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�ा�थन 

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

अध��या�यक �नकायमा काय�रत �या�यक जनशि�ह�को काय��मता र �यावसा�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� भएप�छ सोह� ऐन बमोिजम यसले काय� स�पादन गद� आएको छ। 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 

कारबाह�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�शन बमोिजम ��त�ानले �िश�ण 

अनसु�धान लगायतका आ�ना काम कारबाह�ह� स�ालन गद� आएकोछ। 

��त�ानले �थापना कालदेिख नै �व�भ� तहका �यायाधीशह�, �याय सेवाका अ�धकृत तथा 

कम�चार�ह�, सरकार� वक�लह�, कानून �यवसायीह� र अध��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। यस अ�त�र� ��त�ानले �याय र कानून स�ब�धी �व�भ� 

�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। यस�ममा ��त�ानको उ�े�य अन�ुप 

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

गो�ी, से�मनार स� चालन गनु�का अ�त�र� अनसु�धान गन�, ता�लमको पा��म �वकास गन�, �ोत 

साम�ी तयार गन� एवम ्जानकार�मूलक पिु�तकाह�समेत तयार गर� �काशन गद� आएकोछ।  

यसै स�दभ�मा Governance Facility (GF) सँगको सहयोगमा ��त�ानले ��ततु काय��व�ध 

सं�हता तथा सजाय �नधा�रण स�ब�धी �िश�ण �द�दश�न तयार गरेकोछ। मलुकु� ऐनलाई ��त�था�पत 

गद� लागू भएको मलुकु� देवानी काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४, मलुकु� फौजदार� काय��व�ध (सं�हता) 

ऐन, २०७४ तथा फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ (यसप�छ �मशः 

“देवानी काय��व�ध सं�हता, फौजदार� काय��व�ध सं�हता र सजाय �नधा�रण ऐन” 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� �नकायमा काय�रत कानून अ�धकृतह� तथा कानून र �यायका 

�े�मा सरोकार राख्  ने अ�य िज�ासहु�लाई �दान ग�रने �िश�ण काय��मका सहजकता�ह�को ला�ग 

माग��नद�श गनु� यो काय��व�ध सं�हता �िश�ण �द�दश�न (यसप�छ "�िश�ण �द�दश�न" भ�नएको) को 

�मखु उ�े�य हो। यो देवानी तथा फौजदार� र सजाय �नधा�रण स�ब�धी �िश�ण �द�दश�न मूल�पमा 

रा��य �या�यक ��त�ानले काय��व�ध 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। सो बाहेक अदालत 

लगायत अ�य �नकायह�ले आयोजना गन� �िश�ण काय��मका ला�गसमेत 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 यस ��त�ानका  �याक�ट� तथा उ�च 

अदालतका माननीय �यायाधीश �ी �वनोद �साद शमा�, �याक�ट� तथा माननीय िज�ला �यायाधीश �ी 

उपे���साद गौतम, रिज�ार �ी गजे�� बहादरु �संह र �िश�ण अ�धकृत �ी क�वता �सलवाल ��त 

��त�ान हा�द�क आभार �कट गद�छ। यो �द�दश�न तयार गन� काय�मा सहयोग गन� ��त�ानका 

काय��म �यव�थापक �ी राजन के.सी. र ��त�ानका अ�य कम�चार�ह� प�न ध�यवादका पा� छन।् 

गभ�ने�स �या�स�लट� (Governance Facility) को आ�थ�क सहयोग �बना यसको �काशन सहज �थएन। 

��त�ान सहयोगी सं�था गभ�ने�स �या�स�लट� (Governance Facility) का �मखु केरो�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 

चाह�छ।  
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�िश�ण �द�दश�नको उ�े�य  

 मलुकु� ऐनलाई ��त�था�पत गद� लागू भएको काय��व�ध सं�हता र सजाय �नधा�रण ऐनमा भएका 

�यव�थाह�काबारेमा �या�यक �नकायमा ��यािशल �यायाधीश तथा अ�धकृतह�, �व�भ� तहका 

सरकार� वक�लह�, कानून �यावसायीह�, �व�भ� �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� ��ततु �िश�ण �द�दश�नको �मखु उ�े�य हो।  

 सहजकता�को ��ततुीलाई �वषय केि��त, �यवहा�रक र �भावकार� बनाउन ु ��ततु �िश�ण 

�द�दश�नको दो�ो उ�े�य हो। 

 काय��व�ध सं�हता र सजाय �नधा�रण ऐनमा भएका �यव�थाह�का बारेमा �िश�ण �दन वा �लन 

चाहने जो कोह�का ला�ग आधारभतू �िश�ण 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 काय��व�ध सं�हता र सजाय �नधा�रण 

ऐनका 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 तथा �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 काय��व�ध सं�हता र सजाय �नधा�रण ऐनका स�ब�धमा अदालत 

लगायत अ�य �नकायह�ले आयोजना गन� �िश�ण काय��मका ला�गसमेत �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 �ा� हनेुछ। 

  

�िश�ण काय��मको सम� उ�े�य  

यस �िश�ण काय��मबाट ��येक सहभागी;-  

 काय��व�ध सं�हता र सजाय �नधा�रण ऐनमा भएका �यव�थाका बारेमा जानकार हनेुछन,्  

 �िश�ण काय��मबाट हा�सल गरेको �ानलाई आफूले अनसुरण गर� �यावसा�यक 

��याकलापमा �योगमा �याउन स�म हनेुछन,् 
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 �िश�ण काय��ममा �सकेका �ानलाई �यावहा�रक �पमा काया��वयन गन� चा�हने सीप �वकास 

गन� स�म हनेुछन,्  

 काय��व�ध सं�हता र सजाय �नधा�रण ऐनको काया��वयनमा आ�नो पद�य भ�ूमका र अवसर 

प�हचान गन� स�म हनेुछन,् 

 �िश�ण काय��मको मू�या�न र सधुारका ला�ग प�ृपोषण �दन स�म हनेुछन।् 

 

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 एकघ�टा तीस �मनेटको हनेुछ। 

 ��येक स�का �नि� चत उ�े�य हनेुछन।्  

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

प��तका आधारमा सहभागीतामूलक ���याले स� चालन ग�रनेछ।  

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

 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 हनेुछ। 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�े 

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। 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

भाग दईु 

स�ह� 
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स� - एक 

 प�रचया�मक स� 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाई:  

 एक अका�वीच अ�तर��या�मक �पमा घलु�मल हनेु वातावरण बनाउने; 

 एक आपसमा प�रचय गराउने; 

 सहजकता�ह�को प�रचय गराउने;  

 काय��मको उ�े�य बारेमा जानकार� गराउने; 

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

 �िश�ण �व�ध बारेमा जानकार� गराउने;  

 स��य सहभागीताको मह�व बारेमा बताउने र �ारि�भक प�ृपोषण �लने; 

 काय��मका स�ब�धमा अपे�ा सव��ण ग�रने बारे बताउने।  

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

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

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� (ज�तोः �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 काय��मको उ�े�य अन�ुप का��कम स� चालन गन� म�त प�ुने 

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�तोः मोवाईलको �योग, अनशुासनको पालना, समय 

पालना। एकअका�को मया�दा, िश� र मया��दत भाषाको �योग, स�को वीचमा एक आपसमा 

कुराकानी आ�द)। 
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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�र�त �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 �ा� हनेु 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: सहजकता� वा सहभागीह�ले मेटा काड�मा ले� े) 

१० �मनेट 

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

 

�िश�ण साम�ी 

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

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



8 | देवानी तथा फौजदार� काय��व�ध सं�हता र सजाय �नधा�रण �िश�ण �द�दश�न, २०७५ 
 

स� - दईु 

देवानी काय��व�ध सं�हताको संरचना, मूलभतू �वशेषता तथा सामा�य �स�ा�तह� 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले देवानी काय��व�ध सं�हताका आधारमा यसका �वशेषता र संरचनाका बारेमा 

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

काय��व�ध सं�हताको �वकास�मका बारेमा जानकार� गराई देवानी काय��व�ध सं�हताको संरचनाका 

बारेमासमेत संि��मा जानकार� �दन ु पन�छ। स�मा म�ुय �पमा देवानी काय��व�ध सं�हताको 

�वशेषताका बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स� चालन गनु� 

पन�छ। स�का ला�ग �नधा�र�त समयमा �िश�ण स� स�प� गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� 

पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उ�लेिखत �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 �� न 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� देवानी काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 नेपाल कानून प��का  

(नोटः सहजकता�बाट आव�कता अनसुार नजीर/�स�ा�तह� उपल�ध हनु स�नेछन।्) 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाई:  

 देवानी काय��व�ध सं�हताको प�ृभ�ूमबारे बताउने; 

 देवानी काय��व�ध सं�हताको �वकास�म बारे संि��मा जानकार� गराउने;  

 देवानी काय��व�ध सं�हताको संरचना बारे संि�� जानकार� �दने;  

 देवानी काय��व�ध सं�हताको नयाँ �यव�था स�हत यसका �मखु �वशेषताह� बारेमा जानकार� 

गराउने। 
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��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि� चत शीष�क र सोको ला�ग �नधा�र�त 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 सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

5 �मनेट 

प�ृभ�ूम  

 आव�यकता र ऐ�तहा�सक �वकास�म 

10 �मनेट 

देवानी काय��व�ध सं�हताको संरचना 

 प�र�छेद १: �ारि�भक (दफा १ देिख ३ स�म) 

 प�र�छेद २: देवानी काय��व�ध कानूनका सामा�य �स�ा�त (दफा ४ देिख १५ 

स�म) 

 प�र�छेद ३: अ�धकार�े� (दफा १६ देिख २७ स�म) 

 प�र�छेद ४: �लखत तयार गन� काय��व�ध स�ब�धी �यव�था (दफा २८ देिख ४६ 

स�म) 

 प�र�छेद ५: हद�याद स�ब�धी �यव�था (दफा ४७ देिख ६२ स�म) 

