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प्राक् कथन 

 

 न्याहयक तनकायमा कायशरत न्यायाधीि, कमशचारी तथा कानून व्यवसायीका अततररक्त 
अर्द्शन्याहयक तनकायमा कायशरत न्याहयक काम गने जनिशक्तिरूको कायशक्षमता र व्यवसाहयक िक्षता 
अतर्वहृर्द् गने उद्देश्यले हव.सं. २०६० सालमा राहिय न्याहयक प्रततष्ठानको स्थापना र्एको िो।िरुुमा 
यो प्रततष्ठान अध्यािेिबाट स्थापना र्एको र्एतापतन २०६३ सालमा राहिय न्याहयक प्रततष्ठान ऐन, 
२०६३ जारी र्ए पछी सोिी ऐन बमोशजम यसले कायश सम्पािान गिै आएकोछ। यस प्रततष्ठानको 
सवोच्च तनकायको रुपमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीिज्यूको अध्यक्षतामा १६ सिस्यीय न्याहयक 
प्रततष्ठान पररषद् रिेकोछ। यस पररषद्ले प्रततष्ठानको नीतत तनधाशरण गने, योजना स्वीकृत गने तथा 
प्रततष्ठानबाट र्ए गरेका कामको समीक्षा गने लगायतका कामिरू गिशछ। प्रततष्ठानको तर्श बाट गनुशपने 
सम्पूणश काम कारवािीिरूको लातग मागश तनिेि गनशका लातग प्रततष्ठानका कायशकारी तनिेिकको 
अध्यक्षतामा ७ सिस्यीय कायशकारी सतमतत रिेको छ।यसै सतमततको तनणशय तनिेि बमोशजम प्रततष्ठानले 
प्रशिक्षण अनसुन्धान लगायतका आफ्ना काम कारवािीिरू सञ् चालन गिै आएकोछ। 

 प्रततष्ठानले स्थापनाकालिेशि नैं हवतर्न् न तिका न्यायाधीििरू, न्याय सेवाका अतधकृत तथा 
कमशचारीिरू, सरकारी वकीलिरू,कानून व्यवसायीिरू र अर्द्शन्याहयक तनकायमा कायशरत जनिशक्तको 
क्षमता हवकासका लातग हवतर्न् न प्रकारका प्रशिक्षण, कायशिाला, गोष्ठी, प्रवचन, अन्तहरश या जस्ता 
कायशरमिरू सञ् चालन गिै आएको छ। यसका अततररक्त प्रततष्ठानले न्याय र कानूनसम्बन्धी हवतर्न् न 
हवषयमा अध्ययन अनसुन्धानका कामिरू समेत गिै आएको छ। प्रततष्ठानले वाहषशक रुपमा अंग्रजेी 
र्ाषामा "NJA Law Journal" र नेपाली र्ाषामा "प्रततपािन" नामक पतिका, उच्च तथा शजल्ला 
अिालतका रै्सलािरूको संगालो, कानून र न्याय सम्बन्धी हवतर्न् न श्रोत सामग्रीिरू एवम ्
अनसुन्धानमूलक प्रततवेिनिरू समेत प्रकािन गिै आइरिेको छ। साथै प्रततष्ठानको उद्देश्य अनरुुप 
हवतर्न् न अन्तराशहिय िात ृ तनकायिरूसँगको समन्वय र सिकायशमा समेत प्रततष्ठानले हवतर्न् न प्रशिक्षण, 
गोष्ठी, सेतमनार सञ् चालनका अततररक्त अध्ययन अनसुन्धान, प्रशिक्षण पाठ्यरम हवकास, स्रोत सामग्री 
तयारी गनेएवम ्जानकारीमूलक पशुस्तकािरू समेत तयार गरी प्रकािन गिै आई रिेकोछ।  

 यसै सन्िर्शमा Governance Facility (GF) सँगको सियोगमा प्रततष्ठानले प्रस्ततु अपराध संहिता 
प्रशिक्षण दिग्ििशन तयार गरेकोछ। मलुकुी ऐनलाई प्रततस्थाहपत गिै लागू र्एको मलुकुी अपराध 
(संहिता)ऐन, २०७४ (यसपतछ "अपराध संहिता" र्तनएको) को व्यवस्थािरूका बारेमा अिालत तथा 
न्याहयक तनकायमा कायशरत न्यायाधीि तथा अतधकृतिरू,  सरकारी वकीलिरू, कानून व्यवसायीिरू, 

हवतर्न् न तनकायमा कायशरत कानून अतधकृतिरू तथा कानून र न्यायका अन्य सरोकारवालािरूलाई 
प्रिान गररने प्रशिक्षण कायशरमका सिजकताशिरूको लातग मागशतनिेि गनुश यो अपराध संहिता प्रशिक्षण 



दिग्ििशन (यसपछी "प्रशिक्षण दिग्ििशन" र्तनएको) को प्रमिु उद्देश्य िो। यो प्रशिक्षण दिग्ििशन 
मूलरुपमा राहिय न्याहयक प्रततष्ठानले अपराध संहिताका सम्बन्धमा सरोकारवालािरूका लातग सञ् चालन 
गने प्रशिक्षण कायशरमको प्रयोजनका लातग प्रयोग गनश सहकने गरी तयार गररएको छ। संहिताको 
सन्िर्शमा अिालत लगायत अन्य तनकायिरूले आयोजना गने प्रशिक्षण कायशरमका लातग समेत यो 
दिग्ििशन प्रयोगमा ल्याउन सहकने गरी हवकास गररएकोले यसबाट न्याय र कानूनका सरोकारवालािरू 
सवैलाई लार् पगु्ने कुरामा प्रततष्ठान हवश्वस्त छ।  

प्रस्ततु दिग्ििशन तयार गने कायशमा संलग्न रिन ुर्एका प्रततष्ठानका कायशकारी तनिेिक श्री 
केिरीराज पशडडत, प्रततष्ठानका फ्याकल्टी/शजल्ला न्यायाधीि द्बय श्री केिवप्रसाि वास्तोला र श्री इश्वर 
पराजलुी प्रतत प्रततष्ठान िादिशक आर्ार प्रकट गिशछ। साथै यो दिग्ििशन तयार गनश आतथशक सियोग 
प्रिान गने सियोगी संस्था गर्शनेन्स फ्यातसतलटी (Governance Facility) का प्रमिु क् यारोतलन 
र्ान्िेनाहवले र तसतनयर प्रोग्राम एडड पाटशनरतसप अहर्सर सूमन राईूस, श्री सतमर शितमरेलाई पतन 
धन्यवाि दिन चािान्छ। त्यस्तै यो दिग्ििशन तयार गनश र प्रकािन गने कायशमा व्यवस्थापकीय 
प्रबन्धका लागी प्रततष्ठानका रशजिार श्री गजेन्द्रबिािरु तसंि र प्रततष्ठानका कायशरम व्यवस्थापक श्री 
राजन के.सी. लगायत प्रततष्ठानका अन्य कमशचारीिरू प्रतत प्रततष्ठान धन्यवाि दिन चािान्छ।  
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�ा� कथन 

 

 �या�यक �नकायमा काय�रत �यायाधीश, कम�चार� तथा कानून �यवसायीका अ�त�र� 

अ���या�यक �नकायमा काय�रत �या�यक काम गन� जनशि�ह�को काय��मता र �यवसा�यक द�ता 

अ�भव�ृ� गन� उ�े�यले �व.सं. २०६० सालमा रा��य �या�यक ��त�ानको �थापना भएको हो।श�ुमा 

यो ��त�ान अ�यादेशबाट �थापना भएको भएताप�न २०६३ सालमा रा��य �या�यक ��त�ान ऐन, 

२०६३ जार� भए पछ� सोह� ऐन बमोिजम यसले काय� स�पादान गद� आएकोछ। यस ��त�ानको 

सव��च �नकायको �पमा स�माननीय �धान �यायाधीश�यूको अ�य�तामा १६ सद�यीय �या�यक 

��त�ान प�रष� रहेकोछ। यस प�रष�ले ��त�ानको नी�त �नधा�रण गन�, योजना �वीकृत गन� तथा 

��त�ानबाट भए गरेका कामको समी�ा गन� लगायतका कामह� गद�छ। ��त�ानको तफ� बाट गनु�पन� 

स�पूण� काम कारवाह�ह�को ला�ग माग� �नद�श गन�का ला�ग ��त�ानका काय�कार� �नद�शकको 

अ�य�तामा ७ सद�यीय काय�कार� स�म�त रहेको छ।यसै स�म�तको �नण�य �नद�श बमोिजम ��त�ानले 

�िश�ण अनसु�धान लगायतका आ�ना काम कारवाह�ह� स� चालन गद� आएकोछ। 

 ��त�ानले �थापनाकालदेिख न� �व�भ� न तहका �यायाधीशह�, �याय सेवाका अ�धकृत तथा 

कम�चार�ह�, सरकार� वक�लह�,कानून �यवसायीह� र अ���या�यक �नकायमा काय�रत जनशि�को 

�मता �वकासका ला�ग �व�भ� न �कारका �िश�ण, काय�शाला, गो�ी, �वचन, अ�त��� या ज�ता 

काय��मह� स� चालन गद� आएको छ। यसका अ�त�र� ��त�ानले �याय र कानूनस�ब�धी �व�भ� न 

�वषयमा अ�ययन अनसु�धानका कामह� समेत गद� आएको छ। ��त�ानले वा�ष�क �पमा अं�जेी 

भाषामा "NJA Law Journal" र नेपाल� भाषामा "��तपादन" नामक प��का, उ�च तथा िज�ला 

अदालतका फैसलाह�को संगालो, कानून र �याय स�ब�धी �व�भ� न �ोत साम�ीह� एवम ्

अनसु�धानमूलक ��तवेदनह� समेत �काशन गद� आइरहेको छ। साथै ��त�ानको उ�े�य अन�ुप 

�व�भ� न अ�तरा���य दात ृ �नकायह�सँगको सम�वय र सहकाय�मा समेत ��त�ानले �व�भ� न �िश�ण, 

गो�ी, से�मनार स� चालनका अ�त�र� अ�ययन अनसु�धान, �िश�ण पा��म �वकास, �ोत साम�ी 

तयार� गन�एवम ्जानकार�मूलक पिु�तकाह� समेत तयार गर� �काशन गद� आई रहेकोछ।  

 यसै स�दभ�मा Governance Facility (GF) सँगको सहयोगमा ��त�ानले ��ततु अपराध सं�हता 

�िश�ण �द�दश�न तयार गरेकोछ। मलुकु� ऐनलाई ��त�था�पत गद� लागू भएको मलुकु� अपराध 

(सं�हता)ऐन, २०७४ (यसप�छ "अपराध सं�हता" भ�नएको) को �यव�थाह�का बारेमा अदालत तथा 

�या�यक �नकायमा काय�रत �यायाधीश तथा अ�धकृतह�,  सरकार� वक�लह�, कानून �यवसायीह�, 

�व�भ� न �नकायमा काय�रत कानून अ�धकृतह� तथा कानून र �यायका अ�य सरोकारवालाह�लाई 

�दान ग�रने �िश�ण काय��मका सहजकता�ह�को ला�ग माग��नद�श गनु� यो अपराध सं�हता �िश�ण 



�द�दश�न (यसपछ� "�िश�ण �द�दश�न" भ�नएको) को �मखु उ�े�य हो। यो �िश�ण �द�दश�न 

मूल�पमा रा��य �या�यक ��त�ानले अपराध सं�हताका स�ब�धमा सरोकारवालाह�का ला�ग स� चालन 

गन� �िश�ण काय��मको �योजनका ला�ग �योग गन� स�कने गर� तयार ग�रएको छ। सं�हताको 

स�दभ�मा अदालत लगायत अ�य �नकायह�ले आयोजना गन� �िश�ण काय��मका ला�ग समेत यो 

�द�दश�न �योगमा �याउन स�कने गर� �वकास ग�रएकोले यसबाट �याय र कानूनका सरोकारवालाह� 

सवैलाई लाभ प�ुने कुरामा ��त�ान �व��त छ।  

��ततु �द�दश�न तयार गन� काय�मा संल�न रहन ुभएका ��त�ानका काय�कार� �नद�शक �ी 

केशर�राज पि�डत, ��त�ानका �याक�ट�/िज�ला �यायाधीश �य �ी केशव�साद वा�तोला र �ी इ�र 

पराजलु� ��त ��त�ान हा�द�क आभार �कट गद�छ। साथै यो �द�दश�न तयार गन� आ�थ�क सहयोग 

�दान गन� सहयोगी सं�था गभ�ने�स �या�स�लट� (Governance Facility) का �मखु � यारो�लन 

भा�देना�वले र �स�नयर �ो�ाम ए�ड पाट�नर�सप अ�फसर �ूमन राई�स, �ी स�मर िघ�मरेलाई प�न 

ध�यवाद �दन चाहा�छ। �य�तै यो �द�दश�न तयार गन� र �काशन गन� काय�मा �यव�थापक�य 

�ब�धका लागी ��त�ानका रिज�ार �ी गजे��बहादरु �संह र ��त�ानका काय��म �यव�थापक �ी 

राजन के.सी. लगायत ��त�ानका अ�य कम�चार�ह� ��त ��त�ान ध�यवाद �दन चाहा�छ।  
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�िश�ण �द�दश�नको उ��ेय  

 मलुकु� ऐनलाई ��त�था�पत गद� लागू भएको अपराध सं�हतामा भएको �यव�थाह�का बारेमा 

�या�यक �नकायमा ��यािशल �यायाधीश तथा अ�धकृतह�, �व�भ� न तहका सरकार� वक�लह�, 

कानून �यावसायीह�, �व�भ� न �नकायमा काय�रत कानून अ�धकृतह� तथा कानून र �यायका 

अ�य सरोकारवालाह�लाई �दान ग�रने �िश�ण काय��मका सहजकता�ह�को ला�ग माग��नद�श 

गनु� �िश�ण �द�दश�नको �मखु उ�े�य हो।  

 सहजकता�को ��ततुी �वषय केि��त, �यवहा�रक र �भावकार� बनाउन ुयो �िश�ण �द�दश�नको 

दो�ो उ�े�य हो।  

 अपराध सं�हताको बारेमा �िश�ण �दन वा �लन चाहने जो कोह�का ला�ग आधारभतू �िश�णरर 

साम�ीको �पमा �वकास गनु� प�न यो �िश�ण �द�दश�नको अक� उ�े�य हो।  

 

�िश�ण �द�दश�नको �योग  

 यो �िश�ण �द�दश�न मूल�पमा रा��य �या�यक ��त�ानले अपराध सं�हताका स�ब�धमा 

�यायाधीश, अदालत तथा �या�यक र अध��या�यक �नकायका अ�धकृतह�, सरकार� वक�लह�, 

कानून �यवसायीह�, कानून अ�धकृतह� र कानून र �यायको �े�का अ�य सरोकारवालाह�का 

ला�ग स� चालन गन� �िश�ण काय��मको �योजनका ला�ग �योग गन� स�कनेछ।  

 साथै, यो �िश�ण �द�दश�न अपराध सं�हताका स�ब�धमा अदालत लगायत अ�य �नकायह�ले 

आयोजना गन� �िश�ण काय��मका ला�ग समेत �योगमा �याउन स�कनेछ।  

 यो �िश�ण �द�दश�नको �व�तुीय��त रा��य �या�यक ��त�ानको वेवसाईट 

(www.njanepal.org.np) मा �ा� हनुेछ।  

 

�िश�ण काय��मको सम� उ��ेय  

यस �िश�ण काय��मबाट ��येक सहभागी;-  

 अपराध सं�हतामा भएको �यव�थाका बारेमा जानकार हनुेछन,्  

 �िश�ण काय��मबाट हा�सल गरेको �ानलाई आ�नो कानूनी सोचमा समा�हत गर� 

�यावसा�यक ��याकलापमा �योगमा �याउन स�म हनुेछन,् 

 �िश�ण काय��ममा �सकेका �ानलाई �यावहा�रक �पमा काया��वयन गन� चा�हने सीप �वकास 

गन� स�म हनुेछन,्  

 अपराध सं�हता काया��वयनमा आ�नो पद�य भ�ूमका र अवसर प�हचान गन� स�म हनुेछन,् र  

 �िश�ण काय��मको मू�या�न र सधुारका ला�ग प�ृपोषण �दन स�म हनुेछन।्  
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स� स� चालन �व�ध 

 �िश�ण काय��म ��येक �दन ४ स�का दरले ६ �दनस�म ज�मा २४ स�मा स� चालन गन� 

स�कनेछ।  

 सामा�यतया ��येक स�को अव�ध एक घ�टा तीस �मनेटको हनुेछ।  

 ��येक स�का �नि�त उ�े�य हनुेछन।्  

 �नधा��रत उ�े�य �ा��का ला�ग स�लाई स� योजना बमोिजम �यवि�थत �पमा वय�क �सकाई 

प��तका आधारमा सहभा�गतामूलक ���याले स� चालन ग�रनेछ।  

 स�को अ��यमा स�को उ�े�य �ा��का स�ब�धमा सहभागीह�बाट प�ृपोषण �लइनेछ।  

 सहभागीह�बाट �ा� भएको प�ृपोषणका आधारमा आगामी �िश�ण काय��ममा आव�यक 

सधुार गद� ल�गनेछ।  

 

�िश�ण मू�या�न  

 �िश�णको मू�या�न म�ुयतया दईु �क�समले ग�रनेछ, प�हलो �िश�ाथ�ले �िश�णबाट आज�न 

�ान र सीपको बारेमा हनुेछ। यसको ला�ग पूव� �िश�ण मू�या�न र �िश�ण प�ात मू�या�न 

ग�रने छ जसमा स�को श�ु र समापन प�ात ्सहभागीह�ले के क�त �ान सीप हा�सल गन� 

सके भ� न े स�ब�धमा �िश�ाथ�बाट प�ृपोषण गराइने छ। �यसैगर� स�को उ�े�य पूरा हनु 

सके नसकेको स�ब�धमा ��येक स�को अ��यमा सहभागीह�बाटै �िश�णको सम� 

�िश�णको मू�या�न र प�ृपोषण गराइने छ। यसको ला�ग ��ावल� �व�ध अपनाइने छ।  

  

(नोट: नया ँ सं�हताह�, यसमा आगामी �दनमा हनु े संशोधन र सं�हताह�को �भावकार� काया��वयनका 

ला�ग जार� हनु े �नयमावल�, �द�दश�न, �नद� िशका, सूचना वा प�रप� आ�द समेतलाई आधार मानी 

�िश�कले स� स� चालन गनु� हनुछे। ) 
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भाग दईु 

स�ह� 
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स� - एक 

 प�रचया�मक स� 

 
 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 यस स�मा सहजकता�ले अपराध सं�हतास�ब�धी ��ततु �िश�णमा सहभा�ग हनुे 

�िश�ाथ�ह�वीच एक आपसमा प�रचय गराई यो �िश�णको �िश�णको उ�े�य, �िश�णको 

सम� संरचना, �िश�ण �व�ध र �िश�णका ला�ग छनौट ग�रएका सहजकता�ह� बारेमा 

सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। स�मा म�ुय�पमा �िश�ण काय��म बारेमा 

सम�मा जानकार� �दने र �िश�ण अव�धभर सहभा�गह�को उ�साहपूण� सहभा�गता रहने गर� 

काय��म स� चालन हनुे वातावरण तयार गन� उ�े�य �लईएकोले सो उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� 

स� चालन गनु� पन�छ। स�को लागी �नधा��रत �वषयव�त ु समे�टने गर� तो�कएको समय�भ� 

��ततुीलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धको पालना गर� 

स� स� चालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई 

��ो�र र छलफल गन� समय उपल�ध हनुे गर� स�को �यव�थापन गनु�पन�छ।  

 

स�को उ��ेय 

 सहभागीह�मा एक अका�वीच अ�तर��या�मक �पमा घलु�मल हनुे वातावरण �सज�ना गन�,  

 सहभागीह�को प�रचय गराउने, 

 सहभागीह�लाई सहजकता�ह�को समूहको प�रचय गराउन,े  

 सहभागीह�लाई काय��मको उ�े�य बारेमा जानकार� गराउने, 

 काय��ममा समे�टने �वषयव�त ुबारेमा जानकार� गराउने, 

 �िश�ण �व�ध बारेमा जानकार� गराउन,े  

 काय��ममा सहभागीह�को स��य सहभागीताको मह�वका बारेमा जोड �दने,  

 सहभागीह�को संल�नताका बारेमा �ारि�भक प�ृपोषण �लन,े  

 काय��मका स�ब�धमा सहभागीह�को अपे�ा सव��ण गन�।  

 

