9 पनn हो होइन भ" ने स(ब"धमा 2नण9य 
गन9को ला2ग उz 2म2सलको अàययन र संल7न सवदु Vमाणको मूlयाûन 
गनु9 पछ9।  

३. थप अनसु"धानको ला2ग सरकारM वकãलको 2नदnशनः 2म2सल अàययन गदा9 
थप सवदु Vमाण सûलन गन9 वा थप अनसु"धान गन9 वा कुनै wयिzसँग 
सोधपछु गन9 आवxयक देखेमा सरकारM वकãलले _यNतो सवदु सûलन गन9 
वा थप अन"ुधान गन9 वा _यNतो wयिzसँग सोधपछु गZर पठाउन अनसु"धान 
अ2धकारMलाई 2नदnशन 5दन सÖछ।176 

																																																													
175मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ३३(१) 
176 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ३१(४) 
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४. थप अनसु"धान गनnः सरकारM वकãलले थप अनसु"धानको ला2ग 2नदnशन 
5दएकोमा अनसु"धान अ2धकारMले 2नदnशन Vाõ त 2म2तले प"ß 5दन 2भC 
_यNतो थप अनसु"धान स(प" न गनु9 पछ9।177 

५. सरकारM वकãलको 2नण9यः अनसु"धान अ2धकारMले अनसु"धान स(प" न गZर 
मÅुा चलाउने वा नचलाउने राय सJहत पठाएको 2म2सल Vाõ त भएप2छ वा 
आफूले थप अनसु"धानको ला2ग 2नदnशन 5दएको भए सो समेत पूरा भएप2छ 
सरकारM वकãलले अनसु"धान अ2धकारMको राय बमोिजम मÅुा चlने वा 
नचlने Jवषयमा 2नण9य गनु9 पद9छ। _यसरM 2नण9य गदा9 कुनै wयिz उपर 
मÅुा चलाउन ुपनn गZर 2नण9य भएको भए 2नज उपरको अ2भयोग, सजाय र 
अ2भयोगपCमा 2लन ुपनn दावी समेत उlलेख गZर मÅुा दायर गनn (याद 
नना£ने गZर 2म2सल अनसु"धान अ2धकारM समI Jफता9 पठाउन ुपछ9।  

अनसु"धान अ2धकारMबाट कुनै अ2भयzुलाई सजायमा छुटको 2सफाZरश भई 
आएमा सरकारM वकãलले यस Jवषयमा समेत आèनो राय wयz गZर 
अनसु"धान अ2धकारM समI पठाउन ुपछ9।  

६. अ2भयोगपC तयार गनnः  

सरकारM वकãलबाट मÅुा चलाउने 2नण9य सJहत 2म2सल Vाõ त भएप2छ 
अनसु"धान अ2धकारMले सरकारM वकãलको 2नण9यको आधारमा अ2भयzु 
उपर लगाइने अ2भयोग र _यसको आधार र कारणहY, अ2भयzु उपरको 
अ2भयोग Vमािणत हनेु दसी Vमाणको Jववरण, Vयोग हनु ुपनn कानून र 
_यसको कारण एवं अ2भयzुलाई हनु ुपनn सजायको माग दावी र _यसको 
कारण समेत खलुाई पZरिशE टÑ२३ को ढाँचामा अ2भयोगपC तयार गनु9 
पछ9।  

७. सजाय कम गनn माग दावी 2लन ुपनn भए अ2भयोगपCमा खलुाउन ुपनnः कुनै 
अ2भयzुले अनसु"धान अ2धकारMलाई व"यज"त ु स(व"धी कुनै कसूरको 
अनसु"धान गन9 सहयोग पçु याए वापत _यNतो अ2भयzुलाई कानून बमोिजम 
हनेु सजायमा छुट हनु अनसु"धान अ2धकारMले सरकारM वकãल समI गरेको 

																																																													
177 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ३१(५) 
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2सफाZरश अनसुार गन9 सरकारM वकãलबाट राय Vाõ त भएमा अनसु"धान 
अ2धकारMले सो अनसुार कुन अ2भयzुलाई के कारणले क2त सजायमा छुट 
हनु ुपनn हो सो कुरा अ2भयोगपCमा N पE ट उlलेख गनु9 पछ9।178 

८. मÅुा दायर गनnः  

सरकारM वकãलबाट 2नण9य सJहतको 2म2सल Vाõ त भएप2छ अनसु"धान 
अ2धकारMले सरकारM वकãलको 2नण9य अनसुार तयार गZरएको पZरिशE टÑ
२३ बमोिजमको अ2भयोगपC मÅुा हेनn अ2धकारM समI (याद2भC पेश गZर 
मÅुा दायर गनु9 पछ9। यसरM अ2भयोगपC दायर गदा9 संक2लत दशी Vमाण, 
2म2सल र थनुवुा समेत साथै पेश गनु9 पछ9। व"यज"त ुकसूर स(व"धी मÅुा 
रािE Fय 2नकुG ज वा आरI वा संरIण IेC काया9लय वा वन काया9लयको 
नामबाट दायर गZर"छ। अ2भयोगपCमा सजायको मागदावी 2लइएको wयिz 
अनसु"धानको |ममा Jहरासतमा रहेको भए अ2भयोगपC सJहत 2नजलाई 
समेत मÅुा हेनn अ2धकारM समI उपिNथत गनु9 पछ9। अ2भयोगपCमा 
अनसु"धान अ2धकारMले हNताIर गZर V_येक पानामा समेत दNतखत गZर 
काया9लय छाप समेत लगाउन ुपछ9। 

९. मÅुा दायर भएप2छ गनु9 पनn कामहYः 

• नÖ कल 2म2सल सरकारM वकãल काया9लयमा पठाउनेः अनसु"धान 
अ2धकारMले अ2भयोगपC तयार गरेप2छ मÅुा हेनn 2नकायमा मÅुा दायर 
गनn |ममा 2म2सलमा रहेका कागजातको एक V2त नÖ कल तयार गZर 
मÅुा दता9 भएप2छ सो नÖ कल 2म2सल बहस पैरवीका ला2ग सरकारM 
वकãल काया9लयमा बझुाउन ुपछ9।179 

• छुट सजायको माग रÅ गन9 2नवेदन 5दनेः मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध 
संJहता, २०७४ को दफा ३३ बमोिजम सजाय छुट 5दने माग गZर 
अ2भयोगपC दता9 गZरएकोमा _यसरM सजाय छुटको माग गZरएको 
अ2भयzुले मÅुा हेनn अ2धकारM समI बयान गदा9 पJहले अनसु"धान 

																																																													
178 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा 3३(3) 
179 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ३(3)(ग) 
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अ2धकारM समI गरेको बयान भ"दा फरक बयान गरेमा वा V2तकूल 
Vमाण 5दएमा वा कसूरमा इ"कार रहेमा वा "याJयक कारवाहMमा सहयोग 
नगरेमा अनसु"धान अ2धकारMले पJहले VNताव गरेको सजाय छुटको 
सजाय रÅ गZर थप सजायको माग गZर मÅुा हेनn अ2धकारM समI 
2नवेदन 5दन ुपछ9। यसरM सजाय छुटको माग रÅ गZर थप सजायको 
माग 2लई 2नवेदन 5दन ुभ"दा पJहले अनसु"धान अ2धकारMले सरकारM 
वकãलको राय 2लन ुपद9छ।180 

• थनुछेक आदेश Vािõ त र 2नवेदनः मÅुा हेनn अ2धकारMबाट थनुछेक 
स(व"धी आदेश भए पx चात सो आदेशको V2त2लपी Vाõ त गनु9पछ9। 
थनुछेक तफ9  भएको आदेशमा धरौट कम 5दइएको वा ताZरखमा रािख 
मÅुा पपु9I गनn आदेश भएको रहेछ र सो आदेशमा अनसु"धान 
अ2धकृतको िचú नबझेुमा पनुरावेदन हेनn अदालतमा 2नवेदन 5दने 
wयवNथा गनु9 पछ9।  

• थप दाबी 2लनेः मÅुा हेनn अ2धकारM समI मÅुा दायर भई सकेप2छ 
_यNतो मÅुामा थप VमाणहYबाट मÅुा दायर भईसकेका अ2भयzु बाहेक 
अ"य wयिz उपर समेत दाबी 2लन पनn भएमा वा पJहले सजायको माग 
दाबी 2लइएका अ2भयzु उपर थप अ2भयोग लगाउन ु पनn देिखएमा 
अ2धकारVाõ त अ2धकारMले सरकारM वकãलसँग राय 2लई 2नजको राय 
बमोिजम थप अ2भयोग वा थप अ2भयzु उपर सजायको माग दाबी 2लई 
मÅुा दायर गन9 सÖछ।181 

• अ2भयोगपC संशोधन गनnः मÅुा हेनn अ2धकारM समI मÅुा दायर 
भईसकेप2छ _यNतो मÅुाको स(ब"धमा थप Vमाण फेला पZर पJहले 
अ2भयzु उपर 2लएको माग दाबी संशोधन गनु9 पनn भएमा अ2धकारVाõ त 
अ2धकारMले सरकारM वकãलको राय 2लई अ2भयोगपCमा संशोधन गन9 
मÅुा हेनn अ2धकारM समI कारण खलुाई 2नवेदन 5दन सÖछ। तर यNतो 

																																																													
180 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ३(३)(घ)(१) 
181 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ३(३)(घ)(२) 
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2नवेदन मÅुा हेनn अ2धकारMले उz मÅुामा फैसला गनु9भ"दा पJहले नै 
5दन ुपछ9।182 

• साना2तना CJुट सtयाउन 2नवेदन 5दनेः मÅुा हेनn अ2धकारM समI दायर 
भएको कुनै मÅुाको अ2भयोगपCमा लेखाई स(व"धी साना2तना CJुट हनु 
गई _यNतो CJुट सtयाउन ुपनn भएमा अ2धकारVाõ त अ2धकारMले सरकारM 
वकãलको राय 2लई सो अनसुार मÅुा हेनn अ2धकारM समI 2नवेदन 5दन 
सÖछ।183 

• साIी उपिNथत गराउनेः व"यज"त ुकसूर स(व"धी मÅुामा मÅुा हेनn 
अ2धकारMले तोकेको 5दन स(बि"धत अ2धकार Vाõ त अ2धकारMले आèनो 
पIको साIी उपिNथत गराउन ुपछ9। यसरM आèनो साIी मÅुा हेनn 
अ2धकारM समI उपिNथत गराउँदा सरकारM वकãल माफ9 त पेश गनु9 
पछ9।184 

व"यज"त ुकसूर स(व"धी क2तपय मÅुा संरIण 2नकायहYमा काय9रत 
कम9चारMहYको V2तवेदनले अनसु"धान Vार(भ भएका ह"ुछन।् क2तपय 
मÅुामा अ2भयzुलाई प|ाउ गनn, दसीको वNत ुखानतलासी बरामदM 
गनn तथा भौ2तक वNत ु सरुIणमा 2लने जNता काममा खJटएका 
कम9चारMलाई मÅुाको कारवाहMको |ममा अदालत वा मÅुा हेनn 2नकायले 
साIी वा Vमाणको Yपमा ब¢ुन िझकाउँछ। यNतो अवNथामा मÅुा 
दायर गनn 2नकायले स(बि"धत कम9चारMलाई अदालत वा मÅुा हेनn 
2नकाय समI उपिNथत गराई अ2भयोग दावीलाई पEु∫ाई गनु9 पद9छ। 
स(बि"धत कम9चारM सYवा भई वा अवकाश पाई अ"यC गएको 
अवNथामा प2न स(बि"धत 2नकाय र wयिzसँग स(पक9  र सम"वय गZर 
यNतो साIी वा Vमाणका wयिzलाई अदालत वा मÅुा हेनn 2नकायमा 
उपिNथत गराउन ुपद9छ।  

																																																													
182 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ३(३)(घ)(३) र ३६ 
183 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ३(३)(घ)(४) र ३७ 
184	मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ३(३)(घ)(५) र १०१	
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• साIी वा JवशेषÉलाई दै2नक तथा öमण भúा उपलbध गराउनेः 
व"यज"त ुकसूर स(व"धी मÅुामा मÅुा हेनn अ2धकारM समI उपिNथत 
गराइएका वादM पIका साIी वा JवशेषÉलाई मलुकुã फौजदारM 
काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ११३ बमोिजम उपलbध गराउन ु
पनn दै2नक तथा öमण भúा मÅुा दायर गनn काया9लयले उपलbध गराउन ु
पछ9।185 

• मÅुाको कारवाहMको िNथ2त बारेको जानकारMः व"यज"त ुकसूर स(व"धी 
मÅुा अदालतमा दता9 भएप2छ _यो मÅुामा के कारवाहM हुँदैछ, मÅुा 
कारवाहMको कुन चरणमा छ, अनसु"धान अ2धकारM वा मÅुा दायर गनn 
2नकायले 2नकट भJवEयमा गनु9 पनn कुनै काम छ छैन, साIी Vमाण 
VNततु गनु9 पनn वा JवशेषÉलाई उपिNथत गराउने जNता कुनै कुरा गनु9 
पनn भए _यसको ला2ग कNतो तयारM गनु9 पनn ह"ुछ, मÅुाको अि"तम 
सनुवुाई प2छ के 2नण9य भयो, JवNततृ फैसला कJहले Vाõ त हनु सÖछ 
भ" ने जNता यावत कुरा अनसु"धान अ2धकारM र मÅुा दायर गनn 
2नकायको सरोकारको Jवषय ब"दछ। अदालतबाट यNता जानकारM 2लन 
2मlछ Jक 2मlदैन र 2मlने भए _यNतो जानकारM कसरM सिजलै 2लन 
सJक"छ भ" ने Jवषयमा प2न अनसु"धान अ2धकारM र स(बि"धत 2नकाय 
जानकार हनुपुछ9। अदालतबाट यNतो जानकारM Vाõ त गन9 2मlछ। 
यसको सहज उपाय भनेको मÅुा दायर गनn 2नकायका सूचना अ2धकारM 
र स(बि"धत अदालतका सूचना अ2धकारM तथा सरकारM वकãल वीचको 
सम"वय र सहकाय9 हनु सÖछ। अदालतमा सूचना अ2धकारM तोJकएको 
ह"ुछ। _यसरM तोJकएका सूचना अ2धकारMसँग वा अदालतका Vशासन 
Vमखुको Yपमा काम गनn oेNतेदारसंग स(पक9  र सम"वय गरेर मÅुाको 
कारवाहMको चरण र अवNथा बारेमा जानकारM 2लन सJक"छ। यस 
Jवषयमा कुनै कानूनी सlलाह आवxयक भएमा स(बि"धत सरकारM 
वकãलसँग परामश9 गन9 सJक"छ।  

 

																																																													
185 मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ३(३)(घ)(६) र ११३ 
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यस पZरtछेदमा 5दइएको मÅुाको तôय, Jववरण र नाम 
उदाहरणको ला2ग माC 5दइएको हो । कोहM कसैसँग 
2मlन गएमा संयोग माC हनेुछ। अनसु"धान अ2धकारMले 
आफूले अनसु"धान गनn मÅुाको स(ब"धमा 2लखत तयार 
गदा9 यNतै ढाँचामा उz मÅुाको तôय अनसुार wयहोरा 
2मलाई आवxयकता अनसुार 2लखत तयार गनु9 पद9छ। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पZरtछेद Ñ चार 
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पZरिशE टÑ१ 
घटनाNथल र लाश जाँच मचुlुकाको ढाँचा 

(मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को अनसूुची -१४ मा आधाZरत) 
 

oी िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय कसरा (काया9लय)बाट िचतवन रािE Fय 2नकुG ज 
2भCको कालMवन IेC (ठाउँ) मा खडा गZरएको घटनाNथल र मतृ ग§डाको लाश जाँच 
मचुlुका।  

१. जाहेरM दरखाNत वा सूचनाको संिIõ त Jववरणः 
2म2त २०७६। १२। १३ गते िच.रा.2न.अ"तग9त लौखानी VवेशÄारवाट खटM गएको 
गNती टोलMले रा.2न.को का2लवन IेCमा १५,२० 5दन अगा2ड मारेको, खाग काटM 
लगेको, मतृ ग§डाको लाश फेला पारेको।  

२. घटनाNथलको चार Jकlला सJहतको Jववरणः 
िचतवन रािE Fय 2नकुG ज 2भCको पूव9मा म5द9घोल, पि∂ममा कुमारवतü सामदुाJयक वन, 
उúरमा 2सकn टाप,ु दिIणमा बादरझलुा यी चौहJc2भC रहेको िज.पी.एस.लोकेशन 
...................,.............भएको रा.2न.को का2लवन ICेको वोटे चौरमा कZरव १५ 
,२० 5दन अगा2ड मारेको, खाग धाZरलो ह2तयारले काटM लगेको, अ"दाजी १४। १५ 
बष9को मतृ ग§डा फेला परेको।  

३. लाशको Jववरणः 
पि∂म तफ9  टाउको र पूव9 तफ9  पtुछर, दिIण तफ9  ढाड र उúर तफ9  चारवटै खpुा 
फकn को, अगा2डको दाJहने खpुा घुडँाबाट दो2Ωएको अY तीनवटै खpुा उúरतफ9  त"केको, 
भ ुडँी फुलेर ड(म भएको, घाँटMको दायाँ भागमा गोलM लागेको घाउ रहेको र सो घाउमा 
Jकरा परेको िझóहY भि"करहेको, गैडाको खाग कुनै धाZरलो ह2तयारले काटM लगेको 
जNतो घाउ देिखएको सो घाउमा Jकरा पZर िझगँाहY भि"करहेका, लाशमा खाग नरहेको, 
पtुछरदेिख नाकस(मको ज(मा ल(बाई ...... फुट ... इG च रहेको, लाशको अ"य 
भागमा कुनै घाउ खत केहM नदेिखएको, अ"दाजी १४, १५ वष9 ज2त उमेर भएको 
भाले ग§डाको लाश भेJटएको।  

४. घटनाNथलको रेखा िचCः 
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५. मा2थ उlलेख भए बमोिजमको घटनाNथल र मतृ ग§डाको लाश देिख देखे बमोिजम 
सJहछाप गनn साIीहYः 
१) िचतवन, भरतपरु नगरपा2लका वडा नं. ५ जगतपरु बNने वष9 ३७ को oीराम 

पौडेल 

२) ऐ वडा नं. ७ पदमपरु बNने वष9 ३० को पदम बहादरु राना 

३) ऐ वडा नं ५ जगतपरु बNने वष9 २५ को Jहरा खवास 

६. रोहवरमा बNने wयिzहYः 
१. िचतवन भरतपरु नगरपा2लका वडा न(बर ५ का वडा सदNय oी हेमच"L 

चौधरM 
२. इलाका हलुाक काया9लय कसरा िचतवनका ना. स.ु oी रघनु"दन यादव 

७. काम तामेल गनn wयिzहYः 
३. िचतवन रािE Fय 2नकुª, कसराका सहायक संरIण अ2धकृत oी 2मठाराम 

अ2धकारM 
४. ऐ ऐ का रेG जर oी Jहमांश ुपनेY 
५. ऐ ऐ का गेम Nकाउट oी रतन परुM 
६. ऐ ऐ का स. फ. गा. oी रोहन कुमाल 

2म2तः आज २०७६ साल चैत १३ गते शभुम।्  
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पZरिशE टÑ२ 
जाहेरM दरखाNतको ढाँचा 

(मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को अनसूुची -१४ मा आधाZरत) 
 

oी िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय, कसरा िचतवनमा पेश गरेको जाहेरM V2तवेदन 

१. जाहेरM V2तवेदन 5दने wयिzको नाम, थर र ठेगानाः सहायक संरIण अ2धकृत 
oी इि"दवर कँुवर, िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय िचतवन।  

२. कुन मÅुाबारे V2तवेदन गरेको होः ग§डा मारM खाग 2ब|ã।  

३. कसूर गनn wयिzको नाम,थर र ठेगानाः 

१. ओमबहादरु Vजा (ग§डा मारM खाग 2ब|ã गरेको भ" ने अकá  मÅुाको 
कारवाहMको 2सल2सलामा हाल भरतपरु कारागारमा थनुामा रहेको) 