 प�र�छेद ६: अदालती श�ुक  स�ब�धी �यव�था (दफा ६३ देिख ८४ स�म)  

 प�र�छेद ७: �फराद तथा दावी ��त�ुत  स�ब�धी �यव�था (दफा ८५ देिख ९८ 

स�म) 

 प�र�छेद ८: �याद तथा �याद तामेल�  स�ब�धी �यव�था (दफा ९९ देिख 

११८ स�म) 

१५ �मनेट 
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 प�र�छेद ९: ��तउ�रप� तथा ��तदावी  स�ब�धी �यव�था (दफा ११९ देिख 

१२५ स�म) 

 प�र�छेद १०: दरपीठ स�ब�धी �यव�था (दफा १२६ देिख १३० स�म) 

 प�र�छेद ११: �ारि�भक सनुवुाइ स�ब�धी �यव�था (दफा १३१ देिख १३४ 

स�म) 

 प�र�छेद १२: ता�रख स�ब�धी �यव�था (दफा १३५ देिख १४३ स�म) 

 प�र�छेद १३: वा�रस स�ब�धी �यव�था (दफा १४४ देिख १५५ स�म) 

 प�र�छेद १४: अ�तरकाल�न वा अ�त�रम आदेश स�ब�धी �यव�था (दफा १५६ 

देिख १६० स�म) 

 प�र�छेद १५: �लिखत �माण पर��ण स�ब�धी �यव�था (दफा १६१ देिख 

१७८ स�म) 

 प�र�छेद १६: सा�ी पर��ण स�ब�धी �यव�था (दफा १७९ देिख १८९ स�म) 

 प�र�छेद १७: म�ुाको सनुवुाइ तथा फैसला स�ब�धी �यव�था (दफा १९० देिख 

२०० स�म) 

 प�र�छेद १८: म�ुतबी तथा �थाना�तरण स�ब�धी �यव�था (दफा २०१ देिख 

२०४ स�म) 

 प�र�छेद १९: पनुरावेदन स�ब�धी �यव�था (दफा २०५ देिख २१८ स�म) 

 प�र�छेद २०: म�ुा दोहो� याउने तथा पनुरावलोकन स�ब�धी �यव�था (दफा 

२१९ देिख २२१ स�म) 

 प�र�छेद २१: �याद तथा ता�रख थमाउने स�ब�धी �यव�था (दफा २२२ देिख 

२२८ स�म) 

 प�र�छेद २२: फैसला काया��वयन स�ब�धी �यव�था (दफा २२९ देिख २५३ 

स�म) 

 प�र�छेद २३: सरकार वाद� वा प� हनेु देवानी म�ुा स�ब�धी �यव�था (दफा 

२५४ देिख २६५ स�म) 

 प�र�छेद २४: �व�वध (दफा २६६ देिख २८९ स�म) 

 अनसूुचीह� १ देिख २९ स�मः म�ुा कारबाह�को स�दभ�मा तयार हनेु �व�भ� 

�लखत तथा दायर� र �याद सूचना लगायतका नमूना ढाँचाह� 
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मूलभतू �वशेषताह� 

 सामा�य कानून 

 छु�ै कानूनमा लेिखएको कुरामा असर नपन� (दफा ३) 

 काय��व�धको �यापकता 

 देवानी �कृ�तका म�ुाह�को �नरोपण गन� एक�कृत कानून 

 काय��व�धको एक�कृत र �व�ततृ �यव�था 

 देवानी काय��व�ध कानूनका �स�ा�तह�को उ�लेखन  

 देवानी �व�धशाि�य मा�यताह�लाई कानूनी �व�प �दान 

 देवानी र फौजदार� म�ुाको �प� �समा�न 

 देवानी म�ुाको प�रभाषा 

 केह� म�ुा देवानी भएको: नाताकायम, स�ब�ध �व�छेद 

 केह� नयाँ म�ुा : फलोपभोग, द�ुकृ�त, स�ुवधाभार, अनिुचत स�व�ृ� आ�द 

 अ�धकार �े� स�ब�धी �प� �यव�था (दफा ११, २१ देिख २६ स�म) 

 हकदैया स�ब�धी �प� �यव�था (दफा १०) 

 हद�याद स�ब�धी �प� �यव�था 

 क�ट� फ�को स�ामा अदालती श�ुक 

 ��तदावी गन� र ��तवाद� कायम गन� नयाँ �यव�था 

 �याद तामेल स�ब�धी प�रमािज�त �यव�था 

 ते�ो प�को संल�नता स�ब�धी नवीन �यव�था 

 �ारि�भक सनुवुाई स�ब�धी �यव�था 

 पवु� सनुवुाइ छलफल स�ब�धी �यव�था 

 फैसला तथा फैसलाको जानकार� स�ब�धी नयाँ �यव�था 

4० �मनेट 

देवानी काय��व�ध कानूनका �स�ा�त (दफा 4 देिख 15 स�म) 

 �स�ा�तको पालन गनु�पन� 

 सनुवुाई ख�ुला इजलासमा हनेु 

 अ�धकार �ा� अदालतबाट सनुवुाई हनेु 

 हक बेहकको �� न र कानूनी है�सयतसब�धी �ववाद अदालतबाट मा� �न�पण 

हनेु 

1० �मनेट 
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 कानूनी है�सयत स�ब�धी �ववाद �नय�मत अदालतबाट मा� �न�पण हनेु 

 प�ह�को है�सयत समान रहने 

 �फराद दावी गन� हकदैया हनुपुन�  

 अ�धकार �े� शू�य नहनेु (�नण�य गन�बाट पि�छन नहनेु) 

 �मलाप� वा मेल�मलाप गन� मौका �दनपुन� 

 �ा��यायको �स�ा�त अबल�बन गनु�पन�  

 एकतह पनुराबेदनको अ�धकार हनेु 

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

 

�िश�ण साम�ी 

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

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

देवानी म�ुाको दता�, दरपीठ र अदालती श�ुक स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले देवानी काय��व�ध सं�हताको आधारमा देवानी म�ुाको दता�, दरपीठ र अदालती श�ुकका 

स�ब�धमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ुपन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा �फरादप� तथा दावी 

��त�ुत स�ब�धमा संि��मा जानकार� �दन ुपन�छ। स�मा म�ुय �पमा देवानी म�ुाको दता�, दरपीठ र 

अदालती श�ुकका बारेमा �नधा�र�त उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग 

�नधा�र�त समयमा �िश�ण स� स�प� गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले 

�द�दश�नमा उ�लेिखत �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 �� न 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� देवानी काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 नेपाल कानून प��का 

 कृ�ण गोसाईसमेत �व�� पूण� बहादरु बढुाथोक�समेत, ने.का.प. २०५६, अ� 2,  �न. नं . 

६६७५ 

 �भ ुदयाल लो�हया �व�� जटु �वकास तथा �यापार सं�थान, ने.का.प. २०६९, अ� 4, 

�न.नं. १५५० 

(नोटः मा�थ उ�लेिखत नजीरह� ��त�न�धमूलक मा� हनु।् अ�य सा�द�भ�क नजीरह� 

सहजकता�बाट उपल�ध हनु स�नेछन।्) 

 

स�को उ�े�यः 

सहभागीह�लाई:  

 �फरादप� तथा दावी ��त�ुत स�ब�धी अवधारणाको संि�� जानकार� गराउने; 

 देवानी म�ुाको दता� र दरपीठको �यव�था बारे बताउने; 
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 देवानी म�ुामा ला�ने अदालती श�ुक र सं�हतामा भएका �यव�था जानकार� गराउने; 

 सरकारवाद� देवानी म�ुाको दता� स�ब�धी �यव�थाको जानकार� गराउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

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

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

 �िश�ण �व�धः ��ततुीकरण, छलफल, ��ो�र, घटना अ�ययन / भ�ूमका अ�भनय (Case 

study/role play), अ�यास आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�। 

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

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

१० �मनेट 

देवानी म�ुाको दता� स�ब�धी �यव�था 

 �फरादप� तथा दावी ��त�ुत 

  हक प�ुने �वषयमा मा� �फराद  �दन ुपन� (दफा ८६)  

 एउटै र एकपटक मा�ै �फरादप� �दन स�ने (दफा ८७ र 89) 

 वाद� वा ��तवाद�को सं�याले असर नपान� (दफा ८८) 

 �फरादप� हद�याद �भ� दायर गनु� पन� (दफा ९०)  

 अदालतको अनमु�तले जोसकैुले �फराद �दन स�ने (दफा ९१)  

 नाबालक, अश� वा बेप�ा �यि�को तफ� बाट म�ुा गन� स�ने (दफा 

२६७) 

 संग�ठत सं�था र सरकार� �नकायको तफ� बाटसमेत �फरादप� �दन स�ने 

(दफा ९३)  

 फैसला भएको �वषयमा �फराद प� �दन नहनेु (दफा ९४)  

 �फरादप� द�तरु ला�ने (दफा ९७) 

 �फरादप� जाँ�ने (दफा ९८) 

35 �मनेट 
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 र�त पगेु नपगेुको 

 सबदु �माण संल�न भए नभएको  

 हद�याद (नोटः स� चौधमा �व�ततृ छलफल हनेु) 

 हकदैया (नोटः स� चौधमा �व�ततृ छलफल हनेु) 

 अ�धकार �े� (नोटः स� ते�मा �व�ततृ छलफल हनेु) 

 सरकारवाद� देवानी म�ुा  

 उजरु नपरेमा प�न म�ुा चलाउन स�ने (दफा 254) 

 �यि�लाई सूचना (दफा 256) 

 प� कायम गन� (दफा 257) 

 देवानी म�ुा चलाउने स�ब�धी �यव�था (दफा 258) 

 हद�याद (दफा 25९) 

 पनुरावेदन �याद स�ब�धी �यव�था (दफा 262) 

 नेपाल सरकार उपर ना�लस �दने काय��व�ध (दफा 264) 

देवानी म�ुामा दरपीठ स�ब�धी �यव�था 

 �लखत जाँच गनु� पन� (दफा १२६) 