स�मा छलफल ग�रन ेम�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय, 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तोः �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाई�ट आ�द, 
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 �िश�ण �व�धः ज�तो ��ततुीकरण, अ�यास, घटना अ�ययन, भ�ूमका अ�भनय, छलफल, आ�द 

 सहभागीह�को आव�यकता र काय��मको उ�े�य अन�ुप का��कम स� चालन गन� म�त प�ुन े

गर� काय��म अव�धभर ग�रने मू�या�न ,  

 सहभागीह�बाट ��येक स�को अ��यमा र काय��मको अ��यमा �लइने प�ृपोषण, 

 �िश�ण काय��मको �यव�थापक�य �व�ध ज�तोः आवास, यातायात, खाना, खाजा आ�द), 

 �िश�णको आधारभतू �नयमह� ज�तो मोवाईलको �योग, अनशुासनको पालना, समय पालना, 

एक अका�को मया�दा, िश� र मया��दत भाषाको �योग, स�कोवीचमा एक आपसमा कुराकानी 

आ�द)।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

सहभागीह�को �वागत तथा सहजकता�ह� (संयोजन समूह) को प�रचय  १० �मनेट 

सहभागीह�को प�रचय (सहभागीह� वीच एकले अका�को प�रचय गराई सहज 

वातावरण �सज�ना गन�) 

१५ �मनेट 

काय��मको प�रचय: 

 काय��मको उ�े�य  

 �नधा��रत �वषयह�  

 �िश�कह� 

 �िश�ण �व�ध (सहभा�गता, घटना अ�ययन, भ�ूमका अ�भनय आ�द) 

 �िश�ण साम�ी  

 काय��मको पनुरावलोकन 

 मू�या�न र प�ृपोषण 

 �िश�णको �व�ध र आधारभतू �नयम  

२० �मनेट 

सहभागीह�को अपे�ा सव��णः 

 सहभागीह�ले काय��मबाट �ा� हनुे भनी गरेका अपे�ाह�,  

 सहभागीह�ले काय��मलाई थप �भावकार� बनाउनका ला�ग गन� स�ने योगदान, 

 सहभागीह�संग स�ब� त�का�लन घटना वा काम  

(��ततुी र छलफल: सहभागीह�ले मेटा काड� र सहजकता�ले ि�लप चाट� �योग गर� 

१० �मनेट 
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सोको ��ततुी र छलफल गन�) 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र।  ५ �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी  

मसल�द, क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, 

मेटा काड�, ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द)।  
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स� -दईु 

अपराध सं�हताको संरचना र �वशेषता 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 यस स�मा सहजकता�ले अपराध सं�हताको संरचना र �वशेषताका बारेमा सहभागीह�लाई 

जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा न� अपराध सं�हताको 

�वकास�म र संरचनाका बारेमा सं�ेपमा जानकार� �दन ु पन�छ। स�मा म�ुय�पमा अपराध 

सं�हताको �वशेषताका बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� 

स� चालन गनु� पन�छ। स�को ला�ग �नधा��रत �वषयव�त ु समे�टने गर� तो�कएको समय�भ� 

��ततुीलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धको पालना गर� 

स� स� चालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई 

��ो�र र छलफल गन� समय उपल�ध हनुे गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी  

 नेपालको सं�वधान, 

 मलुकु� अपराध (सं�हता) ऐन, २०७४, 

 मलुकु� ऐन, 

 नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३, 

 नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७, 

 नेपालको सं�वधान, २०१९, 

 नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०१५, 

 नेपालको अ�त�रम शासन �वधान, २००७, 

 नेपाल सरकारको वैधा�नक कानून, २००४, 

 नेपालको द�ड �वधान, २०१२ को म�यौदा 

 अपराध सं�हताको म�यौदा, २०३१ 

 मलुकु� ऐन, १९१० 

 ��ता�वत फौजदार� सं�हता, २०७१ मा रहेका �यव�था तथा �ावधानह�को �व�धशा�ीय 

सा�द�भ�कता र �यवहा�रकता समेतको आधारमा तयार ग�रएको अवधारणा प�,  
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 फौजदार� कसूरस�ब�धी �च�लत कानूनलाई संशोधन र एक�करण गन� बनेको �वधेयक अपराध 

सं�हता, २०६७ को दफावार �या�या�मक �ट�पणी, रा��य �या�यक ��त�ान, नेपाल 

 मलुकु� अपराध (सं�हता) ऐन, २०७४, मलुकु� फौजदार� काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ र 

फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ ले गरेका नयाँ �यव�था र 

सरकार� वक�लको भ�ूमका �ोत साम�ी, महा�याया�धव�ाको काया�लय, नेपाल 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 

 मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणा प�, 19४८ 

 बाल अ�धकारस�ब�धी महासि�ध, 1989  

 नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य अनवु�ध, 1966 

 म�हला �व��का सबै �कारका भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी महासि�ध, १९७९ 

 

स�को उ��ेय 

 अपराध सं�हताको प�ृभ�ूम बारे वताउने, 

 अपराध सं�हताको �वकास�म बारे संि�� जानकार� गराउन,े  

 अपराध सं�हताको संरचना बारे संि�� जानकार� �दने,  

 अपराध सं�हताका नयाँ �यव�था स�हत यसका �मखु �वशेषताह� बारेमा जानकार� गराउन,े 

 अपराध सं�हता र सा�वकको कानूनका फरकका बारेमा छलफल गराई सं�हताको उ�े�य 

�प� पान�।  

 

स� स�ालन गदा� सहजकता�ले �यान �दन ुपन� कुराह� 

 स� योजनामा उि�लिखत ��याकलाप र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह�ः ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना 

अ�ययन, भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� 

स� अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लन।े  
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स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनुे �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने  

५ �मनेट 

प�ृभमूी: 

अपराध सं�हताको आव�यकता र ऐ�तहा�सक �वकास�म 

१० �मनेट 

अपराध सं�हताको संरचना: 

 भाग १ सामा�य �ावधान:  

 प�र�छेद १- �ारि�भक (दफा १ देिख ५ स�म)  

 प�र�छेद २- फौजदार� �यायका सामा�य �स�ा�त (दफा ६ देिख ३२ स�म) 

 प�र�छेद ३- आपरा�धक षडय��, उ�ोग, द�ु�साहन र म�तयार (दफा ३३ 

देिख ३७ स�म)  

 प�र�छेद ४- कसूरको ग�भीरता बढाउने र घटाउने अव�थाह� (दफा ३८ 

र ३९) 

 प�र�छेद ५- सजाय र अ�त�रम ��तपू�त�स�ब�धी �यव�था (दफा ४० देिख 

४८ स�म) 

 भाग २ फौजदार� कसूरह�:  

 २७ वटा प�र�छेदमा �वभ� – दफा ४९ देिख दफा २९२ स�म  

 भाग ३ वैयि�क गोपनीयता तथा ��त�ा �व��को कसूर (दफा २९३ देिख 

३०८ स�म) 

 गोपनीयता �व��को कसूर 

 गाल� बेइ�जतीस�ब�धी कसूर 

१० �मनेट 

अपराध सं�हताको मूलभतू �वशेषताह�: 

 सामा�य कानून (दफा ४ र ५) 

 आध�ुनक फौजदार� �व�धशा�ीय �स�ा�तह�को अवल�बन  

 फौजदार� �यायका सामा�य �स�ा�तह� (दफा 6-32) 

 अपराधको वग�करण र अपराधको गा�भीय�ता अनसुारको सजाय (दफा 40 र 

दफा ३ को ख�ड (च) र (छ)) 

 कसूरको वग�करण  

 जघ�य 

५५ �मनट 
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 ग�भीर 

 सामा�य  

 सजाय 

 सजायको अ�धकतम हद मा� उ�लेख/ �यूनतम हद नतो�कएको।  

 सजायमा �या�यक �व�ववेक 

 सजाय �नधा�रण गदा� सजायको उ�े�य तथा आधार लगायत �वचार गनु� 

पन� कुराह� (यस स�ब�धमा छु�ै स�मा छलफल हनुे) 

 जघ�य कसूरमा आजीवन कैदको �यव�था र ज�म कैदको हद २५ वष� 

कायम (दफा ४१ र ४2) 

 एक�कृत कसूरमा डेढ� सजाय (दफा ४३) 

 बालबा�लकालाई हनुे सजाय (दफा ४५) (१८ वष�स�मलाई 

बालबा�लका मा�नएको र १६ देिख १८ वष� मनुीको बालबा�लकालाई 

उमेर पगुेका �यि�लाई हनुे सजायको दईु �तहाई सजाय हनुे नयाँ 

�यव�था ग�रएको।  

 कसूरको ग�भीरता बढाउने र घटाउने अव�थाह� (दफा ३८ र 3९) 

 कसूरदारको सधुार र पनु�था�पनामा जोड (यस स�ब�धमा छु�ै स�मा छलफल 

हनुे) 

 पी�डतलाई ��तपू�त� र अ�त�रम ��तपू�त� र पी�डत राहत कोष (दफा ४८) 

 अपूण� अपराधमा समेत सजाय हनुे (दफा ३३ देिख 3७ स�म) 

 सं�हताको व�ह���ीय �योग (दफा 2) 

 सजायमा छुट (Plea Bargaining) (दफा ४७) र दफा २१६  

 कसूर कायम भए प�छ सजायको ला�ग अलगै सनुवुाई हनुे (यस स�ब�धमा छु�ै 

स�मा छलफल हनु)े 

 केह� नयाँ कसूरह� थप (जाती ह�या, यातना, �यि� वेप�ा पान�, आपरा�धक 

�व�ासघात, आपरा�धक �वेश आ�द) 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र।  १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी  

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  
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स� - तीन 

 अदालतको अ�धकार��े र अपराध सं�हताको व�ह���ेीय �योग 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 सहजकता�ले अपराध सं�हताका आधारमा यसको व�ह���ीय �योगका बारेमा सहभागीह�लाई 

जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा नै अदालतको 

अ�धकार�े�का बारेमा समेत संि��मा जानकार� �दन ु पन�छ। स�मा म�ुय�पमा अपराध 

सं�हताको व�ह���ीय �योगका बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनुे 

गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न गन� गर� 

��ततुीलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� 

स� स� चालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई 

छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी  

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� अपराध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� ऐन 

 �याय �शासन ऐन, २०७३ 

 ��ता�वत फौजदार� सं�हता, २०७१ मा रहेका �यव�था तथा �ावधानह�को �व�धशा�ीय 

सा�द�भ�कता र �यवहा�रकता समेतको आधारमा तयार ग�रएको अवधारणा प�,  

 फौजदार� कसूरस�ब�धी �च�लत कानूनलाई संशोधन र एक�करण गन� बनेको �वधेयक अपराध 

सं�हता, २०६७ को दफावार �या�या�मक �ट�पणी, रा��य �या�यक ��त�ान, नेपाल 

 मलुकु� अपराध (सं�हता) ऐन, २०७४, मलुकु� फौजदार� काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ र 

फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ ले गरेका नयाँ �यव�था र 

सरकार� वक�लको भ�ूमका �ोत साम�ी, महा�याया�धव�ाको काया�लय, नेपाल 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई अदालतको अ�धकार�े� बारे संि�� जानकार� �दने,  
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 कानूनको व�ह��े�ीय �योगस�ब�धी अवधारणाको बारेमा वताउने, 

 अ�तरा���य अ�यासको बारेमा उ�लेख गन�, 

 सा�वकको �यव�था र सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तको बारेमा जानकार� �दने, 

 सं�हतामा व�ह��े�ीय �योगस�ब�धी �यव�था बारे छलफल गराउने, 

 अपराध सं�हता र सा�वकको कानूनका फरकका बारेमा समेत छलफल गराई सं�हताको उ�े�य 

�प� पान�।  

 

स� स�ालन गदा� सहजकता�ले �यान �दन ुपन� कुराह�  

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनुे �वषयह� उ�लेख गन� 

 स�को उ�े�य बताउने  

५ �मनेट 

प�ृभ�ूम  

 अ�धकार�े� र कानूनको व�ह��े�ीय �योगको आव�यकता र ऐ�तहा�सक 

�वकास�म 

२० �मनेट 

अ�धकार ��ेको संि�� अवधारणा 

 अ�धकार�े�का �स�ा�त र यसको �यवहा�रक �योग 

 फौजदार� म�ुामा अदालतको अ�धकार�े� 

१० �मनेट 

व�ह���ेीय �योगको अवधारणा 

 अ�तरा���य अ�यास  

 वेलायत 

 अमे�रका 

३० �मनेट 
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 भारत 

 अ�य मलुकुका असल अ�यास 

 सा�वकको �यव�था 

 मलुकु� ऐन अदालती ब�दोव�तको महलको २९ नं 

 �याय �शासन ऐन, २०७३ 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त  

 न.े का. प. २०७४ अंक ८ �न.नं. ९८६६  

 अ�धकार�वह�न �नकायबाट भएको काम कारबाह�ले कानूनी मा�यता 

पाउन स�ैन। �नण�यको प�रणाम सारमा ज�तसकैु रा�ो भए प�न 

�े�ा�धकार�वह�न �नण�यको कानूनी मा�यता नरहने।  

 न.े का. प. २०७४ अंक ५ �न. नं. ९८०७ - उ��षेण परमादेश 

 कसैको हक अ�धकारमा असर प�ुने अ�धकार�ले �नज उपर �नण�य गदा� 

सो �नण�य गन� �े�ा�धकार छ, छैन भनी �ारि�भक�पमै �वचार प�ु याउन ु

पद�छ। कानूनले �े�ा�धकार नै �दान नगरेको �वषयमा ग�रएको �नण�य 

कानूनस�मत र वैधा�नक �नण�य हनु स�दैन। �य�तो �े�ा�धकार�वह�न 

�नण�यले कानूनी मा�यतासमेत �ा� त गन� नस�न।े  

सं�हताको व�ह���ेीय �योग (दफा 2) 

 कसैले नेपाल बा�हर गरेको कसूर 

 कसैले नेपालमा दता� भएको वाययुान वा जलयान�भ� नेपाल वा�हर रहँदा गरेको 

कसूर 

 नेपाल� नाग�रकले नेपाल बा�हर नेपाल� नाग�रक �व�� गरेको कसूर 

१५ �मनट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र।  १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  
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स� - चार 

फौजदार� �यायका सामा�य �स�ा�तह� 

 

सहजकता�का ला�ग माग� �नद�श 

 सहजकता�ले अपराध सं�हताका आधारमा फौजदार� �यायका सामा�य �स�ा�तह�का बारेमा 

सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा नै 

अवधारणा�मक प� र संवैधा�नक �यव�थाका बारेमा समेत संि��मा जानकार� �दन ु पन�छ। 

स�मा अ�तरा���य अ�यास, सा�वकको �यव�था र सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तका 

बारेमा र म�ुय�पमा अपराध सं�हतामा उि�लिखत फौजदार� �यायका सामा�य �स�ा�तह�का 

बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनु ेगर� स� स� चालन गनु� पन�छ। 

स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न गन� गर� ��ततुीलाई �यव�थापन गनु� 

पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। 

यसर� �िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� समय 

�म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी  

 नेपालको सं�वधान 

 अपराध सं�हताको भाग १ प�र�छेद २ 

 मलुकु� ऐन र अ�य स�ब� ऐनह� 

 �स�ा�तसंग स�ब� निजरह� 

 ��ता�वत फौजदार� सं�हता, २०७१ मा रहेका �यव�था तथा �ावधानह�को �व�धशा�ीय 

सा�द�भ�कता र �यवहा�रकता समेतको आधारमा तयार ग�रएको अवधारणा प�,  

 फौजदार� कसूरस�ब�धी �च�लत कानूनलाई संशोधन र एक�करण गन� बनेको �वधेयक अपराध 

सं�हता, २०६७ को दफावार �या�या�मक �ट�पणी, रा��य �या�यक ��त�ान, नेपाल 

 मलुकु� अपराध (सं�हता) ऐन, २०७४, मलुकु� फौजदार� काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ र 

फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ ले गरेका नयाँ �यव�था र 

सरकार� वक�लको भ�ूमका �ोत साम�ी, महा�याया�धव�ाको काया�लय, नेपाल 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 

 मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणा प�, 194८ 

 नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य अनवु�ध,1966 
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 बाल अ�धकारस�ब�धी महासि�ध, 1989 

 

स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई फौजदार� �यायका सामा�य �स�ा�तह�बारे संि�� जानकार� �दने,  

 यसको अवधारणा र संवैधा�नक �यव�थाको बारेमा वताउने, 

 अ�तरा���य अ�यास र सा�वकको कानूनी �यव�था,  

 फौजदार� �यायका सामा�य �स�ा�तह�को स�ब�धमा सव��च अदालतबाट ��तपा�दत 

�स�ा�तको बारेमा जानकार� �दने, 

 अपराध सं�हतामा उि�लिखत फौजदार� �यायका सामा�य �स�ा�तह�का बारेमा छलफल 

गराउन,े 

 अपराध सं�हता र सा�वकको कानूनका फरकका बारेमा समेत छलफल गराई सं�हताको उ�े�य 

�प� पान�।  

 

��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोतसाम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनु े�वषयह� उ�लेख गन� स�को उ��ेय बताउन े ५ �मनेट 

फौजदार� �यायका सामा�य �स�ा�तको अवधारणा�मक प� १० �मनट 

ऐनमा समावेश गनु�को आव�यकता र �वगतमा यसको �योग १० �मनेट 

फौजदार� �यायका सामा�य �स�ा�तह� 

 अ�तरा���य अ�यास 

५५ �मनेट 
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 वेलायत 

 अमे�रका 

 भारत 

 अ�य मलुकुका असल अ�यास 

 सा�वकको �यव�था 

 सं�वधान 

 मलुकु� ऐन 

 अ�य कानून 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तह�ः 

 मो�हसेुन हेि��क ओटो �व.नपेाल सरकार (न.ेका.प. २०६९ अंक ७ �न.नं 

८८६०)-कुनै ग�रएको वा नग�रएको काय� �च�लत फौजदार� कानूनको 

�वपर�त नभएमा �यस काय�लाई लिचलो �या�याको मा�यम अपनाई कसूर 

कायम गन� नस�कन।े  

 मोहन�साद व�जाडेको ��तवेदनले नपेाल सरकार �व. अथ� म��ालयका 

उपसिचव ई�र�साद पोखरेल समेत (न.ेका.प. २०६६ अंक ८ �न.नं 

८२००)- प� चातदश� कानूनबाट सजाय नहनुे।  

 उ�म लामा �व. च�रमाया मो�ानको जाहेर�ले �ी ५ को सरकार (न.ेका.प. 

२०६१ अंक ९ �न.नं ७४३२ प ृ ११०३)-प� चातदश� कानूनबाट सजाय 

नहनु।े  

 रेशमबहादरु ख�ीको जाहेर�ले नपेाल सरकार �व. केशबहादरु बढुाथोक� 

(न.ेका.प. २०६७ अंक ८ �न.नं ८४३५)- त�यको अ�ानता सवै कानूनमा 

��य मा�न�, केवल फौजदार� कानूनमा मा� ��य मा�न�छ।  

 बालकृ�ण के.सी. �व. िज�ला �हर� काया�लय, दैलेख समेत (न.े का. प. २०६७ 

अंक ९ �न.नं ८४५९ प ृ१५१४)- दोहोरो खतराको �स�ा�त।  

 राम�साद �सटौला �व. अन ु भ� न े अ�नता भ�राईको जाहेर�ले नपेाल सरकार 

(ने.का.प. २०६४ अंक ९ �न.नं ७८७८)- एउटै फौजदार� अपराधका 

स�ब�धमा एक पटक भ�दा बढ� अनसु�धान तह�ककात भै म�ुा च�न स�न े

अव�थालाई दोहोरो खतराको �स�ा�त (Principle of Double Jeopardy) ले 

सरु�ा �दान गन�।  
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 लालबहादरु काक� �व.�ी ५ को सरकार भ�ूम सधुार म��ालय (न.ेका.प. 