२. बलबहादरु बोटे, िचतवन, र_ ननगर नगरपा2लका खैरहनी  

४. कसूर गनn wयिzको बाब ु/ आमाको नामः हाल थाहा नभएको।  

५. कसूर गनn wयिzको ह2ुलया र पZरचय खlुने Jववरणः हाल N पE ट हनु नसकेको।  

६. कसूर स(व"धी Jववरणः २०७६ साल फागनु मJहनाको अि"तम हæा2तर 2नकुG ज 
IेC2भC गैडा मान9 जाने wयिz ओमबहादरु Vजा समेतलाई आèनो घरमा बास 
बNन 5दई 2म2त २०७६। १२। १३ को मचुlुकासँग स(बि"धत ग§डा मारेको 
काय9मा संल7न भएको एवं _यस काय9मा सहयोग पçु याएवापत ओमबहादरु Vजाबाट 
िचतवन, र_ ननगर नगरपा2लका वडा नं. १ खैरहनी बजार बNने बलबहादरु बोटेले 
Y.५०,०००। Ñ (पचास हजार) 2लएको भ2न सरुाकãबाट खlुन आएकोले 
2नजहYलाई प|ाउ गZर अनसु"धान तहJककात गZर 2नजहYबाट कसूर र 
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कसूरदारको बारेमा यथाथ9 Jववरण खलुाउन लगाई कसूरदारहYका JवYc कानूनी 
कारवाहM गZर पाउँ।  

७. यो जाहेरM V2तवेदनको wयहोरा 5ठका साँचो छ, झpुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला 
बझुाउँला।  

 

जाहेरM V2तवेदन 5दने wयिz 

नामः इि"दवर कँुवर 

पदः सहायक संरIण अ2धकृत 

काया9लयः िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय, कसरा, िचतवन।  

2म2तः आज २०७७ साल जेठ १५ गते 2बJहवार।  
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पZरिशE टÑ३ 
जाहेरM दरखाNत वा सूचनाको भरपाई 

(मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहताको अनसूुची ६ मा आधाZरत) 
 

oी इि"दवर कँुवर Ñयू, 

सहायक संरIण अ2धकृत, 

िचतवन रािE Fय 2नकुG ज, कसरा, िचतवन।  

Jवषयः िचतवन रािE Fय 2नकुG जको कालMवन IेCमा ग§डा मारM खाग काटM लगेको 
स(व"धी कसूर बारे।  

तपाईले 2म2त २०७६ चैत १३ गतेको मचुlुकामा उlलेख भए अनसुार िचतवन रािE Fय 
2नकुG जको का2लवन IेCमा ग§डा मारM खाग काटM लगेको कसूरमा संल7न रहेका 
wयिzहYलाई प|ाउ गZर कानून बमोिजम कारवाहM गZर पाउँ भ2न आज 2म2त २०७७ 
साल जेठ १५ गते यस काया9लयमा 5दन ु भएको जाहेरM V2तवेदन Vाõ त भई यस 
काया9लयको दता9 Jकतावको दता9 न(बर ५६ मा दता9 भयो। अनसु"धानको 2सल2सलामा 
तपाईसँग केहM कुरा ब¢ुन ुपनn भएमा अनसु"धान अ2धकारMले तपाईलाई स(पक9  गनु9 
हनेु wयहोरा जानकारM गराएको छु।  

 

दरखाNत वा सूचना दता9 गनn कम9चारMः 

सहMः 
नाम, थरः राम Vसाद शमा9 
पदः रेG जर 
काया9लयः िचतवन रािE Fय 2नकुG ज, काया9लय, कसरा, िचतवन 
काया9लयको छापः 
2म2तः २०७७। ०२। १५ गते 2बJहवार 
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पZरिशE टÑ४ 
कसूर दता9 Jकताब 

(मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहताको अनसूुची ७ मा आधाZरत) 
 

िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय, कसरा, िचतवन 
दता9 न(बर अपराध

को 
Jक2सम 

तोJकए

को 
अनसु

"धान 
अ2ध

कारM 

घटना 
भएको 
2म2त, 
समय र 
Nथान 

घटना

Nथलमा 
संरIण

कमü 
पगुेको 
2म2त र 
समय 

जाहेरM 
दता9 
2म2त र 
समय 

जाहेरवा

लाको 
नाम, 
थर र 
वतन 

घटना

को 
छोट

करM 
Jववर

ण 

घटना

बाट 
पगुेको 
I2त 

पी2ड

तको 
नाम, 
थर , 
वतन 

५६ ग§डा 
मारM 
खाग 
2ब|ã 
गरेको 

स.सं.
अ. 
िचCब

हादरु 
वन 

०७६ 
साल 
चैतको 
पJहलो 
हæामा 
िच.रा.
2न. 
2भCको 
कालMव

न 
IेCमा 

०७६। 
१२। 
१३ 
गते 

०७७। 
०२। 
१५ 

स.सं.अ. 
इि"दवर 
कँुवर 

िच.रा
.2न. 
2भC

को 
कालM

वन 
IेC

मा 
ग§डा 
मारM 
खाग 
काटM 
लगे

को।  

अं. 
१५-
१६ 
वष9को 
भाले 
ग§डा 
माZरए

को  

V_य

I 
पी2ड

त 
कोहM 
नभए

को।  

अ2भयzु 
वा 
आशंJकत 
wयिzको 
बाबकुो 
नाम, 

प|ाउ 
परेको 
अ2भयु

zको 
Jववरण 

कसूर 
गदा9को 
तZरका 
र 
Vयोग 

साIीह

Y  
भौ2तक 
सवदु 
Vमाण 

अनसु

"धान 
V2तवेदन

मा 
VNताJव

त राय 

सरकारM 
वकãल

बाट 
लगाइए

को 
अ2भयोग 

साIी 
पZरI

ण 
भए

को 
2म2त 

अदाल

तबाट 
भएको 
फैस

ला 

पनुरा

वेदन 
गरे 
नगरे

को 
Jववर
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आशंJकत 
wयिzको 
नाम, थर, 
ह2ुलया र 
वतन 

भएका 
साधन 

र पेश 
गरेको 
2म2त 

र 
कानून 

ण र 
गरे

को 
भए 
पनुरा

वेदन 
देता 
2म2त

।  

१. ओ

मबहादरु 
Vजा, 
कारागा

र 
काया9ल

य 
भरतपरु

मा 
थनुामा 
रहेको।  

२. ब

लबहादु

र बोटे, 
र_ ननग
र न.पा. 
खैरहनी 

३. ड

रबहादरु 
2ब.क. 
र_ ननग
र न.पा. 
नयाँ 
बNती 

१. बल
बहा

दरु 
बोटे

, 
र_ न
नग

र 
न.
पा. 
खैर

हनी 
२. डर

बहा

दरु 
2ब.
क. 
र_ न
नग

र 
न.
पा. 
नयाँ 
ब

Nती 

V2तवा

दMहY 
४-५ 
जनाको 
समूह

मा 
हातह

2तयार 
र 
ब"दोब

Nतीका 
सामान 
2लई 
चोर 
बाटोबा

ट 
2नकु

G ज 
IेCमा 
Vवेश 
गZर 
ग§डाला

ई 
गोलM 
हानी 

१. ह

Zर

ब

हा

नरु 
ब

Nने

त 
२. मो

हन 
चौ

ध

रM 
३. स

रा

ज ु

ल 
2म

यँ

।  

४. V

. 
बलब

हादरु 
बोटे

को 
कोठा

बाट 
बराम

द 
भएको 
झोला 
समेत

का 
सामा

नहY 
५. V

. 
बलब

हादरु

को 
घर 
पछा

डी 
बारM

V2तवादM

हYलाई 
रािE Fय 
2नकुG ज 
तथा 
व"यज

"त ु
संरIण 
ऐन, 
२०२९ 
को दफा 
१० र 
२६ को 
कसूरमा 
सोहM 
दफा 
२६(१) 
बमोिजम 
सजाय 
हनु ु पनn 
राय पेश 
गZरएको

।  

2म2तः  

V2तवादM

हYलाई 
रािE Fय 
2नकुG ज 
तथा 
व"यज

"त ु
संरIण 
ऐन, 
२०२९ 
को दफा 
१० र 
२६ को 
कसूरमा 
सोहM 
दफा 
२६(१) 
बमोिजम 
सजाय

को माग 
दावी 
2लई 
अ2भयोग

पC पेश 
भएको।  
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मारM 
खाग 
काटM 
लगेका

।  

ब"दक

, 
बªरो 
समेत

का 
हातह

2तयार 
Vयोग 
भएको

।  

बाट 
बराम

द 
भएको 
रU र 
छाला 
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पZरिशE टÑ५ 
अनसु"धान अ2धकारM तोकेको पCको ढाँचा 

 
oी िचCबहादरु वन Ñयू, 
सहायक संरIण अ2धकृत, 
िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय, 
कसरा, िचतवन।  
 
Jवषयः अन"ुधान अ2धकारM तोJकएको।  
महाशय, 
2म2त २०७६ चैत मJहनामा िचतवन रािE Fय 2नकुG ज 2भCको का2लवन IेCमा चोर 
िशकारMहYले ग§डा मारM खाग काटM लगेको घटनामा संल7न रहेका wयिzहY समेत 
उlलेख गZर 2म2त २०७७। ०२। १५ मा स.सं.अ. oी इि"दवर कँुवरको जाहेरM 
V2तवेदन दता9 भएकोले उz कसूरको अनसु"धान तहJककात गZर अ2भयzु उपर कानून 
बमोिजम अ2भयोगपC दता9 गन9 समेतको ला2ग तपाईलाई रािE Fय 2नकुG ज तथा व"यज"त ु
संरIण ऐन, २०२९ को दफा ३० बमोिजम अनसु"धान अ2धकारM तोJकएको छ। 
स(बि"धत 2म2सल िज(मामा 2लई Vच2लत कानून बमोिजम उz कसूर स(ब"धमा 
यथाशीÆ अनसु"धान तहJककातको काय9 स(प" न गZर कानून कमोिजम अ2भयोजन 
कारवाहM गनु9 होला।  
 
अनसु"धान अ2धकारM तोÖने अ2धकारMः 
सहMः 
नाम, थरः दयाराम ढँुगेल 
पदः Vमखु संरIण अ2धकृत 
काया9लयः िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय, 
कसरा, िचतवन।  
2म2तः २०७७। ०२। १५। ५ 
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पZरिशE टÑ६ 
प|ाउ पूजü जारM गनn अनमु2तको ला2ग िजlला अदालत / मÅुा हेनn 

अ2धकारM समI 5दने 2नवेदनको ढाँचा 
(मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध 2नयमावलM, २०७५ को अनसूुची-१ मा आधाZरत) 

 
oी िचतवन िजlला अदालत, 

भरतपरु, िचतवन।  

 

Jवषयः प|ाउ पूजü जारM गनn अनमु2त पाउँ।  

2म2त २०७६ साल चैत १३ गतेको स.सं.अ. oी 2मठाराम अ2धकारMको V2तवेदनमा 
उlलेख भए अनसुारको ग§डा मारM खाग 2ब|ã गनn काय9मा देहायको wयिz संल7न 
रहेको भ2न स.सं.अ. oी इि"दवर कँुवरको जाहेरM V2तवेदन दता9 हनु आएकोले रािE Fय 
2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ को दफा २४(१) बमोिजम सो कसूरमा 
संल7न देहायका wयिzलाई प|ाउ पूजü जारM गन9 अनमु2त पाउन अनरुोध छः- 

क) प|ाउ गनु9 पनn wयिzको नाम, थर, वतन र अ"य पZरचया_मक Jववरणः 
क) बलबहादरु बोटे, िचतवन, र_ ननगर नगरपा2लका, वडा नं. १, खैरहनी 

बजार।  
ख) कसूरको छोटकरM Jववरणः िचतवन रािE Fय 2नकुG ज 2भC ग§डा मारM खाग 

2ब|ã गरेको।  
ग) वारदात 2म2त, समय र Nथानः २०७६ साल चैत १३ गते िचतवन रािE Fय 

2नकुG ज 2भCको का2लवन IेC।  
घ) प|ाउ गनु9 पनn wयिzको संल7नता पिुE ट गनn Vमाणः स.सं.अ. इि"दवर 

कँुवरको जाहेरM V2तवेदन।  
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ङ) प|ाउ गनु9 पनn आधार र कारणः उपयु9z वारदातमा अ"य अ2भयzुसँग सहभागी 
भई ग§डा मारM खाग 2ब|ã गZर रकम बाँडी खाएको भ" ने सरुाकãको Jवx वसनीय 
सूचना Vाõ त भएको र 2नजलाई त_काल प|ाउ नगZरएमा 2नज जनुसकैु बेला 
भागी लकुã कारवाहM र सजायबाट उ(कन सÖने भएको र कसूरमा संल7न 
अ"य wयिz र घटनाको JवNततृ Jववरणको बारेमा पúा लगाउन समेत 2नजलाई 
प|ाउ गनु9 पनn भएको।  

अनसु"धान अ2धकारM 

 

(िचCबहादरु वन) 

सहायक संरIण अ2धकृत 

िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय, कसरा, िचतवन 

2म2तः २०७७ साल जेठ १६ गते श|ुवार।  
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पZरिशE टÑ७ 
मÅुा हेनn अ2धकारMको अनमु2तबाट जारM गZरने प|ाउ पूजüको ढाँचा 

(मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को अनसूुची ८ मा आधाZरत) 
 
oी बलबहादरु बोटे, 

र_ ननगर नगरपा2लका, वडा नं. १ खैरहनी बजार।  

तपाईलाई ग§डा मारM खाग 2ब|ã गरेको कसूरको अनसु"धानको 2सल2सलामा प|ाउ 
गनु9 पनn भएकोले िचतवन िजlला अदालतको 2म2त २०७७। २। १६ को अनमु2त 
बमोिजम यो प|ाउ पूजü जारM गZरएको छ। यो प|ाउ पूजü 2लई आउने VहरM 
कम9चारM वा संरIण wयवNथापनसँग स(बि"धत कम9चारMको साथ लागी तYु"त िचतवन 
रािE Fय 2नकुG ज काया9लयमा आउन ुहोला। अ"यथा पूजü बाहक VहरM वा कम9चारMले 
प|ाउ गZर lयाउने छ।  

 

अनसु"धान अ2धकारM 

सहM 

(िचCबहानरु वन) 

सहायक संरIण अ2धकृत 

िचतवन रािE Fय 2नकुG ज कया9लय 

2म2तः २०७७ साल जेठ १६ गते।  
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पZरिशE टÑ८ 
Jहरासतमा राs ने थनुवुा पूजüको ढाँचा 

(मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को अनसूुची १० मा आधाZरत) 
 

oी बलबहादरु बोटे, 

र_ ननगर नगरपा2लका, वडा नं. १ खैरहनी बजार।  

तपाईलाई स.सं.अ. oी इि"दवर कँुवरको जाहेरM V2तवेदनले ग§डा मारM खाग 2ब|ã 
गरेको कसूरको 2सल2सलामा काया9लयको Jहरासतमा रािख अनसु"धान गनु9 पनn भएकोले 
आजैका 2म2तदेिख Jहरासतमा रािख यो थनुवुा पूजü 5दइएको छ। 

 

अनसु"धान अ2धकारM 

सहMः 

नाम, थरः (िचCबहादरु वन) 

पदः सहायक संरIण अ2धकृत 

काया9लयः िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय 

2म2तः २०७७। ०२। २०।  
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पZरिशE टÑ९ 
Jहरासतमा रािख अनसु"धान गनn अनमु2त पाउन 5दने 2नवेदनको 

ढाँचा 
(मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध 2नयमावलM, २०७५ को अनसूुची ६ मा आधाZरत) 

 

oी िचतवन िजlला अदालत,  

भरतपरु, िचतवन।  

Jवषयः Jहरासतमा रािख अनसु"धान गनn अनमु2त स(ब"धमा।  

स.सं.अ. इि"दवर कँुवरको जाहेरM V2तवेदन परेको बलबहादरु बोटे समेत अ2भयzु 
भएको ग§डा मारM खाग 2ब|ã गरेको मÅुामा देहायका wयिzलाई Jहरासतमा रािख 
मÅुाको अनसु"धान गनु9 पनn भएकोले पJहलो पटकको ला2ग 2म2त २०७७। २। २० 
देिख २०७७। ३। १० स(म 5दन २१ (एøाइस) अनसु"धानका ला2ग Jहरासतमा 
राs न रािE Fय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ को दफा २४(३) बमोिजम 
अनमु2त पाउन देहायका Jववरण र संल7न कागजात सJहत अनरुोध गZरएको छ।  

1) अनसु"धानको ला2ग Jहरासतमा राs न ु पनn wयिzको Jववरणः बलबहादरु बोटे, 
र_ ननगर नगरपा2लका, वडा नं. १ खैरहनी बजार।  

2) Jहरासतमा रहेको wयिz उपर लागेको अ2भयोग र _यसको आधारः ग§डा मारM खाग 
2ब|ã गरेको मÅुामा स(ल7न रहेको भ2न स.सं.अ. इि"दवर कँुवरको जाहेरM V2तवेदन 
परेको।  

3) Jहरासतमा रहेको wयिzको बयान भए नभएकोः बयान हुँन बाँकã।  
4) स(प" न भएका अनसु"धान काय9को Jववरणः घटनाNथल र मतृ ग§डाको लाश जाँच 

मचुlुका तयार भएको, स.सं.अ. oी इि"दवर कँुवरको जाहेरM V2तवेदन Vाõ त भएको।  
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5) गन9 बाँकã अनसु"धान काय9को Jववरणः प|ाउ परेका अ2भयzुको बयान गराउने, 
कसूरमा स(ल7न रहेका अ"य अ2भयzु र दसी Vमाण संकलन गनn, जानकारM राs ने 
wयिzहY ब¢ुने, अनसु"धान V2तवेदन तयार गनn समेत।  

6) Jहरासतमा रािख अनसु"धान गनु9 पनn कारणः रािE Fय 2नकुG जको IेC 2भC Vवेश 
गZर संरिIत दलु9भ व"यज"त ुग§डाको चोरM िशकार गZर मारM खाग काटM Jव|ã 
गरेको अ2त संवेदनशील र जघ"य कसूरमा संल7न रहेको wयिzलाई थनुामा नरािख 
अनसु"धान गदा9 संग5ठत अपराधको Yपमा रहने यNतो कसूरमा आरोJपत wयिzले 
आफू JवYcको Vमाण न≠ गनn र अ"य अ2भयzुलाई प2न अनसु"धानको बारेमा 
जानकारM 5दई लकुाउने भगाउने Vबल स(भावना रहेकोले 2नजलाई अनसु"धानको 
|ममा थनुामा राs न अ2नवाय9 भएको।  

7) स(ल7न कागजातको Jववरणः 
१. घटनाNथल र लाश Vकृ2त मचुlुका 
२. स.सं.अ. इि"दवर कँुवरको जाहेरM V2तवेदन 
३. अ2भयzु बलबहादरु बोटेलाई 5दइएको प|ाउ पूजü र थनुवुा पूजüको काया9लय 

V2त।  
 

अनसु"धान अ2धकारM 

सहMः 

नाम, थरः (िचCबहादरु वन) 

पदः सहायक संरIण अ2धकृत 

काया9लयः िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय 

2म2तः २०७७। ०२। २१।  
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पZरिशE टÑ१० 
अ2भयzुको बयानको ढाँचा 

 
स.सं.अ. इि"दवर कँुवरको जाहेरM V2तवेदन परेको ग§डा मारM खाग 2ब|ã गरेको मÅुाका 
अ2भयzु बलबहादरु बोटेले अनसु"धान अ2धकारM िचतवन रािE Fय 2नकुG जका सहायक 
संरIण अ2धकृत िचCबहादरु वन समI िचतवन रािE Fय 2नकुG जको काया9लयमा गरेको 
बयान 

सो2धएको Vx न बयान गनn wयिzले 5दएको जवाफ 

१ - तपाईको नाम, थर, ठेगाना के हो? 
तपाईको हजरु बबुा, बबुा र आमाको नाम 
के हो ? तपाईको उमेर क2त भयो ? तपाई 
के पेशा वा wयवसाय गनु9 ह"ुछ ? तपाईको 
शैिIक यो7यता क2त छ ? 