 कानून बमोिजमको र�त, ढाँचा 

 हद�याद, �याद 

 हकदैया (संर�क भई वा अनमु�त �लनेसमेत) 

 अ�धकार�े� 

 �प� दावी 

 लेखाइ र ��ततुी (अश�ु�, अपूण�, अ� र अ�र) फरक परे वा नपरेको 

 स�ब� कागज �माण 

 र�त नपगेुको �लखत स�याउन मौका �दन ुपन� (दफा १२७)  

 दरपीठ गर� भरपाई �लई स�याउन �याद �दने  

 स�याउन �दने �यादको अव�ध 

 �लखत दरपीठ गनु� पन� (दफा १२८)  

 हद�याद वा �याद�भ� नभएको 

 स�बि�धत अदालतको अ�धकार�े��भ� नपन� 

15 �मनेट 
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 अदालतले हेन� नपन� वा नहनेु 

 कानून �वपर�त भएको देिखएमा  

 अदालतमा अ�भलेख रा� ने (दफा १२९) 

 दरपीठ आदेश उपर �नवेदन �दन स�ने (दफा १३०)  

 स�बि�धत अ�धकृतले दरपीठ गरे उपर �यायाधीश सम� 

 �यायाधीश �वयंले दरपीठ गरेको भए पनुरावेदन स�ेु अदालत सम� 

अदालती श�ुक स�ब�धी संि�� अवधारणा  

अदालती श�ुक स�ब�धी सं�हतामा भएका कानूनी �यव�था 

 अदालती श�ुक ला�ने �यव�था (दफा ६३) 

 �फरादप� वा पनुरावेदनप� �दँदा वा ��तदावी �लँदा  

 पनुरावलोकन गर� वा म�ुा दोहो� याई पाउँ भनी �दएको �नवेदनमा 

पनुरावलोकन गन� वा दोहो� याउने आदेश भएमा  

 अदालती श�ुक नला�ने �यव�था (दफा ६३)  

 नेपाल सरकार वा �देश सरकार वाद� हनेु म�ुा 

 �थानीय तहको �े�ा�धकार �भ�को म�ुा 

 साव�ज�नक वा सरकार� स�पि�को उपयोगको म�ुा  

 नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गर� तो�कएको 

�नकायबाट कारबाह� हनेु म�ुा 

 अदालती श�ुक दािखल नगर� दता� भएमा सो म�ुा खारेज हनेु (दफा 64) 

 अदालती श�ुक प�छ �लने गर� म�ुा हे�रन स�ने (दफा ६५)  

 आ�थ�क अव�था अ�य�त कमजोर भई ला�ने अदालती श�ुक पूण� वा 

आंिशक �पमा बझुाउन असमथ� भएमा 

 अदालती श�ुक �तनु� पन� �यि�को म�ुा परेको स�पि� बाहेक अ�य 

स�पि� केह� नभएमा  

 स�पि�को मू�य वा �बगो खलुाउन ुपन� (दफा ६६)  

 नगदमा मू�य वा �बगो खलुाउन ुपन�।  

 मू�य वा �बगो कायम गन� आधार (दफा ६७) 

 रिज�ेशन �योजनको ला�ग मालपोत काया�लयले �नधा�रण गरेको द�तरु 

 करको �योजनको ला�ग �च�लत कानून बमोिजम कुनै मू�य �नधा�रण 

20 �मनेट 
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गरेको भए �य�तो मू�य 

 �थानीय �च�लत मू�य 

 अदालती श�ु क �लँदा आधार �लइने मू� य वा �वगो (दफा 68) 

 अदालती श�ुकको दर (दफा ६९) 

 एकम�ु अदालती श�ुक ला�ने (दफा ७०) 

 अदालती श�ुक स�ब�धी �वशेष �यव�था (दफा  ७१) 

 पनुरावेदन गदा� ला�ने अदालती श�ुक (दफा  ७३) 

 पनुरावलोकन वा म�ुा दोहो� याई हेदा� ला�ने अदालती श�ुक (दफा  ७४)  

 पनुरावेदन गदा� फैसला बमोिजम लागेको अदालती श�ुक र द�ड ज�रबाना 

दािखला गनु� पन� (दफा ७५) 

 अदालती श�ुक नगदमा दािखला गनु� पन� (दफा ७६) 

 नपगु अदालती श�ुक दािखला गन� लगाउने (दफा  ७७)  

  बढ� अदालती श�ुक �फता� गनु� पन� (दफा  ७८)  

 श�ुक घट�बढ� �लएमा उजरु� गन� स�ने र सोको कारबाह� स�ब�धी �यव�था 

(दफा 79 र ८०) 

 अदालती श�ुक जफत हनेु (दफा  ८१) 

 म�ुा �मलाप�, �डस�मस वा खारेज भएमा हनेु अदालती श�ुक स�ब�धी �यव�था 

(दफा ८२) 

 अदालती श�ुक भराई �दने (दफा ८३) 

 अदालती श�ुकलाई �ाथ�मकता (दफा  ८४) 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १0 �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

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

देवानी म�ुामा ��तवाद , ��तदावी र ते�ो प�को संल�नता 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले देवानी काय��व�ध सं�हताको आधारमा देवानी म�ुाको ��तवाद, ��तदावी र ते�ो प�को 

संल�नताका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा �नधा�र�त 

उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा�र�त समयमा �िश�ण स� स�प� 

गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उ�लेिखत �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 �� न 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� देवानी काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 नेपाल कानून प��का 

(नोटः सहजकता�बाट आव�कता अनसुार नजीर/�स�ा�तह� उपल�ध हनु स�नेछन।्) 

 

स�को उ�े�यः 

सहभागीह�लाई:  

 देवानी म�ुाको ��तवाद र ��तदावी स�ब�धी अवधारणा बारे बताउने; 

 देवानी म�ुाको ��तवाद र ��तदावी स�ब�धी सं�हतामा भएका �यव�था जानकार� गराउने;  

 देवानी म�ुामा ते�ो प�को संल�नता स�ब�धी अवधारणा बारे बताउने; 

 देवानी म�ुाको ते�ो प�को संल�नता स�ब�धी सं�हतामा भएका �यव�था जानकार� गराउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

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

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

 �िश�ण �व�धः ��ततुीकरण, छलफल, ��ो�र, घटना अ�ययन / भ�ूमका अ�भनय (Case 

study/role play), अ�यास आ�द।  
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 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

१० �मनेट 

��तउ�र (��तवाद) तथा ��तदावी स�ब�धी �यव�था 

 अवधारणा 

 ��तउ�र र ��तउ�र सरहको पनुरावेदन 

 ��तउ�र िज�कर तथा ��तदावीबीच फरक 

१५ �मनेट 

��तदावी स�ब�धी मौजदुा कानूनी �यव�था (अ.ब. ७८ र ८० नं.) 

��तदावी स�ब�धी सं�हतामा भएका �यव�था 

 ��तउ�र पेश गनु� पन� (दफा ११९) 

 ��तदावी पेश गन� स�ने (दफा १२१) 

 ��तदावी �फरादको �वषयसंग स�बि�धत हनुपुन� 

 ��तदावी �लनेले अदालती श�ुक बझुाउनपुन� 

 ��तदावीको जानकार� वाद�लाई �दनपुन� 

 ��तदावी �लएको म�ुामा वाद� वा ��तवाद�ले ता�रख गजुारेमा हनेु प�रणाम 

(दफा १४१ प�न सा�द�भ�क) 

 ��तउ�र द�तरु (दफा १२५) 

३० �मनेट 

म�ुामा ते�ो प�को संल�नता स�ब�धी �यव�था 

 सै�ाि�तक अवधारणा 

 मौजदुा कानूनी �यव�था (अ.ब. १३९ नं, अदालत �नयमावल�ह�मा भएका 

�यव�था) 

 सं�हतामा भएको �यव�था 

 अदालतले ते�ो प� कायम गराउन स�ने (दफा १२३) 

२० �मनेट 
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 �नवेदनबाट ते�ो प� कायम हनेु (दफा १२४) 

 �भा�वत प�लाई ब�ुने (दफा १७६) 

 अदालतको आदेशबाट र �नवेदनबाट कायम हनेु ते�ो प�बीच फरक 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १५ �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� - पाँच 

देवानी म�ुामा अ�त�रम र अ�तरकाल�न आदेश स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले देवानी काय��व�ध सं�हताको आधारमा देवानी म�ुा र �नषधेा�ामा अ�त�रम र अ�तरकाल�न 

आदेश स�ब�धी �यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। स�मा म�ुय �पमा 

देवानी म�ुामा अ�त�रम र अ�तरकाल�न आदेश स�ब�धी अवधारणा र सो  स�ब�धी �यव�था बारेमा 

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

स� स�प� गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उ�लेिखत 

�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 �� न 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� देवानी काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 सव��च अदालत �नयमावल�, २०७४ 

 उ�च अदालत �नयमावल�, 2073 

 िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ 

 नेपाल कानून प��का (ज�तैः)  

  अथ� म��ालय, भ�सार �वभाग, �वराटनगर भंसार काया�लय रानी �व�� अ�ण कुमार 

ख�डेवाल, ने.का.प. २०५६, अ� 8,  �न.नं. ६७७६ 

(नोटः मा�थ उ�लेिखत नजीरह� ��त�न�धमूलक मा� हनु।् अ�य सा�द�भ�क नजीरह� 

सहजकता�बाट उपल�ध हनु स�नेछन।्) 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाई:  

 देवानी म�ुा देवानी म�ुा र �नषधेा�ामा अ�त�रम र अ�तरकाल�न आदेश स�ब�धी अवधारणा 

बताउने; 
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 अ�त�रम र अ�तरकाल�न आदेशबीच फरक बताउने;  

 देवानी काय��व�ध सं�हतामा अ�त�रम र अ�तरकाल�न आदेश जार�/ र� हनेु अव�था र 

���याह�को जानकार� �दने;  

 देवानी काय��व�ध सं�हता र मौजदुा कानूनमा भएका अ�त�रम र अ�तरकाल�न आदेश स�ब�धी 

�यव�थाबीचको फरक छलफल गराइ �प� पान�। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

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

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

 �िश�ण �व�धः ��ततुीकरण, छलफल, ��ो�र, घटना अ�ययन / भ�ूमका अ�भनय (Case 

study/role play), अ�यास आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

  

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

५ �मनेट 

अ�त�रम र अ�तरकाल�न आदेश स�ब�धी सै�ाि�तक अवधारणा 

 अ�त�रम आदेश 

 अ�तरकाल�न आदेश 

अ�त�रम आदेशका �कार 

 �नरोधा�मक आदेश  

 अ�त�रम �नषधेा�ा  

 �नद�शा�मक आदेश  

 बा�या�मक �नषधेा�ा  

अ�त�रम आदेश जार� हनेु आधारह�ः 

 �थम ���मा �नवेदकको हक सरोकार रहेको देिखएमा 

 गरे �बराए ज�तो अव�थाको �व�मानता  

३० �मनेट 
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 अपूरणीय ��त 

 स�ुवधा स�तलुन �नवेदकको प�मा रहेको अव�था 

अ�त�रम र अ� तरकाल�न आदेशबीचको फरक 

अ�त�रम र अ� तरकाल�न आदेश स�ब�धी मौजदुा कानूनी �यव�था  

 अदालती ब�दोब�तको १७१(क) र (ख) नं. 