२०४७ अंक २ �न.नं ४०६९ प ृ१३५)- दोहोरो खतराको �स�ा�त  

 च��बहादरु नपेाल� समेत �व.�धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय समेत 

(न.ेका.प. २०५१ अंक ९ �न.नं ४९६८ प ृ ६६६)- आ�नो �व�� आफै 

सा�ी हनु कर नला�ने।  

 र�व�� भ� टराई �व. मि�� प�रष�को सिचवालय (न.ेका.प. २०५५ अंक ११ 

�न.नं ६६२२ प ृ६१६)-�नद��षताको अनमुान।  

 ख कुमार� �व. क बहादरुको जाहेर�ले नपेाल सरकार (न.ेका.प. २०६६ �न.नं 

८१३५)- कानूनबमोिजम बाहेक कसैले कुनै मा�नसको �यान मान�, मान� 

लगाउन वा मान�को ला�ग उ�ोग गन� नहनुे भ� न े �यव�था भएबाट आपसी 

सहम�तमा �वष सेवन गर� म�ुय ुहनु गएमा आपरा�धक दा�य�वबाट कसैलाई 

उ�मिु� �दन कानूनतः न�म�ने।  

 प� मराज जोशी �व.�ी ५ को सरकार (न.े का. प. २०४२ �न.नं २३५५ प ृ

४३५)-मान�सक अस�तलुनको कारणले ह�या गरेको हुँदा कुनै सजाय नहनुे।  

 �नशासन �रमालको जाहेर�ले नपेाल सरकार �व. ल�मी लावती (न.ेका.प. 

२०७४ अंक ३ �न.नं ९७७३)- आफू बाँ�न वा सती�व र�ाका ला�ग 

��त��या�मक बल �योग गदा� �यान मन� गएको अव�थामा आपरा�धक 

दा�य�वबाट छुट वा उ�मिु� पाउने।  

 शकुबहादरु न�ेवा� �व. न�दकुमार� न�ेवा�को जाहेर�ले नपेाल सरकार 

(न.ेका.प. २०६६ अंक ११ �न.नं ८२७०)- आ�मर�ा आफूले मनलागेको 

बेलामा वा अनकूुल पन� गर� वा बचाउको अ�य आधारको समा�� (exhaust 

at other grounds of defense) मा िजक�र �लन पाइने होइन।  

 �हर� जवान च��कुमार घलेको जाहेर�ले नपेाल सरकार �व.संिजवकुमार �संह 

यादव समेत (न.ेका.प. २०६४ अंक १० �न.नं ७८८८)- �नजी र�ा र हा�न 

नो�सानीबाट बचाउन असल �नयतले गरेको काम कसूर नहनुे।  

 तारा राजभ�डार� (काक�) �व. �ी ५ को सरकार (न.ेका.प. २०६५ अंक ६ 

�न.नं ७९७४ प ृ६८७)- आपरा�धक अ�भ�ाय वा उ�े�य �वह�नको काय�बाट 

मा� अपराध कायम हनु स�दैन।  



20 | अपराध सं�हता �िश�ण �द�दश�न, २०७५ 

 रेशमबहादरु ख�ीको जाहेर�ले नपेाल सरकार �व. केशबहादरु बढुाथोक� 

(न.ेका.प. २०६७ अंक ८ �न.नं ८४३५ प ृ १३३७)-�यान मारेको कसूर 

कायम हनु उ� काय� मनसायपूव�क गरेको हनु ुपद�छ।  

 �ा. डा. बलु�द थापा �व. स�ु मा थापा (न.ेका.प. २०७४ अंक ५ �न.नं 

९८१४)- पी�डतले ��तपू�त� पाउने हक।  

 संवैधा�नक �यव�था  

 �यायस�ब�धी हक (धारा २०)  

 अपराध पी�डतको हक (धारा २१) 

 �यायस�ब�धी अ�धकार अदालतबाट �योग हनुे (धारा १२६) 

 सव��च अदालत - धारा १२८ (२) र (४) 

 सं�हतामा भएको �यव�था (प�र�छेद २) 

 सामा�य �स�ा�तह� (दफा ६ देिख १४ स�म र दफा २८): 

 कानून बमोिजमको काम कसूर नहनुे (दफा ६) 

 कानून बमोिजम वाहेक सजाय नहनुे (दफा ७) 

 त�यको �ममा पर� गरेको काम कसूर नहनुे (दफा ८) 

 एउटै कसूरमा दोहोरो सजाय नहनुे (दफा ९) 

 �व�छ सनुवुाईबाट वि� चत नहनुे (दफा १०) 

 आ�नो �व�� सा�ी हनु कर नला�ने (दफा ११) 

 कसूर �मािणत नभएस�म कसूरदार नमा�नने (दफा १२) 

 बालबा�लकाले गरेको काम कसूर नहनुे (दफा १३) 

 होस ठेगानामा नरहेको �यि�ले गरेको काम कसूर नमा�नने (दफा १४) 

 बालबा�लकाबाट गराएको कसूरमा उमेर पगुेकालाई सजाय हनुे (दफा 

२८) 

 सामा�य ��तर�ाका �स�ा�तह�: 

 म�ुर� �लई गरेको काम कसूर नहनुे (दफा १५) 

 भलाईका ला�ग म�ुर� �लई गरेको काम कसूर नहनुे (दफा १६) 

 भलाईका ला�ग संर�कको म�ुर� �लई गरेको काम कसूर नहनुे (दफा 

१७) 

 भलाईका ला�ग म�ुर� न�लई गरेको काम कसूर नहनुे (दफा १८) 
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 म�ुर� �लएर गरेको भए प�न कसूर मा�नने (दफा १९) 

 म�ुर� - मौिखक �लिखत इसारा वा आचरण�ारा �य� गन� स�कने (दफा 

२०) 

 असल �नयतले �दएको जानकार�बाट ��त पगुेमा कसूर नहनुे (दफा २१) 

 डर �ासमा पर� गरेको काम कसूर नहनुे (दफा २२) 

 हा�न नो�सानीबाट बचाउन असल �नयतले गरेको काम कसूर नहनुे 

(दफा २३) 

 �नजी र�ाको ला�ग गरेको काम कसूर नहनुे (दफा २४) 

 �नजी र�ाको अ�धकारमा ब�देजका अव�थाह� (दफा २५) 

 �यान �लने अ�धकार नहनुे (दफा २६) 

 मामलु� हा�न नो�सानी भएको कसूर नहनुे (दफा २७) 

 अपराध पी�डतको हकसँग स�बि�धत �स�ा�तह�: 

 अपराध पी�डतलाई म�ुाको कारवाह�को जानकार� र ��तपू�त� पाउने हक 

हनुे (दफा ३२) 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी  

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  
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स� - पाचँ 

अपूण� अपराध र आपरा�धक दा�य�वस�ब�धी �स�ा�त 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 अपराध सं�हताका आधारमा अपूण� अपराध र आपरा�धक दा�य�वस�ब�धी �यव�थाका बारेमा 

सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ुपन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा नै अपूण� 

अपराध र आपरा�धक दा�य�वको अवधारणा�मक प� र संवैधा�नक �यव�थाका बारेमा समेत 

संि��मा जानकार� �दन ुपन�छ। स�मा अ�तरा���य अ�यास, सा�वकको ऐनमा रहेका �यव�था र 

सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तका बारेमा र म�ुय�पमा अपराध सं�हतामा उि�लिखत 

अपूण� अपराधस�ब�धी �यव�था र आपरा�धक दा�य�वका बारेमा जानकार� �दने उ�े�य 

�लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा 

�िश�ण स� स�प� न गन� गर� ��ततुीलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा 

उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स� चालन गदा� 

यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन 

गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी  

 नेपालको सं�वधान 

 अपराध सं�हताको भाग १ प�र�छेद ३ र दफा २९, ३० र ३१ 

 मलुकु� ऐन र अ�य स�ब� ऐनह� 

 स�ब� निजरह� 

 ��ता�वत फौजदार� सं�हता, २०७१ मा रहेका �यव�था तथा �ावधानह�को �व�धशा�ीय 

सा�द�भ�कता र �यवहा�रकता समेतको आधारमा तयार ग�रएको अवधारणा प�,  

 फौजदार� कसूरस�ब�धी �च�लत कानूनलाई संशोधन र एक�करण गन� बनेको �वधेयक अपराध 

सं�हता, २०६७ को दफावार �या�या�मक �ट�पणी, रा��य �या�यक ��त�ान, नेपाल 

 मलुकु� अपराध (सं�हता) ऐन, २०७४, मलुकु� फौजदार� काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ र 

फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ ले गरेका नयाँ �यव�था र 

सरकार� वक�लको भ�ूमका �ोत साम�ी, महा�याया�धव�ाको काया�लय, नेपाल 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 
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स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई फौजदार� अपराधमा अपूण� अपराधको �थान र आपरा�धक दा�य�व बारे संि�� 

जानकार� �दने,  

 यसको अवधारणा बारेमा वताउने, 

 अ�तरा���य अ�यास र सा�वकको कानूनी �यव�थाको बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� �दने,  

 अपूण� अपराध र आपरा�धक दा�य�वको स�ब�धमा सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तको 

बारेमा छलफल गराउन,े 

 अपराध सं�हतामा उि�लिखत अपूण� अपराधको बारेमा जानकार� �दने, 

 अपराध सं�हता र सा�वकको कानूनका फरकका बारेमा समेत छलफल गराई स�को उ�े�य 

�प� पान�।  

 

��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लन।े  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनुे �वषयह� उ�लेख गन� र स�को उ�े�य बताउने  ५ �मनेट 

प�ृभ�ूम 

 अपूण� अपराध र आपरा�धक दा�य�वस�ब�धी अवधारणा र ऐ�तहा�सक �वकास�म 

२० �मनेट 

अपूण� अपराधको प�रचय 

 अ�तरा���य अ�यास 

 वेलायत 

 अमे�रका 

४० �मनेट 
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 भारत  

 अ�य मलुकुका असल अ�यास 

 सा�वकको कानूनी �यव�था: 

 मलुकु� ऐन 

 लागू औषध (�नय��ण) ऐन, २०३३ 

 मानव बेच�वखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन २०६४ आ�द।  

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

 रामे�र �े� �व. �वप�ी नाम प�रव�त�त ग�ा तामाङको जाहेर�ले नपेाल सरकार 

म�ुा जबरज�ती करणी (न.ेका.प. २०७४ अंक २ �न.नं. ९७६५) - उ�ोग 

कसूरको एक अपूण� ��या भएप�न यसलाई प�न कानूनले आपरा�धक�करण 

गरेको अव�थामा यो अ�य पूण� अपराध ज�तै छु�ै अि�त�वको अपराध नै हनु े

ह�ुछ।  

 महे��राज बम �व. �ी ५ को सरकार (न.ेका.प. २०५१ अंक ४ �न.नं. 

४८९०)- �यान मान� उ�ोगको अपराधको स�ब�धमा प�न �यान मान� अपराध 

ज�तै शंका�वह�न त�रकाले �मािणत हनु स�ने �मािणक �ाचयु�ताको अव�था 

�व�मान हनु ुपन�।  

 भाई �करातँ राई �व. नपेाल सरकार (न.ेका.प. २०६१ अंक ६ �न.नं. ७३८८, 

प�ृ ६६२)- कुनै गैरकानूनी काय� गन� सामा�य उ�े�य �लई षडय��को 

भ�ूमका तयार गन� बेलादेिख षडय�� पूरा हनुे बेलास�म ज�त जना संल�न 

रहेको ह�ुछ ती सबैले म�ुय षडय��कार�को भ�ूमका �नवा�ह गरेको ह�ुछ र 

�य�तालाई म�ुय षडय��कार� नै मा�ु पन�।  

 ई�र� बोहज ु �व. नपेाल सरकार (न.ेका.प. २०५१ अंक १२ �न.नं. ५०१७ 

प�ृ ९४५)-मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको कानूनी �यव�था समेतलाई 

�वचार गदा� �यान मान� उ�ोगको अपराध ठहर हनुको ला�ग �यान मान� 

मनसाय, सो मनसाय अ�भ�य� गन� �यान मान�स�मको काय� गर� कुनै वा�हर� 

त�वको ह�त�ेपले गदा� �यान मान� नसकेको हनु ुपन�।  

 कुशे�र गमु�ता �व. नपेाल सरकार (न.ेका.प. २०६६ अंक १२ �न.नं. ८२८५ 

प ृ २०३१)- सामा�यतः �यान मान� उ�ोगको वारदातमा ते�ो प�ीय 

अवरोधको �स�ा�त (Doctrine of third party intervention) को �वचार गनु� 

पन�।  

 नपेाल सरकार �व. राजे���सँह �सख (न.ेका.प. २०६८ अंक ४ �न.नं. ८५९९ प ृ

६५८)- करणी भएको यक�नसाथ भ� न नस�कने भ� न े शार��रक पर��ण 
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��तवेदनले उ�लेख गरेको देिखए प�न सो पर��ण घटना घटेको १० �दनप�छ 

भएको अव�थामा सो ��तवेदनलाई मा� �नण�याधारको �पमा �हण गन� 

नस�कने।  

 नपेाल सरकार �व. ऐजवु खा ँ �मया ँ समेत (न.ेका.प. २०७४ अंक ६ �न.नं. 

९८३०)- ह�तयार प�न मह�वपूण� होला, चोटको गा�भीय� प�न सा�द�भ�क होला 

तर घटना�मको सम�ताको स�दभ�मा के मनसाय राखी गन� खोिजएको हो, के 

ग�रस�कएको छ, के हनु वाँक� छ, र सो काय� इि�छत प�रणामको के क�त 

निजक छ भ� ने कुरालाई प�न उि�कै मह�वका साथ हे�रन ुपन�।  

 चंखे भ� न े मिु�राम िघ�मरे �व. नपेाल सरकार (न.ेका.प. २०४२ अंक ६ 

�न.नं. २४१०)-सासू बहुार� बीच मनमटुाव भई �यवहा�रक कारणले मार� 

देउस�म भनेको घटना�थलमा उपि�थत नरहेको अव�था देिखँदा �.लाई 

१३(४) बमोिजम सजाय गदा� चक� हनुे हुँदा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० 

वष� कैदको सजाय हनु।े  

 सं�हतामा अपूण� अपराधस�ब�धी �यव�था:  

 षडय��,  

 उ�ोग,  

 द�ु�साहन  

 म�तयार 

आपरा�धक दा�य�वस�ब�धी �स�ा�तह�: 

 �नरपे� दा�य�व (ि���ट लाय�व�लट�) हनुे कसूरमा आपरा�धक मनसाय पर��ण 

नहनुे (दफा २९) 

 स��ठत सं�थाबाट भएको कसूरमा काम गन� गराउनेको आपरा�धक दा�य�व हनुे 

(दफा ३०) 

 समूहबाट भएको कसूरमा सबै सद�यलाई सजाय हनुे (दफा ३१) 

 आपरा�धक दा�य�वको �स�ा�तको �योग 

१५ �मनट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र १० �मनटे 

 

�िश�ण साम�ी  

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  
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स� - छ 

कसूरको ग�भीरता बढाउन ेर घटाउन ेअव�था तथा सजाय र अ�त�रम ��तपू�त� 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 सहजकता�ले अपराध सं�हताका आधारमा कसूरको मा�ा वढाउने र घटाउने अव�था तथा सजाय 

र अ�त�रम ��तपू�त� बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� 

गराउँदा स�को �ार�भमा नै कसूरको मा�ा बढाउने र घटाउने तथा सजाय र अ�त�रम 

��तपू�त� आव�यकता र यसको अवधारणा�मक प� र संवैधा�नक �यव�थाका बारेमा समेत 

संि��मा जानकार� �दन ुपन�छ। स�मा अ�तरा���य अ�यास, सा�वकको ऐनमा रहेका �यव�था र 

सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तका बारेमा चचा� गनु� पन�छ।  म�ुय�पमा अपराध 

सं�हतामा उि�लिखत कसूरको मा�ा बढाउन े र घटाउन े अव�था तथा सजाय र अ�त�रम 

��तपू�त�स�ब�धी �यव�थाका बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनुे गर� 

स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न गन� गर� 

��ततुीलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� 

स� स� चालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई 

छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु�पन�छ।  

  

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 अपराध सं�हताको भाग १ प�र�छेद ४ 

 मलुकु� ऐन र अ�य स�ब� ऐनह� 

 स�ब� निजरह� 

 ��ता�वत फौजदार� सं�हता, २०७१ मा रहेका �यव�था तथा �ावधानह�को �व�धशा�ीय 

सा�द�भ�कता र �यवहा�रकता समेतको आधारमा तयार ग�रएको अवधारणा प�,  

 फौजदार� कसूरस�ब�धी �च�लत कानूनलाई संशोधन र एक�करण गन� बनेको �वधेयक अपराध 

सं�हता, २०६७ को दफावार �या�या�मक �ट�पणी, रा��य �या�यक ��त�ान, नेपाल 

 मलुकु� अपराध (सं�हता) ऐन, २०७४, मलुकु� फौजदार� काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ र 

फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ ले गरेका नयाँ �यव�था र 

सरकार� वक�लको भ�ूमका �ोत साम�ी, महा�याया�धव�ाको काया�लय, नेपाल 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 
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स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई फौजदार� अपराधमा कसूरको मा�ा बढाउने र घटाउने अव�था तथा सजाय र 

अ�त�रम ��तपू�त� बारे संि�� जानकार� �दन,  

 यसको अवधारणा बारेमा वताउने, 

 अ�तरा���य अ�यास र सा�वकको कानूनी �यव�थाको बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� �दने,  

 अपूण� अपराधको स�ब�धमा सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तको बारेमा छलफल 

गराउन,े 

 अपराध सं�हतामा उि�लिखत कसूरको मा�ा बढाउने र घटाउने अव�था तथा सजाय र 

अ�त�रम ��तपू�त� बारेमा जानकार� �दने, 

 अपराध सं�हता र सा�वकको कानूनका फरकका बारेमा समेत छलफल गराई स�को उ�े�य 

�प� पान�।  

 

��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लन।े  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनु े�वषयह� उ�लेख गन� र स�को उ��ेय बताउन े ५ �मनेट 

कसूरको मा�ा बढाउन ेर घटाउन ेअव�था तथा सजाय र अ�त�रम ��तपू�त�को प�ृभ�ूम  १५ �मनेट 

कसूरको मा�ा बढाउन ेर घटाउन ेअव�था 

 अवधारणा 

 अ�तरा���य अ�यास 

३० �मनेट 
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 वेलायत 

 अमे�रका 

 भारत 

 अ�े�लया  

 �यूिज�या�ड 

 अ�य मलुकुका असल अ�यास 

 सं�हतामा भएको �यव�था 

 कसूरको ग�भीरता बढाउने अव�था (दफा ३८) 

 कसूरको ग�भीरता घटाउने अव�था (दफा ३९) 

सजाय र अ�त�रम ��तपू�त� 

 अवधारणा 

 अ�तरा���य अ�यास 

 वेलायत 

 अमे�रका 

 भारत 

 �ा�स  

 अ�े�लया  

 �यूिज�या�ड 

 अ�य मलुकुह�का असल अ�यास 

 सा�वकको कानूनी �यव�था: 

 मलुकु� ऐन 

 मानव बेच�वखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन २०६४ 

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ 

 जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसरु तथा सजाय) ऐन, २०६८   

 बो�सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७१ 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त: 

 राकेश कुमार �संह �व. नपेाल सरकार (न.ेका.प. २०६४ अंक १ �न.नं. 

७८१०)- जवरज�ती करणीबाट पी�डत भएको कारण पी�डतलाई मानवीय, 

मनोवै�ा�नक, शार��रक, पेशागत, चा�र��क, बौ��क, सामािजक, आ�थ�क 

३० �मनेट 
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लगायत जीवनको �व�भ� न प�मा परेका दरुगामी असरलाई �यानमा राखी 

��तपू�त� �व�प �ा� हनुे स�पि� हो।  

 ��र� न िच�कार �व. नपेाल सरकार (न.ेका.प. २०६६ अंक ५ �न.नं. 