 

१ - मेरो नाम बलबहादरु हो। थर बोटे 
हो। मेरो हजरु बबुाको नाम मन2संह हो। 
मेरो बबुाको नाम धन2संह र आमाको नाम 
मनमाया हो। मेरो उमेर ३७ वष9 भयो। 
म खेती Jकसानी गछु9। िजlला िचतवन, 
र_ ननगर नगरपा2लका वडा नं. १ खैरहनी 
बजारमा सानो िचया पसल चलाएर बसेको 
छु। मैले एस. एल. सी. पास गरेको छु।  

२ - तपाईलाई यहाँ Jकन lयाइएको हो 
भ" ने थाहा पाउन ुभएको छ ? 

२ Ñ ग§डा मारM खाग 2ब|ã गरेको भ" ने 
मÅुामा अनसु"धानको ला2ग प|ाउ 
गZरएको भ" ने थनुवुा पूजüबाट थाहा पाएको 
छु।  

३ Ñ तपाईको शारMZरक र मान2सक 
अवNथा कNतो छ ? सो2धएका Vx नको 
जवाफ 5दन सÖन ुह"ुछ ? 

३ Ñ मेरो शारMZरक र मान2सक अवNथा 
5ठक छ। सो2धएका Vx नको जवाफ 5दन 
सÖछु।  

४ Ñ तपाईले आफू प|ाउ परेको Jवषयमा 
कुनै कानून wयवसायीसँग सlलाह 2लन 
पाउन ुभयो ? 

४ Ñ हो मैले आज 2बहान माCै मेरो 
कानून wयवसायीसँग यस Jवषयमा सlलाह 
2लएको छु।  
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५ Ñ 2बतेको दईु तीन मJहनामा 2नकुG ज 
2भC कुनै ग§डा माZरएको 2बषयमा केहM थाहा 
पाउन ुभएको छ ? 

५ Ñ 5दनभर िचया पसलमा काम गदा9 
थZरथरMका मा2नसको कुरा स"ु न ुपछ9। 
गएको मJहना प2न 2नकुG ज 2भC ग§डा 
माZरयो रे भ" ने गाइगईु सनुेको हो। अY 
खास केहM थाहा भएन।  

६ Ñ तपाईले ग§डा मारेको अ2भयोगमा हाल 
थनुामा रहेको ओमबहादरु Vजालाई िच" न ु
भएको छ ?  

६ Ñ ओमबहादरु Vजालाई धेरै पJहलेदेिख 
िचनेको होइन। मेरै वडाको अकä बिNतमा 
घर बसोबास भएका पJहलेदेिख िचनजान 
भएका डरबहादरु 2ब.क. ले गएको फागनु 
मJहनामा िचनाई 5दएकोले िचनेको हुँ।  

७ Ñ डरबहादरुले के 2सल2सलामा 
ओमबहादरुलाई िचनजान गराइ5दएका हनु र 
_यसप2छ तपाईहYको के कNतो स(ब"ध र 
wयवहार भयो ? 

७ Ñ डरबहादरु मेरो िचया पसलमा 
आइरहने 2छमेकã साथीभाई नै हनु। उनले 
बेला बेलामा यNतो सानो िचया पसलको 
आमदानीबाट त कसरM खच9 चlछ र। अY 
प2न पैसा कमाउने काम गनु9 पछ9। 
मा2नसहY क2त 2छpै धनी बनेका छन।् मैले 
एक दईु जना यNता मा2नस िचनेको छु। 
मौका 2मlयो भने उनीहYलाई तपाईसँग 
िचनाई 5द"छु तपाईलाई प2न सहयोग ह"ुछ 
भनेका 2थए।  

यNतैमा गएको फागनु मJहनामा एक 5दन 
डरबहादरु मैले निचनेका अY दईु जनालाई 
2लएर मेरो पसलमा आए। एक 2छन कुरा 
गनु9छ 2भC कोठामा जाउँ भनेर 2भC लगे। 
पसल 2भCको कोठामा बसेर उनले दवैु 
जनालाई उहाँहY प2न हाî ै िचतवन 
िजlलाको हनुहु"ुछ। यता आउँदा जाँदा बास 
बNन पç यो भने यहM ¿ तपाई कहाँ बास बNन ु
ह"ुछ सरसामान राs न पç यो भने यहM ¿ राs न ु
ह"ुछ। तपाईलाई प2न मदत नै ह"ुछ भनेर 
पZरचय गराए। एक जनाको नाम 
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ओमबहादरु Vजा हो अका9को नाम सोनाम 
लामा भनेका 2थए।  

_यसप2छ उनीहY बाJहर आएर पसलमा 
मास ु िचउरा र Jवयर खाएर प2छ हामी 
आउँला अJहले जाउँ है भनेर तीनै जना गए। 
खाजा खाएको पैसा ओमबहादरुले 5दए।  

८ Ñ _यसप2छ उनीहYसँग तपाईको भेटघाट 
स(पक9  भयो Jक भएन ? 

८ Ñ मा2थ स.ज. ७ मा लेखाए अनसुार 
िचनजान गरेर गएको २०, २२ 5दन प2छ 
गएको चैत मJहनाको स|ा2तको 5दन साँझ 
पख ओमबहादरु, सोनाम र अकä एक जना 
नयाँ मा2नस समेत मेरो पसलमा आए। 
यताउताका कुराकानी भए। खाना यहM खाने 
हो भनेर खाना बनाउन लगाए। तीनै जनाले 
पछाडी 2भनn झोला बोकेका 2थए। 
ओमबहादरुको झोला ठूलो साइजको 2थयो 
भने अY दईु जनाका झोला मझौला 
साइजका 2थए। एक 2छन प2छ डरबहादरु 
प2न आए। सबैले खाना खाएर रातको ८ 
बजे 2तर उनीहY हामी अJहले जा"छU, राती 
आउँछU, ढोका खोlन ुहोला भनेर गए।  

९ Ñ अ2न उनीहY राती फकn र आए त ? ९ Ñ उनीहY राती फक9 "छU भनेर गएकोले 
म चनाखो भएर बस¡। राती २ बजे 2तर 
उनीहY फकn । ग§डालाई गोलM हानेर 
ढलेप2छ खाग काटेर lयाएको बताए। 
मलाई 7यास चलुो बालेर डेÖचीमा पानी 
तताउन लगाए। उ(लेको पानीमा आलो 
खाग उमालेर छाला छु¶∫ाएर खाग माC 
õलािNटकमा पोको पारेर झोलामा हाले। 
झोला गYँगो भयो भनेर एउटा सानो झोला 
प2छ लैजाउँला यहM ¿ रािख5दनसु भनेर छोडे। 
अY झोला र खाग समेत 2लएर 2बहान ५ 
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बजे 2तर उनीहY चारै जना प2छ भेटUला यो 
कुरा कतै नभ≥ु होला भनेर गए। मैले घर 
पछाडी लगेर 2डÖचीमा रहेका रU छाला 
माटोमा गा2ड5दए ँर 2डÖची माझेर राख¡।  

१० Ñ _यस प2छ उनीहYसँग तपाईको भेट 
कुराकानी केहM भएन ? 

१० Ñ उनीहY गएको १०, १२ 5दन प2छ 
एक 5दन साँझपख ओमबहादरु Vजा एÖलै 
आए। मैले िचया खाजा खवुाए।ँ उनले 2भC 
कोठामा लगेर झोलाबाट िझकेर ल यो पैसा 
2लनसु ् पचास हजार छ अ"यC कतै कुरा 
नगनु9 होला। प2छ प2छ प2न हामी 2मलेर 
केहM गरUला भनेर गए।  

११ Ñ _यो पैसा के गनु9 भयो त ? ११ Ñ धेरै पैसा घरमा Jकन राs न ुभनेर 
पचास हजार Yपैया मàये दश हजार घर 
खच9को ला2ग राखेर बाँकã चालMस हजार 
Yप§या मैले भो2लपlट नै टाँडी बजार गएर 
Jहमालय ब§कमा खोलेको मेरो खातामा ज(मा 
गरेर आए।ँ  

१२ Ñ अ2न _यो 5दन तपाई कहाँ 
ओमबहादरुहYले राs न 5दएको झोला के गनु9 
भयो 2न ? 

१२ Ñ ए _यो झोला त मैले मेरो कपडा 
राs ने दराजमा राखेको 2थए।ँ प2छ कसैले 
कुरै गरेन। ओमबहादरु पैसा 5दन आएको 
5दन प2न _यसको कुरा भएन। मैले प2न 
ब2स9एछु। झोला मेरो दराजमै छ।  

१३ Ñ ओमबहादरुहYले ग§डा मारेर खाग 
काटेर lयाएको कुरा थाहा पाएर प2न तपाईले 
व"यज"त ुकाया9लय वा VहरMलाई केहM खवर 
गनु9 भएन 2न Jकन होला ? 

१३ Ñ मलाई डरबहादरुले पJहले नै 
आफूलाई प2न फाइदा ह"ुछ मदत गनु9 पछ9 
भनेर लोभ देखाएको र ओमबहादरुले प2न 
प2छ भेटUला कतै कुरा नगनु9 होला भनेर 
गएकोले कतै केहM नभ2न बसेको हमु।  

१४ Ñ ओमबहानरुहYले खाग उमालेर सफा 
गदा9को रU छाला समेत घर पछाडी गाडी 5दए ँ

१४ Ñ देखाउन सÖछु।  
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भ≥ु भयो। _यो ठाउँ देखउन सÖन ुह"ुछ 2न 
? 

१५ Ñ तपाईले मा2थ लेखाउन ु भएको 
ओमबहादरु र सोनाम लामा आजभोलM कहाँ 
छन ्होला ? 

१५ Ñ ओमबहादरु ग§डा मÅुामा थनुामा छन ्
भ" ने सनुेको छु। सोनामलाई मैले 
पJहलेदेिख िचनेको प2न होइन, _यो 5दन प2छ 
भेटेको प2न छैन। उसको बारेमा मलाई 
थाहा छैन।  

१६ Ñ संरिIत व"यज"त ु ग§डाको चोरM 
िशकार गनn र खाग 2ब|ã गनn मा2नससँग 
सरसlलाह गनn, उनीहYलाई सहयोग गनn र 
खाग 2ब|ã गरेको रकम बाँडी खाएको 
अ2भयोगमा तपाईलाई कानून बमोिजम 
सजायको माग दावी 2लई मÅुा चलाउन ुपनn 
ह"ुछ। यसमा तपाईको केहM भ" न ुछ।  

१६ Ñ व"यज"तकुो चोरM िशकारM गनु9 हुँदैन 
भ" ने कुरा मैले थाहा पाएकै 2थए।ँ तर 
2छमेकã डरबहादरुले फकाएको र Yपैयाको 
लोभ देखएकोले यNतो काममा फNन पगु¡। 
मबाट गlती भयो। कानूनले जो ठहछ9।  

१७ Ñ तपाईले यसभ"दा पJहले व"यज"त ु
समब"धी कुनै कसूरमा कारवाहM चलेर सजाय 
पाउन ुभएको छ ? 

१७ Ñ अहं छैन। मैले यNतो कसूर पJहले 
कJहlयै गरेको प2न छैन। कुनै मÅुा मा2मला 
परेको प2न छैन। गाउँ ठाउँमै सानो िचया 
पसल चलाएर पZरवार चलाई रहेको मा"छे 
2छमेकã साथीको सरुमा लागेर पJहलो पटक 
यNतो कसूरमा फNन पगु¡। सारै पछुतो ला2ग 
रहेको छ।  

१८ Ñ तपाईले यो भ"दा पJहले यNतो कसूर 
गरेको छैन, साथीको सरुमा लागेर पJहलो 
पटक यNतो कसूर गन9 पगु¡, पछुतो लागेको 
छ भ≥ु भयो। तपाईले अदालतमा समेत 
आèनो कसूर Nवीकार गरेर यो कसूरमा 
लागेका अY wयिzको बारेमा प2न साँचो कुरा 
बताएर अनसु"धान र अदालतलाई सहयोग गनु9 
भयो भने कानून बमोिजम तपाईलाई कम 
सजायको माग गन9 सJक"छ। के तपाई _यNतो 

१८ Ñ मैले मा2थ लेखाएका सबै कुरा साँचा 
हनु।् यो कुरा म जाहाँ गएर प2न भ" न तयार 
छु। अदालतमा समेत साँचो कुरा गरेर 
"यायमा सहयोग गछु9। मैले पJहले यNतो 
कसूर गरेको छैन। सजाय पाएको प2न 
छैन। यो कसूरको बारेमा मैले थाहा 
पाएस(मका सबै कुरा बताएर सहयोग गछु9। 
कानूनले 5दने सजाय छुटको सJुवधा पाउँ।  
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सहयोग गरेर सजायमा छुट 2लन चाहन ु
ह"ुछ।  

१९. प2छ कुरा फेन ु9 भयो भने यNतो छुटको 
सJवधा पाइदैन, परैु सजायको दावी 2लइने 
वारेमा जानकार हनु ुह"ुछ ?  

१९ Ñ अनसु"धान र अदालतमा सहयोग 
गरेमा सजायमा छुट पाउन सJकने कुरा 
मलाई थाहा 2थएन। यो कुरा थाहा पाए।ँ 
मैले प2छ कुरा फेरेमा सजाय छुटको दावी 
रÅ भएर पूरै सजायको दावी 2लइने कुरा 
प2न थाहा पाए।ँ  

२० Ñ 2म2त २०७६ साल चैत १३ गते 
िचतवन रािE Fय 2नकुG ज IेCको कालMवनमा 
ग§डा माZरएको र खाग काटM 2ब|ã गरेको 
भ" ने कसूरको बारेमा तपाईलाई अY केहM 
भ" न मन लागेको छ Jक ? 

२० Ñ यस Jवषयमा मैलाई थाहा जानकारM 
भएका सबै कुरा भ2न सक¡ । थप कुरा केहM 
भ" न ुपनn छैन।  

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

२१ Ñ मेरो बयान wयहोरा पढ¡। बझु¡। 
मैले भने बमोिजम लेिखएको 5ठक छ।  

 बयान गनn wयिzको नाम थरः बलबहादरु 
बोटे 

सJहछापः 

2म2तः २०७७ साल जेठ २२ गते 2बहMवार शभुम।्  
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पZरिशE टÑ१० (क) 
त2त(बा बयानको ढाँचा 

स.सं.अ. इि"दवर कँुवरको जाहेरM V2तवेदन परेको ग§डा मारM खाग 2ब|ã गरेको मÅुाका 
अ2भयzु बलबहादरु बोटेले अनसु"धान अ2धकारM िचतवन रािE Fय 2नकुG जका सहायक 
संरIण अ2धकृत िचCबहादरु वन समI िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लयमा गरेको त2त(बा 
बयान 

सो2धएको V¬	 बयान गनn wयिzले 5दएको जवाफ 
१- 2म2त २०७७ जेठ २२ गते तपाईले 

अनसु"धान अ2धकारM समI गनु9 भएको 
बयानमा देहाय बमोिजमका कुरा 
तपाईसँग सोàन छुट भएकोले तपाईसँग 
यो त2त(बा बयान 2लन ला2गएको छ। 
यसमा तपाईको केहM भनाई छ ?	

१. यसमा मेरो केहM भ≥ु छैन। सो2धएको 
V¬को जाने बझुेको जवाफ 5दनेछु। 

२- 2म2त २०७७ जेठ २२ गतेको 
बयानको स.ज. ८ मा तपाईले 
ओमबहादरु, सोनाम र अकä नयाँ 
मा2नस समेत तपाईको पसलमा आउँदा 
उनीहYको साथमा तीनै जनाले पछाडी 
2भनn झोला बोकेका 2थए, ओमबहादरुको 
झोला ठूलो साइजको र अY दईु 
जनाको झोला मझौला साइजका 2थए 
भ2न लेखाउन ुभएको छ। तपाई कहाँ 
खाना खाएर जाँदा उनीहYले ती झोला 
तपाई कहाँ नै राखेर गए Jक साथ मै 
2लएर गएका 2थए ?	

२. म कहाँ खाना खाएर जाँदा उनीहYले 
आ-आèना झोला साथ मै 2लएर गएका 
2थए। 

३- ती झोलामा के कNता सामान 2थए 
केहM थाहा पाउन ुभयो ? 

३. उनीहYले झोला खोलेर देखाएनन।् 
मैले प2न झोलामा के छ भनेर सो2धन। 
तर झोलाका साइज र उनीहYले झोला 
बोÖदाको अवNथा 2बचर गदा9 चोरM 
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िशकारमा Vयोग हनुे गπौ सामानहY 
2थए जNतो ला7छ। 

४- ती झोलामा ब"दूक जNतो हातह2तयार 
प2न 2थयो Jक ? केहM थाहा पाउन ुभयो 
? 

४. मैले ब"दकु देखेको त होइन तर 
ओमबहादरुको झोलाको साइज र 
_यसको Yपको आधारमा _यसमा 
राखेको सामानको अनमुान गदा9 2नजको 
ठूलो झोलामा ब"दकु प2न 2थयो भ" ने 
मलाई ला7छ। 

५- अY झोलामा चोरM िशकारMमा Vयोग 
हनुे कुनै हातह2तयार 2थयो 2थएन केहM 
भ" न सÖन ुह"ुछ ? 