 सव��च अदालत �नयमावल�, २०७४ (�नयम ४९) 

 उ�च अदालत �नयमावल�, 2073 (�नयम ४२ र ६१) 

 िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ (�नयम १८ ञ र २९ ज) 

अ�त�रम र अ� तरकाल�न आदेश स�ब�धी सं�हतामा भएको �यव�था (दफा १५६ देिख 

१६० स�म) 

 दफा १५६ अ�तग�त हनेु अ� तरकाल�न र अ�य अ�तरकाल�न आदेशबीच 

फरक 

 अ�त�रम र अ� तरकाल�न आदेश उपरको �नवेदन (दफा १५७) 

 आदेश जार� हनेु अव�था र ���या (दफा १५८) 

 आदेश बदर/र� हनेु अव�था र ���या (दफा १५९) 

 अ�त�रम आदेशको कारणबाट भएको हा�न नो�सानीको ��तपू�त� (दफा 

१६०) 

 अदालतले आदेश �दन स�ने (देवानी सं�हताः दफा ५४१) 

४० �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १५ �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

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

देवानी म�ुामा �माण पर��ण स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले देवानी काय��व�ध सं�हताका आधारमा देवानी म�ुामा �लखत �माण पर��ण र सा�ी �माण 

पर��ण स�ब�धी �यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� 

गराउँदा �नधा�र�त उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा�र�त समयमा 

�िश�ण स� स�प� गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उ�लेिखत 

�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 �� न 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� देवानी काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ (प�र�छेद १५, १६ र अ�य) 

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 �माण ऐन, २०३१ 

 िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ 

 नेपाल कानून प��का (ज�तैः)  

 देवीमाया �े�नी �व�� पदम नारायण, ने.का.प. 2024, अ� 1, �न.नं. 367 

 घ�सटे खा ँ�व�� रामसखु बमा�समेत, ने.का.प. 2042, अ� 8, �न.नं. 2445 

 लोक बहाद�ु भ�डार� �व�� कृ�ण बहादरु बढुाथापा, ने.का.प. 2056, अ� 3, �न.नं. 

6688 

(नोटः मा�थ उ�लेिखत नजीरह� ��त�न�धमूलक मा� हनु।् अ�य सा�द�भ�क नजीरह� 

सहजकता�बाट उपल�ध हनु स�नेछन।्) 

 

स�को उ�े�यः 

सहभागीह�लाई:  

 देवानी काय��व�ध सं�हताको देवानी म�ुामा �लखत �माण पर��ण स�ब�धी नयाँ �यव�थाह� 

बताउने; 
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 देवानी काय��व�ध सं�हताको देवानी म�ुामा सा�ी �माण पर��ण स�ब�धी नयाँ �यव�थाह� 

बताउने; 

 देवानी काय��व�ध सं�हता र मौजदुा कानूनमा भएका �माण पर��ण स�ब�धी �यव�थाबीचको 

फरक छलफल गराइ �प� पान�। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

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

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

 �िश�ण �व�धः ��ततुीकरण, छलफल, ��ो�र, घटना अ�ययन / भ�ूमका अ�भनय (Case 

study/role play), अ�यास आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

५ �मनेट 

�माण स�ब�धी अवधारणा र आव�यकता 

�माणमा �कारह� 

10 �मनेट 

सं�हतामा भएका �लखत �माण पर��ण स�ब�धी नवीन �यव�थाह� (दफा १६१ देिख 

१७१ स�म) 

 �माण स�ब�धी �लखत पेश गनु� पन� (दफा १६1) 

 �माणको उ�लेखन गनु� पन� (दफा १६२) 

 �माण पेश गन� समय माग गन� स� ने (दफा 163) 

 �माण पेश गन� अनमु�त (दफा 164) 

 ��तउ�र पेश नभई �माण ब�ुन नस�कने (दफा १६६) 

 �माण ब�ुन ुपन� अव�ध (दफा १६७) 

30 �मनेट 
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 ठहर गनु�पन� कुरामा �माण ब�ुन ुपन� (दफा १६८) 

 अ� य � यि�बाट �माण पेश गन� लगाउने (दफा 169) 

 �माण बझुने �ममा आपि� र आदेश (दफा 170) 

 कागज गराउन स�ने (दफा १७१) 

 स�ेक�त�मा बयान गनु� पन� (दफा १७२ देिख १७४ स�म) 

 बयान �लई कारबाह�, सनुवुाइ र �कनारा गनु� पन� (दफा १७५) 

 �भा�वत प�लाई ब�ुनपुन� (दफा 176) 

 नाप जाचँ वा न�सा गन� (दफा १७७) 

 ठाउँ अवलोकन गन� स�ने (दफा १७८) 

 �लखत अनवुाद (दफा 273) 

 अनवुादकको सहयोग (दफा 274) 

 रोहबरमा ब�न इ�कार गरेमा सजाय हनेु (दफा २७७) 

सा�ी पर��ण स�ब�धी मौजदुा कानूनी �यव�था 

 �माण ऐन, २०३१ (प�र�छेद 8) 

 मलुकु� ऐन,  (अदालती ब�दोब�तको महल) 

 िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२, �नयम 18ङ, 28 र 29)  

सं�हतामा भएका सा�ी पर��ण स�ब�धी नवीन �यव�थाह� (दफा १७९ देिख १८९ 

स�म) 

 प�ले सा�ी उपि�थत गराउन ुपन� (दफा 1७९) 

 सा�ी बकाउने स�ब�धी अ�य �यव�था (दफा २६०) 

 अदालतबाटै सा�ी िझकाउने (दफा 180) 

 सा�ी ब�ुन कम�चार� खटाउन स�कने (दफा 181) 

 ��य ��यमाफ� त सा�ी पर��ण (दफा 182) 

 सा�ी पर��ण गन� �दन तो�न ुपन� र तो�कएको �दन सा�ी प�र�ण गनु�पन� (दफा 

18३ र १८६) 

 शपथको �यव�था (दफा 18४) 

 सा�ी पर��ण �यायाधीशले नै गनु�पन� (दफा 18५) 

 आव�यकता अनसुार कम�चार�को सहयोग �लन स�ने 

 सा�ी वकप� तथा कै�फयत भए सो खलुाई �मािणत (दफा 18७ र १८८) 

35 �मनेट 
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 ब� द सवाल �व�तुीय मा�यमबाट प�न पठाउन स�कने (दफा 189) 

 प� वा सा�ीको प�रचय गो�य (दफा 276) 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १0 �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

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

देवानी म�ुाको सनुवुाइ ���या, म�ुतवी, �थाना�तरण, फैसला र पनुरावेदन 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले देवानी काय��व�ध सं�हताका आधारमा देवानी म�ुाको सनुवुाइ ���या, म�ुतवी, �थाना�तरण, 

फैसला र पनुरावेदन बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा 

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

स� स�प� गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उ�लेिखत 

�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 �� न 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� देवानी काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 नेपाल कानून प��का 

 कलर ठाकुर हजाम �व�� िज. भ.ू का. स�र�समेत, ने.का.प. 2043, अ� 4, �न.नं. 

2676 

 क�पले�र यादव �व�� �ी 5 को सरकार, ने.का.प. 2043 , अ� 6, �न.नं. 2750 

 कृ�ण राज पडुासैनी �व�� भ.ू स.ु अ. आर. �ड. �भाससमेत, ने.का.प.2048 , अ� 6, 

�न.नं. 4314 

(नोटः मा�थ उ�लेिखत नजीरह� ��त�न�धमूलक मा� हनु।् अ�य सा�द�भ�क नजीरह� 

सहजकता�बाट उपल�ध हनु स�नेछन।्) 

 

स�को उ�े�यः 

सहभागीह�लाईः 

 देवानी म�ुाको सनुवुाइ ���या बारेमा बताउने; 

 देवानी म�ुाको म�ुतवी र �थाना�तरण ���या बारेमा जानकार� गराउने;  

 देवानी म�ुाको फैसला र पनुरावेदन ���या बारेमा बताउने; 

 देवानी म�ुाको पनुरावेदन सरहका अ�य �यव�थाका बारेमा �प� पान�। 
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��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

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

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

 �िश�ण �व�धः ��ततुीकरण, छलफल, आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

  

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

५ �मनेट 

देवानी म�ुाको सनुवुाइ ���या स�ब�धी �यव�था 

 सहम�त भएको �वषयमा फैसला गन� स�ने (दफा १९०) 

 पूव� सनुवुाइ छलफल गराउन स�ने (दफा १९१) 

 �माण ब�ुने काय� स�प� भएप�छ सनुवुाइ गनु�पन� (दफा १९२) 