८१४८)- अपराधको गा�भीय�ता पी�डतलाई पगुेको हा�न, अपराधको पटक, 

पी�डतको अव�था अ�भय�ुको अपराधको चरम सीमा, मा�ा, अपराध गरेको 

त�रका आ�दलाई �वचार गरेर सजाय तो�न �वधा�यकाले �यूनतम ७ वष� र 

अ�धकतम १० वष�को तज�वजी सजायको �यव�था गरेको मा�ु पन�।  

 लोक बहादरु काक� �व. नपेाल सरकार (न.ेका.प. २०७२ अंक २ �न.नं. 

९३४६)- मानव बेच�वखन तथा ओसारपसार �नय��ण ऐन, २०६४ को 

दफा ४(२) को ख�ड (ख) बमोिजम कसूर हनुको ला�ग कुनै प�न 

�यि�को बेच�वखन एवम ् ओसारपसारको काय� स�प� न हनैु पन� भ� न े

देिखँदैन। सो उ�े�यको ला�ग �य�तो �यि�लाई आफू ब�सरहेको घर, �थान 

तथा �यि�बाट छुटाई नेपाल�भ�को एक �थानबाट अक� �थानमा लैजाने 

काय� भइसकेको तर ग�त�य �थानमा प�ु याउन बाँक� रहेको अव�थामा 

समेत सो कसूर भएको मा�नने।  

 प�ुयिशला दवाडी �व. मि��प�रष� समेत (न.ेका.प. २०७४ अंक १ �न.नं. 

९७४१)- �यायमा पहुँचलाई सहज बनाउनका ला�ग रा�यले यथोिचत 

उपायह� अवल�बन गनु� पद�छ।  

 डा. बलु�द थापा �व. स�ुमा थापा (न.ेका.प. २०७४ अंक ५ �न.नं. 

९८१४)- पी�डतले ��तपू�त� पाउने हक।  

 सं�हतामा भएको �यव�थाः 

 सजायको �कार 

 ज�मकैद तथा ज�म कैदको गणना 

 ए�ककृत तथा पटके कसूरमा हनुे सजाय 

 बालबा�लकालाई हनुे सजाय 

 अवधारणा 

 अ�तरा���य अ�यास 

 सं�हतामा भएको �यव�था 
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 ज�रवाना वापत कैद (दफा ४६) 

 सजायमा छुट (Plea Bargaining) (दफा ४७) 

 अवधारणा 

 अ�तरा���य अ�यास 

 वेलायत 

 अमे�रका 

 भारत 

 �ा�स 

 सं�हतामा भएको �यव�था 

 अ�त�रम ��तपू�त� (दफा ४८) 

 पी�डत राहत कोष (दफा ४८) 

नोटः अपराध पी�डतको ला�ग ��तपू�त� स�ब�धमा काय��व�ध सं�हताको छु�ै स� रहने 

�यहोरा सहभागीलाई जानकार� गराउन।े  

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र १० �मनटे 

 

�िश�ण साम�ी  

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  
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स� - सात 

रा�य तथा साव�ज�नक शाि�त �व��को कसूर 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 सहजकता�ले अपराध सं�हताका आधारमा रा�य तथा साव�ज�नक शाि�त �व��को कसूरका 

बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ुपन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा नै 

रा�य तथा साव�ज�नक शाि�त �व��को कसूर भनी छु�ाउन ुपन� आव�यकता र यी कसूरको 

अवधारणा�मक प� र संवैधा�नक �यव�थाका बारेमा समेत संि��मा जानकार� �दन ु पन�छ। 

स�मा अ�तरा���य अ�यास, सा�वकको ऐनमा रहेका �यव�था र सव��च अदालतबाट ��तपा�दत 

�स�ा�तका बारेमा चचा� गनु� पन�छ। म�ुय�पमा अपराध सं�हतामा उि�लिखत रा�य तथा 

साव�ज�नक शाि�त �व��को कसूरको बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� 

हनुे गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न गन� 

गर� ��ततुीलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना 

गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई 

छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 अपराध सं�हताको भाग २ प�र�छेद १ र २ 

 मलुकु� ऐन र अ�य स�ब� �वशेष ऐनह� 

 स�ब� निजरह� 

 ��ता�वत फौजदार� सं�हता, २०७१ मा रहेका �यव�था तथा �ावधानह�को �व�धशा�ीय 

सा�द�भ�कता र �यवहा�रकता समेतको आधारमा तयार ग�रएको अवधारणा प�,  

 फौजदार� कसूरस�ब�धी �च�लत कानूनलाई संशोधन र एक�करण गन� बनेको �वधेयक अपराध 

सं�हता, २०६७ को दफावार �या�या�मक �ट�पणी, रा��य �या�यक ��त�ान, नेपाल 

 मलुकु� अपराध (सं�हता) ऐन, २०७४, मलुकु� फौजदार� काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ र 

फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ ले गरेका नयाँ �यव�था र 

सरकार� वक�लको भ�ूमका �ोत साम�ी, महा�याया�धव�ाको काया�लय, नेपाल 
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 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 

 रा�य �व��को अपराध तथा सजाय ऐन, २०४६ 

 जाससुी ऐन, २०१८ 

 केह� साव�ज�नक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७  

 

स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई रा�य तथा साव�ज�नक शाि�त �व��को कसूर बारे संि�� जानकार� �दने,  

 रा�य तथा साव�ज�नक शाि�त �व��को कसूरको अवधारणा बारेमा वताउन,े 

 अ�तरा���य अ�यास र सा�वकको कानूनी �यव�थाको बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� �दने,  

 रा�य तथा साव�ज�नक शाि�त �व��को कसूर स�ब�धमा सव��च अदालतबाट ��तपा�दत 

�स�ा�त भए सोको बारेमा छलफल गराउने, 

 अपराध सं�हतामा उि�लिखत रा�य तथा साव�ज�नक शाि�त �व��को कसूर बारे र सा�वकको 

कानूनमा भएका फरकका बारेमा समेत छलफल गराई स�को उ�े�य �प� पान�।  

 

��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लन।े  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनुे �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने  

५ �मनेट 

रा�य तथा साव�ज�नक शाि�त �व��को कसूरको प�ृभ�ूम  १५ �मनेट 

रा�य �व��को कसूर 

 अवधारणा 

३५ �मनेट 
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 अ�तरा���य अ�यास 

 सा�वकको कानूनी �यव�था 

 रा�य �व��को अपराध तथा सजाय ऐन, २०४६ 

 जाससुी ऐन, २०१८ 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

 सं�हतामा भएको �यव�था 

 रा�य �व��का कसूर 

 रा��हत ��तकूल काम (खेलमा �मलोमतो समेत) दफा ५१ (३) 

 जा�त ह�या (दफा ५२) 

 नेपाल �व�� य�ु गन� वा नेपालसंग य�ुमा संल�न रा�यका सेनालाई 

सहायता (दफा ५३) 

 सै�नक वा �हर�लाई भडकाउने (दफा ५५) 

 रा�प�त उपरको आ�मण (दफा ५७)  

 हद�याद 

नोटः मा�थ उि�लिखत दफालाई जोड �दई भाग २ प�र�छेद १ का कसूरह�बारेमा 

समेत सं�पेमा जानकार� �दने।  

साव�ज�नक शाि�त �व��को कसूर 

 अवधारणा 

 अ�तरा���य अ�यास 

 सा�वकको कानूनी �यव�था 

 केह� साव�ज�नक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७  

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

 न.ेका.प. २०७४ अंक ९ �न.नं. ९८७८ - उ��षेण 

 कुनै प�न �वत��ताको �योग र स�ुनि�तता गदा� चाहे �यो �वचार र 

अ�भ�यि�को �वत��ता नै �कन नहोस ्बहलुवाद‚ स�ह�णतुा‚ शाि�त र 

अ�वभेदको मू�य र मा�यतासँग स�झौता गन� स�कँदैन। �य�तो 

अ�भ�यि� जसले जात‚ धम�‚ भाषा‚ �ल�‚ प�हचान‚ �े� आ�दको आधारमा 

घणृा �ेष फैलाउन उ�ेिजत गछ� �य�तो अ�भ�यि�को �वत��तामा 

२५ �मनेट 



34 | अपराध सं�हता �िश�ण �द�दश�न, २०७५ 

उिचत ब�देज कानून�ारा नै लगाउन आव�यक हनुे।  अ�भ�यि� 

�वत��तामा ब�देज लगाउँदा उ� ब�देजको �ा� गन� खोजेको 

उ�े�यसँग औिच�यपूण� स�ब�ध रहेको हनुपुछ�। उ�े�यभ�दा बा�हर गई 

ब�देज लगाउन न�म�ने।  

 न.ेका.प. २०७४ अंक ७ �न. नं. ९८३९ - परमादेश 

 �वचार र अ�भ�यि�को �वत��ता उपभोग गन� �यि�ले, अक� �यि�को 

प�न �वचार र अ�भ�यि�को �वत��ता, पेसा रोजगार गन� र उ�ोग 

�यापार �यवसाय स�ालन गन� तथा नेपालको कुनै प�न भागमा आवत 

जावत गन� �वत��तालाई उपे�ा गनु� �यायस�त नहनुे।  

 जीवनको अ�धकार (Right to life) छ भने �यसको सापे�मा अका� 

�यि�ले हा�ो जीवनको अ�धकार उपभोग गन� बाधा प�ु याउन नहनु ेवा 

क�तपय अव�थामा सरकारले �य�तो अ�धकारको उपभोग गन� स�न े

अव�था सजृना ग�र�दन ुपन� कत��य (duty) हनु जाने।  

 सं�हतामा भएको �यव�था 

 भाग २ प�र�छेद २ का कसूरह�का बारेमा सं�ेपमा जानकार� �दई 

छलफल गराउन।े  

 केह� साव�ज�नक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ का �यव�थाह�संग यी 

कसूरको समानता र �भ� नता बारेमा सं�ेपमा जानकार� गराउने।  

 हद�याद 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र १० �मनटे 

 

�िश�ण साम�ी  

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  
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स� - आठ 

साव�ज�नक अ�धकार�को अि�तयार�को अव�ास�ब�धी कसूर 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 सहजकता�ले अपराध सं�हताका आधारमा साव�ज�नक अ�धकार�को अि�तयार�को अव�ास�ब�धी 

कसूरका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को 

�ार�भमा नै साव�ज�नक अ�धकार�को अि�तयार�को अव�ास�ब�धी कसूरलाई सं�हतामा छु�ै 

कसूरको �पमा रा� ु पन� आव�यकता र यी कसूरको अवधारणा�मक प� र संवैधा�नक 

�यव�थाका बारेमा समेत संि��मा जानकार� �दन ुपन�छ। स�मा अ�तरा���य अ�यास, सा�वकको 

ऐनमा रहेका �यव�था र सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तका बारेमा चचा� गनु� पन�छ। 

म�ुय�पमा अपराध सं�हतामा उि�लिखत साव�ज�नक अ�धकार�को अि�तयार�को अव�ास�ब�धी 

कसरुको बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स� चालन गनु� 

पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न गन� गर� ��ततुीलाई �यव�थापन 

गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� स� स� चालन गनु� 

पन�छ। यसर� �िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� 

समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 अपराध सं�हताको भाग २ प�र�छेद ३ दफा ७५ देिख ८८ स�म 

 मलुकु� ऐन  

 �याय �शासन ऐन, २०७३ र अ�य स�ब� ऐनह� 

 स�ब� निजरह�  

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 

 मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणा प�, 19४८ 

 नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य अनवु�ध,1966 
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स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई साव�ज�नक अ�धकार�को अि�तयार�को अव�ास�ब�धी कसूरका बारे संि�� 

जानकार� �दने,  

 साव�ज�नक अ�धकार�को अि�तयार�को अव�ास�ब�धी अवधारणा बारेमा वताउन,े 

 अ�तरा���य अ�यास र सा�वकको कानूनी �यव�थाको बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� �दने, 

 साव�ज�नक अ�धकार�को अि�तयार�को अव�ास�ब�धी कसूरका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट 

��तपा�दत �स�ा�त भए सोको बारेमा छलफल गराउन,े 

 अपराध सं�हतामा उि�लिखत साव�ज�नक अ�धकार�को अि�तयार�को अव�ास�ब�धी कसूरका 

�यव�था र सा�वकको कानूनमा भएका फरकका बारेमा समेत छलफल गराई स�को उ�े�य 

�प� पान�।  

 

��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाई�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लन।े  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनु े�वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ��ेय बताउन े 

५ �मनेट 

साव�ज�नक अ�धकार�को अि�तयार�को अव�ास�ब�धी कसूरको प�ृभ�ूम १५ �मनेट 

 अवधारणा 

 अ�तरा���य अ�यास 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

 सं�हतामा भएको �यव�था 

 साव�ज�नक अ�धकार�को अि�तयार�को अव�ास�ब�धी कसूरह� 

६० �मनेट 
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 समा�ान, इतलायनामा इ�याद�को तामेल�मा बाधा प�ु याउने 

 समा�ान, इतलायनामा, सूचना वा आदेश नवझुी फका�उने 

 समा�ान, इतलायनामा, सूचना वा आदेश तामेल हनु न�दई छल� �हडने 

 समा�ान, इतलायनामा इ�या�द �या� ेवा उ�काउने 

 झटुो त�रकाले �याद तामेल गन� 

 �लखत पेश गन� इ�कार गन� 

 शपथ �लएको �यि�ले झ�ुा कुरा �य� गन�  

 साँचो कुरा �य� गन� शपथ गन� इ�कार गन�  

 अ�धकार �ा� अ�धकार�ले सोधेको कुराको जवाफ �दन इ�कार गन� 

 रा�सेवकको काममा वाधा प�ु याउन झ�ुा जानकार� �दने 

 रा�सेवकलाई पद�य कत��य पालनामा वाधा �वरोध गन�  

 रा�सेवकलाई म�त �दन इ�कार गन� 

 अ�धकार �ा� अ�धकार�को आदेशको अव�ा गन�  

 हद�याद 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र १० �मनटे 

 

�िश�ण साम�ी  

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  
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स� - न� 

साव�ज�नक �याय �व��को कसूर 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 सहजकता�ले अपराध सं�हताका आधारमा साव�ज�नक �याय �व��को कसूरका बारेमा 

सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा नै 

साव�ज�नक �याय �व��को कसूरलाई सं�हतामा छु�ै कसूरको �पमा रा� ुपन� आव�यकता र 

यी कसूरको अवधारणा�मक प� र संवैधा�नक �यव�थाका बारेमा समेत संि��मा जानकार� �दन ु

पन�छ। स�मा अ�तरा���य अ�यास, सा�वकको ऐनमा रहेका �यव�था र सव��च अदालतबाट 

��तपा�दत �स�ा�तका बारेमा चचा� गनु� पन�छ। म�ुय�पमा अपराध सं�हतामा उि�लिखत 

साव�ज�नक �याय �व��को कसूरको स�ब�धमा बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो 

उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� 

स�प� न गन� गर� ��ततुीलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत 

�व�धह�को पालना गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव 

�िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 अपराध सं�हताको भाग २ प�र�छेद ४ दफा ८९ देिख १०३ स�म 

 मलुकु� ऐन  

 सरकार� म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 

 �माण ऐन, २०३१ 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 

 अ�य स�ब� ऐनह� 

 स�ब� निजरह� 

 

स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई साव�ज�नक �याय �व��को कसूरका बारे संि�� जानकार� �दने,  

 यसको साव�ज�नक �याय �व��को कसूरको अवधारणा बारेमा वताउन,े 

 अ�तरा���य अ�यास र सा�वकको कानूनी �यव�थाको बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� �दने,  
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 साव�ज�नक �याय �व��को कसूरका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त भए 

सोको बारेमा छलफल गराउन,े 

 अपराध सं�हतामा उि�लिखत साव�ज�नक �याय �व��को कसूरका �यव�था र सा�वकको 

कानूनमा भएका फरकका बारेमा समेत छलफल गराई स�को उ�े�य �प� पान�।  

  

��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लन।े  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनु े�वषयह� उ�लेख गन� र स�को उ��ेय बताउन े ५ �मनटे 

साव�ज�नक �याय �व��को कसूरको प�ृभ�ूम १५ �मनेट 

साव�ज�नक �याय �व��को कसूर 

 अवधारणा 

 अ�तरा���य अ�यास 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

 सं�हतामा भएको �यव�था 

 साव�ज�नक �याय �व��का कसूर 

 झ�ुा �माण बनाउन े

 झ�ुा �माणप� बनाउन ेर �दन े

 झ�ुा �माण वा �माणप� �योग गन� 

 �लखत वा अ�भलेख न� गन� 

६० �मनेट 
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 कसूरको �माण दवाउने 

 सूचना �दन अवरोध प�ु याउन े 

 कसूरदारलाई आ�य �दने 

 कसूर भएको वा हनु लागेको जानकार� न�दने  

 स�पि� दबाउन वा स�पि�मा झ�ुा दाबी गन�  

 झ�ुा उजरु� �दने 

 बद�नयतपूव�क अनसु�धान वा अ�भयोजन गन� 

 जमानतको शत� �वपर�त अनपुि�थत हनुे 

 प�ाउको बाधा �बरोध गन� वा थनुाबाट भा�न े

 प�ाउबाट उ�काउने वा थनुाबाट भगाउने  

 हद�याद 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी  

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  
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स� - दश 

साव�ज�नक �हत �वा��य सरु�ा स�ुवधा र नै�तकता �व��को कसूर 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 सहजकता�ले अपराध सं�हताका आधारमा साव�ज�नक �हत �वा��य सरु�ा स�ुवधा र नै�तकता 

�व��को कसूरका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ुपन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा 

स�को �ार�भमा नै साव�ज�नक �हत �वा��य सरु�ा स�ुवधा र नै�तकता �व��को कसूरलाई 

सं�हतामा छु�ै कसूरको �पमा रा� ु पन� आव�यकता र यी कसूरको अवधारणा�मक प� र 

संवैधा�नक �यव�थाका बारेमा समेत संि��मा जानकार� �दन ु पन�छ। स�मा अ�तरा���य 

अ�यास, सा�वकको ऐनमा रहेका �यव�था र सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तका बारेमा 

चचा� गनु� पन�छ। म�ुय�पमा अपराध सं�हतामा उि�लिखत साव�ज�नक �याय �व��को कसूरको 

स�ब�धमा बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स� चालन 

गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�पन ्न गन� गर� ��ततुीलाई 

�यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� स� 

स� चालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल 

गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 अपराध सं�हताको भाग २ प�र�छेद ५ 

 मलुकु� ऐन  

 वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ 

 खा� ऐन, २०२३ 

 जवुा ऐन, २०२० 

 �भ�ा मा�न (�नषधे) ऐन, २०१८ 

 अ�य स�ब� ऐनह� 

 स�ब� निजरह� 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 
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स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई साव�ज�नक �हत �वा��य सरु�ा स�ुवधा र नै�तकता �व��को कसूरका बारे 

संि�� जानकार� �दने,  

 साव�ज�नक �हत �वा��य सरु�ा स�ुवधा र नै�तकता �व��को कसूरको अवधारणा बारेमा 

वताउने, 

 अ�तरा���य अ�यास र सा�वकको कानूनी �यव�थाको बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� �दने, 

 साव�ज�नक �हत �वा��य सरु�ा स�ुवधा र नै�तकता �व��को कसूरका स�ब�धमा सव��च 

अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त भए सोको बारेमा छलफल गराउने, 

 अपराध सं�हतामा उि�लिखत साव�ज�नक �हत �वा��य सरु�ा स�ुवधा र नै�तकता �व��को 

कसूरका �यव�था र सा�वकको कानूनमा भएका फरकका बारेमा समेत छलफल गराई स�को 

उ�े�य �प� पान�।  

 

��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लन।े  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनु े�वषयह� उ�लेख गन� र स�को उ��ेय बताउन े ५ �मनेट 

साव�ज�नक �हत �वा��य सरु�ा स�ुवधा र नै�तकता �व��को कसूरको प�ृभ�ूम १५ �मनेट 

साव�ज�नक �हत �वा��य सरु�ा स�ुवधा र नै�तकता �व��को कसूर  

 अवधारणा 

 अ�तरा���य अ�यास 

 सा�वकको कानूनी �यव�था 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

 सं�हताको �यव�था 

६० �मनेट 
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 सं�ामक रोग फैलाउने (दफा १०४) 