५. उनीहYले झोला गYँगोसँग बोकेका 
2थए। _यसको आधारमा झोलामा 
खकुुरM, बªरो जNता गYóा फलामे 
ह2तयारहY 2थए जNतो ला7छ। 

६- तपाईको यो त2त(बा बयान तपाईले भने 
बमोिजम लेिखएको छ छैन पढेर बझुेर 
भ≥ु होस।् 

६. मेरो बयान wयहोरा पढ¡। बझु¡। मैले 
भने बमोिजम लेिखएको 5ठक छ।  

त2त(बा बयान गनn wयिzको नाम थरः बलबहादरु बोटे 

सJहछापः 
2म2तः २०७७ साल जेठ २४ गते श2नवार शभुम।् 
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पZरिशE टÑ११ 
Vारि(भक V2तवेदनको ढाँचा 

 
oी िजlला सरकारM वकãल काया9लय,  
िचतवन, भरतपरु।  
 
Jवषयः मÅुाको Vारि(भक V2तवेदन पेश गरेको।  
 
उपयु9z Jवषयमा, स.सं.अ. oी इि"दवर कँुवरको जाहेरM V2तवेदन परेको 2म2त २०७६। 
१२। १३ को मचुlुका अनसुार िचतवन रािE Fय 2नकुG ज 2भCको कालMवन IेCमा 
ग§डा मारM खाग काटM लगेको कसूरको Vारि(भक अनसु"धानको |ममा हालस(म देहाय 
बमोिजमको काय9 स(प" न भएको wयहोरा अनरुोध गदá आवxयक 2नदnशनको ला2ग 
अनरुोध गद9छु। 
  
हालस(म स(प" न भएको कामको संिIõ त Jववरणः 
१. 2म2त २०७६। १२। १३ मा स.सं.अ. 2मठाराम अ2धकारM समेतको गNती टोलMले 

घटनाNथल तथा मतृ ग§डाको लाश जाँच मचुlुका तयार गZर V2तवेदन सJहत 
काया9लयमा मचुlुका पेश गरेको।  

२. 2म2त २०७७। ०२। १५ मा उz ग§डा मारM खाग 2ब|ã गनn कसूरमा अकä 
मÅुामा कारागारमा रहेका ओमबहादरु Vजा र बलबहादरु बोटे समेत स(ल7न रहेको 
सरुाकãबाट बिुझएको भ" ने समेत स.सं.अ. इि"दवर कँुवरको जाहेरM V2तवेदन दता9 
भएको।  

३. अदालतबाट अनमु2त 2लई बलबहादरु बोटेलाई 2म2त २०७७। ०२। २० मा 
प|ाउ गZरएको।  

४. बलबहादरुलाई Jहरासतमा रािख अनसु"धान गन9 िचतवन िजlला अदालतबाट २१ 
5दन (याद थप भएको।  

५. बलबहादरुको बयान गराउँदा 2नजलाई 2छमेकã डरबहादरु 2ब.क. ले 
ओमबहादरुसमेत संग स(पक9  गराई 5दएको, ओमबहादरु समेत 2नजको घरमा आई 
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खाना खाई जóल गएको, फकn र आएर खाग सफा गZर 2लएर गएको, झोला आफू 
कहाँ नै छोडेर गएको, खाग सफा गदा9को रU र छालाको टु|ा घर पछाडी 
गा2ड5दएको, प2छ ओमबहादरुले Y. पचास हजार 5दएको, सो मàयेको Y. चा2लस 
हजार Jहमालय ब§कको टाडँी शाखामा ज(मा गरेको भ" ने समेत wयहोराको बयान 
गरेको।  

 
अनसु"धान अ2धकारMः 
सहMः 
नाम, थरः िचCबहादरु वन 
पदः स.सं.अ. 
काया9लयः िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय, कसरा, िचतवन।  
2म2तः२०७७। ०२। २२ 
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पZरिशE टÑ१२ 

खानतलासी गनn सूचनाको ढाँचा 
(मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को अनसूुची १२ मा आधाZरत) 

 

oीमती धनमाया बोटे, 

र_ ननगर नगरपा2लका वडा नं. १, खैरहनी बजार, िचतवन।  
 

स.सं.अ. इि"दवर कँुवरको जाहेरM V2तवेदनले वादM नेपाल सरकार V2तवादM बलबहादरु 
बोटे समेत भएको ग§डा मारM खाग 2ब|ã गरेको कसूर स(व"धी मÅुामा V2तवादM 
बलबहादरु बोटेले अ"य अ2भयzुहY वारदातका 5दन राs न 5दएको झोला राखेको र 
ग§डाको छाला समेत गा2ड5दएको भनेको कोठा र ठाउँ खानतलासी गन9 पनn भएकोले 
तपाईलाई यो सूचना Vदान गरेको छु।  

उz काय9मा सहयोग पçु याइ5दन ुहनु अनरुोध गद9छु।  
 

अनसु"धान अ2धकारMः 
सहMः 
नाम, थरः (िचCबहादरु वन) 
पदः सहायक संरIण अ2धकृत 
काया9लयः िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय 
2म2तः २०७७। ०२। २३।  
 

 

 

  



 
- 114 - 

पZरिशE टÑ१३ 
खानतलासी / बरामदM मचुlुकाको ढाँचा 

(मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहताको अनसूुची १३ मा आधाZरत) 
 
oी िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय, कसरा, िचतवनबाट र_ ननगर नगरपा2लका 
वडा नं.१ खैरहनी बजारमा खडा गZरएको ग§डा मारM खाग 2ब|ã गरेको कसूरसँग 
स(बि"धत दसीको वNत ुरािखएको ठाउँको खानतलासी बरामदM मचुlुका।  

1. जाहेरM दरखाNत वा कसूरको सूचनाको छोटकरM 2बबरणः 2म2त २०७६। १२। 
१३ को मचुlुकासँग स(बि"धत ग§डा मारेको काय9मा संल7न भएको wयिz 
ओमबहादरु Vजा समेतलाई आèनो घरमा बास बNन 5दई _यस काय9मा सहयोग 
पçु याएवापत ओमबहादरु Vजाबाट बलबहादरु बोटेले Y.५०,०००। Ñ (पचास 
हजार) 2लएको भ2न सरुाकãबाट खlुन आएकोले 2नजहYलाई प|ाउ गZर कानूनी 
कारवाहM गZर पाउँ भ" ने स.सं.अ. इि"दवर कँुवरको 2म2त ०७७। ०२। १५। 
को जाहेरM V2तवेदन।  

2. खानतलासी गनn कम9चारMको अ2Xम तलासी 2लएको Jववरणः अ2भयzु बलबहादरु 
बोटेले बयानमा उlलेख गरे अनसुार 2नजको घर 2भCको कोठामा रहेको दराज 
समेतको खानतलासी 2लन ुपनn भएकोले खानतलासीको ला2ग घर कोठामा Vवेश 
गनn देहाय बमोिजमका wयिzले आèनो साथमा लैजाने सामान देखाई आआèनो 
खानतलासी 5दएकोः 

१. अनसु"धान अ2धकारM स.सं.अ. िचCबहादरु वन 

२. रेG जर दयाशûर पाल 

३. मJहला VहरM जवान oीमती Yपा थापा 

3. खानतलासी गZरएको ठाउँको ठेगाना र चार Jकlलाः िचतवन, र_ ननगर नगरपा2लका 
वडा नं. ३ खैरहनी बजारको पूव9मा भीमकला शमा9को घर, पि∂ममा Jवकास टोल 
जाने बाटो, उúरमा हेमकुमार खCीको ज7गा, दिIणमा हेटUडा नारायणगढ खrडको 
राजमाग9 य2त चार Jकlला 2भCको घडेरM ज7गामा रहेको बलबहादरु बोटेको दिIण 
मोहडा भएको पसल घरको अगा2डको भागमा पूव9तफ9  चलुो सJहत भाँडा वत9नहY 
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रहेको, पि∂म तफ9  चारवटा साना टेबलु र १२ वटा õलाJ≠कका कुसüहY रहेको, 
सोकोठाबाट 2भC Vवेश गZर जाँदा पि∂म तफ9  पसलका सामान संXह गZर राखेको 
भrडार कोठा, पूव9 तफ9  दईुवटा खJटया, 2सरक डसना समेतका घरायसी सामान 
रहेको पZरवारहY स_ु ने बNने गरेको कोठा, यहM कोठाको दिIण पूव9 कुनामा छ 
Jफट अ7लो चार Jफट चौडाई र डेढ Jफट गJहराइको काठको दराज रहेको, 
ओमबहादरुले राs न 5दएको झोला यहM दराज 2भC छ भ2न बलबहादरुले देखाएको 
र 2नजकã oीमती धनमाया बोटेलाई दराज खोlन लगाई हेदा9 दराजको मा2थlलो 
तखताको कुनामा एउटा कालो रंगको पछाडी 2भनn (bयक õयाक) झोला देिखएको, 
सो झोला िझÖन लगाई अनसु"धान अ2धकारMले बाJहरको कोठामा lयाई झोला 
खोलM हेरेको।  

4. बरामद भएको दसीको सामानको Jववरणः मा2थ Vकरण ३ मा लेिखएको झोला 
खोलM हेदा9 _यसमा देहायका सामानहY फेला परेकोः 

१. गाढा 2नलो रóको परुानो हाफ पाइrट ---------- १ 

२. रातो भईू र सेता डोराहY भएको हाफ बाहलेु टM सट9 --------- १ 

३. ओमबहादरु Vजाका नामको िचतवन िजlला Vशासन काया9लयबाट 2म2त 
२०५५। ०४। १७ मा जारM भएको ००६७ न(बरको नेपालM नागZरकताको 
VमाणपCको फोटोकJप ------- १ 

४. õलाJ≠कको पह√लो रंगको पकेट काइयो ------- -------- १ 

५. उपयु9z सामानहY रहेको कालो रंगको पछाडी 2भनn झोला ------- १ 

5. मा2थ लेिखए बमोिजमको खानतलासी काय9 र बरामद सामानहY देs ने साIीहYको 
नाम, थर, उमेर, वतन र दNतखतः 

१. मेख बहादरु गYुङ, वष9 ४७, र_ ननगर नगरपा2लका वडा नं. १ खैरहनी बजार, 
िचतवन ......... 

२. Jहरालाल नेपालM, वष9 ३२, ऐ, ऐ, वडा नं १ खैरहनी बजार, िचतवन 
.................. 

३. भीमकला शमा9, वष9 ५२, ऐ. ऐ. खैरहनी .............................. 
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6. रोहवरमा बNने wयिzको नाम, थर, उमेर, वतन र दNतखतः  

१. िचतवन र_ ननगर नगरपा2लका वडा न(बर १ का वडा अàयI oी पदम बहादरु 
चौधरM ....... 

अनसु"धान अ2धकारMले मेरो घर कोठाको खानतलासी 2लनभु"दा पJहले आèनो 
पZरचयपC देखाई खानतलासी गनु9 परेको कारण समेत सनुाई आèनो िजउको 
तलासी 5दई इÑजतसाथ खानतलासी गनु9 भएको छ, मा2थ Vकरण ४ उlलेिखत 
सामान बरामद गZर लैजान ुभएको छ र मेरो घर कोठाको कुनै सामान Jहना2मना 
भएको छैन भ2न दNतखत गनnः 

२. िचतवन, र_ ननगर नगरपा2लका वडा नं. १ खैरहनी बजार बNने धनमाया बोटे 
............ 

३. अ2भयzुः बलबहादरु बोटे ................. 

7. काम तामेल गन9 खJटएका अनसु"धान अ2धकृत र कम9चारMहYः 

१. अनसु"धान अ2धकृत स.सं.अ. िचCबहादरु वन .................... 

२. रेG जर दयाशûर पाल ................................... 

३. मJहला VहरM जवान oीमती Yपा थापा ................ 

8. 2म2त र समयः २०७७ साल जेठ २३ गते 2बहान ९.३० बजे शभुम।्  
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पZरिशE टÑ१४ 
खानतलासी गदा9 भेJटएको दसीको सामान कbजामा 2लई गZर5दएको 

भरपाईको ढाँचा 
 

oी / oीमती धनमाया बोटे, 
र_ ननगर नगरपा2लका वाडा नं. १, खैरहनी बजार, िचतवन।  
 

Jवषयः अनसु"धान अ2धकारMले कbजामा 2लएको सामानको भरपाई।  
 

स.सं.अ. इि"दवर कँुवरको जाहेरMले वादM नेपाल सरकार V2तवादM बलबहादरु 
बोटेसमेत भएको ग§डा मारM खाग 2ब|ã गरेको कसूरस(व"धी मÅुाको अनसु"धानको 
2सल2सलामा आज तपाईको घर कोठा खानतलासी गदा9 बरामद भएका देहाय 
बमोिजमका मÅुासँग स(व"धीत दसीका सामान अनसु"धान अ2धकारMले कbजामा 2लई 
जाने भएकोले तपाईलाई यो भरपाई गZर 5दएको छ।  
अनसु"धान अ2धकारMले कbजामा 2लएका सामानहYः 
१. गाढा 2नलो रóको परुानो हाफ पाइrट ---------- १ 
२. रातो भईू र सेता डोराहY भएको हाफ बाहलेु टM सट9 --------- १ 
३. ओमबहादरु Vजाका नामको िचतवन िजlला Vशासन काया9लयबाट 2म2त 

२०५५। ०४। १७ मा जारM भएको ००६७ न(बरको नेपालM नागZरकताको 
VमाणपCको फोटोकJप ------- १ 

४. õलाJ≠कको पह√लो रंगको पकेट काइयो ------- -------- १ 
५. उपयु9z सामानहY रहेको कालो रंगको पछाडी 2भनn झोला ------- १ 
 
अनसु"धान अ2धकारMः 
सहMः 
नाम, थरः (िचCबहादरु वन) 
पदः सहायक संरIण अ2धकृत 
काया9लयः िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय 
2म2तः २०७७। ०२। २३।  
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पZरिशE टÑ१५ 
अनसु"धान डायरM 

(मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहताको अनसूुची १८ मा आधाZरत) 
 

१. अनसु"धान अ2धकारMको पद र नामः सहायक संरIण अ2धकृत िचCबहादरु वन 
२. अनसु"धान गन9 तोJकएको 2म2तः २०७७। ०२। १६ 
३. मÅुाको नामः ग§डा मारM खाग 2ब|ã गरेको।  
४. वादM / V2तवादMको नामः स.सं.अ. इि"दवर कँुवरको जाहेरM V2तवेदनले वादM 

नेपाल सरकार V2तवादM ओमबहादरु Vजा समेत।  
५. अनसु"धान स(व"धी Jववरणः 

क) कसूरको सूचना पाएको 2म2त, समय र सोको संिIõ त Jववरणः िचतवन 
रािE Fय 2नकुG ज 2भCको कालMवन IेCमा १०, १२ 5दन पJहले ग§डा मारM 
खाग काटM लगेको गैडाको लाश भेJटएको भ" ने स.सं.अ. oी 2मठाराम 
अ2धकारM समेतको 2म2त २०७६। १२। १३ को V2तवेदन 

ख) अनसु"धानको 2सल2सलामा अनसु"धान अ2धकारMले गरेको काम र öमण 
समेतको Jववरणः (कसैलाई प|ाउ गZरएको, खानतलासी गZरएको, दसी 
Vमाण बरामद गZरएको, कसैलाई सोधपछु गZरएको भए तत ्स(व"धी Jववरण 
2सल2सलेवार Yपमा उlलेख गनn ) 

 
2म2त गरेको काम Vाõ त पZरणाम दNतखत कैJफयत 

०७७। 
०२। 
१६ 

अ2भयzु बलबहादरु बोटेलाई 
प|ाउ गन9 प|ाउ पूजü जारM 
गनn अनमु2तको ला2ग िजlला 
अदालतमा 2नवेदन पेश गरेको।  

िजlला अदालतबाट 
प|ाउ पूजü जारM गनn 
अनमु2त Vाõ त भएको।  

  

०७७। 
०२। 
२० 

अ2भयzु बलबहादरु बोटेको 
नाउँमा प|ाउ पूजü जारM 
गरेको।  

अ2भयzु बलबहादरु 
बोटेलाई प|ाउ 
गZरएको।  
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०७७। 
०२। 
२१ 

V. बलबहादरु बोटेलाई 
अनसु"धानको ला2ग Jहरासतमा 
राs ने अनमु2तको ला2ग िजlला 
अदालतमा 2नवेदन पेश गरेको।  

अदालतबाट V 
बलबहादरुलाई २१ 5दन 
Jहरासतमा राs न 
अनमु2त Vदान भएको।  

  

०७७। 
०२। 
२२ 

अनसु"धान अ2धकारMले V 
बलबहादरु बोटेको बयान 
2लएको।  

V. बलबहादरु बोटेको 
बयान स(प" न भएको।  

  

०७७। 
०२। 
२३ 

V. बलबहादरु बोटेको पसल घर 
खाननतलासी गरेको।  

2नजले देखाएको 
ठाउँबाट V. ओमबहादरु 
Vजाको लगुाफाटो र 
नागZरकताको 
VमाणपCको फोटोकJप 
समेत रहेको झोला 
बरामद भएको।  

  

०७७। 
०२। 
२३ 

V. बलबहादरु बोटेको पसल घर 
पछाडीको बारMमा खानतलासी 
गरेको।  

2नजले देखाएको ठाउँमा 
खनेर हेदा9 माटो 
मनुीबाट ग§डाको रU र 
छाला जNतो वNत ु
बरामद भएको।  

  

०७७। 
०२। 
२४ 

हालस(मको अनसु"धानको 
संिIõ त Jववरण सJहतको 
Vारि(भक अनसु"धान V2तवेदन 
तयार गZरएको।  

Vारि(भक अनसु"धान 
V2तवेदन सरकारM 
वकãल काया9लय 
िचतवनमा पठाएको।  

  

०७७। 
०२। 
२५ 

बलबहादरु बोटेको घर 
कोठाबाट बरामद भएको झोला 
र सरसामान V. ओमबहादरु 
Vजाबाट सनाखत गराउने र 
2नजको घर पछाडी बारMबाट 
बरामद भएको रU तथा छाला 
संरिIत व"यज"तकुो हो होइन 

Vाõ त 2नदnशन पC दता9 
गZरएको।  
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Jव2ध JवÉान Vयोगशालाका 
JवशेषÉबाट पZरIण गराउन ु
होला र Jहमालय ब§क शाखा 
काया9लय टाँडीबाट बलबहादरु 
बोटेका नामको खाताको 
२०७६ साल चैत मJहनाको ब§û 
Nटेटमेrट मगाउन ु होला भ" ने 
समेतको सरकारM वकãलको 
2नदnशन।  

०७७। 
०२। 
२५ 

V. बलबहादरुले बयानमा 
उlलेख गरेको wयिz डरबहादरु 
2ब.क. र_ ननगर नगरपा2लकाको 
ग§डा चोकको फे"सी Nटोरमा 
देिखएको भ" ने सरुाकãको सूचना 
Vाõ त भएको।  

V. डरबहादरु 
2ब.क.लाई प|ाउ गन9 
जYरM प|ाउ पूजü जारM 
गZरएको।  

  

०७७। 
०२। 
२५ 

र_ ननगर नगरपा2लकाको ग§डा 
चोकको फे"सी Nटोरबाट 
डरबहादरु 2ब.क. लाई प|ाउ 
गZरएको।  

V. डरबहादरु 2ब.क. 
लाई थनुवुा पूजü 5दई 
Jहरासतमा रािखएको।  

  

०७७। 
०२। 
२६ 

जYरM प|ाउ पूजü जारM गZर 
प|ाउ गZरएका डरबहादरु 
2ब.क. लाई 2नज उपर 
अनसु"धान गनn Nवीकृ2त र 
2नजलाई अनसु"धानको ला2ग 
Jहरासतमा राs ने अनमु2तको 
ला2ग िजlला अदालमा पेश 
गZरएको।  

िजlला अदालतबाट V. 
डरबहादरुलाई १६ 5दन 
Jहरासतमा रािख 
अनसु"धान गन9 अनमु2त 
Vदान।  

  

०७७। 
०२। 
२६ 

अनसु"धान अ2धकारMले V. 
डरबहादरु 2ब.क. को बयान 
2लएको।  

अनसु"धान अ2धकारM 
समI V. डरबहादरुको 
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बयान 2लने काम 
स(प" न।  

०७७। 
०२। 
२६ 

V. बलबहादरु बोटेको घर 
पछाडीको बारMबाट बरामद 
भएको रU तथा छाला संरिIत 
व"यज"तकुो हो होइन भ" ने 
वैÉा2नक पZरIणको ला2ग 
Jव2धJवÉान Vयोगशाला 
खमुलटार ल2लतपरुमा 
पठाएको।  

पZरIणको ला2ग रेG जर 
oी अ2नल पौडेलको 
िज(मामा नमूना 
पठाएको।  

  

०७७। 
०२। 
२७ 

यस मÅुामा बयानको ला2ग V. 
ओमबहादरु Vजालाई 2म2त 
२०७७। ०२। २८ गते यस 
काया9लयमा उपिNथत गराइ5दन ु
हनु भ2न कारागार काया9लय 
भरतपरुलाई पC लेिखएको।  

काया9लय सहयोगीमाफ9 त 
कारागार काया9लयमा 
पC बझुाएको।  

  

०७७। 
०२। 
२८ 

कारागार काया9लय भरतपरुबाट 
V. ओमबहादरु Vजालाई 
उपिNथत गराइएको।  

अनसु"धान अ2धकारM 
समI V. ओमबहादरु 
Vजाको बयान 
गराइएको।  

  

०७७। 
०२। 
२८ 

2म2त ०७७। ०२। २३ गते 
V. बलबहादरु बोटेको घर 
कोठाबाट बरामद भएको झोला 
र झोलामा फेला परेका सामान 
V. ओमबहादरुलाई सनाखत 
गराइएको।  

सामान हेरM बरामद 
झोला र झोलामा रहेका 
कपडा, काइयो र 
नागZरकताको फोटोकJप 
आèनै हो भ2न 
ओमबहादरुले सनाखत 
गZर5दएको।  

  

०७७। 
०२। 
२८ 

V. ओमबहादरु Vजालाई 
कारागार काया9लय भरतपरुमा 
Jफता9 पठाइएको।  

कारागारले V. 
ओमबहादरुलाई Jफता9 
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बझुी 2लएको भरपाई 
Vाõ त।  

०७७। 
०२। 
३१ 

के"LMय Jव2ध JवÉान 
Vयोगशालाबाट पZरIण 
V2तवेदन Vाõ त।  

पZरIण V2तवेदन दता9।    

०७७। 
०३। 
०२ 

Jहमालय बैû टाँडी शाखालाई 
बलबहादरु बोटे र डरबहादरु 
2ब.क.का नाउँको खाताको 
२०७६ साल चैत मJहनाको ब§û 
Nटेटमेrट पठाइ5दन भ2न 
पCाचार गZरएको।  

माग भए बमोिजमको 
ब§û Nटेटमेrट Vाõ त 
भएको।  

  

०७७। 
०३। 
०२ 

नेपाल ब§û 2ल2मटेड नारायणगढ 
शाखालाई ओमबहादरु Vजाका 
नाउँको खाताको २०७६ साल 
चैत मJहनाको ब§û Nटेटमेrट 
पठाइ5दन पCाचार गZरएको।  

V. ओमबहादरु Vजाका 
नाउँको खाताको ब§क 
Jववरण Vाõ त भएको।  

  

०७७। 
०३। 
०३ 

ग§डा मारM खाग 2ब|ã गरेको 
कसूरको बारेमा जानकारM राs ने 
Nथानीय wयिzहY बिुझएको।  

बिुझएका wयिzहYको 
कागज तयार गZरएको।  

  

०७७। 
०३। 
०५ 

अनसु"धान V2तवेदन तयार गZर 
2नण9यको ला2ग सरकारM वकãल 
काया9लय िचतवनमा पठाएको।  

   

०७७। 
०३। 
०७ 

सरकारM वकãल काया9लयबाट 
मÅुा चलाउने 2नण9य सJहतको 
2म2सल Vाõ त भएको।  

   

०७७। 
०३। 
०९ 

अ2भयोगपC तयार गZर 2म2सल 
र दसी Vमाण िचतवन िजlला 
अदालतमा पेश गरेको।  

िजlला अदालतमा मÅुा 
दता9 भएको।  
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पZरिशE टÑ१६ 
जYरM प|ाउ पूजüको ढाँचा 

(मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को अनसूुची ९ मा आधाZरत) 
 

oी डरबहादरु 2ब. क. 