 खलुा / ब�द इजलासमा सनुवुाइ हनु स�ने (दफा २६८) 

 प�लाई रोहबरमा रा� ने (दफा २६९) 

 म�ुा हेदा�को �ाथ�मकता �म (दफा २७०) 

 �वाथ� बािझएको म�ुा हेन� नहनेु (दफा २७१) 

 �यायाधीश आफ� ले गनु� पन�मा कम�चार�को सहयोग �लन स�ने (दफा 

२७२) 

 �मलाप� गन� मौका �दन ुपन� (दफा १९३) 

 मेल�मलापबाट �ववादको समाधान (दफा १९४) 

 �मलाप� वा मेल�मलाप हनु नस�ने अव�था (दफा १९५)  

 दावी �फता� �लन स�ने (दफा १९६) 

 

20 �मनेट 
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देवानी म�ुाको म�ुतवी र �थाना�तरण 

 मलुतवी रा� न स�ने (दफा 201) 

 मलुतवी जगाउने कारण (दफा 20२) 

 म�ुा सान� स�ने (दफा 20३) 

 सव��च अदालतले सनुवुाइ र �कनारा गन� स�ने (दफा 204) 

 सव��च अदालतले सान� आदेश �दन स�ने  

 उ�च अदालतले सान� आदेश �दन स�ने 

 म�ुा सादा�को ���या र सो उपरको पनुरावेदन 

१५ �मनेट 

फैसला स�ब�धी न�वन �यव�था 

 फैसला गनु� पन� (दफा १९७) 

 ��तपू�त� �नधा�रण (दफा २६६) 

 एकतफ� फैसलाको सूचना 

 फैसलाको ढाँचा (दफा १९८) 

 फैसला तयार गनु� पन� अव�ध 

 �माणीकरण भएका फैसलाको �ववरण सूचनासमेत टाँस गनु� पन�  

 फैसला संशोधन गन� नहनेु (दफा १९९) 

 फैसला स�ुनपाएको कागज गराउन ुपन� (दफा २००) 

 पनुरावेदनको �याद जार� गन� 

 प� उपि�थत भएको मा�नने 

 फैसला भएको जानकार� पाएको मा�नने अव�था (दफा २०५) 

 �माणीकरण भएको ६ म�हना स�ममा फैसलाको न�ल �लएको �म�तले 

३० �दन 

2० �मनेट 

पनुरावेदन स�ब�धी �यव�था (दफा 2०५2 देिख १८ स�म) 

 �नधा�र�त अव�ध �भ� पनुरावेदन गन� स�ने (दफा 205) 

 थाहा पाएको �म�तले 30 �दन �भ�  

 सूचना तामेल भएको �म�तले 30 �दन �भ� 

 प�ले थाहा पाएको मा�नने 

 पनुरावेदन ला�न नस�ने अव�था (दफा 20६) 

 पनुरावेदन गदा� अदालती श�ुक बझुाउन ुपन� (दफा 20७) 

15 �मनेट 
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 पनुरावेदन दता� स�ब�धी �यव�था (दफा 20९, २१० र २११) 

 ��यथ�लाई उपि�थत हनु आदेश (दफा 213) 

 ��यथ�लाई �याद तामेल 

 पनुरावेदन सनुवुाइ गनु�पन� (दफा 21५) 

 पनुरावेदन स�ेु अदालतको अ�धकार (दफा 2१६) 

 श�ु अदालतको अ�धकार �योग गन� (दफा 21७) 

 एकैसाथ सनुवुाइ गर� �नण�य गनु�पन� (दफा 21८) 

 म�ुा दोहो� याउने स�ब�धी �यव�था (दफा 2१९) 

 पनुरावलोकन स�ब�धी �यव�था (दफा 22०) 

 स�ब� �वषयमा सी�मत भई म�ुा �कनारा गनु� पन� (दफा 221) 

५ �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १0 �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

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

फौजदार� काय��व�ध सं�हताको संरचना र मूलभतू �वशेषताह� 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले फौजदार� काय��व�ध सं�हताका आधारमा यसका �वशेषता र संरचनाका बारेमा 

सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा फौजदार� काय��व�ध सं�हताको 

�वकास�मका बारेमा जानकार� गराई सोको संरचनाका बारेमासमेत संि��मा जानकार� �दन ुपन�छ। 

स�मा म�ुय �पमा फौजदार� काय��व�ध सं�हताको �वशेषताका बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले 

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

स�प� गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उ�लेिखत �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 �� न 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� फौजदार� काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 नेपाल कानून प��का 

(नोटः सहजकता�बाट आव�कता अनसुार नजीर/�स�ा�तह� उपल�ध हनु स�नेछन।्) 

 

स�को उ�े�यः 

सहभागीह�लाईः  

 फौजदार� काय��व�ध सं�हताको प�ृभ�ूम र �वकास�म बारेमा बताउने;  

 फौजदार� काय��व�ध सं�हताको संरचना बारेमा बताउने; 

 फौजदार� काय��व�ध सं�हताको नयाँ �यव�था स�हत यसका �मखु �वशेषताह�का बारेमा 

जानकार� गराउने; 

 फौजदार� काय��व�ध सं�हता र सा�वकको कानूनी �यव�था बीचको फरक �प� पान�। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि� चत शीष�क र सोको ला�ग �नधा�र�त 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�धः ��ततुीकरण, छलफल, ��ो�र, घटना अ�ययन / भ�ूमका अ�भनय (Case 

study/role play), अ�यास आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

  

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

10 �मनेट 

प�ृभ�ूम  

 आव�यकता र ऐ�तहा�सक �वकास�म 

10 �मनेट 

फौजदार� काय��व�ध सं�हताको संरचना 

 प�र�छेद १: �ारि�भक (दफा १ देिख ३ स�म) 

 प�र�छेद २: कसूरको सूचना तथा अनसु�धान स�ब�धी �यव�था (दफा ४ देिख 

३१ स�म) 

 प�र�छेद ३: अ�भयोजन तथा म�ुाको दायर� (दफा ३२ देिख ४४ स�म) 

 प�र�छेद ४: अदालतको अ�धकार �े� (दफा ४५ देिख ५१ स�म) 

 प�र�छेद ५: म�ुाको �ारि�भक कारबाह� स�ब�धी �यव�था (दफा ५२ देिख ५६ 

स�म) 

 प�र�छेद ६: प�ाउ पूज� र समा� वान (दफा ५७ देिख ६६ स�म) 

 प�र�छेद ७: थनुछेक, धरौट तथा जमानत स�ब�धी �यव�था (दफा ६७ देिख ८० 

स�म) 

 प�र�छेद ८: ता�रख स�ब�धी �यव�था (दफा ८१ देिख ८८ स�म) 

 प�र�छेद ९: वा�रस स�ब�धी �यव�था (दफा ८९ देिख ९५ स�म) 

 प�र�छेद १०: म�ुाको �थाना�तरण र म�ुतबी स�ब�धी �यव�था (दफा ९६ देिख 

९८ स�म) 

10 �मनेट 
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 प�र�छेद ११: �माण पर��ण स�ब�धी �यव�था (दफा ९९ देिख ११५ स�म)  

 प�र�छेद १२: म�ुा �फता� �लने, �मलाप� तथा मेल�मलाप स�ब�धी �यव�था (दफा 

११६ देिख १२० स�म) 

 प�र�छेद १३: म�ुाको कारबाह�, सनुवुाइ र फैसला स�ब�धी �यव�था (दफा १२१ 

देिख १३३ स�म) 

 प�र�छेद १४: पनुरावेदन र साधक स�ब�धी �यव�था (दफा १३४ देिख १५० 

स�म) 

 प�र�छेद १५: फैसला काया��वयन स�ब�धी �यव�था (दफा १५१ देिख १६८ 

स�म) 

 प�र�छेद १६: �व�वध (दफा १६९ देिख १९८ स�म) 

 अनसूुची १, २, ३ र ४ अ�तग�तका म�ुाह� 

 उ�लेिखत अनसूुची लगायत अ�य र�त ढाँचा उ�लेख ग�रएकासमेत 50 

अनसूुचीह� 

फौजदार� काय��व�ध सं�हताका मूलभतू �वशेषता 

 फौजदार� काय��व�ध स�ब�धी छु�ै कानून 

 फौजदार� म�ुाको प�रभाषा (दफा 2ठ)  

 सामा�य काय��व�ध कानून (दफा ३) 

 �वशेष म�ुामा �वशेष काय��व�ध लागू हनु स�ने 

 अदालतबाहेक म�ुा हेन� अ�य अ�धकार�ले प�न सं�हताको �योग गनु�पन� 

 अदालतको भ�ूमकाको अ�भव�ृ�  

 प�ाउको अनमु�त (दफा ९) 

 अ�त�रम राहतको आदेश (दफा 22(5)) 

 �हर� डायर� िझकाउने फैसला �नधा�र�त समयमा तयार नभए उजरु गन� 

स�कने (दफा २५) 

 जाहेर�को अ�भलेख (दफा २८) 

 जार� भएको प�ाउ पूज�मा उपि�थत नहनेु अ�भय�ुलाई थनुामा राखी कारबाह� 

गन� स�कने (दफा 67 (2ग)) 

 अनसु�धान र अ�भयोजनको ���यामा आध�ुनक�करण 

 �हरासतमा रा� न स�कने अव�ध र काय��व�धको �यव�था (दफा १४) 

45 �मनेट 
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 सजाय छुटको �यव�था र परुक अ�भयोगप� 

 म�ुाको दायर�  स�ब�धी �यव�था (दफा ४३)  

 ब�ह���ीय �योग (दफा ४७)  

 फौजदार� म�ुामा पी�डतको संल�नतामा अ�भव�ृ� 

 फौजदार� म�ुामा देवानी दा�य�व (��तपू�त�) 

 फरार �यि�को हकमा �वशेष �यव�था (दफा ६५) 