 मानव रोग ��तरोधक �मता उ�मिु� गन� िजवाण ु (एच. आइ. भी.) को 

रोग फैलाउने (दफा १०५) 

 स�वा रोगस�ब�धी कानूनको उ�ल�न गन� (दफा १०६)  

 खा� पदाथ�मा �मसावट गन� (दफा १०७) 

 झ�ुयानमा पार� खा� पदाथ� �ब�� �बतरण गन� (दफा १०८) 

 झ�ुयानमा पार� कुनै व�त ु�ब�� �बतरण गन� (दफा १0९) 

 �ब�� गन� उपभो�यव�त ु�ब�� नगर� ज�माखोर� गन� (दफा ११०) 

 पानी द�ुषत पान� (दफा १1१) 

 वातावरण �द�ुषत पान� (दफा १1२) 

 साव�ज�नक बाटो नद� वा �थलमा खतरा वा वाधा प�ु याउने (दफा १1३)  

 �वषाल ुवा �व�फोटक पदाथ� �योग गदा� लापरवाह� गन� (दफा १1४) 

 घर �नमा�ण गदा�, भ�काउँदा वा मम�त गदा� लापरवाह� गन� (दफा १1५)  

 पशपंु�ी रा�दा लापरवाह� गन� (दफा १1६) 

 पशपंु�ी छाडा छाडने (दफा १1७) 

 अभ� �यवहार गन� (दफा १1८) 

 वे�यागमनको �चार गन� (दफा १1९) 

 वे�याव�ृत वा वे�यागमनका ला�ग घर, ज�गा �योग गन� �दने (दफा १२०)  

 अि�ल �कताव, पचा� इ�या�द बनाउन वा �ब�� गन� (दफा १२१) 

 साव�ज�नक �थानमा यौना� देखाउने (दफा १२२) 

 साव�ज�नक �थानमा यौन ��या गन� (दफा १२३) 

 सवा�ज�नक उप�याई गन� (दफा १२४) 

 जवुा खे�ने वा स�ावाजी गन� (दफा १२५) 

 �भ�ा मा�ने वा मा�न लगाउने (दफा १२६) 

 ��तपू�त� र हद�याद 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र १० �मनटे 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  
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स� – एघार 

हातह�तयार खरखजाना, �व�फोटक पदाथ�स�ब�धी कसूर 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 सहजकता�ले अपराध सं�हताका आधारमा हातह�तयार खरखजाना तथा �व�फोटक पदाथ�स�ब�धी 

कसूरका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को 

�ार�भमा नै हातह�तयार खरखजाना तथा �व�फोटक पदाथ�स�ब�धी कसूरलाई सं�हतामा छु�ै 

कसूरको �पमा रा� ु पन� आव�यकता र यी कसूरको अवधारणा�मक प� र संवैधा�नक 

�यव�थाका बारेमा समेत संि��मा जानकार� �दन ुपन�छ। स�मा अ�तरा���य अ�यास, सा�वकको 

ऐनमा रहेका �यव�था र सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तका बारेमा चचा� गनु� पन�छ। 

म�ुय�पमा अपराध सं�हतामा उि�लिखत हातह�तयार खरखजाना तथा �व�फोटक पदाथ�स�ब�धी 

कसूरको स�ब�धमा बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� 

स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न गन� गर� 

��ततुीलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� 

स� सञ् चालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई 

छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु�पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 अपराध सं�हताको भाग २ प�र�छेद ६ 

 मलुकु� ऐन  

 हातह�तयार खरखजाना ऐन, २०१९ 

 �व�फोटक पदाथ� ऐन, २०१८ 

 अ�य स�ब� ऐनह�  

 स�ब� निजरह� 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई हातह�तयार खरखजाना तथा �व�फोटक पदाथ�स�ब�धी कसूरका बारे संि�� 

जानकार� �दने,  
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 हातह�तयार खरखजाना तथा �व�फोटक पदाथ�स�ब�धी कसूरको अवधारणा बारेमा वताउने, 

 अ�तरा���य अ�यास र सा�वकको कानूनी �यव�थाको बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� �दने, 

 हातह�तयार खरखजाना तथा �व�फोटक पदाथ�स�ब�धी कसूरका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट 

��तपा�दत �स�ा�त भए सोको बारेमा छलफल गराउन,े 

 अपराध सं�हतामा उि�लिखत हातह�तयार खरखजाना तथा �व�फोटक पदाथ�स�ब�धी कसूरका 

�यव�था र सा�वकको कानूनमा भएका फरकका बारेमा समेत छलफल गराई स�को उ�े�य 

�प� पान�।  

 

��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लन।े  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनु े�वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ��ेय बताउन े 

५ �मनेट 

हातह�तयार खरखजाना तथा �व�फोटक पदाथ�स�ब�धी कसूरको प�ृभ�ूम १५ �मनेट 

हातह�तयार खरखजानास�ब�धी कसूर 

 अवधारणा 

 अ�तरा���य अ�यास 

 सा�वकको कानूनी �यव�था 

 मलुकु� ऐन  

 हातह�तयार खरखजाना ऐन, २०१९ 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

३० �मनेट 
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 सं�हतामा भएको �यव�था 

 इजाजत �ा� नगर� हात ह�तयार उ�पादन वा कारोवार गन� वा �य�तो 

ह�तयार रा� ेवा �लएर �हडने 

 खास �क�समका ह�तयार �ा� गन� 

 कारोवारको अ�भलेख 

 आण�वक, रासाय�नक, जै�वक (िजवाणयु�ु) वा �वषाल ुहातह�तयार उ�पादन 

वा कारोवार गन�  

 चल अचल स�पि� जफत तथा ��तपू�त� र हद�याद 

�व�फोटक पदाथ�स�ब�धी कसूर 

 अवधारणा 

 अ�तरा���य अ�यास 

 सा�वकको कानूनी �यव�था 

 मलुकु� ऐन  

 �व�फोटक पदाथ� ऐन, २०१८ 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

 सं�हतामा भएको �यव�था 

 इजाजत �ा� नगर� �व�फोटक पदाथ� उ�पादन वा करोवार गन� 

 कृ�तम �व�फोटक पदाथ� बनाउने वा �योग गन�   

 वा�द� स�ु� वा �व�फोटक पदाथ� ओ�छाउने  

 कृ�तम �व�फोटक पदाथ� बनाउने वा �योग गन�  

 बा�द� स�ु� बनाउन वा �व�फोटक पदाथ� ओ�छाउने 

 �व�फोटक पदाथ�को ओसार पसार ढुवानी वा भ�डारणमा हो�सयार� 

 कसूरसंग स�बि�धत चलअचल स�पि� जफत र ��तपू�त� र हद�याद 

नोटः �व�फोटक पदाथ� ऐन समेतलाई तलुना गर� छलफल गराउन।े  

३० �मनट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र १० �मनटे 

 

�िश�ण साम�ी  

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)।  
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स� - बा� 

रा��य तथा साव�ज�नक स�पदा �व��को र धम� तथा �ववाहस�ब�धी कसूर 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 सहजकता�ले अपराध सं�हताका आधारमा रा��य तथा साव�ज�नक स�पदा �व��को र धम� तथा 

�ववाहस�ब�धी कसूरका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� 

गराउँदा स�को �ार�भमा नै रा��य तथा साव�ज�नक स�पदा �व��को र धम� र �ववाहस�ब�धी 

कसूरलाई सं�हतामा छु�ै कसूरको �पमा रा� ुपन� आव�यकता र यी कसूरको अवधारणा�मक 

प� र संवैधा�नक �यव�थाका बारेमा समेत संि��मा जानकार� �दन ुपन�छ। स�मा अ�तरा���य 

अ�यास, सा�वकको ऐनमा रहेका �यव�था र सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तका बारेमा 

चचा� गनु� पन�छ। म�ुय�पमा अपराध सं�हतामा उि�लिखत रा��य तथा साव�ज�नक स�पदा 

�व��को र धम� तथा �ववाहस�ब�धी कसूरका स�ब�धमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो 

उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� 

स�प� न गन� गर� ��ततुीलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत 

�व�धह�को पालना गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव 

�िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु�पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 अपराध सं�हताको भाग २ प�र�छेद ८, ९ र ११ 

 देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� ऐन  

 �ािचन �मारक संर�ण ऐन, २०१३ 

 वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ 

 �ववाह दता� ऐन, २०२८ 

 अ�य स�ब� ऐनह� 

 स�ब� निजरह� 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 
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स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई रा��य तथा साव�ज�नक स�पदा �व��को र धम� तथा �ववाहस�ब�धी कसूरका 

स�ब�धमा संि�� जानकार� �दने,  

 रा��य तथा साव�ज�नक स�पदा �व�� र धम� तथा �ववाहस�ब�धी अवधारणा बारेमा वताउने, 

 अ�तरा���य अ�यास र सा�वकको कानूनी �यव�थाह�को बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� �दने,  

 रा��य तथा साव�ज�नक स�पदा �व��को र धम� तथा �ववाहस�ब�धी कसूरका स�ब�धमा 

सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तको बारेमा छलफल गराउन,े  

 अपराध सं�हतामा उि�लिखत रा��य तथा साव�ज�नक स�पदा �व��को र धम� तथा 

�ववाहस�ब�धी कसूरका �यव�था र सा�वकको कानूनमा भएका फरकका बारेमा समेत छलफल 

गराई स�को उ�े�य �प� पान�।  

 

��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लन।े  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनु े�वषयह� उ�लेख गन� र स�को उ��ेय बताउन े ५ �मनेट 

रा��य तथा साव�ज�नक स�पदा �व��को र धम� तथा �ववाहस�ब�धी कसूरको 

प�ृमू�म  

१५ �मनेट 

रा��य तथा साव�ज�नक स�पदा �व��को कसूर  

 अवधारणा 

 अ�तरा���य अ�यास 

 सा�वकको कानूनी �यव�थाह� 

२० �मनेट 
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 मलुकु� ऐन 

 �ािचन �मारक संर�ण ऐन, २०१३ 

 वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

 सं�हताको �यव�था 

 साव�ज�नक घर, ज�गा वा स�पदा आ�नो बनाउन े

 �ाकृ�तक स�पदा अ�त�मण गन�  

 साव�ज�नक भौ�तक संरचनाको अना�धकृत क�जा वा �वनास गन� 

 रा��य गान, झ�डा वा �नशान छापको अपमान वा ��त गन� 

 रा��य �वभ�ूतको अपमान गन� 

 ��तपू�त� र हद�याद 

धम�स�ब�धी कसूर 

 अवधारणा 

 अ�तरा���य अ�यास 

 वेलायत 

 अमे�रका 

 भारत 

 �ा�स 

 सा�वकको कानूनी �यव�थाह� 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

 सं�हतामा भएको �यव�था 

 धा�म�क�थल वा प�ब� मा�नएको �थानलाई ��त प�ु याउन े

 धा�म�क भावनामा आघात प�ु याउने 

 धा�म�क र��त ि�थ�तमा बाधा प�ु याउन े

 ��तपू�त� र हद�याद 

२० �मनेट 

�ववाहस�ब�धी कसूर 

 अवधारणा 

 अ�तरा���य अ�यास 

२० �मनेट 
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 वेलायत 

 अमे�रका 

 भारत 

 �ा�स 

 अ�य मलुकुह�का असल अ�यास 

 सा�वकको कानूनी �यव�थाह� 

 मलुकु� ऐन 

 �ववाह दता� ऐन 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त: 

 सं�हतामा भएको �यव�थाः 

 म�ुर� �वनाको �ववाह 

 हाडनातामा �ववाह 

 वाल �ववाह 

 वह�ुववाह 

 �ववाहमा लेनदेन 

 हद�याद 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र १० �मनटे 

 

�िश�ण साम�ी  

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  
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स� - ते� 

भेदभाव तथा अ�य अपमानजनक �यवहारस�ब�धी कसूर 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 सहजकता�ले अपराध सं�हताका आधारमा भेदभाव तथा अ�य अपमानजनक �यवहारस�ब�धी 

कसूरका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को 

�ार�भमा नै भेदभाव तथा अ�य अपमानजनक �यवहारस�ब�धी कसूरलाई सं�हतामा छु�ै 

कसूरको �पमा रा� ु पन� आव�यकता र यी कसूरको अवधारणा�मक प� र संवैधा�नक 

�यव�थाका बारेमा समेत संि��मा जानकार� �दन ु पन�छ। स�मा अ�तरा���य मापद�ड तथा 

अ�यास, सा�वकको ऐनमा रहेका �यव�था र सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तका बारेमा 

चचा� गनु� पन�छ। म�ुय�पमा अपराध सं�हतामा उि�लिखत भेदभाव तथा अ�य अपमानजनक 

�यवहारस�ब�धी कसूरका बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनुे गर� 

स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न गन� गर� 

��ततुीलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� 

स� स� चालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई 

छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु�पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 अपराध सं�हताको भाग २ प�र�छेद १० 

 मलुकु� ऐन  

 जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ 

 रा��य द�लत आयोग ऐन, २०७४ 

 यातनास�ब�धी ��तपू�त� ऐन, २०५३ 

 सामािजक �यवहार सधुार ऐन, २०३३ 

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ 

 वो�सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७१ 

 अ�य स�ब� ऐनह� 
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 महासि�ध, अनवु�ध 

 स�ब� निजरह� 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 

 मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणा प�, 19४८ 

 नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य अनवु�ध,1966 

 दास�व महासि�ध, 1926 

 सबै �क�समका जातीय भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी अ�तरा���य महासि�ध,1965 

 यातना तथा अ�य �ुर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजाय �व��को महासि�ध, 

1984  

 

स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई भेदभाव तथा अ�य अपमानजनक �यवहारस�ब�धी कसूरका स�ब�धमा संि�� 

जानकार� �दने,  

 भेदभाव तथा अ�य अपमानजनक �यवहारस�ब�धी कसूरको अवधारणा बारेमा वताउने, 

 अ�तरा���य मापद�ड, अ�यास र सा�वकको कानूनी �यव�थाह�को बारेमा सहभागीह�लाई 

जानकार� �दने, 

 भेदभाव तथा अ�य अपमानजनक �यवहारस�ब�धी कसूरका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट 

��तपा�दत �स�ा�तको बारेमा छलफल गराउने,  

 भेदभाव तथा अ�य अपमानजनक �यवहारस�ब�धी कसूरका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट 

��तपा�दत �स�ा�तको बारेमा छलफल गराउने,  

 अपराध सं�हतामा उि�लिखत भेदभाव तथा अ�य अपमानजनक �यवहारस�ब�धी कसूरका 

�यव�था र सा�वकको कानूनमा भएका फरकका बारेमा समेत छलफल गराई स�को उ�े�य 

�प� पान�।  

 

��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  
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 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनु े�वषयह� उ�लेख गन� र स�को उ��ेय बताउन े ५ �मनेट 

भेदभाव तथा अ�य अपमानजनक �यवहारस�ब�धी कसूरको प�ृभ�ूम  १५ �मनेट 

भेदभाव तथा अ�य अपमानजनक �यवहारस�ब�धी कसूर 

 अवधारणा 

 महासि�धह�को �यव�था 

नोटः यातना तथा अ�य �ुर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजाय �व��को 

महासि�ध, 1984 का �यव�थाह�लाई �वशेष �पमा उ�लेख गन�।  

 अ�तरा���य अ�यास 

 सा�वकको कानूनी �यव�थाह� 

 मलुकु� ऐन 

 यातनास�ब�धी ��तपू�त� ऐन, २०५३ 

 जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ 

 सामािजक �यवहार सधुार ऐन, २०३३ 

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ 

 वो�सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७१ 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

 सं�हतामा भएको �यव�था 

 भेदभाव तथा अ�य अपमानज�य �यवहारस�ब�धी कसूर 

 भेदभावपूण� �यवहार गन� 

 भेदभाव गर� व�त ुवा सेवा ख�रद �ब�� वा �बतरण गन� 

 जवरज�ती काममा लगाउने 

 दास बनाउन,े ब�धक बनाउने वा बाँधा रा� ने  

६० �मनेट 
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 सामािजक र��त ि�थ�तमा खलल पान� 

 जा�तपा�तको आधारमा छुवाछुत वा अ�य भेदभावपूण� �यवहार गन� 

 यातना �दने 

 अपमानजनक वा अमानवीय �यवहार गन� 

नोटः ��तपू�त� र हद�यादस�ब�धी �वशेष �यव�था बारेमा समेत जानकार� �दने।  

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र १० �मनटे 

 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  

 

 

 

 



अपराध सं�हता �िश�ण �द�दश�न, २०७५ | 55 

 
 

स� - चौध 

�यान तथा गभ� संर�णस�ब�धी कसूर 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 सहजकता�ले अपराध सं�हताका आधारमा �यान तथा गभ� संर�णस�ब�धी कसूरका बारेमा 

सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ुपन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा नै �यान 

तथा गभ� संर�णस�ब�धी कसूरलाई सं�हतामा छु�ै कसूरको �पमा रा� ुपन� आव�यकता र यी 

कसूरको अवधारणा�मक प� र संवैधा�नक �यव�थाका बारेमा समेत संि��मा जानकार� �दन ु

पन�छ। स�मा अ�तरा���य मापद�ड तथा अ�यास, सा�वकको ऐनमा रहेका �यव�था र सव��च 

अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तका बारेमा चचा� गनु� पन�छ। म�ुय�पमा अपराध सं�हतामा 

उि�लिखत �यान तथा गभ� संर�णस�ब�धी कसूरका बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले 

सो उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण 

स� स�प� न गन� गर� ��ततुीलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत 

�व�धह�को पालना गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव 

�िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु�पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 अपराध सं�हताको भाग २ प�र�छेद १२ र १३ 

 मलुकु� ऐन र अ�य स�ब� ऐनह� 

 महासि�ध, अनवु�ध 

 स�ब� निजरह� 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 

 �ा.डा. रिजतभ� �धाना� समेत, 2062 फौजदार� कानूनको प�रचय, भकुृट� एकेडे�मक 

पि�लकेशन, प.ृ 180 

 मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणा प�, 19४८ 

 नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य अनवु�ध, 1966 

 म�हला �व��का सबै �कारका भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी महासि�ध, १९७९ 
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स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई �यान तथा गभ� संर�णस�ब�धी कसूरका स�ब�धमा संि�� जानकार� �दने,  

 �यान तथा गभ� संर�णस�ब�धी कसूरको अवधारणा बारेमा वताउने, 

 अ�तरा���य मापद�ड, अ�यास र सा�वकको कानूनी �यव�थाह�को बारेमा सहभागीह�लाई 

जानकार� �दने,  

 �यानस�ब�धी कसूरका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तको बारेमा छलफल 

गराउने,  

 गभ� संर�णस�ब�धी कसूरका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तको बारेमा 

छलफल गराउन,े  

 अपराध सं�हतामा उि�लिखत �यान तथा गभ� संर�णस�ब�धी कसूरका �यव�था र सा�वकको 

कानूनमा भएका फरकका बारेमा समेत छलफल गराई स�को उ�े�य �प� पान�।  

 

��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लन।े  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनु े�वषयह� उ�लेख गन� र स�को उ��ेय बताउन े ५ �मनेट 

�यान तथा गभ� संर�णस�ब�धी कसूरको प�ृभ�ूम  १५ �मनेट 

�यानस�ब�धी कसूर 

 अवधारणा र �वकास�म 

 अ�तरा���य अ�यास 

 वेलायत 

 अमे�रका 

४० �मनेट 
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 भारत 

 �ा�स 

 अ�य मलुकुह�को असल अ�यास 

 सा�वकको कानूनी �यव�थाह� 

 मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महल 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