र_ ननगर नगरपा2लका ७ नयाँ बिNत 

 

तपाईलाई ग§डा मारM खाग 2ब|ã गरेको कसूरको अनसु"धानको 2सल2सलामा त_काल 
प|ाउ गनु9 परेकोले यो जYरM प|ाउ पूजü जारM गZरएको छ।  

 

अनसु"धान अ2धकारM 

सहMः 

नाम, थरः (िचCबहादरु वन) 

पदः सहायक संरIण अ2धकृत 

काया9लयः िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय 

2म2तः २०७७। ०२। २५।  
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पZरिशE टÑ१७ 
दसीको माल सामान सनाखत मचुlुकाको ढाँचा 

(मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को अनसूुची१७ मा आधाZरत) 
 

िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लयबाट तयार गZरएको दसीको माल सामान सनाखत 
मचुlुका 
 
स.सं.अ. इि"दवर कँुवरको जाहेरM V2तवेदनले वादM नेपाल सरकार V2तवादM म समेत 
भएको ग§डा मारM खाग 2ब|ã गरेको कसूर स(व"धी मÅुाको अनसु"धानको 2सल2सलामा 
अनसु"धान अ2धकृतले 2म2त २०७७ साल जेठ २३ गते सहअ2भयzु V2तवादM 
बलबहादरु बोटेको घर कोठा खानतलासी गदा9 2नजको दराजबाट बरामद भएका 
सामानहY आज मलाई अनसु"धान अ2धकारMले देखाउन ुभएकोमा मैले ती सामानहY 
देख¡। देहाय बमोिजमका सामानहYको बारेमा देहाय बमोिजम भएको bयहोरा अनरुोध 
गद9छु।  
अनसु"धान अ2धकारMले मलाई देखाउन ुभएका सामानहY र _यस स(ब"धमा मेरो भएको 
bयहोराः 
 
1 गाढा 2नलो रóको परुानो हाफ पाइrट ---------- १ 
2 रातो भईू र सेता डोराहY भएको हाफ बाहलेु टM सट9 --------- १ 
3 ओमबहादरु Vजाका नामको िचतवन िजlला Vशासन काया9लयबाट 2म2त २०५५। 

०४। १७ मा जारM भएको ००६७ न(बरको नेपालM नागZरकताको VमाणपCको 
फोटोकJप ------- १ 

4 õलाJ≠कको पह√लो रंगको पकेट काइयो ------- -------- १ 
5 उपयु9z सामानहY रहेको कालो रंगको पछाडी 2भनn झोला ------- १ 
 
मलाई देखाउन ुभएका सामानहYमा परुानो हाफ पाइrट, टM सट9, पछाडी 2भनn झोला 
समेत मेरा आèना हनु,् नागZरकाताको फोटोकJप प2न मेरो आèनै हो, õलाJ≠कको 
पकेट काइयो प2न मेरै हो। यी सामानहY मैले बाJहर Jहvदा फेरफार गन9 पछ9 भनेर 



 
- 125 - 

झोलामा 2लएर Jहडेको हो। नागZरकताको VमाणपCको फोटोकJप र पकेट काइयो 
कJहलेदेिख झोलामा परेको रहेछ संझना भएन। लगाउने कपडा रहेको झोला मैले 
बलबहादरुलाई राs न 5दएको 2थए।ँ प2छ Jफता9 लैजान 2ब2स9एको 2थए।ँ अJहले देखाउँदा 
देख¡। झोला र झोला2भCका सामान सबै मेरा हनु ्भ2न सनाखत गर¡। 
 
मालसामान सनाखत गनn wयिzको नाम, थर, वतनः ओमबहादरु Vजा, िचतवन, भरतपरु 
नगरपा2लका वडा नं. ९ Vतापपरु।  
सनाखत गारइएको Nथानः िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय पZरसर 2भC।  
सनाखत गराउने अ2धकारMः अनसु"धान अ2धकृत िचCबहादरु वन, स.सं.अ.  
सनाखत गराएको 2म2तः २०७७। ०२। २८ 
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पZरिशE टÑ१७ (क) 
मा2नस सनाखत गराउने मचुlुकाको ढाँचा 

(मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा २४ र अनसूुची १७ मा 
आधाZरत) 

 
िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लयबाट भएको wयिz सनाखत मचुlुका 
स.सं.अ. इि"दवर कँुवरको जाहेरM V2तवेदनले वादM नेपाल सरकार V2तवादM म समेत 
भएको ग§डा मारM खाग 2ब|ã गरेको कसूर स(ब"धी मÅुाको अनसु"धानको 2सल2सलामा 
अनसु"धान अ2धकृत समI मैले 2म2त २०७७।०२।२५ गते गरेको बयानमा यस 
मÅुाका मsुय wयिz ओमबहादरु Vजा हनु भ2न उlलेख गरेको र 2नज ओमबहादरु 
Vजालाई अनसु"धानको ला2ग यस काया9लयमा उपिNथत गराइएको हुँदा 2नजको 
सनाखतको ला2ग उपिNथत भएको छु। सनाखतको |ममा अनसु"धान अ2धकारMले यस 
काया9लयको पूव9 तफ9 को चौरमा पि∂म मखु गZर एकै लाइनमा उïयाउन ुभएका उNतै 
उNतै पJहरनमा रहेका चार जना wयिzहY मàये वायाँ तफ9 बाट ग"दा तेêो न(बरमा 
उ2भएका wयिz मैले बयानमा उlलेख गरेका ओमबहादरु Vजा हनु,् 2नजको Yप रó 
अनहुार समेत िचनेकोले 2नजनै ओमबहादरु Vजा हनु भ2न सनाखत गद9छु। अY एक, 
दईु र चार न(बरमा उ2भएका wयिzहYलाई मैले िचनेको छैन।  
सनाखत गनn wयिzको नाम, थर, वतनः अ2भयzु बलबहादरु बोटे  
सनाखत गराइएको Nथानः िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय, कसरा, िचतवन। 
सनाखत काय9मा संल7न wयिzहYः  

१. हZरVसाद oे°, इलाका हलुाक काया9लय, कसरा, िचतवन, सनाखत गराउँदा 
अ2भयzुसँगै उ2भने wयिz, 

२. मान2संह चौधरM कसरा, िचतवन, सनाखत गराउँदा अ2भयzुसँगै उ2भने wयिz, 
३. 2मCबहादरु ठकुरM, भरतपरु नगरपा2लका ७, िचतवन, सनाखत गराउँदा 

अ2भयzुसँगै उ2भने wयिz, 
सनाखत गराउने अ2धकारMको नाम, थर, वतन, दजा9ः अनसु"धान अ2धकारM 
िचCबहादरु वन, स.सं.अ 
सनाखत गराएको 2म2तः २०७७।०२।२८ 
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पZरिशE टÑ१८ 
जYरM प|ाउ पूजüको Nवीकृतीको ला2ग अदालतमा / मÅुा हेनn 

अ2धकारM समI 5दने 2नवेदनको ढाँचा 
(मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध 2नयमावलM, २०७५ को अनसूुची ४ मा आधाZरत) 

 
oी िचतवन िजlला अदालत, 
भरतपरु, िचतवन।  
 
Jवषयः प|ाउको Nवीकृ2त स(ब"धमा।  
 
देहायका wयिzले ग§डा मारM खाग 2ब|ã गनn कसूर गरेको र भागी लकुã Jहडेकोमा 
2नज अJहले र_ ननगर नगरपा2लकाको ग§डा चोकको फे"सी पसलमा देिखएको भ" ने 
सूचना Vाõ त भएको र त_काल प|ाउ नगरेमा 2नज पनुः भागी जाने भएको कारण 
त_काल प|ाउ गनु9 परेकोले 2नजलाई जYरM प|ाउ पूजü जारM गZर प|ाउ गZरएको 
हुँदा मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (६) 
बमोिजम प|ाउको Nवीकृ2तको ला2ग अनरुोध छ।  
(क) प|ाउ गZरएको wयिzको नाम, थर, वतन वा अ"य पZरचया_मक Jववरणः 

oी डरबहादरु 2ब. क. 

र_ ननगर नगरपा2लका ७ नयाँ बिNत 

(ख) प|ाउ गZरएको 2म2त, समय र Nथानः 2म2तः २०७७। ०२। २५, समयः 
अपरा"ह १५.१५ बजे, Nथानः र_ ननगर नगरपा2लका वडा न(बर ४ ग§डा 
चोक।  

(ग) कसूरको छोटकरM Jववरणः ग§डा मारM खाग 2ब|ã गनn कसूरमा अ"य 
अ2भयzुसँग सि(म2लत भई फाइदा बाँडी 2लएको।  

(घ) वारदात 2म2त, समय र Nथानः २०७६। १२। १३ को घटनाNथल / लाश 
जाँच मचुlुकामा उlलेख भए अनसुार।  
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(ङ) प|ाउ गZरएको wयिzको संल7नता देिखने Vमाणः सहअ2भयzु बलबहादरु 
बोटे समेतको बयान।  

अनसु"धान अ2धकारM  

नाम, थरः (िचCबहादरु वन) 

पदः सहायक संरIण अ2धकृत 

2म2तः २०७७। ०२। २६ 

काया9लयः िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय 

 

(L≠wयः जYरM प|ाउ पूजü जारM गZर प|ाउ गZरएको अ2भयzुलाई Jहरासतमा राखेर 
अनसु"धान गनु9 पनn अवNथामा मा2थको wयहोरामा आवxयक पZरवत9न गZर प|ाउको 
Nवीकृ2त र Jहरासतमा राs ने अनमु2त दबैुको माग गZर 2नवेदनको wयहोरा 2मलाउन 
सJक"छ।) 
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पZरिशE टÑ१९ 
Jहरासत अ2भलेखको ढाँचा 

(मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १३(४) संग स(बि"धत) 
 

व"यज"त ुकसूर मÅुाको अनसु"धानको 2सल2सलामा Jहरासतमा 2लइएका wयिzको 
Jहरासत अ2भलेख 

|म 
संsया 

Jहरासतमा 
रहेको 
wयिzको 
नाम, थर, 
उमेर 

ठेगाना टे2लफोन न(बर / 
मोवाईल न(बर 

बाब ु र 
आमाको 
नाम 

Jहरासतमा 
रहेको 
wयिzको 
नागZरकता वा 
राहदानी वा 
सवारM चालक 
इजाजतपC वा 
पZरचय खlुने 
अ"य कुने 
पZरचयपC 

कैJफयत 

१.  बलबहादरु 
बोटे 
वष9 - ३७ 

र_ ननगर 
न.पा. 
वडा नं. 
१ खैरहनी 
बजार 

टे2लफोनः 
०५६४३२१५६ 
मोबाइलः 
९८०८६०८०२३ 

बाबःु 
धन2संह 
बोटे 
आमाः 
मनमाया 
बोटे 

नागZरकता 
न(बरः 
०९७८ 
िज.V.का. 
िचतवन 2म2तः 
२०६२। 
०८। १२ 

 

२.  डरबहादरु 
2ब.क. 
वष9 - ५२ 

र_ ननगर 
न.पा. 
वडा नं. 
७ नयाँ 
बNती 

मोबाइलः 
९८०८५६७३४१ 

बाबःु 
धनबहादरु 
Jव.क. 
आमाः 
2म2सरM 
2ब.क. 

नागZरकता 
न(बरः 
१३२१ 
िज.V.का. 
िचतवन 2म2तः 
२०५६। 
०८। २१ 

 

३.        
४.        
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पZरिशE टÑ२० 
Jहरासतमा रहेको wयिzले अनरुोध गरेको wयिzलाई 5दने जानकारM 

पCको ढाँचा 
(मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा १३(५) संग स(बि"धत) 

 

oी/oीमती धनमाया बोटे 

र_ ननगर नगरपा2लका  

वडा नं. १ खैरहनी बजार 

 

Jवषयः oी बलबहादरु बोटेलाई Jहरासतमा रािखएको जानकारM गराएको।  

 

तपाईका प2त oी बलबहादरु बोटेलाई स.सं.अ. इि"दवर कँुवरको जाहेरM परेको िचतवन 
रािE Fय 2नकुG जको कालMवन IेCमा ग§डा मारM खाग 2ब|ã गरेको स(व"धी कसूरको 
अनसु"धानको 2सल2सलामा 2म2त २०७७। ०२। २० मा प|ाउ गZर यस काय9लयको 
Jहरासतमा रािखएको र 2नजले यसको जानकारM तपाईलाई 5दन अनरुोध गनु9 भएकोले 
2नज oी बलबहादरु बोटे यस काया9लयको Jहरासतमा रहन ुभएको wयहोरा जानकारM 
गराइएको छ।  

 

अनसु"धान अ2धकारM  

सहMः............................. 

नाम, थरः (िचCबहादरु वन) 

पदः सहायक संरIण अ2धकृत 

2म2तः २०७७। ०२। २१ 

काया9लयः िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय 
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पZरिशE टÑ२१ 
कसूरको स(ब"धमा जानकारM राs ने wयिzसँग सोधपछु गदा9 तयार 

गZरने कागजको ढाँचा 
(मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता,२०७४ को दफा १६(३) संग स(बि"धत ) 

 

स.सं.अ. इि"दवर कँुवरको जाहेरM V2तवेदन परेको ग§डा मारM खाग 2ब|ã गरेको मÅुाको 
अनसु"धानको 2सल2सलामा उz कसूरको Jवषयमा जानकारM राs ने wयिz oी हZरबहादरु 
बNनेतसँग अनसु"धान अ2धकारM िचतवन रािE Fय 2नकुG जका सहायक संरIण अ2धकृत 
िचCबहादरु वनले िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लयमा गरेको सोधपछु कागज Ñ 

सो2धएको Vx न सो2धएको wयिzले 5दएको जवाफ 

१ - तपाईको नाम, थर, ठेगाना के हो? 
तपाईको हजरु बबुा, बबुा र आमाको नाम 
के हो ? तपाईको उमेर क2त भयो ? 
तपाई के पेशा वा wयवसाय गनु9 ह"ुछ ?  

१ - मेरो नाम हZरबहादरु हो। थर बNनेत 
हो। मेरो बबुाको नाम माधवबहादरु र 
आमाको नाम र_ नहजरु हो। मेरो उमेर ५२ 
वष9 भयो। म Jव~ालय िशIक हुँ। िजlला 
िचतवन, र_ ननगर नगरपा2लका वडा नं. ५ 
िशवबNतीमा मेरो घर छ।  

२ Ñ गएको चैत मJहनामा िचतवन रािE Fय 
2नकुG ज 2भCको कालMवन IेCमा चोरM 
िशकारM गनnहYले ग§डा मारM खाग काटM 
लगेको भ" ने कसूरको अनसु"धानको 
|ममा यो घटनाको बरेमा तपाईलाई केहM 
कुरा जानकारM छ भ" ने सूचना Vाõ त 
भएकोले तपाईलाई जानकारM भएको कुरा 
अनसु"धान अ2धकारMलाई वताउन सÖन ु
ह"ुछ हैन त ? 

२ Ñ आफुलाई थाहा भएको कुरा बताएर 
अनसु"धानमा सहयोग गन9 सÖछु।  

३ Ñ 2नकुG ज2भC ग§डा मारेको बारेमा 
तपाईलाई थाहा भएको कुरा बताइ5दन ु
होस न त।  

३ Ñ िचतवन रािE Fय 2नकुG ज, 2नकुG ज2भC 
संरिIत व"यज"त ुर वनNप2त तथा वन, जóल, 
ताल र नदM समेतको कारणले िचतवन िजlला 
पय9टनको Jहसावले देशमा माC नभई Jवदेशमा 
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समेत Vsयात भएको छ। _यसमा प2न संसारकै 
दलु9भ ज"त ुएक2संगे ग§डा यसको आकष9णको 
के"L नै हो। वन, वनNप2त र व"यज"त ु
संरIणको मह_व बारेमा Jव2भ" न IेCबाट आम 
नागZरकमा जानकारM 5दने काम हुँदै आएको 
छ। हामी Jव~ालयमा प2न संरIणको मह_व 
र Nथानीयको दाJय_वबारेमा Jव~ाथüहYलाई 
पढाई रहेका छU। मàयवतü IेCमा Jव2भ" न 
काय9|म र योजनाहY नागZरक Nतरबाट समेत 
सªा2लत छन।् व"यज"त ु संरIणमा आम 
चासो बढेको छ।  

यस स"दभा9 हामी प2न टोल 2छमेकका 
औपचाZरक अनौपचाZरक भेटघाटमा व"यज"त ु
संरIण, चोरM िशकरM 2नय"Cण, व"यज"त ु
स(व"धी कसूर आ5दको बारेमा कुराकानी गनn 
जानकारM 2लने 5दने काम गद9छU। समसामJयक 
Jवषयमा चचा9 पZरचचा9 भई रहेको ह"ुछ।  

४ Ñ 2बतेको दईु तीन मJहनामा 2नकुG ज 
2भC कुनै ग§डा माZरएको 2बषयमा केहM 
थाहा पाउन ुभएको छ ? 

४ Ñ गएको चैत मJहनाको वीच 2तर 
2नकुG ज2भC ग§डा मारेर खाग काटेर लगेको 
अवNथामा 2नकुG जको गNती टोलMले मतृ 
ग§डाको लाश फेला पारेछ भ" ने हlला स2ुनयो। 
गएका केहM वष9 2नकुG जले चोरM िशकारM शू"य 
वष9 मनाएको 2थयो। चोरM िशकारM पूरै 
रोJकएको 2थयो। यो हामी Nथानीयलाई प2न 
हष9 र गौरवको कुरा 2थयो। तर यो वष9 ग§डा 
माZरएको भ" ने खवर सनुेर हामी यस Jवषयमा 
जानकारM राs ने wयिzहYलाई नरमाइलो 
ला7यो। कहाँका मा2नस आएर यो कसूर गरे, 
यसमा यतै वरMपZरका मा2नस पो कोहM संल7न 
छन ् कã भ" ने िजÉासा बƒो। हामी 
NथानीयहYले प2न चासो िचयो गन9 था2लयो।  
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५ Ñ अ2न _यो घटनामा संल7न रहने 
कसैको बारेमा प2न केहM थाहा पाउन ु
भयो Jक ? 