 �व�भ� चरणका सनुवुाइह� 

 �माण पर��ण र ��य��य साम�ीको �योग (दफा 109 र 110) 

 सा�ी वा पी�डतको संर�ण (दफा ११४) 

 म�ुाको �थाना�तरण र म�ुतबी स�ब�धी नयाँ �यव�था  

 सरकारवाद� म�ुामा मेल�मलाप र �मलाप� स�ब�धी �वशेष �यव�था 

 म�ुा �फता�को �े� सी�मतता 

 म�ुा सनुवुाइको �ाथ�मकता 

 फैसला तथा फैसला काया��वयनमा शी�ता (नोटः स� अठारमा �व�ततृ छलफल 

हनेु) 

 �वगो रकम असलु हनु नसकेमा �नजलाई कैद गराउन �नवेदन �दन स�ने  

 �वगो वापत कैद गराउँदाको अ�धकतम अव�ध 

 �सधा खच� नेपाल सरकारले �यहोनु�पन� 

 �वगो भराई �दने  स�ब�धी कुनै कारबाह� नहनेु अव�था  

 रो�ा राखेको स�पि� फुकुवा गदा� सूचना �दनपुन� 

 साधक तथा पनुरावेदन स�ब�धी �यव�थामा प�रमाज�न  

 पनुरावेदन गनु�पन� �याद (दफा १३४) 

 पनुरावेदन �दँदा कैदमा ब�नपुन� र कारगारमाफ� त पनुरावेदन गन� स�कने 

(दफा 135)  

 अनमु�त �लई थनुामा नबसी पनुरावेदन गन� स�कने (दफा १३७) 

 �वाथ� बािझएको म�ुा हेन� नहनेु (दफा १७६) 

 �यायाधीश आफ� ले गनु�पन� कामको सूची (दफा १७७)  

 अनसु�धान र अ�भयोजन सम�वय स�म�त (दफा १९४) 



36 | देवानी तथा फौजदार� काय��व�ध सं�हता र सजाय �नधा�रण �िश�ण �द�दश�न, २०७५ 
 

 बद�नयतपूव�क अनसु�धान र अ�भयोजन उपर अनसु�धान स�म�त (दफा १८९)  

 नेपाल सरकारको हक �हत वा सरोकारका �वषयमा सरकार� वक�लले उजरु गन� 

स�ने (दफा १८१) 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १५ �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� - नौ 

कसूरको सूचना, प�ाउ, �याद थप र अ�भयोगप� स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले फौजदार� काय��व�ध सं�हताका आधारमा कसूरको सूचना, प�ाउ, �याद थप र 

अ�भयोगप� स�ब�धी �यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ुपन�छ। यसर� जानकार� 

गराउँदा �नधा�र�त उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा�र�त समयमा 

�िश�ण स� स�प� गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उ�लेिखत 

�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 �� न 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� फौजदार� काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 नेपाल कानून प��का 

(नोटः सहजकता�बाट आव�कता अनसुार नजीर/�स�ा�तह� उपल�ध हनु स�नेछन।्) 

 

स�को उ�े�यः 

सहभागीह�लाईः 

 फौजदार� म�ुामा कसूरको सूचना, प�ाउ, �याद थप बारेमा बताउने; 

 फौजदार� म�ुामा अ�भयोगप� स�ब�धी �यव�था बारेमा जानकार� गराउने; 

 फौजदार� म�ुामा प�ाउ पूज� स�ब�धमा अदालतको भ�ूमका बारेमा बताउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

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

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

 �िश�ण �व�धः ��ततुीकरण, छलफल, ��ो�र, घटना अ�ययन / भ�ूमका अ�भनय (Case 

study/role play), अ�यास आ�द।  



38 | देवानी तथा फौजदार� काय��व�ध सं�हता र सजाय �नधा�रण �िश�ण �द�दश�न, २०७५ 
 

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

10 �मनेट 

कसूरको सूचना स�ब�धी �यव�था 

 कसूरको जाहेर�, दखा��त वा सूचना �दन ुपन� (दफा ४) 

 जाहेर�, दखा��त वा सूचना दता� नगरेमा उजरु गन� स�ने (दफा ५) 

 दशी �माण संर�ण स�ब�धी �यव�था (दफा ६, ८, ३८ र ३९) 

 �मपूण� वा का�प�नक सूचनालाई तामेल�मा रा� न स�कने (दफा ११) 

10 �मनेट 

प�ाउ स�ब�धी अवधारणा 

 कसूर गन� �यि� उ�कन नपाउने �यव�था गन� (दफा ६) 

प�ाउ पूज� स�ब�धी सं�हतामा भएका �यव�थाह� 

 कसूरसंग स�बि�धत �यि� प�ाउ गन� स�कने (दफा ९) 

 प�ाउ पूज� जार� गन� अनमु�त 

 ज�र� प�ाउ पूज� 

 �वीकृ�त �ा� नगर� अनसु�धान गन� नस�कने 

 अनसु�धानका ला�ग �हरासतमा रा� न स�कने (दफा १३) 

 कानून �यवसायीसंग स�लाह �लन �दनपुन� 

 �हरासतमा रा� न स�कने अव�ध र काय��व�ध (दफा १४) 

 सरकार� वक�ल काया�लय माफ� त अनमु�तको ला�ग �नवेदन �दनपुन� 

 खास म�ुाह�मा अनसु�धान अ�धकार� र सरकार� वक�लको ��तवेदनबाट 

�याद थप हनेु 

 मना�सव देखेमा पचा� खडा गर� ता�रखमा राखी अनसु�धान गन� स�ने 

 �हरासतमा रहेको �यि�लाई अनसु�धान अ�धकृतले छा�न स�ने (दफा १५) 

 

१५ �मनेट 
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प�ाउ पूज� जार� गन�स�ब�धमा अदालतको भ�ूमका 

जाहेर� दखा��तको अ�भलेख रा� न ुपन�(दफा २८) 

अ�भय�ुको शार��रक जाँच (दफा २२) 

�हर� डायर� रा� न ुपन� (दफा २५) 

नेपाल बा�हर भए गरेको कसूरको अनसु�धान (दफा ३०) 

10 �मनेट 

अ�भयोग दायर� स�ब�धी सं�हतामा भएको �यव�था 

 अ�भयोग दायर गन� (दफा ३२) 

 ��तपू�त�को दावी �लन स�ने 

 पटकेको �ववरण स�हत थप दावी �लन पन�  

 म�ुा नच�ने �नण�य गरेमा देवानी दा�य�वका �वषयमा जाहेरवाला वा पी�डत 

�यि�लाई सूचना �दन ुपन� 

 सरकारवाद� भई च�न नस�ने तर अ�य कानून अ�तग�त च�न स�ने भएमा 

उ�च सरकार� वक�लको काया�लय र महा�याया�धव�ाको काया�लयमा 

जानकार� गराउन ुपन�  

 उ�च सरकार� वक�लले म�ुा चलाउन ु पन� देखेमा म�ुा चलाउन �नद�शन 

�दन स�ने र स�बि�धत �यि�लाई जानकार� �दन ुपन� 

 सजाय कम गन� माग दावी �लई अ�भयोग दायर गन� स�कने (दफा ३३) 

 सजायमा छुट ��ताव गर� अ�भयोग दायर गन� स�ने 

 सजाय छुटको मागदावी स�ब�धी आधार �म�सलबाट �प� देिखन ुपन� 

 सजायमा छुट दावी गन� नस�कने अव�था 

 �या�यक कारबाह�मा सहयोग नप�ु याएमा छुट दावीको स�ुवधा नपाउने 

 छुट सजाय र� गर� थप सजायको दावी गन� स�कने 

 साना�तना कसूरमा म�ुा दायर हनु आव�यक नहनेु (दफा ३४)  

 म�ुा दायर गन� नपन� कसूरह� 

 म�ुा दायर गन� नपन� आधार र ���या 

 �बगो जफत गनु�पन� 

 जफत �बगो राहत कोषमा रा� न ुपन� अव�था 

 पी�डत प�ले म�ुा दायर गन� स�ने 

35 �मनेट 
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 थप दावी �लन स�कने (दफा ३५) 

 अ�भयोग संशोधन गन� स�ने (दफा ३६) 

 साना�तना �टु� स�चाउन स�ने (दफा ३७) 

 अनसु�धान अ�धकार�, अ�भय�ु र जाहेरवाला वा पी�डतलाई जानकार� �दन ुपन� 

(दफा ४० र ४१) 

 म�ुाको दायर� स�ब�धी अनसूुचीगत �यव�था (दफा ४३) 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १0 �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

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

थनुछेक र अनपुि�थत ��तवाद� स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले फौजदार� काय��व�ध सं�हताका आधारमा थनुछेक र अनपुि�थत ��तवाद� स�ब�धी 

�यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा �नधा�र�त 

उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा�र�त समयमा �िश�ण स� स�प� 

गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उ�लेिखत �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 �� न 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� फौजदार� काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 धरौट र जमानी स�ब�धी (काय��व�ध) �नद� िशका 

 नेपाल कानून प��का 

 ने� बहादरु ख�कासमेत �व�� पूवा�� चल �े��य अदालतसमेत, ने.का.प. 2042, अ� 

11,  �न.नं. 2549 

 �स�� र� न शा� यको हकमा ब�ु र� न शा�य �व�� पनुरावेदन अदालत बटुवल 

�प�देह�समेत, ने.का.प. 2048, अ� 10, �न.नं. 4397 

 देवन�दन महतोको हकमा सेवक दास त�मा �व�� बारा िज�ला अदालतसमेत, ने.का.प. 