 नपेाल सरकार �व. �वकास महत समेत (न.ेका.प. २०६७ �न.नं. ८४१५ 

प�ृ ११५९) आवेशमा उ�ेिजत अव�था कुन हदस�म �थयो भनी गिणतीय 

आधारभतू �हसावले यक�न गन� नस�कने भए प�न ��तवाद� र मतृकबीचको 

स�ब�ध र �यवहार, मानवीय संवेदनशीलता, कुनै खास घटना वा प�रि�थ�त 

ज�ता कुरालाई आकँलन गन� स�कने।  

 नपेाल सरकार �व. क�हैयाराम कुम� (न.ेका.प. २०६४ �न.नं. ७८४४ प�ृ 

४४९) फौजदार� कसूर �मािणत हनु मनसाय त�व अ�नवाय� हनुे फौजदार� 

�याय �णाल�को मा�यता हो।  

 इ���साद खनाल �व. नपेाल सरकार (न.ेका.प. २०६८ �न.नं. ८६५९ प�ृ 

१२३५) कुनै सवार� चालकले कसैलाई �नयतपूव�क ठ�र �दई मा�नसको 

�यान मन� गएको अव�थामा सो सवार� साधन �यान मान� �योग ग�रएको 

साधनको �पमा रहने र �य�तो काय�लाई अचानक भएको दघु�टना 

(Accident) मा� नस�कने।  

 अ�य य�तै स�ब� निजरह� 

 सं�हतामा भएको �यव�था 

 �यानस�ब�धी कसूर 

 �नयत, जानीजानी, �व�ासगनु� पन� कारण, ग�भीर उ�ेजना वा र�सको आवेश, 

लापरवाह�, हेलच�ाई र उ�ोग समेत 

 मान� चाहेको नमर� अक�  �यि� मरेमा 

 आ�नो संर�क�वमा रहेको �यि�लाई फा�ने वा प�र�याग गन�  

 आ�मह�याको ला�ग द�ु�साहन 

 ��तपू�त� र हद�याद 
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गभ� संर�णस�ब�धी कसूर 

 अवधारणा र �वकास�म 

 अ�तरा���य अ�यास 

 वेलायत 

 अमे�रका 

 भारत 

 अ�य मलुकुह�को अ�यास 

 सा�वकको कानूनी �यव�थाह� 

 मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महल 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

 सं�हतामा भएको �यव�था 

 गभ� पतन गन� नहनु े

 गभ�पतन गराउन स�न े

 हद�याद 

२० �मनट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र १० �मनटे 

 

�िश�ण साम�ी  

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  
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स� - प�� 

कुट�पट, अ�भ� तथा गैर कानूनी थनुास�ब�धी कसूर 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 सहजकता�ले अपराध सं�हताका आधारमा कुट�पट, अ�भ� तथा गैरकानूनी थनुास�ब�धी कसूरका 

बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ुपन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा नै 

कुट�पट, अ�भ� तथा गैरकानूनी थनुास�ब�धी कसूरलाई सं�हतामा छु�ै कसूरको �पमा रा� ु

पन� आव�यकता र यी कसूरको अवधारणा�मक प� र संवैधा�नक �यव�थाका बारेमा समेत 

संि��मा जानकार� �दन ु पन�छ। स�मा अ�तरा���य मापद�ड तथा अ�यास, सा�वकको ऐनमा 

रहेका �यव�था र सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तका बारेमा चचा� गनु� पन�छ। 

म�ुय�पमा अपराध सं�हतामा उि�लिखत कुट�पट, अ�भ� तथा गैरकानूनी थनुास�ब�धी कसूरका 

बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनु ेगर� स� स� चालन गनु� पन�छ। 

स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न गन� गर� ��ततुीलाई �यव�थापन गनु� 

पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। 

यसर� �िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� समय 

�म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान  

 अपराध सं�हताको भाग २ प�र�छेद १४ र १५ 

 मलुकु� ऐन र अ�य स�ब� ऐनह� 

 महासि�ध, अनवु�ध 

 स�ब� निजरह� 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 

 मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणा प�, 19४८ 

 नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य अनवु�ध, 1966 
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स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई कुट�पट, अ�भ� तथा गैरकानूनी थनुास�ब�धी कसूरका स�ब�धमा संि�� 

जानकार� �दने,  

 कुट�पट, अ�भ� तथा गैरकानूनी थनुास�ब�धी कसूरको अवधारणा बारेमा वताउने, 

 अ�तरा���य मापद�ड, अ�यास र सा�वकको कानूनी �यव�थाह�को बारेमा सहभागीह�लाई 

जानकार� �दने,  

 कुट�पट, अ�भ�स�ब�धी कसूरका सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तको बारेमा छलफल 

गराउने,  

 गैरकानूनी थनुास�ब�धी कसूरका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तको बारेमा 

छलफल गराउन,े  

 अपराध सं�हतामा उि�लिखत कुट�पट, अ�भ� तथा गैरकानूनी थनुास�ब�धी कसूरका �यव�था र 

सा�वकको कानूनमा भएका फरकका बारेमा समेत छलफल गराई स�को उ�े�य �प� पान�।  

 

��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनु े�वषयह� उ�लेख गन� र स�को उ��ेय बताउन े ५ �मनेट 

कुट�पट, अ�भ� तथा गैरकानूनी थनुास�ब�धी कसूरको प�ृभ�ूम १० �मनेट 

 अवधारणा र �वकास�म 

 महासि�धका �यव�थाह� 

 अ�तरा���य अ�यास 

 सा�वकको कानूनी �यव�थाह� 

५५ �मनेट 
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 मलुकु� ऐन 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

 ललन राउत यादव समेत �व. मोवल�व �मया धोवी (न.ेका.प. 2064 

�न.नं. 7807 प.ृ 59) 

 मौचा डोम �व. मलु� यादव समेत (न.ेका.प. 2056 �न.नं. 6760 प.ृ 

561) 

 महादेव यादव �व. ब�ुदया सोडी समेत (न.ेका.प. 2055 �न.नं. 6556 प.ृ 

328) 

 सं�हतामा भएको �यव�था 

 कुट�पट तथा अ�भ� 

 तेजाव वा अ�य रासाय�नक, जै�वक वा �वषाल ुपदाथ� �योग गर� कु�प 

पान� 

 लापरवाह�पूण� काम गर� वा हेलच�ाइँ गर� कुट�पट गन� वा अ�भ� 

वा अ�य चोट प�ु याउन े

 आपरा�धक बल �योग गन� 

 कसूर गन� �नयतले बेहोस पान� 

 गैरकानूनी थनुास�ब�धी कसूर 

 वद�नयतपूव�क थनुछेक गन� नहनुे 

 मानवोिचत �यूनतम स�ुवधा न�दई थनुामा रा� न नहनुे 

 छाडने आदेश भएकोमा थनुामा राखी छाडन े

 गो�य त�रकाले थनुामा रा� ने 

 य�म�ुत� ब�जाडे �व. बागमती �वशेष अदालत (न.ेका.प. 2027 �न.नं. 

547 प.ृ 157) 

नोटः ��तपू�त� र हद�यादस�ब�धी �वशेष �यव�थाका बारेमा समेत जानकार� �दन।े  

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र १० �मनटे 

 

�िश�ण साम�ी  

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  
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स� - सो� 

�यि� बेप�ा पान� र अपहरण तथा श�रर ब�धकस�ब�धी कसूर 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 सहजकता�ले अपराध सं�हताका आधारमा �यि� बेप�ा पान� र अपहरण तथा श�रर 

ब�धकस�ब�धी कसूरका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� 

गराउँदा स�को �ार�भमा नै �यि� बेप�ा पान� र अपहरण तथा श�रर ब�धकस�ब�धी 

कसूरलाई सं�हतामा छु�ै कसूरको �पमा रा� ुपन� आव�यकता र यी कसूरको अवधारणा�मक 

प� र संवैधा�नक �यव�थाका बारेमा समेत संि��मा जानकार� �दन ुपन�छ। स�मा अ�तरा���य 

मापद�ड तथा अ�यास, सा�वकको ऐनमा रहेका �यव�था र सव��च अदालतबाट ��तपा�दत 

�स�ा�तका बारेमा चचा� गनु� पन�छ। म�ुय�पमा अपराध सं�हतामा उि�लिखत �यि� बेप�ा 

पान� र अपहरण तथा श�रर ब�धकस�ब�धी कसूरका बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले 

सो उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण 

स� स�प� न गन� गर� ��ततुीलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत 

�व�धह�को पालना गर� स� स� चालन गनु�पन�छ। यसर� �िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव 

�िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु�पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान  

 अपराध सं�हताको भाग २ प�र�छेद १६ र १७ 

 मलुकु� ऐन र अ�य स�ब� ऐनह� 

 महासि�ध, अनवु�ध 

 स�ब� निजरह� 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 

 मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणा प�, 19४८ 

 नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य अनवु�ध,1966 

 यातना तथा अ�य �ुर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजाय �व��को महासि�ध, 

1984 

 संग�ठत अपराध �व��को महासि�ध, 2000 
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स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई �यि� बेप�ा पान� र अपहरण तथा श�रर ब�धकस�ब�धी कसूरका स�ब�धमा 

संि�� जानकार� �दने,  

 �यि� बेप�ा पान� र अपहरण तथा श�रर ब�धकस�ब�धी कसूरको अवधारणा बारेमा वताउने, 

 अ�तरा���य मापद�ड, अ�यास र सा�वकको कानूनी �यव�थाह�को बारेमा सहभागीह�लाई 

जानकार� �दने,  

 �यि� बेप�ा पान� र अपहरण तथा श�रर ब�धकस�ब�धी कसूरका स�ब�धमा सव��च 

अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तको बारेमा छलफल गराउने,  

 अपराध सं�हतामा उि�लिखत �यि� बेप�ा पान� र अपहरण तथा श�रर ब�धकस�ब�धी कसूरका 

�यव�था र सा�वकको कानूनमा भएका फरकका बारेमा समेत छलफल गराई स�को उ�े�य 

�प� पान�।  

 

��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लन।े  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनुे �वषयह� उ�लेख गन� र स�को उ�े�य बताउने ५ �मनेट 

�यि� बेप�ा पान� र अपहरण तथा श�रर ब�धकस�ब�धी कसूरको प�ृभमूी  १५ �मनेट 

�यि� बेप�ा पान�स�ब�धी कसूर 

 अवधारणा र �वकास�म 

 महासि�धका �यव�थाह� 

 अ�तरा���य अ�यास 

६० �मनेट 
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 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

नोटः राजे�� ढकालको हकमा र�व�� �साद ढकाल �व. नपेाल सरकार गहृ 

म��ालय, �संहदरबार समेत (न.ेका.प. 2064 �न.नं. 7817 प.ृ 169) म�ुालाई 

�वशेष�पमा उ�लेख गन� - �वदेशी तथा मानव अ�धकारस�ब�धी �े�ीय 

अदालतह�ले गरेका �नण�य अन�ुप �वक�सत भएका मानव अ�धकारस�ब�धी 

मापद�ड र �स�ा�तह� हा�ो सं�वधानले अ��कार गरेको, �यायका मा�य �स�ा�तका 

�पमा वेप�ा भएका नाग�रकह� ��त रा�यको के क�तो दा�य�व रहने भनी �था�पत 

�स�ा�तलाई अदालतले उदाहरणका �पमा �लन स�ने।  

 सं�हतामा भएको �यव�था 

 �यि� बेप�ा पान� काम गन� गराउन े

 कसूरसंग स�बि�धत मालसमान जफत हनुे 

 ��तपू�त� भराई �लन पाउने 

 �यि� बेप�ा पादा� �लएको धनमाल �फता� गनु� पन� 

 हद�याद 

नोटः दफा २०६ (२)(क)को �यव�थालाई �वशेष �पमा उ�लेख गन�।  

अपहरण तथा श�रर ब�धकस�ब�धी कसूर: 

 अवधारणा र �वकास�म: 

 महासि�धका �यव�थाह�: 

 अ�तरा���य अ�यास: 

 सा�वकको कानूनी �यव�थाह�: 

 मलुकु� ऐन 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त: 

 सं�हतामा भएको �यव�थाः 

 अपहरण गन� र शर�र व�धक �लन नहनुे  

 द�ु�साहन �दनेलाई पूरै, अ�यलाई आधा सजाय 

 आ�मसमप�ण गरेमा कम सजाय 

 ��तपू�त� र हद�याद 

 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र १० �मनटे 

 

�िश�ण साम�ी  

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  
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स� - स� 

करणीस�ब�धी कसूर 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 सहजकता�ले अपराध सं�हताका आधारमा करणीस�ब�धी कसूरका बारेमा सहभागीह�लाई 

जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा नै करणीस�ब�धी 

कसूरलाई सं�हतामा छु�ै कसूरको �पमा रा� ुपन� आव�यकता र यी कसूरको अवधारणा�मक 

प� र संवैधा�नक �यव�थाका बारेमा समेत संि��मा जानकार� �दन ुपन�छ। स�मा अ�तरा���य 

मापद�ड तथा अ�यास, सा�वकको ऐनमा रहेका �यव�था र सव��च अदालतबाट ��तपा�दत 

�स�ा�तका बारेमा चचा� गनु� पन�छ। म�ुय�पमा अपराध सं�हतामा उि�लिखत करणीस�ब�धी 

कसूरका बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स� चालन गनु� 

पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न गन� गर� ��ततुीलाई �यव�थापन 

गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� स� स� चालन गनु� 

पन�छ। यसर� �िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� 

समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु�पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान  

 अपराध सं�हताको भाग २ प�र�छेद १८ 

 मलुकु� ऐन र अ�य स�ब� ऐनह� 

 महासि�ध, अनवु�ध 

 स�ब� निजरह� 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 

 म�हला �व��का सबै �कारका भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी महासि�ध, १९७९ 

 बाल अ�धकारस�ब�धी महसि�ध, 1989 

 

स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई करणीस�ब�धी कसूरका स�ब�धमा संि�� जानकार� �दने,  
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 करणीस�ब�धी कसूरको अवधारणा बारेमा वताउने, 

 अ�तरा���य मापद�ड, अ�यास र सा�वकको कानूनी �यव�थाह�को बारेमा सहभागीह�लाई 

जानकार� �दने,  

 करणीस�ब�धी कसूरका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तको बारेमा छलफल 

गराउने,  

 अपराध सं�हतामा उि�लिखत करणीस�ब�धी कसूरका �यव�था र सा�वकको कानूनमा भएका 

फरकका बारेमा समेत छलफल गराई स�को उ�े�य �प� पान�।  

 

��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय, आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लन।े  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनु े�वषयह� उ�लेख गन� र स�को उ��ेय बताउन े ५ �मनेट 

करणीस�ब�धी कसूरको प�ृभ�ूम  १५ �मनेट 

 अवधारणा र �वकास�म: 

 महासि�धका �यव�था: 

 अ�तरा���य अ�यास: 

 वेलायत 

 अमे�रका 

 भारत 

 अ�य मलुकुह�का असल अ�यास 

 सा�वकको कानूनी �यव�थाह�: 

 मलुकु� ऐन 

६० �मनेट 
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 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त: 

 मो�हसेुन हेि��क ओटो �व.नपेाल सरकार (न.ेका.प. २०६९ अंक ७ �न.नं 

८८६०) - नाबालक उपरको अ�ाकृ�तक मैथनु प�न जबरज�ती करणी हो।  

 कपले�र यादव समेत �व. �ी 5 को सरकार (न.ेका.प. 2043, �न.नं 

2750 प.ृ 542) 

 �ी 5 को सरकार �व. कुमारबहादरु अ�धकार� समेत (न.ेका.प. 2056 

�न.नं. 6676, प.ृ 152) 

 नपेाल सरकार �व. �दपक तलुसी वा�यो समेत (न.ेका.प. 2063 �न.नं. 

7772, प.ृ 1294) 

 नपेाल सरकार �व. शंकर �व�कमा� (न.ेका.प. 2069 �न.नं. 8844, प.ृ 

940) 

 सोमनाथ उपा�याय समेत �व. ताराप�त उपा�याय समेत (न.ेका.प. 2045 

�न.नं. 3355 प.ृ 103) 

 जन�हत संर�ण म� च तथा आ�ना हकमा अ�धव�ा श�म�ला पराजलु� समेत 

�व. �ी 5 को सरकार, मि��प�रष�को सिचवालय समेत (न.ेका.प. 2061 

�न.नं. 7449 प.ृ 1312) - यौन द�ुय�वहार।  

 शमीर शा�य �व. �ी ५ को सरकार (2063 भाग ५ प.ृ 86) - बाल यौन 

द�ुपयोग/अ�ाकृ�तक मैथनु।  

 नपेाल सरकार �व. पवनकुमार यादव समेत (न.ेका.प. 2067 �न.नं. 8494 

प.ृ 1802) - ��तपू�त� भराई �दन ुपन�।  

 म�हला कानून र �वकास म� चको तफ� बाट अ�धव�ा सपना �धान म�ल �व. 

नपेाल सरकार (न.ेका.प. 2065 �न.नं. 8038 प.ृ 1358) - जबरज�ती 

करणीको हद�याद बढाउने गर� कानूनमा सधुार गन� �नद�शना�मक आदेश 

जार�।  

 सं�हताको �यव�थाः 

 करणीस�ब�धी कसूर: 

 जवज�ती करणी 

 हाडनाता करणी 
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 थनुामा रहेको �यि�संग करणी गन� 

 आ�नो संर�ण वा सरु�ामा रहेको �यि�संग करणी गन� 

 काया�लय वा पेशागत सेवा �ा� गन� �यि�संग करणी गन� 

 यौन द�ुय�वहार गन� 

 बालयौन द�ुपयोग गन� 

 अ�ाकृ�तक मैथनु तथा पश ुकरणी  

नोटः ��तपू�त� र हद�यादस�ब�धी �यव�थालाई समेत उ�लेख गन�।  

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र १० �मनटे 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  
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स� – अठार 

इलाज तथा पशपंु�ीस�ब�धी कसूर 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 सहजकता�ले अपराध सं�हताका आधारमा इलाज तथा पशपंु�ीस�ब�धी कसूरका बारेमा 

सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ुपन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा नै इलाज 

तथा पशपंु�ीस�ब�धी कसूरलाई सं�हतामा छु�ै कसूरको �पमा रा� ु पन� आव�यकता र यी 

कसूरको अवधारणा�मक प� र संवैधा�नक �यव�थाका बारेमा समेत संि��मा जानकार� �दन ु

पन�छ। स�मा अ�तरा���य मापद�ड तथा अ�यास, सा�वकको ऐनमा रहेका �यव�था र सव��च 

अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तका बारेमा चचा� गनु� पन�छ। मू�य�पमा अपराध सं�हतामा 

उि�लिखत इलाज तथा पशपंु�ीस�ब�धी कसूरका बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो 

उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� 

स�प� न गन� गर� ��ततुीलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत 

�व�धह�को पालना गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव 

�िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान  

 अपराध सं�हताको भाग २ प�र�छेद १९ र २७ 

 मलुकु� ऐन पश ुचौपायाको महल तथा इलाज गन�को महल र अ�य स�ब� ऐनह�ः नेपाल 

मे�डकल काउि�सल ऐन, 2020 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 

 औष�ध ऐन, 2035 

 नेपाल �वा�थ �यवसायी प�रष� ऐन, 2053 

 उपभो�ा संर�ण ऐन, 2054 

 मानव शर�रको अ� ��यारोपन (�नय�मत तथा �नषधे) ऐन, 2055  

 महासि�ध, अनवु�ध 

 स�ब� निजरह� 
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स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई इलाज तथा पशपंु�ीस�ब�धी कसूरका स�ब�धमा संि�� जानकार� �दने,  

 इलाज तथा पशपंु�ीस�ब�धी कसूरको अवधारणा बारेमा वताउने, 

 अ�तरा���य मापद�ड, अ�यास र सा�वकको कानूनी �यव�थाह�को बारेमा सहभागीह�लाई 

जानकार� �दने,  

 इलाजस�ब�धी कसूरका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तको बारेमा छलफल 

गराउने,  

 पशपंु�ीस�ब�धी कसूरका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तह� भए सोको 

बारेमा छलफल गराउन,े 

 अपराध सं�हतामा उि�लिखत इलाज तथा पशपंु�ीस�ब�धी कसूरका �यव�था र सा�वकको 

कानूनमा भएका फरकका बारेमा समेत छलफल गराई स�को उ�े�य �प� पान�  

 

��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लन।े  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनु े�वषयह� उ�लेख गन� र स�को उ��ेय बताउन े ५ �मनेट 