५ Ñ यसै |ममा एक 5दनको घटना स(झेर 
मलाई यो कसूरमा हाî ै2छमेकका दईु जनाको 
स(ल7नता रहेको भ" ने पÖ का भएको छ। 
गएको चैत मJहनाको एक दईु गते 2तर एक 
5दन Nकूलबाट फक9 दा अकä िशIक साथी 
मनोज चौधरM र म दईु जना िचया खान भनेर 
बलबहादरुको पसलमा पसेर खाजा खाँदै गरेको 
बेलामा तीन जना अपZरिचत मा2नसहY _यहाँ 
आएर बलबहादरुसँग कुरा गरेको _यो 5दनको 
घटना स(झ¡। हामी िचया र समोसा मगाएर 
पछाडीको टेवल कुसüमा बसेर गफ गदá खाजा 
खाँदै गदा9 bयाकõयाक झोला बोकेका पJहले 
हामीले नदेखेका अपZरिचत तीन जना यवुकहY 
बलबहादरुको पसलमा पसे। बलबहादरु संग 
केहM बेर कुराकानी गरेर हामी भ"दा परको 
टेबलुमा बसेर आपसमा खNयाक खसुकु कुरा 
गZर रहेको एक 2छनमा हामी खाजाको पैसा 
2तरेर Jह¥ौ। हामी जाँदा उनीहY _यहM बसेर 
आपसी कुरा गZररहेका 2थए। हामी खाजाको 
पैसा 2तरेर बाJहर 2नNकदै गदा9 अकä टोल नयाँ 
बNतीका डरबहादरु 2ब.क. प2न लसुøु 
बलबहादरुको पसलमा 2छरेका 2थए। _यो 5दन 
_यस कुरालाई खास मह_व 5दइएन। हामी 
_यहाँबाट 2नNकेर आआèना घर 2तर ला7यU।   

६ Ñ _यúी कुराले माC घटनामा 
2छमेकãको संल7नतालाई कसरM पÖ का 
मा" न ुभयो त2न ? 

६ Ñ चैतको दोêो हæा 2तर 2नकुG जमा ग§डा 
माZरएको भ" ने हlला बजारमा चले प2छ हामी 
प2न यस बारेमा चासो राs न थाlयौ भनेर त 
मैले भ2न सक¡ । यसै |ममा एक 5दन मनोज 
सरले नयाँ जानकारM 5दन ुभयो। उहाँले भ" न ु
भयो हामीले _यो 5दन बलबहादरुको पसलमा 
खाजा खाँदै गदा9 आएका तीन जना मàयेको 
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एक जना wयिz यो घटना बारेमा थाहा 
हनुभु"दा दईु 5दन अगा2ड साँझ पख फेरM 
बलबहादरु कहाँ आएर केहM बेर बसेर 2नNकेर 
गएका 2थए भ" ने मैले _यो िचया पसलभ"दा 
अगा2डको फे"सी पसलको साहलेु भनेर थाहा 
पाए ँभ≥ु भयो। हामी दबैु जना गएर फे"सी 
पसलका साह ुसराजलु 2मयाँलाई सोàदा उनले 
प2न JवNतारै सबै कुरा हामी लाई बताए। 
घटनाको समयमा बलबहादरुको पसलमा तीन 
जना अपZरिचत wयिz आएर कुराकानी गरेर 
बNन,ु घटना Vकाशमा आउनभु"दा एक दईु 
5दन अगा2ड _यहM मàयेको मा2नस फेरM 
बलबहादरु कहाँ आएर स(पक9  गरेर जान,ु अका9 
टोलका डरबहादरु प2न बलबहादरु कहाँ पटक 
पटक आवत जावत गनु9 समेतका कुराले यो 
घटनामा बलवहादरु र डरबहादरुको स(ल7नता 
छ भ" ने कुरामा म Jवx वNत भएको हुँ।  

प2छ बलबहादरुको घर कोठा र आगँनबाट 
दसीका सामानहY बरामद भएकोबाट त झन 
पÖ का भएको छ।  

७- यस 2बषयमा तपाईलाई अY केहM 
भ" न मन लागेको छ Jक ? 

७ Ñ संरिIत दलु9भ ग§डाको चोरM िशकारM र 
खाग 2ब|ãमा स(ल7न हनुे जो कोहMलाई प2न 
कडा सजाय हनु ु पछ9। दोषीले छुट पाउँन ु
हुँदैन।  

८ Ñ प2छ मÅुाको कारवाहMको |ममा 
अदालतमा उपिNथत भएर तपाईलाई थाहा 
भएका मा2थ लेखाउन ुभएका कुरा वताएर 
"याय VJ|यामा सहयोग गनु9 पनn ह"ुछ। 
यसमा तपाईलाई कुनै असिजलो त हुँदैन 
2न ? 

८ Ñ "याय VJ|यामा सहयोग गनु9 सबै 
नागZरकको कत9wय हो। म समाजको एक 
िज(मेवार िशIक हुँ। बोलाईएको बखत 
अदालतमा उपिNथत भएर आफूलाई थाहा 
भएको कुरा बताउन सध§ तयार छु।  
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९ Ñ तपाईको कागजको wयहोरा तपाईले 
भने अनसुार लेिखयो Jक लेिखएन एक 
पटक पढेर सJहछाप गZर5दन ुहोस।  

९ Ñ मैले मा2थको wयहोरा सबै पढ¡। मैले 
भने अनसुार लेिखएको ठ≈क छ।  

सहMः 

नाम, थरः हZरबहादरु बNनेत 

ठेगानाः र_ ननगर न.पा. वडा नं. ५ िशवबNती।  
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पZरिशE टÑ२२ 
अनसु"धान V2तवेदनको ढाँचा 

(मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को अनसूुची १९ मा आधाZरत) 
(रािE Fय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन,२०२९ को दफा ३०(२) बमोिजम  

िजlला सरकारM वकãल काया9लयमा पेश गZरएको अनसु"धान V2तवेदन) 
 

oी िजlला सरकारM वकãल काया9लय, 

िचतवन, भरतपरु।  

Jवषयः मÅुा चलाउने 2नण9यको ला2ग अनसु"धान V2तवेदन VNततु गरेको।  

उपयु9z Jवषयमा, स.सं.अ. oी इि"दवर कँुवरको जाहेरM V2तवेदनले अनसु"धान Vार(भ 
भएको िचतवन रािE Fय 2नकुG ज 2भCको का2लवन IेCमा ग§डा मारM खाग काटM लगेको 
कसूरको अनसु"धानको 2सल2सलामा संकलन भएको 2न(नानसुारको Jववरण सJहतको 
स(बि"धत सÖ कल 2म2सल तथा दसीको सामान समेत यसैसाथ पेश गZर उz कसूरको 
स(ब"धमा V2तवादMहY उपर रािE Fय 2नकुG ज तथा व"यज"त ु संरIण ऐन, २०२९ 
बमोिजम अ2भयोगपC दायर गनn 2नण9यको ला2ग अनसु"धान अ2धकारMको राय सJहतको 
अनसु"धान V2तवदेन पेश गZरएको छ। 

 

१. कसूरको सूचना Vाõ त भएको वा उजूरM परेको 2म2त र समयः 
१- २०७६। १२। १३ 

२. अनसु"धान अ2धकारMको नाम, थर र दजा9ः oी िचCबहादरु वन, सहायक संरIण 
अ2धकृत।  

३. सूचना 5दने wयिzको नाम र ठेगानाः oी इि"दवर कँुवर, सहायक संरIण अ2धकृत।  
४. जाहेरM दरखाNत वा सूचनाको छोटकरM Jववरणः 

१- 2म2त २०७६। १२। १३ गते िच.रा.2न.अ"तग9त लौखानी VवेशÄारवाट खटM 
गएको गNती टोलMले रा.2न.को का2लवन IेCमा १५,२० 5दन अगा2ड मारेको, 
खाग काटM लगेको, मतृ ग§डाको लाश फेला पारेको।  
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२- 2म2त २०७६। १२। १३ को मचुlुकासँग स(बि"धत ग§डा मारेको काय9मा 
संल7न भएको एवं _यस काय9मा सहयोग पçु याएवापत ओमबहादरु Vजाबाट 
िचतवन, र_ ननगर नगरपा2लका वडा नं. १ खैरहनी बजार बNने बलबहादरु 
बोटेले Y.५०,०००। Ñ (पचास हजार) 2लएको भ2न सरुाकãबाट खlुन 
आएको।  

५. कसूर घटेको 2म2त, समय र Nथानः ग§डाको लाश फेला परेको 2म2त २०७६। 
१२। १३ भ"दा अ"दाजी १५-२० 5दन अगा2ड। िचतवन रािE Fय 2नकुG ज 2भCको 
का2लवन IेC।  

६. कसूरबाट पी2डत wयिzको सनाखत भएको 2म2त र समयः यसमा स(बि"धत 
नरहेको।  

७. कसूरदार प|ाउ भएको 2म2त, समय र Nथानः 
१- 2म2त २०७७। ०२। २० मा बलबहादरु बोटे 2नजको पसल घरबाट प|ाउ 

परेको।  
२- 2म2त २०७७। ०२। २५ मा डरबहादरु 2ब.क. र_ ननगर न.पा. वडा नं ४ 

ग§डाचोकबाट प|ाउ परेको।  
८. कसूरदारको नाम, थर, उमेर र वतनः 

१- ओमबहादरु Vजा, ४२ वष9, भरतपरु न.पा. वडा नं. ९ Vतापपरु हाल कारागर 
काया9लय भरतपरु िचतवन।  

२- सोनाम लामा, वष9 ३७, मनहZर न. पा. वडा नं. ३ मनहZर बजार, मकवानपरु।  
३- दखुन चौधरM, वष9 ३६, मनहZर न. पा. वडा नं. ५ 2समल चौर।  
४- बलबहादरु बोटे वष9 ३७, र_ ननगर न.पा. वडा नं. १ खैरहनी बजार, िचतवन।  
५- डरबहादरु 2ब.क. वष9 ५२, र_ ननगर न.पा. वडा नं. ७ नयाँ बNती, िचतवन।  

९. कसूरदारको बाब ुआमाको नाम र वतनः 
१०. अ2भयzुले अ2धकार Vाõ त अ2धकारM समI गरेको बयानको छोटकरM Jववरणः 

१- ओमबहादरु Vजाः चार पाँच वष9 अगा2डदेिख व"यज"तकुो चोरM िशकारM र 
आखेटोपहार 2ब|ãमा लागेको हुँ, यसै |ममा २०७५ सालमा 2नकुG ज बाJहर 
मेघौलMको मàयवNती IेCमा ग§डा मारM खाग काटM लगेको कसूरमा २ मJहना 
अगा2ड प|ाउ पZर कारागारमा छु, यो मÅुाको स(ब"धमा मैले डरबहादरु 2ब.क. 
संग पJहलेदेिखको पZरचय भएकोले सहयोगको ला2ग अY कसैलाई िचनाइ5दन 
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भने अनसुार उनले खैरहनी बजारका बलबहादरुसँग िचनजान गराई 5दए, गएको 
चैत स|ा2तको 5दन म, सोनाम लामा र दखुन चौधरM समेत तीन जना साँझ 
पख बलबहादरुको दोकानमा आई _यहM सबै जनाले खाना खाएर डरबहादर 
समेतलाई 2लएर हामी चार जना राती चोरबाटोबाट 2नकुG ज 2भC Vवेश गZर 
का2लवन IेCमा ग§डा देिखएकोले दखुन चौधरMले साथमा बोकेको व"दकुले 
ग§डालाई गोलM हा"दा गैडाको घाँटM नेर गोलM लागेछ, केहM पर गएर गैडा 
ढlयो तYु"तै मेरो झोलामा भएको ब"चरोले _यसको खाग काटेर झोलामा हालेर 
हामी हतार हतार 2नकुG ज बाJहर 2नNकेर राती ३ बजे बलबहादरुको घरमा 
आएर पानी तताउन लगायौ, खाग उ2सनेर रU छाला छु∫ाएर सफा गरेर 
õलािNटकका õयाक गरेर झोलामा राखेर _यहाँबाट Jह¥U, खाग 2ब|ã भएप2छ 
खवर गरUला भनेर खाग मैले राख¡, राजमाग9 छेउको बस 2बसौनीमा बस कुरेर 
साथीहY आआèनो घर 2तर लागे। पछ≈ मैले _यो खाग काठमाrडूबाट आएको 
मने"L राणालाई Y. ५ लाखमा 2ब|ã गरे। _यो पैसा मàये सोनाम, दखुन र 
डरबहादरुलाई असी असी हजार र बलबहादरुलाई पाचास हजार 5दएर बाँकã 
दईुलाख दश हजार मैले राख¡ भ" ने समेत ओमबहादरु Vजाको बयान।  

२- डरबहादरु 2ब.क. - ओमबहादरु Vजासँग धेरै पJहलेदेिख पZरचय 2थयो, ग§डा 
मानn Jवषयमा कुरा हुँदा मैले आजभोलM का2लवन IेCमा ग§डा देिखएको छ 
भ" ने जानकारM पाएको छु भनेको 2थए,ँ प2छ उनीहYलाई मैले बलबहादरुसँग 
स(पक9  गराइ5दए,ँ चैत स|ा2तको 5दन बलबहादरु कहाँ ज(मा भएर मलाई 
समेत 2लएर उनीहY कालMवनमा गए र ग§डालाई गोलM हानी खाग काटेर 
lयाएर बलबहादरु कहाँ खाग सफा गरेर प2छ भेटUला भनेर उनीहY गएका 
हनु,् प2छ ओमबहादरुले मलाई असी हजार Yपैया 5दएका हनु,् मैले कालMवनको 
बाटो देखाइ सहयोग गरेको हो, गोलM हानेको खाग काटेको होइन, यो भ"दा 
पJहले यNतो कसूरमा लागेको 2थइन भ" ने समेत डरबहादरु 2ब.क. को बयान।  

३- बलबहादरु बोटेः डरबहादरुले ओमबहादरु समेतसँग िचनजान गराइ 5दएका, चैत 
स|ा2तको साँझ ओमबहादरु समेत मेरो पसलमा आई खाना खाई डरबहादरु 
समेत भई जóल जान भ2न गएका हनु, राती फक∆ आएर खाग सफा गZर गए, 
प2छ ओमबहादरुले Y पचास हजार 5दएको हो, यो भ"दा पJहले यNतो कसूर 
गरेको छैन भ" ने समेत बलबहादरु बोटेको बयान।  
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११. कसूरबाट पी2डत wयिzको नाम, थर, उमेर र ठेगानाः यसमा स(बि"धत नरहेको।  
१२. घटनाNथलको N पE ट Jववरण तथा िचCणः 
१३. कसूर गदा9 Vयोग गZरएको साधन वा हातह2तयारः ब"दकु, बªरो।  
१४. घटनाको कारण र कसूरदारको मनसायः गैर कानूनी तवरले धन कमाउने उÅेxयले 

ग§डालाई गोलM हानी खाग काटेको।  
१५. अनसु"धान अ2धकारMको VNताJवत राय र सजाय माग दाबीः  

o २०७६। १२। १३ भ"दा १५-२० 5दन पJहले िचतवन रािE Fय 2नकुG ज 
2भC का2लवन IेCको जóलमा भाले ग§डालाई गोलM हानी लडाई खाग काटM 
लगेको भ" ने स.सं.अ. 2मठाराम अ2धकारM समेतको 2म2त २०७६। १२। १३ 
को V2तवदेन र लाश जाँच मचुlुकाबाट देिखएको।  

o उz कसूरमा V. ओम बहादरु Vजा र बलबहादरु बोटे समेत संल7न रहेको 
भ" ने सूचना Vाõ त भएको भ" ने स.सं.अ इि"दवर कँुवरको जाहेरM V2तवेदनमा 
उlलेख भएको।  

o V2तवादMहY ओमबहादरु Vजा, डरबहादरु 2ब.क. र बलबहादरु बोटे तीनै जनाले 
अ2धकारVाõ त अ2धकारM समI बयान गदा9 कसूरमा आआèनो संल7नता Nवीकार 
गरेका,  

o बलबहादरुको कोठाबाट ओमबहादरुका सामानहY बरामद भएको, ती सामानहY 
आèना हनु भ2न ओमबहादरुले सनाखत गरेको,  

o बलबहादरुको घर पछाडीको आगनबाट ग§डाको रU र छाला जNतो वNत ुबरामद 
भएको, सो वNत ुकेि"Lय Jव2धJवÉान Vयोगशालामा पZरIण गन9 पठाउँदा उz 
वNत ुसंरिIत व"यज"त ुग§डाको रU र छालाको हो भ" ने JवशेषÉको राय Vाõ त 
भएको,  

o Jहमालय ब§क टाँडी शाखाबाट Vाõ त व§क Nटेटमेrटबाट V. बलबहादरु र 
डरबहादरुले बयानमा उlलेख गरे अनसुारको रकम 2नजहYको खातामा सो 
2म2तमा ज(मा भएको भ" ने देिखएको र 

o बारदातका बखत V2तवादMहY खैरहनी बजारमा भेटघाट तथा ओहोर दोहोर 
गरेको भ" ने बिुझएका हZरबहादरु बNनेत समेतको कागजबाट N पE ट भएको।  
१- अनसु"धानको 2सल2सलामा सû2लत उपयु9z VमाणहYबाट V2तवादMहY मàये 

ओमबहादरु Vजा, डरबहादरु 2ब.क., सोनाम लामा र दखुन चौधरMले २०७६ 
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साल चैत स|ा2त अथा9त चैत १ गतेका 5दनको राती िचतवन रािE Fय 
2नकुG जमा गैरकानूनी ढंगले Vवेश गZर का2लवन IेCमा संरिIत व"यज"त ु
ग§डालाई गोलM हानी मारM _यसको खाग काटM V. बलबहादरुको घरमा 
lयाई सफा गZर गएको र उz खाग V. ओमबहादरुले मने"L राणालाई 
2ब|ã गZर आएको रकम पाँचै जनाले बाँडी 2लएको भ" ने Vमािणत हनु 
आएको।  

२- अ2भयzुहY मàये ओमबहादरु Vजा VNततु वारदातको मsुय योजनाकार 
तथा गोलM लागी ढलेको गैडाको खाग बªरोले का¶ने र खाग 2ब|ã गZर 
ठूलो रकम फाइदा 2लने wयिz भ" ने देिखएका छन ्भने दखुन चौधरM 
ब"दकुले ग§डालाई गोलM हानी मानn wयिz एवं सोनाम लामा र डरबहादरु 
पJहलेदेिख नै यो वारदातको योजनामा संल7न भई अ"य V2तवादMहYको 
साथमा 2नकुG ज 2भC गई ग§डा मानn र खाग काटM lयाउने तथा सफा गनn 
समेतको काममा सहभागी भई खाग 2ब|ãबाट आएको रकम बाँडी खाने 
wयिz भ" ने देिखएका छन।् अ2भयzु मàयेका बलबहादरु बोटेले 
डरबहादरुको सlलाह अनसुार अ"य अ2भयzुहYसँग भेट पZरचय सरसlलाह 
गZर अ2भयzुहYलाई बोलाउने बNने खाने wयवNथा गZर खाग सफा गनn र 
अ2भयzु ओमबहादरुका सामानहY सरुिIत रािख5दने समेतको काय9मा 
सहयोग गरेको र खाग 2ब|ãबाट आएको रकम बाँडी खाएको भ" ने 
देिखएको छ।  