2049, अ� 7, �न.नं. 4592 

 मान बहादरु तामाङ �व�� का.िज.अ.समेत, ने.का.प. 2052, अ� 6, �न.नं. 6016 

(नोटः मा�थ उ�लेिखत नजीरह� ��त�न�धमूलक मा� हनु।् अ�य सा�द�भ�क नजीरह� 

सहजकता�बाट उपल�ध हनु स�नेछन।्) 
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स�को उ�े�यः 

सहभागीह�लाईः 

 थनुछेक स�ब�धी �यव�थाह� बताउने; 

 अनपुि�थत ��तवाद�का स�ब�धमा भएको �यव�थाका बारेमा जानकार� गराउने; 

 फरार रहेको �यि�को स�ब�धमा समा� वान, प�ाउ पूज� र सो  स�ब�धी �वशेष �यव�था 

बताउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

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

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

 �िश�ण �व�धः ��ततुीकरण, छलफल, ��ो�र, घटना अ�ययन / भ�ूमका अ�भनय (Case 

study/role play), अ�यास आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

10 �मनेट 

थनुछेक स�ब�धी अवधारणा १० �मनेट 

सं�हतामा भएको थनुछेक स�ब�धी �यव�था  

 थनुछेक/धरौटको आदेश पचा� खडा गनु� पन� (दफा ७९) 

 अ�भय�ुलाई थनुामा रा� ने (दफा ६७) 

 धरौट वा जमानत स�ब�धी �यव�था (दफा ६८) 

 ता�रखमा रा� न स�कने (दफा ६९) 

 थप धरौट, जमानत वा बै� जमानत मा�न स�कने (दफा ७०) 

 कारबाह�को जनुसकैु अव�थामा प�न थनुामा वा जमानतमा रा� न स�कने  

(दफा ७१) 

 धरौट वा जमानत तो�ने आधार (दफा ७२) 

2० �मनेट 
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 पवुरावेदन स�ेु अदालतमा �नवेदन गन� स�कने (दफा ७३) 

 धरौट वा जमानत �लंदा कागज गराउनपुन� (दफा ७४) 

 धरौट� जफत हनेु (दफा ७५) 

 धरौट �फता� वा जमानत फुकुवा हनु स�ने (दफा ७६) 

 खास अव�ध�भ� फैसला नभए थनुाबाट छो�ने (दफा ७७) 

 थनुामा रा� न स�कने अ�धकतम अव�ध (दफा ७८) 

 पूज� �दएर मा� �हरासतमा रा� न ुपन� (दफा ८०) 

 ता�रखको �दन प� अनपुि�थत भएमा �यसको प�रणाम (दफा ८६) 

 ता�रखमा अनपुि�थत अ�भय�ुलाई प�ाउ गन� र स�पि� रो�ा गन� स�कने  

(दफा ८७) 

अनपुि�थत ��तवाद� स�ब�धी सं�हतामा भएको �यव�था 

 फरार अ�भय�ुका हकमा प�ाउ पूज� र समा� वान (दफा 57) 

 जघ�य र ग�भीर कसूरका अ�भय�ुलाई प�ाउपूज� 

 अ�य कसूरका अ�भय�ुलाई समा� वान 

 भागी प�ाउ हनु नस�ने स�भावना भएका वा समा� वानको �यादमा उपि�थत 

नभएमा प�ाउ पूज� जार� ग�रने 

 �लखत वा दशी �माण नाश गन� स�भावना भएका वा समा� वानको �याद�भ� 

�लखत वा दशी �माण दाखेल नगरेमा प�न प�ाउ पूज� जार� ग�रने 

 सा�ी तथा अ�य �यि�को हकमा प�न प�ाउपूज� जार� ग�रने 

 प�ाउ पूज� जार� गन� काय��व�ध (दफा ५८) 

 प�ाउ पूज�को तामेल� (दफा ६३) 

 समा� वान जार� गन� काय��व�ध (दफा ५९) 

 सा�ीको नाममा समा� वान जार� गन� स�ने (दफा ६०) 

 समा� वानको तामेल� (दफा ६१) 

 छापा वा �व�तुीय मा�यमबाट समा� वानको तामेल� गन� स�कने (दफा ६२) 

 �वदेशमा रहेबसेका अ�भय�ुका नाममा प�ाउ पूज� जार� गन� वा समा� वान जार� 

गन� स�कने (दफा ६४) 

 फरार रहेको �यि�को स�ब�धमा �वशेष �यव�था (दफा ६५) 

40 �मनेट 
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 अदालतमा नै �याद तामेल गन� स�कने (दफा ६६) 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १0 �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� - एघार 

फौजदार� म�ुामा �माण पर��ण स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले फौजदार� काय��व�ध सं�हताका आधारमा फौजदार� म�ुामा �माण पर��ण स�ब�धी 

�यव�था सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा �नधा�र�त उ�े�य 

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

�िश�ण स� स�प� गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उ�लेिखत 

�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 �� न 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� फौजदार� काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 �माण ऐन, २०३१ 

 नेपाल कानून प��का 

 कृ�ण चमार �व�� बखु� चमार, ने.का.प. २०४८, अ� 7, �न.नं. ४३२२ 

 च�� �सहं राजपतु �व�� िशवदेवी राजपतुनीसमेत, ने.का.प. २०४९, अ� 1, �न.नं. 

४४६१ 

 गौर� भ�े �गर� बहादरु �व�� �बलबहादरु हेमखुा, ने.का.प. २०५६, अ� 4, �न.नं. 

६७१२ 

 �ान लाल गोसाई �व�� मधसुदुन राजोपा�यायसमेत, ने.का.प. २०५९, अ� 9, �न.नं. 

७१२७ 

((नोटः मा�थ उ�लेिखत नजीरह� ��त�न�धमूलक मा� हनु।् अ�य सा�द�भ�क नजीरह� 

सहजकता�बाट उपल�ध हनु स�नेछन।्) 
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स�को उ�े�यः 

सहभागीह�लाईः 

 फौजदार� म�ुामा �लिखत �माण पर��ण स�ब�धी �यव�थाह�को बारेमा जानकार� गराउने; 

 फौजदार� म�ुामा सा�ी पर��ण स�ब�धी �यव�थाह� बताउने; 

 फौजदार� म�ुामा सा�ी पर��ण स�ब�धी नवीन �यव�थाह�का बारेमा जानकार� गराउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

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

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

 �िश�ण �व�धः ��ततुीकरण, छलफल, ��ो�र, घटना अ�ययन / भ�ूमका अ�भनय (Case 

study/role play), अ�यास आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

  

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

५ �मनेट 

�माण पर��ण स�ब�धी अवधारणा र आव�यकता 

फौजदार� म�ुामा �माणका �कारह� 

10 �मनेट 

सं�हतामा भएका �माण पर��ण स�ब�धी �यव�था (प�र�छेद ११) 

 �माण पेश गनु� पन� (दफा ९९) 

 वाद�ले उजरु�मा, अ�भय�ुले बयानमा र ��तवाद�ले ��तउ�रप�मा सा�ी 

�माण खलुाउन ुपन� 

 त�काल पेश गन� नस�ने �लखत वा दशी �माण पेश गन� अक� ता�रख माग 

गरेमा बढ�मा १ म�हना स�मको समय �दन स�ने 

 कुनै नया ँ�माण पेश गन� अनमु�त माग गरेमा अनमु�त �दन स�ने 

 अनसूुची ३ र ४ को म�ुामा �लखत �माणको ��त�ल�प पेश गदा� �वप�ीको 

सं�या भ�दा १ ��त बढ� पेश गनु�पन�  

25 �मनेट 
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 अनसूुची १ र २ को म�ुामा �य�तो �लखतको न�ल पेश गनु� नपन� 

 �लखत �माण स�ब�धी �यव�था (दफा १०४) 

 क�त� वा जालसाजी भ�नएको �लखत �म�सल साथ रा� न ुपन� (दफा १०५) 

सं�हतामा भएका सा�ी पर��ण स�ब�धी �यव�था 

 प�ले सा�ी उपि�थत गराउन ुपन� (दफा १०१) 

 काबू बा�हरको प�रि�थ�तमा सा�ी ब�ुने अक� ता�रख तो�न स�कने 

 अनसूुची १ र २ को म�ुामा कुनै सा�ीलाई प�छ उपि�थत गराउन नस�ने 

कारण दशा�एमा त�काल सा�ी ब�ुन स�कने 

 �वशेष� सा�ीलाई ब�ुन स�कने (दफा १०२) 

 सहअ�भय�ुको िजरह गन� पाउने (दफा १०३) 

 तो�कएको �दन सा�ी ब�ुन ुपन� (दफा १०६) 

 सा�ीले शपथ �लनपुन� 

 ब�द सवाल�ारा सा�ी ब�ुन स�कने (दफा १०७) 

 बकप� इजलासमा गराउन ुपन� (दफा १०८) 

 मातहत अ�धकृत, कम�चार� खटाई बकप� गराउन स�ने 

 ��य��य संवादबाट सा�ी ब�ुन स�कने (दफा १०९) 

 सा�ीको हाउभाउ, �यवहार, मखुाकृ�त आ�द �टपोट गन� स�कने (दफा ११०) 

 एक पटक बझुी सकेको सा�ीलाई फेर� ब�ुन नहनेु (दफा १११) 

 नबिुझ नहनेु सा�ीलाई समा� वान वा प�ाउ पूज� जार� गन� स�कने (दफा 

११२)  

 सा�ीलाई दै�नक तथा �मणभ�ा �दनपुन� (दफा ११३)  

 नेपाल बा�हर प�न सा�ी �माण ब�ुन स�कने (दफा ११५) 

 अ�य भाषामा बिुझएको भए नेपाल� भाषामा अनवुाद गनु�पन� 

 कसूरको अनसु�धान वा पपु��को �ममा ��य��य संवाद माफ� त सा�ीलाई 

ब�ुन वा बकप� गराउन स�कने  

 सा�ी वा पी�डतको संर�ण गन� (दफा ११४) 

 पी�डत वा सा�ीको प�रचय गो�य रा� न स�कने (दफा १८३) 

 अनसु�धान अ�धकार� सम� ��य ��य माफ� त भएको बयान �माणको �पमा 

40 �मनेट 
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�लन स�कने (दफा १८४) 

 �लखत र दसी �माण दािखल नगन�को हकमा प�न प�ाउ पूज� जार� गन� स�ने 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १0 �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

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



देवानी तथा फौजदार� काय��व�ध सं�हता र सजाय �नधा�रण स�ब�धी �िश�ण �द�दश�न, २०७५| 49 

 
 

स� - बा� 

फौजदार� म�ुाको सनुवुाइ ���या, म�ुा �फता�, म�ुतवी, फैसला, पनुरावेदन र  

साधक स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले फौजदार� सं�हताका आधारमा फौजदार� म�ुाको सनुवुाइ ���या, म�ुा �फता�, म�ुतवी, 

फैसला, पनुरावेदन र साधक स�ब�धी �यव�था बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। 

यसर� जानकार� गराउँदा �नधा�र�त उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग 

�नधा�र�त समयमा �िश�ण स� स�प� गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले 

�द�दश�नमा उ�लेिखत �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 �� न 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� फौजदार� काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 नेपाल कानून प��का 

 �मस माशा�कल का�क� �व�� ��. �व. भ�सार काया�लयसमेत, ने.का.प. 2034, अ� 1, 

�न.नं. 1051 

 उमेश �संह मरुाउ �व�� �ी 5 को सरकार, ने.का.प. 2043, अ� 1, �न.नं. 2608 

 अ�धव�ा �नलम पौडेलसमेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय, ने.का.प. 