इलाज तथा पशपंु�ीस�ब�धी कसूरको प�ृभ�ूम  १५ �मनेट 

इलाजस�ब�धी कसूर 

 अवधारणा र �वकास�म: 

 �वा��य अ�धकारस�ब�धी महासि�धको �यव�था:  

 अ�तरा���य अ�यास: 

 सा�वकको कानूनी �यव�थाह�: 

४० �मनेट 
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 मलुकु� ऐन 

 नेपाल मे�डकल काउि�सल ऐन, 2020 

 औष�ध ऐन, 2035 

 नेपाल �वा�थ �यवसायी प�रष� ऐन, 2053 

 उपभो�ा संर�ण ऐन, 2054 

 मानव शर�रको अ� ��यारोपण (�नय�मत तथा �नषधे) ऐन, 2055 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त: 

 सं�हतामा भएको �यव�थाः 

 लापरवाह� वा हेलच�ा� गर� इलाज गन� 

 म�ुर� �वना मानव शर�रमा प�र�ण गन� 

 जोिखमपूण� औष�ध �ब�� �बतरण गन� 

 औष�धमा �मसावट गन� वा �मसावट गरेको औष�ध �ब�� गन� 

 �याद नाघेको वा पूव� सावधानी न�लई औष�ध �ब�� �बतरण गन� 

 एक औष�धलाई अक� औष�ध भनी �ब�� �बतरण गन� 

 झ�ुा वा गलत पर��ण ��तवेदन �दने  

 ��तपू�त� 

पशपंु�ीस�ब�धी कसूर: 

 अवधारणा र �वकास�म: 

 अ�तरा���य अ�यास: 

 सा�वकको कानूनी �यव�थाह�: 

 मलुकु� ऐन 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त: 

 सं�हतामा भएको �यव�थाः 

 गाई गो�, मान� वा का�ने 

 पशपंु�ी ��त �नद�यी �यवहार गन�  

 साव�ज�नक �थलमा पश ुवा पं�ी मान� 

 हद�याद 

२० �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र १० �मनटे 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  
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स� - उ�ाइस 

स�पि�स�ब�धी कसूर 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 सहजकता�ले अपराध सं�हताका आधारमा चोर�, डाँका, ठगी, आपरा�धक �व�ासघात तथा 

आपरा�धक लाभ (ए�सट�सन) र आपरा�धक �वेश तथा आपरा�धक उप�व ज�ता 

स�पि�स�ब�धी कसूरका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� 

गराउँदा स�को �ार�भमा नै चोर�, डाँका, ठगी, आपरा�धक �व�ासघात तथा आपरा�धक लाभ 

(ए�सट�सन) र आपरा�धक �वेश तथा आपरा�धक उप�व ज�ता स�पि�स�ब�धी कसूरलाई 

सं�हतामा छु�ै कसूरको �पमा रा� ु पन� आव�यकता र ती कसूरको अवधारणा�मक प� र 

संवैधा�नक �यव�थाका बारेमा समेत संि��मा जानकार� �दन ु पन�छ। स�मा अ�तरा���य 

मापद�ड तथा अ�यास, सा�वकको ऐनमा रहेका �यव�था र सव��च अदालतबाट ��तपा�दत 

�स�ा�तका बारेमा चचा� गनु� पन�छ। म�ुय�पमा अपराध सं�हतामा उि�लिखत चोर�, डाँका, 

ठगी, आपरा�धक �व�ासघात तथा आपरा�धक लाभ (ए�सट�सन) र आपरा�धक �वेश तथा 

आपरा�धक उप�वस�ब�धी कसूरका बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� 

हनुे गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न गन� 

गर� ��ततुीलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना 

गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई 

छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु�पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान  

 अपराध सं�हताको भाग २ प�र�छेद २०, २१ र २६ 

 मलुकु� ऐन चोर�को महल तथा ठगीको महल र अ�य स�ब� ऐनह� 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 

 स�ब� निजरह� 

 

 

 

 

 



अपराध सं�हता �िश�ण �द�दश�न, २०७५ | 73 

 
 

स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई चोर�, डाँका, ठगी, आपरा�धक �व�ासघात तथा आपरा�धक लाभ (ए�सट�सन) 

र आपरा�धक �वेश तथा आपरा�धक उप�व ज�ता स�पि�स�ब�धी कसूरका स�ब�धमा संि�� 

जानकार� �दने,  

 चोर�, डाँका, ठगी, आपरा�धक �व�ासघात तथा आपरा�धक लाभ (ए�सट�सन) र आपरा�धक 

�वेश तथा आपरा�धक उप�व ज�ता स�पि�स�ब�धी कसूरको अवधारणा बारेमा वताउने, 

 अ�तरा���य मापद�ड, अ�यास र सा�वकको कानूनी �यव�थाह�को बारेमा सहभागीह�लाई 

जानकार� �दने,  

 चोर� र डाँकास�ब�धी कसूरका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तको बारेमा 

छलफल गराउने,  

 ठगी, आपरा�धक �व�ासघात तथा आपरा�धक लाभ (ए�सट�सन)स�ब�धी कसूरका स�ब�धमा 

सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तह� भए सोको बारेमा छलफल गराउने,  

 अपराध सं�हतामा उि�लिखत चोर�, डाँका, ठगी, आपरा�धक �व�ासघात तथा आपरा�धक लाभ 

(ए�सट�सन)स�ब�धी कसूरका �यव�था र सा�वकको कानूनमा भएका फरकका बारेमा समेत 

छलफल गराई स�को उ�े�य �प� पान�।  

 

��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लन।े  

 

स� योजना 

��याकलाप: समय 

स�मा ��ततु हनु े�वषयह� उ�लेख गन�  र स�को उ��ेय बताउन े ५ �मनेट 
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चोर�, डाकँा, ठगी, आपरा�धक �व�ासघात तथा आपरा�धक लाभ (ए�सट�सन) र 

आपरा�धक �वेश तथा आपरा�धक उप�व ज�ता स�पि�स�ब�धी कसूरको प�ृभ�ूम  

१५ �मनेट 

चोर�, डाकँास�ब�धी कसूर 

 अवधारणा र �वकास�म 

 अ�तरा���य अ�यास 

 वेलायत 

 अमे�रका 

 भारत 

 �ा�स 

 सा�वकको कानूनी �यव�थाह� 

 मलुकु� ऐन 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

 �ी 5 को सरकार �व. गो�व�द �साद ��वेद� (न.ेका.प. 2045 �न.नं 3372 

प.ृ 165) - दसी समेत बरामद भएप�छ अदालतमा कसूरमा इ�कार रहेकै 

भरमा मा� कसूरदार होइन भनी मा� न न�म�ने।  

 नपेाल सरकार �व. गंगाबहादरु के.सी. समेत (न.ेका.प. 2063 �न.नं 7721, 

प.ृ 804) - सवार� ज�तो स�बि�धत यातायात काया�लयबाट नामसार� 

नगरेस�म ह�ता�तरण हनु नस�ने साधनलाई ��तवाद�ह�ले वा�त�वक गाडी 

धनीको हक मेटाई �लन खानका ला�ग लगेको भ� न ेदेिखन नआउने।  

 �ी 5 को सरकार �व. महे�� के.सी. (न.ेका.प. 2044 �न.नं 3302 प.ृ 

1281) - �यालको ड�डी काटेर �यालबाट पसी कोठाको सामानको बोरा 

िघसाद� लगेको अव�थामा प�ाउ परेको नकबजनी चोर� ठहन�, उ�ोग मा� 

नठहन�।  

 �लला थप�लया �व. �ी 5 को सरकार (न.ेका.प. 2046 �न.नं 3793 प.ृ 

403) - ह�तयार देखाई नगद हात पारेको जबरज�ती चोर� ठहन�।  

 �ी 5 को सरकार �व. नरबहादरु तामाङ समेत (न.ेका.प. 2043 �न.नं 

2675 प.ृ 300)- ज�त �वगो खाएको सोह� अनसुार अ�भय�ुले �वगो भनु� 

र ज�रवाना �तनु� पन�।  

 सं�हतामा भएको �यव�थाः 

२० �मनेट 
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 चोर� 

 नकवजनी 

 डाँका 

 वगल�मारा  

 औजार �लइ �हं�ने 

 हद�याद 

ठगी, आपरा�धक �व�ाशघात तथा आपरा�धक लाभ (ए�सटस�न) स�ब�धी कसूर: 

 अवधारणा र �वकास�म: 

 अ�तरा���य अ�यास: 

 वेलायत 

 अमे�रका 

 भारत 

 अ�य मलुकुह� 

 सा�वकको कानूनी �यव�थाह�: 

 मलुकु� ऐन 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त: 

 कमले�र उपा�याय समेत �व. अि�वकादेवी �ा�हणी (न.ेका.प. 2041 �न.नं. 

2194 प.ृ 1045) - ब�दक� रा� न �दएको भनी �वीकार गर� �व�ासको 

भरमा र�सद भपा�ई न�लएको र सनु �नख� न जाँदा के को सनु र क�तो सनु 

भनी �नख� न न�दएको भनी ठगी अ�तग�तको काय� गरेको भनी परेको दावी 

ठगीको १ नं. को प�रभाषासँग �म�ने देिखदैन।  

 भोला वा�रन �व. �पयार� वा�रन (न.ेका.प. 2052 �न.नं. 6106 प.ृ 966)- 

अ�ामा �लखत पास हुँदा �लखत देखाई सनुाई स�हछाप गन� गराउन े हुँदा 

�य�तो �लखतलाई ठगी गरेको ठह� याएको फैसला �मलेको नदेिखने।  

 सं�हतामा भएको �यव�थाः 

 ठगी गन� 

 ठे�ा वा करारको काममा फरक पान� 

 स�प�तको आपरा�धक उपयोग गन� 

२० �मनट 
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 आपरा�धक �व�ाशघात गन� 

 आपरा�धक लाभ (ए�सटस�न) �लन े

 हद�याद 

आपरा�धक �वेश तथा आपरा�धक उप�वस�ब�धी कसूर: 

 अवधारणा र �वकास�म: 

 अ�तरा���य अ�यास: 

 वेलायत 

 अमे�रका 

 भारत 

 �ा�स 

 सा�वकको कानूनी �यव�थाह� 

 मलुकु� ऐन 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

 सं�हतामा भएको �यव�था 

 आपरा�धक �वेश गन� 

 आपरा�धक उप�व गन� 

 लटु�पट गन� 

 कसूर गर� �ा� गरेको स�पि� �लने 

 ��तपू�त� र हद�याद 

नोटः देवानी सं�हताको दफा ६८० समेतका स�ब�धमा जानकार� �दने।  

२० �मनट 

स�को अ�तमा म�ुय वुँदाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र।  १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  
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स� - बीस 

म�ुा, �टकट, नापतौल तथा �लखतस�ब�धी कसूर 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 सहजकता�ले अपराध सं�हताका आधारमा म�ुा, �टकट, नापतौल र �लखतस�ब�धी कसूरका 

बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ुपन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा नै 

म�ुा, �टकट, नापतौल र �लखतस�ब�धी कसूरलाई सं�हतामा छु�ै कसूरको �पमा रा� ु पन� 

आव�यकता र यी कसूरको अवधारणा�मक प� र संवैधा�नक �यव�थाका बारेमा समेत संि��मा 

जानकार� �दन ु पन�छ। स�मा अ�तरा���य मापद�ड तथा अ�यास, सा�वकको ऐनमा रहेका 

�यव�था र सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तका बारेमा चचा� गनु� पन�छ। म�ुय�पमा 

अपराध सं�हतामा उि�लिखत म�ुा, �टकट, नापतौल र �लखतस�ब�धी कसूरका बारेमा जानकार� 

�दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग 

�नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न गन� गर� ��ततुीलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। 

�िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। यसर� 

�िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने 

गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान  

 अपराध सं�हताको भाग २ प�र�छेद २२, २३, २४ र २५ 

 मलुकु� ऐन  

 �टा�डड� नाप र तौल ऐन २०२५,  

 नेपाल रा� ब�क ऐन, २०५८,  

 हलुाक ऐन, २०१९  

 स�ब� निजरह� 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 
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स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई म�ुा, �टकट, नापतौल र �लखतस�ब�धी कसूरका स�ब�धमा संि�� जानकार� 

�दने,  

 म�ुा, �टकट, नापतौल र �लखतस�ब�धी कसूरको अवधारणा बारेमा वताउन,े 

 अ�तरा���य मापद�ड, अ�यास र सा�वकको कानूनी �यव�थाह�को बारेमा सहभागीह�लाई 

जानकार� �दने,  

 म�ुा, �टकट, नापतौल र �लखतस�ब�धी कसूरका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट ��तपा�दत 

�स�ा�तको बारेमा छलफल गराउने,  

 अपराध सं�हतामा उि�लिखत म�ुा, �टकट, नापतौल र �लखतस�ब�धी कसूरका �यव�था र 

सा�वकको कानूनमा भएका फरकका बारेमा समेत छलफल गराई स�को उ�े�य �प� पान�।  

 

��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लन।े  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनुे �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

५ �मनेट 

म�ुा, �टकट, नापतौल र �लखतस�ब�धी कसूरको प�ृभमूी  १० �मनेट 

 अवधारणा र �वकास�म 

 सा�वकको कानूनी �यव�थाह� 

 मलुकु� ऐन  

 �टा�डड� नाप र तौल ऐन २०२५,  

 नेपाल रा� ब�क ऐन, २०५८, 

५५ �मनेट 
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 हलुाक ऐन, २०१९ 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

 �ी ५ को सरकार �व. सरेुश�साद ग�ुा (न.ेका.प. 2061 �न.नं. 3761 

प.ृ 416) - झ�ुा �लखत गन� नहनुे।  

 नपेाल सरकार �व. अशोकमान शा�य समेत (न.ेका.प. 2069 �न.नं. 

8754 प.ृ 59) - झ�ुा �लखत गन� नहनुे।  

 �दपक जंग शाह �व. य� �व�म शाह (न.ेका.प. 2046 �न.नं. 3818 प.ृ 

493) - जालसाजी �लखत स�े सरह �यवहारमा �याउन नहनुे।   

 �ा�रका ठाकुर हजाम �व. राम आिशष ठाकुर हजाम (न.ेका.प. 2061 

�न.नं. 7464 प.ृ 1468) - कुनै प�न ��या जालसाजी ठहन�का ला�ग 

दावीकता�को �था�पत अ�धकार अपह�रत भएको हनु ुपन�।  

 सं�हताको �यव�था 

 म�ुा र �टकटस�ब�धी कसूर 

 खोटो म�ुा बनाउन रा� न मम�त गन� र �योग गरेमा 

 मापद�ड �वपर�तका म�ुा बनाउन तौल घटाएमा आ�द 

 व�क नोट वा �स�ा जलाउन �या� ले� नहनुे 

 हद�याद 

 नापतौलस�ब�धी कसूर  

 ना�ने वा तौलने सामान न�ल� बनाउन वा कपटपूण� �योग 

 हद�याद 

 �लखतस�ब�धी कसूर 

 �कत� 

 जालसाजी 

 हद�याद 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र १० �मनटे 

 

�िश�ण साम�ी  

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  
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स� - एकाइस 

वैयि�क गोपनीयता तथा ��त�ा �व��को कसूर 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 सहजकता�ले अपराध सं�हताका आधारमा वैयि�क गोपनीयता तथा ��त�ा �व��को कसूरका 

बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ुपन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा नै 

वैयि�क गोपनीयता तथा ��त�ा �व��को कसूरलाई सं�हतामा छु�ै कसूरको �पमा रा� ुपन� 

आव�यकता र यी कसूरको अवधारणा�मक प� र संवैधा�नक �यव�थाका बारेमा समेत 

संि��मा जानकार� �दन ु पन�छ। स�मा अ�तरा���य मापद�ड तथा अ�यास, सा�वकको ऐनमा 

रहेका �यव�था र सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तका बारेमा चचा� गनु� पन�छ। 

म�ुय�पमा अपराध सं�हतामा उि�लिखत वैयि�क गोपनीयता तथा ��त�ा �व��को कसूरका 

बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनु ेगर� स� स� चालन गनु� पन�छ। 

स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न गन� गर� ��ततुीलाई �यव�थापन गनु� 

पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। 

यसर� �िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� समय 

�म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान  

 महासि�धह� 

 अपराध सं�हताको भाग ३ प�र�छेद १ र २ 

 मलुकु� ऐन  

 गा�ल र बेइ�जती ऐन, २०१६ 

 �माण ऐन, 2031 

 अ�य स�ब� ऐनह� 

 स�ब� निजरह� 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 

 मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणा प�, 19४८ 

 नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य अनवु�ध,1966 
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स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई वैयि�क गोपनीयता तथा ��त�ा �व��को कसूरका स�ब�धमा संि�� 

जानकार� �दने,  

 वैयि�क गोपनीयता तथा ��त�ा �व��को कसूरको अवधारणा बारेमा वताउने, 

 अ�तरा���य मापद�ड, अ�यास र सा�वकको कानूनी �यव�थाह�को बारेमा सहभागीह�लाई 

जानकार� �दने,  

 वैयि�क गोपनीयता तथा ��त�ा �व��को कसूरका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट ��तपा�दत 

�स�ा�तको बारेमा छलफल गराउन,े  

 अपराध सं�हतामा उि�लिखत वैयि�क गोपनीयता तथा ��त�ा �व��को कसूरका �यव�था र 

सा�वकको कानूनमा भएका फरकका बारेमा समेत छलफल गराई स�को उ�े�य �प� पान�।  

 

��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लन।े  

  

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनु े�वषयह� उ�लेख गन� र स�को उ��ेय बताउन े ५ �मनेट 

वैयि�क गोपनीयता तथा ��त�ा �व��को कसूरको प�ृभ�ूम  १५ �मनेट 

वैयि�क गोपनीयता �व��को कसूर 

 अवधारणा र �वकास�म 

 अ�तरा���य अ�यास 

 वेलायत 

 अमे�रका 

४० �मनेट 
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 भारत 

 अ�य मलुकुह� 

 सा�वकको कानूनी �यव�थाह� 

 गा�ल र बेइ�जती ऐन, २०१६ 

 �माण ऐन, 2031 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

 �नवेदकः म�हला, कानून र �वकास म�का तफ� बाट अि�तयार �ा� साथै 

आ�नो तफ� बाट समेत अ�धव�ा सपना �धान म�ल �व. �वप�ीः नपेाल 

सरकार, �धानम��ी तथा मि�� प�रषदको काया�लय समेत (न.ेका.प. २०६४ 

अंक ९ �न. नं. ७८८०)-गोपनीयताको अ�धकारको �यव�था अ�तग�त 

�यि�को गोपनीयता र �नजको गो�य सूचनाह� समेत संरि�त हनुे 

देिख�छ। �यि�का त�या� र च�र� ज�ता �यि�गत प�रचया�मक �ववरण 

र �नज स�व� अ�य सूचनाह�को गो�यताको संर�ण नहनुे हो भने 

गोपनीयताको हक अ�य�त संकुिचत भै आ�नो उ�े�य हा�सल गन� नस�न।े  

 सं�हतामा भएको �यव�था 

 अ�को कुरा स�ु ने 

 गो�य कुरा �कट गन� 

 ति�वर �लने, �व�� गन�, �व�प �वगान�  

 िच�ी खो�ने वा टे�लफोनमा कुरा स�ु ने 

 छलकपटपूण� टे�लफोन वा स�देश �वाह 

 हैरान पान� वद�नयतले िच�ीप� ले� े

 अ�को श�रर खानतलासी गन� 

 अ�को आवासमा अन�धकृत �वेश 

 ��तपू�त� र हद�याद 

��त�ा �व��को कसूर 

 अवधारणा र �वकास�म 

 अ�तरा���य अ�यास 

 सा�वकको कानूनी �यव�थाह� 

 गा�ल र बेइ�जती ऐन, २०१६ 

 �माण ऐन, 2031 

 सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

२० �मनट 
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 पनुरावेदक वाद� गजान�ध वै� �व. �वप�ी ��तवाद� च�छु सा�ा�हकको 