३- Vाõ त Vमाणबाट V2तवादM ओमबहादरु, डर बहादरु, दखुन र सोनामले रािE Fय 
2नकुG ज 2भC गैरकानूनी तवरले Vवेश गZर संरिIत व"यज"त ुग§डालाई 
गोलM हानी मारM उz ग§डाको खाग काटM सो खाग 2ब|ã गZर आएको 
रकम बाँडी 2लएको भ" ने देिखएकोले 2नजहY चारै जनाले रािE Fय 2नकुG ज 
तथा व"यज"त ु संरIण ऐन,२०२९ को दफा २६ को उपदफा (१) 
अ"तग9रको कसूर गरेकाले 2नजहY चारै जनालाई सोहM दफा २६(१) 
बमोिजम सजायको माग दावी 2लई अ2भयोगपC दता9 गनु9 पनn, र 

४- अका9 अ2भयzु V2तवादM बलबहादरु बोटे ग§डा मानn समूहमा 2मलेर जóल2भC 
गएको नदेिखएप2न 2नजले डरबहादरुको सlलाह अनसुार V. ओमबहादरु 
समेतसँग पZरचय गZर 2नजहYको सlलाहमा पसी बारदातका 5दन अ"य 
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V2तवादMहYलाई आèनो घरमा बोलाई खान खवुाई जóल पठाएको र अ"य 
V2तवादMहYले ग§डा मारM खाग काटM lयाएप2छ सो खाग सफा गनn काय9मा 
मदत गरेको र प2छ खाग 2ब|ãको रकम बाँडी खाएको भ" ने देिखएकोले 
2नजले ग§डा मानn र खाग 2ब|ã गनn कसूरमा स(ल7न रहेका V ओमबहादरु 
Vजा समेतका wयिzलाई सो काय9मा मदत गरेको म2तयार भ" ने देिखएकोले 
2नजलाई उz ऐनको दफा २७ को कसूरमा सोहM दफाको V2तव"धा_मक 
Vावधान अनसुार V. ओमबहादरु Vजा समेतका मsुय कसूरदारलाई हनेु 
सजाय सरह नै दफा २६(१) बमोिजम सजायको माग दावी 2लने,  

५- साथै V. बलबहादरु बोटेले Vार(भ देिख नै घटनाको तयारM र घटनाको 
Vकृ2त तथा आफू र अ"य कसूरदारहYको संल7नता समेतको बारेमा आफू 
साJवत भई यथाथ9 जानकारM 5दई अनसु"धानमा सहयोग गरेकोले 2नजको 
हकमा मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ३३ अनसुार 
कानून बमोिजम 2नजलाई हनेु सजायमा पचास V2तशत छुटको ला2ग समेत 
2सफाZरश गZरएको छ।  

६- V. ओमबहादरुसँग ग§डाको खाग खZरद गZर 2लने wयिz भ2न 2नजले उlलेख 
गरेका wयिz मने"L राणाको हकमा 2नजको यथाथ9 ठेगान हालस(म खlुन 
नसकेकोले 2नजको हकमा 2नज प|ाउ परेमा वा यJकन ठेगाना खलेुमा 
सोहM बखत कानून बमोिजम अ2भयोग दावी 2लई अ2भयोगपC पेश गनn 
wयहोरा समेत अनरुोध गZरएको छ।  

१६. I2तपूतü भराउन ु पनn भए को कसलाई क2त I2तपू2त9 भराउन ु पनn हो सोको 
Jववरणः यसमा स(बि"धत नरहेको।  

१७. कसूरको बारेमा थाहा पाउने साIीहYको नाम, थर, वतन र 2नजहYले अनसु"धान 
अ2धकारM समI गरेको कागजको संिIõ त Jववरणः 
१- oी हZरबहादरु बNनेत, र_ ननगर नगरपा2लका वडा नं. ५ िशवबNती Ñ घटनाको 

5दन ओमबहादरु समेतका V2तवादMहYलाई V. बलबहादरु बोटेको पसल घरमा 
देखेको।  

२- oी मोहन चौधरM र_ ननगर न.पा. वडा नं. ७ Vतापपरु Ñ घटनाको 5दन 
ओमबहादरु समेतका V2तवादMलाई V. बलबहादरु बोटेको घरमा देखेको।  
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३- oी सराजलु 2मयाँ, र_ ननगर न.पा. वडा नं ४ खैरहनी बजार Ñ घटनाको 5दन 
ओमबहादरु समेतका V2तवादMलाई V. बलबहादरुको घरमा देखेको र _यसको 
१०-१२ 5दन प2छ V. ओमबहादरुलाई बलबहादरुको घरमा आएर केहM बेर 
प2छ फकn को देखेको।  

१८. कसूरसँग स(बि"धत भौ2तक सबदु Vमाणः  
१- V. बलबहादरु बोटेको घर कोठाबाट बरामद भएको V. ओमबहादरुको झोला, 

लगाउने कपडा र नागZरकताको VमाणपCको फोटोकपी 
२- V. बलबहादरुको घर पछाडीको आगँन छेउबाट बरामद भएको ग§डाको रU र 

छालाका टु|ा  
३- V. बलबहादरु र V. डरबहादरुको नामको Jहमालय ब§û टाँडी शाखा 

काया9लयबाट Vाõ त २०७६ साल चैत मJहनाको बैû Nटेटमेrट 
१९. अ"य केहM कुरा उlलेख गनु9पनn भए सोको Jववरणः 
२०. VNततु कागजातहYको 2सल2सलेवार Jववरणः  
 

अनसु"धान अ2धकारMः  

सहMः............................. 

नाम, थरः (िचCबहादरु वन) 

पदः सहायक संरIण अ2धकृत 

काया9लयः िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय 2म2तः २०७७। ०३। ०५  
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पZरिशE टÑ२३ 
अ2भयोगपCको ढाँचा 

(मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहताको अनसूुची २० मा आधाZरत) 
 

अदालतले भनnः  

दता9 न(बरः 

दता9 2म2तः 

oी िचतवन िजlला अदालतमा रािE Fय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन,२०२९ को 
दफा ३० अ"तग9त दायर गरेको  

अ2भयोगपC 

२०७७ सालको न(बर ............. 

 

स.सं.अ. इि"दवर कँुवरको जाहेरM V2तवेदनले नेपाल सरकार .............. 
 ................. वादM 

JवYc 

१. oी ओमबहादरु Vजा, उमेर - वष9 ४२, ठेगाना - िचतवन िजlला, 
भरतपरु नगरपा2लका वडा नं. ९ Vतापपरु Ñ १ 

२. oी दखुन चौधरM, उमेर - वष9 ३६, ठेगाना - मनहZर न. पा. वडा नं. 
५ 2समल चौर - १ 

३. oी सोनाम लामा, उमेर Ñ वष9 ३७, ठेगाना - मनहZर न. पा. वडा नं. 
३ मनहZर बजार, मकवानपरु - १ 

४. oी डरबहादरु 2ब.क., उमेर Ñ वष9 ५२, ठेगाना Ñ िचतवन िजlला, 
र_ ननगर नगरपा2लका वडा नं. ७ नयाँबNती Ñ १ 

५. oी बलबहादरु बोटे, उमेर - वष9 ३७, ठेगाना - र_ ननगर न.पा. वडा नं. १ 
खैरहनी बजार, िचतवन - १   .........  .......  
 .........     V2तवादM 
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मÅुाः ग§डा मारM खाग 2ब|ã गरेको।  

केशको bयहोराः 

(१) घटनाNथल र लाश Vकृ2त मचुलुकाः 2म2त २०७६। १२। १३ गते 
िच.रा.2न.अ"तग9त लौखानी VवेशÄारवाट खटM गएको गNती टोलMले िचतवन 
रािE Fय 2नकुG ज 2भCको पूव9मा म5द9घोल, पि∂ममा कुमारवतü सामदुाJयक वन, 
उúरमा 2सकn टाप,ु दिIणमा बादरझलुा यी चौहJc2भC का2लवन IेCमा १५,२० 
5दन अगा2ड मारेर खाग काटM लगेको, अ"दाजी १४। १५ बष9को मतृ ग§डाको 
लाश फेला पारेको भ" ने घटनाNथल एवं लाश Vकृ2त मचुlुका।  

(२) स.सं.अ. 2मठाराम अ2धकारM समेतको V2तवेदनः 2म2त २०७६। १२। १३ 
का 5दन का2लवन IेCमा आफूसमेतको गNती टोलMले फेला पारेको मतृ ग§डाको 
घटनाNथल तथा लाश जाँच मचुlुका पेश गरेको भ" ने स.सं.अ. 2मठाराम 
अ2धकारM समेतको V2तवेदन।  

(३) स.सं.अ. इि"दवर कँुवरको जाहेरM V2तवेदनः 2म2त २०७६। १२। १३ को 
ग§डा मारM खाग काटM लगेको Jवषयको स.सं.अ. oी 2मठाराम अ2धकारM समेतको 
V2तवेदनसँग स(बि"धत घटनामा २०७६ साल फागनु मJहनाको अि"तम हæा2तर 
2नकुG ज IेC2भC ग§डा मान9 जाने wयिz ओमबहादरु Vजा समेतलाई आèनो 
घरमा बास बNन 5दई _यस काय9मा सहयोग पçु याएवापत ओमबहादरु Vजाबाट 
िचतवन, र_ ननगर नगरपा2लका वडा नं. १ खैरहनी बजार बNने बलबहादरु 
बोटेले Y.५०,०००। Ñ (पचास हजार) 2लएको भ2न सरुाकãबाट खlुन 
आएकोले 2नजहYलाई प|ाउ गZर अनसु"धान तहJककात गZर 2नजहYबाट 
कसूर र कसूरदारको बारेमा यथाथ9 Jववरण खलुाउन लगाई कसूरदारहYका 
JवYc कानूनी कारवाहM गZर पाउँ भ" ने स.सं.अ. oी इि"दवर कँुवरको 2म2त 
२०७७। ०२। १५ को जाहेरM V2तवेदन।  

(४) अदालतबाट अनमु2त 2लई बलबहादरु बोटेलाई 2म2त २०७७। ०२। २० मा 
प|ाउ गZरएको।  

(५) बलबहादरुलाई Jहरासतमा रािख अनसु"धान गन9 िचतवन िजlला अदालतबाट 
२१ 5दन (याद थप भएको।  
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(६) V. बलबहादरु बोटेको अनसु"धान अ2धकारM समIको वयानः 2छमेकã डरबहादरु 
2ब.क. ले गएको फागनु मJहनाको शYु 2तर ओमबहादरु Vजा र सोनाम लामा 
संग स(पक9  गराई 5दएको, चैत स|ा2तको 5दन ओमबहादरु, सोनाम र अकä 
एक जनाशमेत आèनो घरमा आई खाना खाई जóल गएको, फकn र आएर 
खाग सफा गZर 2लएर गएको, झोला आफू कहाँ नै छोडेर गएको, खाग सफा 
गदा9को रU र छालाको टु|ा घर पछाडी गा2ड5दएको, प2छ ओमबहादरुले Y. 
पचास हजार 5दएको, सो मàयेको Y. चा2लस हजार Jहमालय ब§कको टाँडी 
शाखामा ज(मा गरेको भ" ने समेत wयहोराको 2म2त २०७७। ०२। २२ को 
बयान।  

(७) V. बलबहादरु बोटेको घर खानतलासीः 2म2त २०७७। ०२। २३ गते V. 
बलबहादरु बोटेको घर खानतलासी गदा9 2नजहY स_ु ने कोठाको दराजबाट 
2नजले बयानमा उlलेख गरे अनसुारको झोला र V. ओमबहादरु Vजाको 
नागZरकताको VमाणपCको फोटोकपी समेतका सामान बरामद भएको।  

(८) दसी बरामद मचुlुकाः 2म2त २०७७। ०२। २३ गते V. बलबहादरु बोटेको 
घर पछाडीको आगँनको छेउमा खनी हेदा9 ग§डाको जNतो रU र छालाका टु|ाहY 
बरामद भएको।  

(९) V2तवादMहYले अनसु"धान अ2धकारM समI गरेको बयानको संिIõ त bयहोराः 

१. V. डरबहादरु 2ब.क. हाल कारागार काया9लय भरतपरुमा थनुामा रहेका 
ओमबहादरु Vजासँग मेरो केहM वष9 पJहलेदेिख िचनजान 2थयो, प2छ उनले 
नै ग§डाको खाग 2ब|ãबाट राîो आमदानी ह"ुछ 2मलेर केहM गरU भनेर 
सlलाह 5दए, मैले प2न ह"ुछ मैले के गन9 पछ9 गछु9 भन¡, उनले तपाई ग§डा 
कता छ भ" ने र ग§डा गिNतवालाहY कता छन ्भ" ने कुरा ब¢ुदै गनु9स अY 
म 2मलाउँला भनेका 2थए, प2छ एक 5दन उनले तपाईको बजार 2तर खाना 
खान बास बNन सिजलो हनेु हामीलाई मदत गन9 सÖने कुनै wयिzसँग 
स(पक9  गराइ 5दनसु ्न हामीलाई परेको बेलामा सहयोग ह"ुछ उसलाई प2न 
फाइदै ह"ुछ भनेका 2थए, _यसै अनसुार मैले गएको फागनु मJहनाको शYु 
2तर एक 5दन ओमबहादरु र उनको साथी सोनामलाई बलबहादरुको पसल 
घरमा लगेर उनीहYलाई पZरचय गराई 5दएको 2थए,ँ फागनु मJहनाको 
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आिखरM 2तर मैले बजारमा यता उता कुरा ब¢ुदा आजभोलM का2लवन IेCमा 
ग§डा देिखएको छ भ" ने 2नकुG जका मा2नसको कुरा सनेुकोले _यो कुरा 
ओमबहादरुलाई खवर गर¡ , चैत स|ा2तको 5दन ओमबहादरुले मेरो 
मोबाइलमा फोन गरेर बेलकुã 2तर हामी आउँछU अिNतको पसलमा भेटU 
भनेकाले म साँझ 2तर बलबहादरुको पसलमा जाँदा ओमबहादरु र उनका 
साथी सोनाम र दखुन आएर खाजा खाँदै रहेछन ्म प2न _यहM बसेर खाजा 
खाए,ँ राती कालMवन 2तरको बाटो देखाउन भनेर मलाई प2न उनीहYले संगै 
जान भनेकोले ओमबहादरु. सोनाम, दखुन र म चार जना 2नकुG जको चोर 
बाटोबाट पसेर का2लवन गयU, _यहाँ एउटा ग§ड भेJटयो, दखुनले गोलM हाने, 
ग§डा ढलेप2छ ओमबहादरुले बªरोले खाग काटे, _यसप2छ _यो खाग 2लएर 
हामी हतार हतार रा2त नै बलबहादरुको घरमा आएर बलबहादरु कहाँ पानी 
तताएर खाग सफा गरेर प2छ भेटUला भनेर ओमबहादरुहY तीन जना बस 
2बसौनी 2तर लागे, म आèनो घर गए,ँ केहM 5दनप2छ ओम बहादरुले मलाई 
असी हजार Yप§या 5दए, _यो मàये १५ हजार घर खच9को ला2ग राखेर ६५ 
हजार Yपैया टाँडी बजारमा रहेको Jहमालय ब§कको शाखामा मेरो खातामा 
ज(मा गरेको छु भ" ने समेत 2म2त २०७७। ०२। २६ मा भएको V. 
डरबहादरु 2ब.क. को बयान।  

२. V. ओमबहादरु Vजाः तीन वष9 पJहले चोरM मÅुामा कारागारमा थनुामा बNदा 
ग§डा मÅुामा थनुामा रहेका मान2संह खvकासó पZरचय भएको, उनले ग§डाको 
खाग 2ब|ãबाट धेरै फाइदा हनेु कुरा गदá यNतो काममा लागेका मा2नसको 
बारेमा समेत बताएका 2थए, चोरM मÅुामा छ मJहना जेल बसेर 2नNकेप2छ 
मैले प2न ग§डा मारM खाग का¶ने खZरद 2ब|ã गनn मा2नसहYसँग स(पक9  
बढाउन थाल¡, खाग खZरद गनn मा2नसहYको बारेमा प2न थाहा पाउन थाल¡, 
यNतैमा काठमाडU हाúीगौडाका मने"L राणाले ल 2तमीहYले खाग पायौ भने 
मलाई खवर गर म खZरद गZर5द"छु राî ैपैसा 5दउँला भनेका 2थए, मैले 
प2न ह"ुछ हामीले खाग भेटायU भने तपाईलाई खवर गरUला भनेर उनको 
फोन न(बर 2लएको 2थए,ँ _यसप2छ मैले ग§डा मानn काममा लागेको मनहरM 
2समलचौरको दखुन चौधरM र सोनाम लामा संग स(पक9  गरेर 2नकुG ज र 
मàयवतü IेC 2भC ग§डा मानn र खाग 2ब|ã गनn योजना बनाए,ँ हामी तीन 



 
- 147 - 

जना र मेरो वडा कै JहÖमत Vजा र सेते बोटे समेत पाँच जना भएर 
२०७५ सालमा मेघौलMको मàयवतü IेCमा एउटा ग§डा मारेर खाग काटेर 
खाग 2ब|ã गरेका 2थयU। _यो घटनाको बारेमा चलेको मÅुामा म गएको 
बैशाख ५ गते प|ाउ परेर हाल थनुामा छु। सोनाम र दखुन फरार छन।्  

यो मÅुामा मैले डरबहादरुलाई भनेर बलबहादरुसँग पZरचय गरेर चैत 
स|ा2तको 5दन बेलकुã पख सोनाम दखुन र म बलबहादरु कहाँ आएर 
डरबहादरु समेत भएर खाना खाएर रात 2छिõपए प2छ डरबहादरुलाई बाटो 
देखाउन लगाएर का2लवन IेC 2तर गयU, _यहाँ केहM बेर खोजे प2छ एउटा 
ग§डा देिखयो र दखुनले गोलM हा"यो, ग§डा केहM पर गएर ढलेप2छ मैले 
झोलामा बोकेको बªरोले ग§डाको खाग काटेर झोलामा राख¡ र हामी हतार 
हतार _यहाँबाट 2नNकेर बलबहादरुको घरमा आएर पानी तताउन लगाएर 
छाला र रU हटाएर खाग सफा गरेर खाग õलाJ≠कमा पोको पारेर झोलामा 
हालेर हामी _यहाँबाट Jह¥U, साथीहY आआèनो घर 2तर लागे, म प2न 
केहM समय कुरेर एउटा बसमा चढेर भरतपरु हुँदै घर आए,ँ भो2लपlटै मैले 
मने"L राणालाई फोन गरेर खाग भेJटएको छ क2तमा खZरद गनु9 ह"ुछ 
भनेर सोध¡, उनले यो पटक अिlल बजार खNकेको छ पJहलेको भ"दा केहM 
कम ह"ुछ पJहलेको ज2त सात होइन पाँचमा ह"ुछ भने lयाउ भने, पJहले 
सात लाख 5दएका 2थए यो पटक दईु लाख कम भने, एक 2छन 2बचार 
गरेर मैले ह"ुछ भन¡, _यसप2छ उनले भने अनसुार नै म भरतपरुबाट एउटा 
∫Öसी जीपमा चढेर काठमाrडू नयाँ बस पाक9  गए,ँ _यहा ँजीपबाट ओलnर 
Zरङरोडको बस चढेर महाराजगंज चोकमा ओलn र भाटभटेनी पसल 
अगाडीको एउटा िचया पसलबाट मैले मने"Lलाई फोन गरेर आफू यहाँ 
आएको कुरा बताए,ँ उनले मलाई आधा घrटा प2छ पJहलेकै ठाउँमा आउ 
म गाडीमा आउँछु भने, म िचया पसलमा िचया खाएर आधा घrटा प2छ 
भाटभटेनी पसलको पछाडीको बाटोबाट १० 2मनेट ज2त Jहँडेर एउटा 
Jपपलको Yख भएको एका"त ठाउँमा पगेुर मने"Lलाई खोज¡, उनलाई 
देिखन, फोन गरेको आउँदैछु भने, एकै2छन प2छ पि∂म तफ9 बाट एउटा 
कार आयो, मेरो निजकै कार रोकेर कार 2भCैबाट मने"Lले मलाई मोटरमा 
चòन भने, म उनले भने जNतै उनको कारमा चढ¡ , उनले JवNतारै कार म 
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आएको बाटोबाटै भाटभटेनी पसलको छेउबाट Zरङरोडमा lयाए, बाटोमा 
कार 2भCै खागको बारेमा कुरा भयो, मैले JवNतारै मेरो झोलाबाट खाग 
िझकेर उनलाई देखाएर उनको झोलामा रािख5दए,ँ उनले _यहM झोलाको 
अकä खrडमा पाँच मठुा छ 2तîो झोलामा राख भनेकोले मैले प2न उनको 
झोलाबाट हजार दरका नोटका पाँच मठुा नोट मेरो झोलामा राख¡, _यसप2छ 
उनले मलाई भाटभटेनी पसल अगाडी lयाएर ल हैत 2तमी अब जाउ फोनमा 
कुरा गरUला भनेर मलाई कारबाट ओल9न भने, म कारबाट ओलn, उनी 
कार दौडाएर महाराजगंज चोक 2तरबाट उúर 2तर लागे। म झोला समातेर 
हो2सयारM पूव9क बस पाक9  निजकको सनुौलो गे≠ हाउसमा आएर एउटा 
कोठा 2लएर _यो 5दन _यहM बस¡। भो2लपlट एउटा Vाइभेट गाडीमा 2मलाएर 
नारायणगढ आए।ँ खाग 2ब|ã गरेर आएको पाँच लाख मàये सोनाम, दखुन 
र डरबहादरुलाई असी असी हजार र बलबहादरुलाई पचास हजार 5दए ँ
बाँकã पैसा आफैले राख¡, मने"Lले आèनो घर प2न नदेखाएको र ठेगाना 
प2न N पE ट नभनेकोले उसको ठेगाना मलाई थाहा छैन, गाडी न(बर प2न 
मैले याद गZरन, गोरो अ7लो ४५ वष9 ज2तको 2मजा2सलो मा"छे मने"Lलाई 
देखेमा म िच≥ िचनाउन सÖछु भ" ने समेत 2म2त २०७७। ०२। २८ को 
V. ओमबहादरु Vजाको बयान।  