स�पादक पदमभ� खरेल (न.ेका.प. २०५६ अंक १० �न. नं. ६७९५)- 

वाद�को �यि�गत च�र�लाई �लएर ��तवाद�ले �ववा�दत साम�ी �कािशत 

गरेको नभई वाद�को �यापा�रक है�सयतका स�व�धमा लेिखएको देिखन 

आउंदछ। वाद�ले गरेको �यापारका �वषयमा खोत�न भ�े �वचार रा�यको 

�यान आक�ष�त गन� उ�े�यले गरेको हो वेइजत गन� उ�े�यले होइन भ� े

��तवाद�को ��तर�ा�मक भनाइ रहेको देिख�छ। वाद� एक ��त��त 

�यापार� भएको, �य�तो �यापा�रको कृयाकलापले रा��य अथ�त��मा �भाव 

पान� साव�ज�नक चासो हनु जाने हुंदा �य�तो �वषयमा �यानाकष�ण 

गराउनलुाई वद�नयत पूण� वेइज�तको काय� भनी हा�न उिचत प�न नदेिखने।  

 पनुरावेदक- वाद� धनराज आचाय�समेत �व�� �वप�ी- ��तवाद� नवराज का�ले 

समेत (न.ेका.प. २०५३ अंक २ �न.नं. ६१४५)- गाल� बेइजतीको वारदात 

ठहर भएको कारणबाट लटु�पट भएको ठहर हनुे ि�थ�त नहनुे।  

 सं�हतामा भएको �यव�था 

 गाल� वेइ�जतीस�ब�धी कसूर 

 गाल� गन� 

 वेइ�जत गन� 

 ��तपू�त� र हद�याद 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी  

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भन ्न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)।  
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स� - बाइस 

केह� नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारेज गन� ऐन, २०७४ 

का �यव�थाह� 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 सहजकता�ले केह� नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारेज गन� ऐन, २०७४ 

का �यव�थाह�का बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ुपन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा 

स�को �ार�भमा नै केह� नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारेज गन� ऐन, 

२०७४ को आव�यकता र यसको अवधारणा�मक प� र संवैधा�नक �यव�थाका बारेमा समेत 

संि�� �पमा जानकार� �दन ु पन�छ। स�मा सा�वकको ऐनमा रहेका �यव�था र सव��च 

अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तका बारेमा चचा� गनु� पन�छ। म�ुय�पमा केह� नेपाल कानूनलाई 

संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारेज गन� ऐन, २०७४ का �यव�थाह�का बारेमा 

जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का 

ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न गन� गर� ��ततुीलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। 

�िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। यसर� 

�िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने 

गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान  

 केह� नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारेज गन� ऐन, २०७४ मलुकु� ऐन  

 अ�य स�ब� ऐनह� 

 स�ब� निजरह� 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई केह� नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारेज गन� ऐन, 

२०७४ का �यव�थाह�का स�ब�धमा संि�� जानकार� �दने,  

 यसको आव�यकता बारेमा वताउने, 
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 केह� नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारेज गन� ऐन, २०७४ का 

�यव�थाह� र सा�वकको कानूनमा भएका �यव�थाह� बारेमा समेत छलफल गराई स�को 

उ�े�य �प� पान�।  

 

��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाई�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लन।े  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनु े�वषयह� उ�लेख गन� र स�को उ��ेय बताउन े ५ �मनेट 

केह� नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारेज गन� ऐन, २०७४ 

को प�ृभ�ूम  

१५ �मनेट 

 केह� नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारेज गन� ऐन, 

२०७४ का �यव�थाह�  

 खारेजीमा परेका सा�वकको कानूनी �यव�थाह�संगको तलुना�मक ि�थ�त 

 संशोधन भएका ऐनह�को �यव�था 

 मलुकु� ऐन खारेज भएप�छ यसबाट पन� स�ने �भावको �व�षेण 

 भा� १ गते प�छ लागू हनुे काय��व�ध 

६० �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी  

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  
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स� - तेइस 

अ�यास 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 सहजकता�ले कुन म�ुा के कसर� के कुन हद�याद �भ� दायर हनु स�छ सो स�ब�धमा अपराध 

सं�हतामा उि�लिखत कसूरह�को आधारमा सहभागीह�लाई दईु समूहमा �वभाजन गराई 

अ�यास गराउन ु पन�छ। यसर� अ�यास गराउँदा स�को �ार�भमा नै यसको आव�यकता र 

�योगका बारेमा समेत संि��मा जानकार� �दन ुपन�छ। म�ुय�पमा सं�हतामा रहेका हद�याद र 

म�ुा के कसर� क�ले दायर गन� स�ने भ� ने स�ब�धमा रहन स�ने ���वधा हटाउने उ�े�य 

�लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा 

�िश�ण अ�यास स�प� न गन� गर� ��ततुीलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा 

उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स� चालन गदा� 

यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई समूहमा छलफल गन�, सझुावलाई समेट� ��तवेदन तयार गन�, 

��ततुी गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान  

 अपराध सं�हता  

 फौजदार� काय��व�ध सं�हताको दफा ४३ र अनसूुची १, २, ३ र ४ 

 अ�य स�ब� ऐनह� 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ानक 

 

स�को उ��ेय 

 सं�हतामा रहेका हद�यादस�ब�धी �यव�था �प� पान�, 

 फौजदार� म�ुा के कसर� क�ले दायर गन� स�ने भ� न ेस�ब�धमा रहन स�ने ���वधा हटाउने,  

 अपराध सं�हता र फौजदार� काय��व�ध सं�हतामा भएका �यव�थाह� बारेमा समेत छलफल 

गराई स�को उ�े�य �प� पान�।  

 

��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  
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 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स� चालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लन।े  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनु े�वषयह� उ�लेख गन� र स�को उ��ेय बताउन े ५ �मनेट 

 समूह �वभाजन: ५ �मनेट 

 समूहगत काय�: ४५ �मनेट 

 ��ततुी र सो उपर �ट�पणी: २५ �मनट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�पेीकरण र ��ो�र १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी  

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  
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स� - चौबीस 

�िश�ण काय��मको मू�या�न तथा समापन 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

 सहजकता�ले यस अिघका २३ वटा स�ह�को �ममा �िश�ण ग�रएका �वषयह�मा केि��त 

रह� यो पूरै ता�लम क�तो र�ो �यस स�ब�धमा सहभागीह�बाट प�ृपोषण �लन ुपन�छ। यसर� 

प�ृपोषण �लँदा ��त�ानले तयार गरेको फाराम सहभागीह�लाई �वतरण गर� सो फाराम 

व�तगुत आधारमा भन�का ला�ग सहभागीह�लाई उ���ेरत गनु� पन�छ। यसर� फाराम �वतरण 

गदा� नै यो �िश�णको �ममा समे�टएका �वषयह�का स�ब�धमा पनुरताजगी हनुे गर� 

संि��मा �वषयह� समेत ��ततु गन� स�कनेछ। म�ुय�पमा यो मू�या�नबाट ��त�ानले 

आगामी �दनह�मा स� चालन गन� �िश�णलाई थप उपल�धीमूलक वनाउन सझुाव संकलन गन� 

उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनुे गर� यो मू�या�न स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का 

ला�ग �नधा��रत समयमा प�ृपोषण काय� स�प� न गन� गर� ��ततुीलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। 

�िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। यसर� 

�िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई प�ृपोषणका ला�ग समय �म�ने गर� 

स�को �यव�थापन गनु� पन�छ। साथै यो प�ृपोषण �लई सकेप�छ संि�� �पमा �िश�णको 

समापन काय��म रािख सो काय��ममा समेत यथास�भव लै��कमै�ी वातावरणमा ��त�न�ध 

सहभागीह�लाई मौिखक �पमा समेत आ�ना धारणा रा� ेअवसर �दान गर� उनीह�को �वचार 

�लए प�छ ध�यवाद स�हत काय��मलाई समापन समापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 मू�या�न फाराम  

 

स�को उ��ेय 

 स�ह�को �ममा �िश�ण ग�रएका �वषयह�मा सहभागीह�बाट प�ृपोषण �लने,  

 काय��मका स�दभ�मा यथास�भव लै��कमै�ी वातावरणमा ��त�न�ध सहभागीह�लाई मौिखक 

�पमा धारणा रा� ेअवसर �दान गन�, 

 काय��म समापन गन�।  
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��ततुी तथा छलफलका म�ुय वुदँाह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय।  

 उपल�ध साम�ीह� ज�तो मू�या�न फाराम, आ�द।  

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�लाई सहज हनुे गर� स�को उ�े�य अन�ुप मू�या�न गन�।  

 काय��मको समापन गन�।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनु े�वषयह� उ�लेख गन� र स�को उ��ेय बताउन े ५ �मनेट 

 मू�या�न फाराम बारेमा �प� पान� १० �मनेट 

 मू�या�न फाराम भन�का ला�ग सहभागीह�लाई समय �दने  ३० �मनेट 

 मू�या�न फाराम संकलन गन� ५ �मनट 

समापन काय��म आयोजना गन�।  ४५ �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी  

मू�या�न फाराम, क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट/नोट, माक� र (�व�भ� न रंग),�यजु ���ट 

पेपर, मेटा काड�, ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल र घडी आ�द)  

 



भाग तीन 

स�दभ� साम�ीह� 
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स�दभ� साम�ी 

१. नेपालको सं�वधान 

२. मलुकु� अपराध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

३. मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ 

४. मलुकु� फौजदार� काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

५. मलुकु� देवानी काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

६. फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४  

७. केह� नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारेज गन� ऐन, २०७४ रा��य 

�या�यक ��त�ान�ारा �कािशत अपराध सं�हता तथा देवानी सं�हतास�ब�धी �ोत साम�ी, 

2075 

८. मलुकु� ऐन 

९. हात�हतयार खरखजाना ऐन, २०१९ 

१०. �व�फोटक पदाथ� ऐन, २०१८ 

११. गाल� र बेइ�जती ऐन, २०१६  

१२. जाससुी ऐन, २०१८  

१३. �भ�ा मा�न (�नषधे) ऐन, २०१८  

१४. जवुा ऐन, २०२०  

१५. केह� साव�ज�नक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७  

१६. �ववाह दता� ऐन, २०२८  

१७. रा�य �व��को अपराध र सजाय ऐन, २०४६  

१८. सरकार� म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९  

१९. हलुाक ऐन २०१९ 

२०. कारागार ऐन २०१९ 

२१. नेपाल मे�डकल काउि�सल ऐन, २०२० 

२२. खा� ऐन, २०२३ 

२३. �टा�डड� नाप र तौल ऐन, २०२५ 

२४. संि�� काय��व�ध ऐन, २०२८ 

२५.  �थानीय �शासन ऐन, २०२८ 
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२६. �माण ऐन, २०३१ 

२७. औष�ध ऐन, २०३५ 

२८. आयवु�द िच�क�सा प�रष� ऐन, २०४५ 

२९. नेपाल मे�डकल काउि�सल ऐन, 2020,  

३०. नेपाल �वा�थ �यवसायी प�रष� ऐन, 2053,  

३१. उपभो�ा संर�ण ऐन, 2054,  

३२. मानव शर�रको अ� ��यारोपण (�नय�मत तथा �नषधे) ऐन, 2055 

३३. नेपाल खानेपानी सं�थान ऐन, २०४६ 

३४. बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ 

३५. नेपाल फाम�सी प�रष� ऐन, २०५७ 

३६. नेपाल रा� वै� ऐन, २०५८ 

३७. मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन, २०६४ 

३८. घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ 

३९. बो�सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७१ 

४०. �ा.डा. रिजतभ� �धाना� समेत, 2062 फौजदार� कानूनको प�रचय, भकुृट� एकेडे�मक 

पि�लकेशन, प.ृ 180 

४१. मलुकु� अपराध (सं�हता) ऐन, २०७४, मलुकु� फौजदार� काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ र 

फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४स�ब�धी �िश�ण �द�दश�न, 

महा�याया�धव�ाको काया�लय  

४२. फौजदार� कसूरस�ब�धी �च�लत कानूनलाई संशोधन र एक�करण गन� बनेको �वधेयक अपराध 

सं�हता, २०६७ दफावार �या�या�मक �ट�पणी, रा��य �या�यक ��त�ान नेपाल 

४३. देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २), रा��य �या�यक ��त�ान 

४४. मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणा प�, 194८ 

४५. नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य अनवु�ध, 1966 

४६. आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य अनवु�ध, 1966 

४७. यातना तथा अ�य �ुर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजाय �व��को महासि�ध, 

1984  

४८. म�हला �व��का सबै �कारका भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी महासि�ध, १९७९ 
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४९. शि�को द�ुपयोग र अपराधबाट पी�डतह�को �यायस�ब�धी आधारभतू �स�ा�तस�ब�धी 

घोषणाप�, १९८५ 

५०. बाल अ�धकारस�ब�धी महासि�ध, 1989 

५१. जा�त ह�या अपराधको रोकथाम र सजायस�ब�धी महासि�ध, 1948 

५२. सबै �क�समका जा�तय भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी अ�तरा���य महासि�ध,1965 

५३. दास�व महासि�ध, 1926 

५४. संग�ठत अपराध �व��को महासि�ध, 2000 



अनसुचुीह� 
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अनसूुची १ 

पूव� �िश�ण र �िश�णो�र मू�या�न ��ावल� 

 

काय��मको �वषय :  

�िश�ण स� चालन �म�तः    

नाम: (उ�लेख गन� चाहेमा मा�)............................................................................. 

१. सजाय र अ�त�रम ��तपू�त�स�ब�धी �यव�था क�त दफादेिख क�त दफा स�म ग�रएको छ ?  

(क) दफा ४० देिख ४८ स�म  

(ख) दफा ३३ देिख ३७ स�म  

(ग) दफा ३८ देिख ३९ स�म  

(घ) दफा ६ देिख ३२ स�म  

२. केह� नपेाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारेज गन� ऐन, २०७४ बमोिजम क�त 

वटा ऐनह� खारेज ग�रएका छन?्  

(क) १० वटा  

(ख) ११ वटा  

(ग) १२ वटा  

(घ) १३ वटा  

३. मलुकु� अपराध (सं�हता) ऐन, २०७४ को दफा ४० मा क�त �कारका सजायह�लाई वग�करण 

ग�रएको छ?  

(क) ५  

(ख) ६ 

(ग) ७ 

(घ) ८ 

४. मलुकु� अपराध (सं�हता) ऐन, २०७४ अनसुार देहायका म�ये कस कसलाई ध�क� �दए सजाय ह�ुछ 

?  

(क) सभामखु वा संसद  

(ख) रा�प�त वा संसद  

(ग) मि��प�रष� वा �यायपा�लका  
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(घ) �धानम��ी वा मि��प�रष�  

५. साव�ज�नक शाि�त �व��को कसूरको हद�याद क�त तो�कएको छ ?  

(क) ३ म�हना �भ� 

(ख) १ म�हना �भ�  

(ग) ३५ �दन �भ� 

(घ) ज�हले प�न  

६. साव�ज�नक �थलमा यौन ��या गन�लाई क�तो �क�समको सजायको �यव�था ग�रएको छ ? 

(क) दईु वष�स�म कैद वा दश हजार �पैया स�म ज�रवाना वा दवैु  

(ख) एक वष�स�म कैद वा दश हजार �पैया स�म ज�रवाना वा दवैु  

(ग) एक वष�स�म कैद वा वीस हजार �पैया स�म ज�रवाना वा दवैु 

(घ) एक वष�स�म कैद वा दश हजार �पैया स�म ज�रवाना  

७. जघ�य कसूर भ� नाले क�त स�म सजाय हनु ेकसूर हो ? 

(क) तीन वष�भ�दा बढ� दश वष� स�म कैद सजाय हनुे कसूर  

(ख) तीन वष�भ�दा बढ� वीस वष� स�म कैद सजाय हनुे कसूर  

(ग) ज�म कैद वा वीस वष�भ�दा बढ� कैद सजाय हनुे कसूर  

(घ) ज�म कैद वा दश वष�भ�दा बढ� कैद सजाय हनुे कसूर 

८. फौजदार� �यायका सामा�य �स�ा�तह� तलका म�ये कुन होइन ? 

(क) एउटै कसूरमा दोहोरो सजाय नहनुे  

(ख) �व�छ सनुवुाईबाट वि�चत नहनुे  

(ग) कसूर �मािणत नभएस�म कसूरदार नमा�नने  

(घ) बालबा�लकाले गरेको काम कसूर हनुे  

९. गभ�व�त म�हलाको म� जरु�ले ब�ढमा क�त ह�ा स�मको गभ�पतन गराएकोमा गम�पतनको कसूर 

मा�नदैन ? 

(क) चौध ह�ा  

(ख) बा� ह�ा  

(ग) आठ ह�ा  

(घ) चार ह�ा 

१०. अपराध पी�डतलाई म�ुाको कारवाह�को जानकार� र ��तपू�त� पाउन ेहकको �यव�था (दफा ३२) 

सं�वधानको कुन धारासंग मेल खा�छ ? 
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(क) धारा १९ 

(ख) धारा २० 

(ग) धारा २१ 

(घ) धारा ३८ 
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अनसूुची २ 

�िश�णको मू�या�न 

 

काय��मको �वषय: 

स� चालन �म�त:  

नाम (उ�लेख गन� चाहेमा मा�):.............................................................................. 

१. कृपया �न�न �वषयह�का स�ब�धमा आफूलाई उपय�ु लागकेो महलमा -_ िच�ह लगाउन ुहोस।्  

�.सं �वषय 
अ�त 

उ�म 
उ�म रा�ो �ठकै कमजोर 

१ 
काय� िज�मेवार�सँग �िश�णको तादा��यता 

(Consistency) 
     

२ 
�िश�णको �वषयव�तकुा आधारमा स� 

(Session) र अ�तर��याको अव�ध �नधा�रण 
     

३ 
�िश�णमा समावेश भएको �वषयव�त ु

(Contents) 
     

४ ��ततुीकरण तथा �व�षेणको शैल�      

५ 
�िश�ाथ�बाट िज�ासा (सम�या) रा� ेमौका र 

िज�ासाको स�बोधनको त�रका 
     

६ 
अ�ययन साम�ी लगायत अ�य �ोत साधनको 

उपल�धता 
     

७ रा.�या.��त�ानबाट भएको �यव�थापन      

८ 
�िश�ण हनु ुभ�दा अगा�ड तपाईको �ान र 

सीपको ि�थ�त 
     

९ 
�िश�ण भएप�छ तपाईको �ान र सीपको 

अ�भब�ृ� 
     

१० सम�मा �िश�णको मू�या�न      

 

कृपया देहायका �वषयमा यहालेँ गनु� भएका अनभु�ूतह� उ�लेख गर� सधुारका ला�ग सझुाब �दन अनरुोध 

छ।  
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२. �िश�ण काय��ममा समावेश भएको �वषयव�तकुो स�ब�धमा कुनै खास �ट�पणी भए उ�लेख गर� 

�दनहुोस।्  

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

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

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

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

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

३. �िश�ण काय��मको छनौट लगायत �ोत �यि�, काय�प� ��तोता र अ�य� एवम ्�यान�ल�को 

�वषयमा तपाईलाई केह� लागकेो भए उ�लेख गर� �दनहुोस।्  

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

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

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

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

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

 

४. �िश�ण काय��ममा भौ�तक साधन लगायत �यव�थापनमा कुनै सधुार गनु� पन� भए उ�लेख गर� 

�दनहुोस।्  

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

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

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

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

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

 

५. �िश�ण काय��ममा तपाईलाई सवैभ�दा मन परेको �वषयका बारेमा उ�लेख गर� �दनहुोस।् 

(क�तीमा तीनवटा) 

क)............................................................................................................... 

ख)............................................................................................................... 

ग)............................................................................................................... 
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६. आगामी �िश�ण काय��मलाई �भावकार� एवम ्�यवहा�रक बनाउन के क�ता �वषय समावेश गनु� 

उपय�ु ह�ुछ ? 

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

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

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

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

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

 

७. �िश�ण काय��मको �यव�थापनमा संल�न संयोजन समूहको भ�ूमकाका बारेमा कुनै �ट�पणी वा 

सधुारका ला�ग सझुाब छ भने उ�लेख गर� �दनहुोस।्  

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

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

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

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

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

 

८. यहालँाई उ�लेख गन� इ�छा लागकेा थप �वषयह� उ�लेख गनु�होस।्  

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

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

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

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

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