३. बलबहादरु बोटेः डरबहादरुले ओमबहादरु समेतसँग िचनजान गराइ 5दएका, 
चैत स|ा2तको साँझ ओमबहादरु समेत मेरो पसलमा आई खाना खाई 
डरबहादरु समेत भई जóल जान भ2न गएका हनु, राती फक∆ आएर खाग 
सफा गZर गए, प2छ ओमबहादरुले Y पचास हजार 5दएको हो, यो भ"दा 
पJहले यNतो कसूर गरेको छैन भ" ने समेत बलबहादरु बोटेको बयान।  

(१०) संक2लत VमाणहYः 

१. पZरIणको ला2ग पठाइएको नमूना नं. १ ग§डाको रU र नमूना नं. २ को 
वNत ुमतृ ग§डाको छाला देिखएको भ" ने रािE Fय Jव2ध JवÉान Vयोगशालाको 
2म2त २०७७। ०२। ३१ को पZरIण V2तवेदन।  
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२. V. बलबहादरु बोटे र V. डरबहादरु 2ब.क. का नाउँमा Jहमालय ब§क शाखा 
काया9लय टाँडी िचतवनमा रहेको बचत खाताको गत २०७६ चैत मJहनाको 
ब§क Nटेटमेrट।  

३. V. ओमबहादरु Vजाका नाउँमा नेपाल ब§क 2ल2मटेड नारायणगढ शाखामा 
रहेको बचत खाताको २०७६ साल चैत मJहनाको ब§क Nटेटमेrट।  

(११) अनसु"धानको |ममा बिुझएका wयिzहYको कागजको bयहोराः 

१. oी हZरबहादरु बNनेतः २०७६ चैत स|ा2तको 5दन साँझ V. बलबहादरु 
बोटेको िचया पसलमा खाजा खान जाँदा अपZरिचत तीन जना wयिzहY 
आएर खाजा खाँदै गरेको देखेको र _यस मàयेको एक जना _यसको १० 
Ñ १२ 5दन प2छ पनुः _यहाँ आएर बलबहादरुलाई भेटेर गएको भ" ने 
सनेुको र अJहले ती wयिz V. ओमबहादरु Vजा रहेछन ्भ" ने थाहा पाए।ँ  

२. oी मनोज चौधरMः २०७६ चैत स|ा2तको 5दन साँझ V. बलबहादरु बोटेको 
िचया पसलमा खाजा खान जाँदा अपZरिचत तीन जना wयिzहY आएर खाजा 
खाँदै गरेको देखेको र _यस मàयेको एक जना _यसको १० Ñ १२ 5दन 
प2छ पनुः _यहाँ आएर बलबहादरुलाई भेटेर गएको भ" ने सनेुको र अJहले 
ती wयिz V. ओमबहादरु Vजा रहेछन ्भ" ने थाहा पाए।ँ  

३. oी सराजलु 2मयाँ Ñ २०७६ साल चैत स|ा2तको 5दन V. बलबहादरुको 
पसलमा अपZरिचत तीन जना मा2नस आई बसेको, V. डरबहादरु र V. 
बलबहादरु प2न उनीहYसँग कुरा गरेका देखेको, _यस प2छ डरबहादरु पटक 
पटक बलबहादरु कहाँ आउने जाने गरेको देखेको र चैतको ८ Ñ १० 
गते 2तर एक 5दन 5दउँसो पJहलेका तीन जना मàयेको एक जना wयिz 
आएर V. बलबहादरुसँग कुरा गरेर गएको देखेको 2थए ँ ती wयिz V. 
ओमबहादरु Vजा रहेछन ्भ" ने अJहले थाहा पाए।ँ  

(१२) मÅुा चलाउने गZर िज. स. व. का. िचतवनको 2नण9यः 

• V. ओमबहादरु Vजा, V. दखुन चौधरM, V. सोनाम लामा, V. डरबहादरु 
2ब.क. र V. बलबहादरु बोटे उपर रािE Fय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण 
ऐन, २०२९ को दफा १०, दफा २६(१) र दफा २७ ले 2नष2ेधत कसूरमा 
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सोहM ऐनको दफा २६(१ र २७ अनसुार सजाय हनु मागदावी 2लई मÅुा 
चलाउने।  

(१३) अ2भयzु उपर लगाएको अ2भयोगः 

VNततु मÅुामा अनसु"धानको |ममा संक2लत मा2थ उिlलिखत VमाणहYबाट 
V2तवादMहYले िचतवन रािE Fय 2नकुG ज 2भC गैरकानूनी तवरले Vवेश गZर 
2नकुG ज 2भCको का2लवन IेCमा अ"दाजी १०-१२ वष9 उमेरको भाले ग§डालाई 
ब"दकुले गोलM हानी मारM _यसको खाग काटM लगी 2ब|ã गरेको र _यसबाट 
आएको रकम आपसमा बाँडी 2लएको भ" ने तôय 2नJव9वाद Yपमा NथाJपत भएको 
छ। रािE Fय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ को दफा १० संग 
स(बि"धत अनसूुची -१ मा ग§डा (राइनो2सरस य2ुनक2न9स) लाई संरिIत 
व"यज"त ुभ2न सूचीकृत गZरएको छ। उz दफा १० ले 2तनीहYको िशकार 
गन9 2नषधे गरेको छ। सोहM ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) ले गैरकानूनी 
तZरकाले ग§डा मानn, घाइते बनाउने, खZरद गनn, 2ब|ã गनn वा हNता"तरण गZर 
2लने 5दने तथा ग§डाको खाग राs ने, खZरद गनn, 2ब|ã गनn वा ओसारपसार गनn 
wयिzलाई दश लाख Yप§यस(म जZरवाना वा प"ß वष9स(म कैद वा दवैु सजाय 
हनेु wयवNथा गरेको छ। यसै गZर उz ऐनको दफा २७ ले यो ऐन अ"तग9त 
कसूर ठहZरने कुनै अपराध गनn wयिzलाई जानी जानी मÅत 5दएमा _यNता 
मÅत गनn म2तयारलाई कसूरदारलाई हनेु सजायको आधी सजाय हनेु wयवNथा 
गरेको छ भने सोहM दफा २७ को V2तव"धा_मक खrडमा तर ग§डा2सत 
स(बि"धत कसूर गनn wयिzलाई कसूरदारलाई हनेु सजाय सरह नै सजाय हनेु 
wयवNथा गरेको छ। हालस(म संक2लत VमाणहYबाट V2तवादMहYले एक 
आपसमा सरसlलाह गZर योजना बनाई हातह2तयार समेत 2लई गैरकानूनी 
तवरले रािE Fय 2नकुG ज IेC 2भC Vवेश गZर संरिIत दलु9भ व"यज"त ुग§डालाई 
गोलM हानी मारM, सो ग§डाको खाग काटेर lयाई 2ब|ã गZर रकम बाँडी 2लएको 
भ" ने देिखन आएकोले V2तवादMहYले उपयु9z ऐनको दफा १० र दफा २६ 
(१) तथा दफा २७ ले 2नषधे गरेको कसूर गरेको भ" ने देिखएको छ। 
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(१४) अ2भयzुहYलाई हनु ुपनn सजायः 

उपयु9z संक2लत Vमाण र कानूनी Vावधानको पEृ ठभ2ूममा V2तवादMहYको 
आपरा2धक काय9को स"दभ9मा Jववेचना गदा9 देहायको V2तवादMहYलाई देहाय 
बमोिजम सजाय हनु माग गZरएको छः 

१, V. ओमबहादरु Vजाको हकमाः VNततु मÅुासँग स(बि"धत कसूर अथा9त 
िचतवन रािE Fय 2नकुG ज 2भCको का2लवन IेCमा गत चैत मJहनामा 
ग§डालाई गोलM हानी मारM खाग काटM लगेर 2ब|ã गनn घटनाका मsुय 
योजनाकार र शYुदेिख अ"_यस(म कसूरमा संल7न wयिz V. ओमबहादरु 
Vजा रहेछन ्भ" ने कुरा V2तवादM Nवयंको बयान, अ"य V2तवादMहYको बयान, 
बिुझएका wयिzको कागज समेतबाट N पE ट भएको छ। V. ओमबहादरुले 
नै अ"य V2तवादMहY सोनाम लामा, दखुन चौधरM, डरबहादरु 2ब.क. र 
बलबहादरु बोटेलाई संल7न गराई आफू समेत भई चोर बाटोबाट का2लवन 
IेCमा गई ग§डालाई गोलM हा≥ लगाई आफ§ ले खाग काटM 2लएर आएको, 
V. बलबहादरु बोटेको घरमा lयाई खाग सफा गZर लगेको र आफ§ ले खाग 
खZरद गनn wयिzलाई स(पक9  गZर खाग 2लएर काठमाrडू गई खाग 2ब|ã 
गZर 2ब|ãको रकम 2लएर आएको र सो रकम मàये केहM रकम अ"य 
V2तवादMहYलाई 5दई ठूलो रकम आफ§ ले राखेको भ" ने देिखएकोले VNततु 
मÅुाका मsुय कसूरदार V. ओमबहादरु Vजालाई रािE Fय 2नकुG ज तथा 
व"यज"त ु संरIण ऐन, २०२९ को दफा १० र दफा २६ (१) को 
कसूरमा सोहM दफा २६ को उपदफा (१) बमोिजम अ2धकतम सजायको 
माग दावी 2लइएको छ।  

२. V. दखुन चौधरMको हकमाः V. ओमबहादरु, V. डरबहादरु र V. 
बलबहादरुको अनसु"धान अ2धकारM समIको बयान समेतबाट VNततु 
बारदातमा 2नज पJहलेदेिख नै स(ल7न रहेको, आफ§ ले व"दकु 2लई अ"य 
V2तवादMहYसँग सरसlलाहमा पसी 2नकुG ज 2भC Vवेश गZर आफूले लगेको 
व"दकुले ग§डालाई गोलM हानी मारेको र खाग 2ब|ã गZर आएको पैसाको 
भाग JहNसा समेत खाएको र 2नज उपर यो भ"दा पJहले प2न ग§डा मारेको 
भ" ने मÅुा चलेको पेशेवार व"यज"त ुअपराधी भ" ने देिखएको छ। तर 2नज 
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V. दखुन चौधरM अनसु"धानको |ममा फेला पन9 सकेका छैनन।् कानूनी 
VJ|या छलेर सजायबाट उि(कने Vयासमा फरार भई बसेका छन।् यसरM 
व"यज"त ु स(व"धी कसूरमा पटक पटक संल7न भएका र कानूनी 
कारवाहMलाई छlदै Jहडेका V. दखुन चौधरMलाई रािE Fय 2नकुG ज तथा 
व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ को दफा १० र दफा २६(१) को कसूरमा 
सोहM दफा २६ को उपदफा (१) बमोिजम हदैस(मको सजायको माग दावी 
2लइएको छ।  

३. V. सोनाम लामाको हकमाः . ओमबहादरु, V. डरबहादरु र V. बलबहादरुको 
अनसु"धान अ2धकारM समIको बयान समेतबाट VNततु बारदातमा 2नज 
पJहलेदेिख नै स(ल7न रहेको, अ"य V2तवादMहYसँग सरसlलाहमा पसी 
2नकुG ज 2भC Vवेश गZर ग§डालाई गोलM हानी मानn काय9मा स(ल7न रहेको 
र खाग 2ब|ã गZर आएको पैसाको भाग JहNसा समेत खाएको र 2नज उपर 
यो भ"दा पJहले प2न ग§डा मारेको भ" ने मÅुा चलेको पेशेवार व"यज"त ु
अपराधी भ" ने देिखएको छ। तर 2नज V. सोनाम लामा अनसु"धानको 
|ममा फेला पन9 सकेका छैनन।् कानूनी VJ|या छलेर सजायबाट उि(कने 
Vयासमा फरार भई बसेका छन।् यसरM व"यज"त ुस(व"धी कसूरमा पटक 
पटक संल7न भएका र कानूनी कारवाहMलाई छlदै Jहडेका V. सोनाम 
लामालाई रािE Fय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ को दफा 
१० र दफा २६(१) को कसूरमा सोहM दफा २६ को उपदफा (१) 
बमोिजम सजायको माग दावी 2लइएको छ।  

४. V. डरबहादरु 2ब.क. को हकमाः V. डरबहादरु 2ब.क. Nवयंले अनसु"धान 
अ2धकारM समI गरेको बयान र V. ओमबहादरु तथा V. बलबहादरुको 
अनसु"धान अ2धकारM समIको बयान र बिुझएका सराजलु 2मयाँ समेतको 
कागजबाट यी V2तवादM VNततु मÅुामा ग§डा मारM खाग 2ब|ã गZर फाइदा 
2लने आपरा2धक काय9मा मत सlलाहमा पसेको, V. बलबहादरु समेतलाई 
यो समूहमा सि(म2लत गराउँन स|ãय रहेको, बारदातका 5दन अ"य 
V2तवादMहYलाई ग§डा रहेको ठाउँको बारेमा जानकारM 5दई बाटो देखाउँदै 
गएको र ग§डालाई गोलM हानी मानn र खाग काटM lयाउने, सफा गनn 
समेतको काय9मा स|ãयता पूव9क स(ल7न रहेको भ" ने देिखन आएकोले 
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2नज V. डरबहादरु 2ब.क.लाई रािE Fय 2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन, 
२०२९ को दफा १० र दफा २६(१) को कसूरमा सोहM दफा २६ को 
उपदफा (१) बमोिजम सजायको माग दावी 2लइएको छ।  

५. V. बलबहादरु बोटेको हकमाः V. बलबहादरु बोटे Nवयंले अनसु"धान 
अ2धकारM समI गरेको बयानमा गाउँ ठाउँकै V. डरबहादरुको सlलाह 
अनसुार V. ओमबहादरु समेतका V2तवादMहYसँग स(पक9  गZर ग§डा मारM 
खाग 2ब|ã गनn काय9मा उनीहYलाई मदत गरेको र खाग 2ब|ã गरेर 
आएको रकमको JहNसा 2लएको भ" ने कुरा Nवीकार गरेको र अ"य 
V2तवादMहYको बयान तथा बिुझएका हZरबहादरु बNनेत समेतका wयिzको 
कागज, खानतलासी बरामदM मचुlुका र ब§क Jववरण समेतबाट 2नजको 
साJवती भनाईको पिुE ट भई रहेकोले 2नज V. बलबहादरु बोटेलाई रािE Fय 
2नकुG ज तथा व"यज"त ुसंरIण ऐन, २०२९ को दफा १० र दफा २६(१) 
को कसूर गन9मा मदत गरेकोले सोहM ऐनको दफा २७ को V2तव"धा_मक 
खrड अनसुार अ"य कसूरदारलाई सरह सोहM दफा २६ को उपदफा (१) 
बमोिजम सजायको माग दावी 2लइएको छ।  

(१५) VNताJवत सजाय छुट स(व"धी दावीः 
उपयु9z V2तवादMहY मàये V. डरबहादरु 2ब.क. र V. बलबहादरु बोटेले 
Vार(भदेिख नै आफूलाई थाहा भएको सबै कुरा अनसु"धान अ2धकारMलाई बताई 
आफू साJवत भई अ"य अपराधीहYको बारेमा जानकारM 5दई अनसु"धानमा 
सहयोग गरेको र 2नजहY उपर यस अिघ व"यज"त ुस(व"धी कुनै कसूरमा मÅुा 
चलेको वा सजाय भएको भ" ने समेत नदेिखएकोले 2नजहY दईु जनाको हकमा 
मलुकुã फौजदारM काय9Jव2ध संJहता, २०७४ को दफा ३३ को उपदफा (३) 
को खrड (ख) बमोिजम मा2थ उिlलिखत सजायमा पचास V2तशत छुट हनु 
समेत माग गZरएको छ।  

(१६) सबदु Vमाणः 
दसी Vमाण तथा कसूरसँग स(बि"धत चीज वNतहुY 
१) साIीहYः 
अनसु"धानको |ममा बिुझएका wयिzहYः 
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१. oी हZरबहादरु बNनेत, र_ ननगर नगरपा2लका वडा नं. ५ िशवबNती  
२. oी मोहन चौधरM र_ ननगर न.पा. वडा नं. ७ Vतापपरु  
३. oी सराजलु 2मया,ँ र_ ननगर न.पा. वडा नं ४ खैरहनी बजार  

२) 2लखतः 
१. 2म2त २०७७। ०२। २३ को खानतलासी मचुlुका।  
२. 2म2त २०७७। ०२। २३ को बदामदM मचुlुका।  
३. Jहमालयन ब§क टाडी शाखाबाट Vाõ त V. डरबहादरु र V. बलबहादरुको 

व§क खाताको २०७६ साल चैत मJहनाको Nटेटमेrट।  
४. नेपाल बैû 2ल2मटेड नारायणगढ शाखाबाट Vाõ त V. ओमबहादरु Vजाको 

२०७६ साल चैत मJहनाको बैû Nटेटमेrट।  
५. रािE Fय Jव2धJवÉान Vयोगशाला, खमुलटार, ल2लतपरुको 2म2त २०७७। 

०२। ३० को पZरIण V2तवेदन।  
(१७) कसूरबाट I2त पगेुको wयिzलाई I2तपू2त9 भराई 5दन ुपनn भए I2तपू2त9को माग 

दाबीः x 
(१८) कसूरसँग Vमाण ला7ने अY चीज बNतःु x 
(१९) VNततु कागजातहYः 2म2सलमा संल7न पि±का बमोिजमका कागजात।  
 
यो अ2भयोगपCबाट VNततु मÅुाको कारवाहM शYु गन9 िचतवन िजlला अदालतसँग सादर 
अनरुोध गZर"छ।  
 
काया9लयको छापः        
 
िचतवन रािE Fय 2नकुG ज काया9लय िचतवनको तफ9 बाट  
अनसु"धान अ2धकारM 
सहMः .................. 
नाम, थरः िचCबहादरु वन 
पदः सहायक संरIण अ2धकृत 
2म2तः २०७७।०३।०७ 