2066, अ� 10, �न.नं. 8473 

 अ�धव�ा गोपीबहादरु भ�डार� �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत, 

ने.का.प. 2069, अ� 3, �न.नं. 8789 

 राम ुमहतो �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत, ने.का.प. 2069, अ� 

5, �न.नं. 8828 

(नोटः मा�थ उ�लेिखत नजीरह� ��त�न�धमूलक मा� हनु।् अ�य सा�द�भ�क नजीरह� 

सहजकता�बाट उपल�ध हनु स�नेछन।्) 
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स�को उ�े�यः 

सहभागीह�लाईः 

 फौजदार� म�ुाको सनुवुाइ ���या, म�ुा �फता�, म�ुतवी स�ब�धी ���या बताउने ; 

 फौजदार� म�ुाको फैसला, पनुरावेदन ���याको बारेमा जानकार� गराउने ; 

 साधक स�ब�धी �यव�था बारेमा बताउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

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

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

 �िश�ण �व�धः ��ततुीकरण, छलफल, ��ो�र, घटना अ�ययन / भ�ूमका अ�भनय (Case 

study/role play), अ�यास आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

  

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

५ �मनेट 

म�ुाको कारबाह�, सनुवुाइ ���या, म�ुा �फता�, म�ुतबी र फैसला स�ब�धी �यव�था  

 अ�भय�ुलाई अ�भयोग सनुाउन ुपन� (दफा १२१) 

 अ�भय�ु उपर लगाइएको अ�भयोग,  

 त�स�ब�धी त�य स�हतको �ववरण 

 अ�भयोग �मािणत गन� उजरुवालाले पेश गरेको �माण 

 अ�भयोग �मािणत भएमा अ�भय�ुलाई हनु स�ने सजाय 

 अ�भय�ुलाई सबदु �माण र �लखतको ��त�ल�प �दनपुन�  

 अ�भय�ुको बयान गराउन ुपन� (दफा १२२) 

 कानून �यवसायीसँग परामश� �लन पाउने र सजाय छुटको ��ताव बारे 

जानकार� गराउन ुपन� 

 ��य-��य माफ� त बयान �लएकोमा �मािणत गर� रा� न ुपन� 

4० �मनेट 
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 अ�भय�ुले कसूर �वीकार गरेमा त�काल फैसला गन� स�कने (दफा १२३) 

 वाद� प� र ��तवाद� प�बीच छलफल गराउन स�ने (दफा १२४) 

 �माण ब�ुन ता�रख तो�ने (दफा १२५) 

 कैद वा थनुामा परेको प� वा सा�ीलाई उपि�थत गराउन ुपन� (दफा १२६) 

 उपि�थत गराउन नस�कने भएमा ��य ��य संवादबाट बयान बकप� गन� 

स�कने 

 �माण ब�ुने �म (दफा १२७) 

 होस ठेगानमा नरहेका �यि�को कारबाह�  स�ब�धी �यव�था (दफा १२८) 

 मान�सक अ�व�थताको कारणले ��तर�ा गन� असमथ� देिखएमा म�ुा मलुतवी 

रा� न ुपन�  

 होस ठेगानामा नरहेको �यि�संग अ�य ��तवाद� प�न भए �नजह�को हकमा 

कारबाह� गन� बाधा नपन� 

 म�ुाको पपु�� खलुा इजलासमा गनु� पन� (दफा १२९) 

 तो�कएका म�ुाको कारबाह� ब�द इजलासमा हनु स�ने 

 अ�भय�ुले आ�नो ��तर�ाको ला�ग कानून �यवसायी �नय�ु गन� स�ने (दफा 

१३०) 

 अदालतले कानून �यवसायी �नय�ु ग�र�दन स�ने 

 म�ुा �फता�, �मलाप� र मेल�मलाप स�ब�धी �यव�था (प�र�छेद १२) 

 म�ुा �फता� �लन नहनेु (दफा ११६) 

 �मलाप� हनु स�ने (दफा ११७) 

 �मलाप� गदा�को काय��व�ध (दफा ११८) 

 म�ुा �फता� वा �मलाप�को प�रणाम (दफा ११९) 

 मेल�मलाप हनु स�ने (दफा १२०) 

 म�ुतबी र �थाना�तरण स�ब�धी �यव�था (प�र�छेद १०) 

 म�ुा सान� स�ने (दफा ९६) 

 म�ुा म�ुतबी रा� न स�कने (दफा ९७, ९८) 

 फैसला गनु� पन� स�ब�धी �यव�था (दफा १३१) 

 �माण बझेुप�छ एक म�हना�भ� फैसला गनु� पन� 

 अव�ध�भ� फैसला गन� नस�कएमा पनुरावेदन स�ेु अदालतमा जानकार� 
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गराउन ुपन� 

 फैसला गदा� खलुाउनपुन� कुराह� 

 उपि�थत प�लाई राय �कताबमा सह� छाप गराउन ुपन� 

 एक म�हना �भ� फैसला लेखी �म�सल संल�न रा� न ुपन� 

 फैसलाको सूचना तथा न�ल �दने (दफा १३२) 

 म�ुाको कारबाह�मा संल�न नरहेको प�लाई फैसलाको जानकार� �दने 

 फैसला जानकार�को सूचना समा� वान सरह तामेल गन� 

 तामेल हनु नसके नेपाल सरकारको �वा�म�वमा भएको रा��य�तरको 

प��कामा �काशन गन� 

 म�ृय ुभएमा म�ुा खारेज हनेु (दफा १३३) 

 अ�भय�ु वा ��तवाद�को म�ृय ुभएमा म�ुा खारेज हनु स�ने 

 �वगोको हकमा �नण�य सनुाउन ुपन� 

फौजदार� म�ुाको पनुरावेदन र साधक स�ब�धी �यव�था 

 पनुरावेदन ला�ने (दफा १३४) 

 फैसला वा अि�तम आदेश उपर िच� नब�ुने प�ले तीस �दन�भ� पनुरावेदन 

गन� स�ने 

 फैसला भएको थाहा भएको मा�नने अव�था 

 पनुरावेदन �याद था�म�दन स�ने 

 पनुरावेदन दता� गन� स�कने �यव�था (दफा १३५) 

 फैसला गन� अदालत माफ� त  

 कैदमा रहेको कारागार माफ� त 

 पनुरावेदन �दँदा र�त प�ु याउन ुपन� (दफा १३६) 

 पनुरावेदन �दंदा कैदमा ब�न ुपन� र नपन� अव�था (दफा १३७) 

 �म�सल िझकाउने (दफा १३८) 

 पनुरावेदनको सनुवुाइको ता�रख तो�ने (दफा १३९) 

 पनुरावेदनको सनुवुाइ (दफा १४०) 

 ��यथ� अनपुि�थत भएमा पनुरावेदनको एकतफ� सनुवुाइ हनेु (दफा १४१) 

 ता�रखमा ब�न नपन� (दफा १४२) 

 पनुरावेदक वा ��यथ�लाई �दइने सूचना वा आदेश समा� वान सरह तामेल गन� 

(दफा १४३) 

 पनुरावेदन स�ेु अदालतको अ�धकार (दफा १४४) 

30 �मनेट 
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 साधक स�ब�धी �यव�था (दफा 1४५) 

 साधक फैसला उपर पनुरावेदन ला�ने (दफा १४६) 

 पनुरावेदन ला�ने �यादस�म साधक फैसला गन� नहनेु (दफा १४७) 

 साधक पेश गदा�को काय��व�ध (दफा १४८) 

 साधक हेन� अदालतको अ�धकार (दफा १४९) 

 पनुरावेदन र साधक फैसला स�ब�धी �यव�था (दफा १५०) 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १५ �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

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

देवानी र फौजदार� म�ुामा अदालतको अ�धकार�े� स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले देवानी तथा फौजदार� काय��व�ध सं�हताका आधारमा देवानी र फौजदार� म�ुामा 

अदालतको अ�धकार�े� स�ब�धी �यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ुपन�छ। यसर� 

जानकार� गराउँदा �नधा�र�त उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा�र�त 

समयमा �िश�ण स� स�प� गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा 

उ�लेिखत �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 �� न 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� देवानी काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

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

 �याय �शासन ऐन, 20७३ 

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 नेपाल कानून प��का 

 धरुच�� पारख �व�� उ�ोग वािण�य �वभागसमेत, ने.का.प. २०१८, अ� 8, �न.नं. 

१५८ 

 मसईहाजी मसुलमान �व�� क�पलव�त ु िज�ला अदालतका िज�ला �यायाधीशसमेत,  

ने.का.प.  २०३१, अ� 1, �न.नं. ८६६ 

 इ�छा हष� ब�ाचाय� �व�� ना�त महज�न, ने.का.प.  २०४४, अ� 1, �न नं १५२७ 

(नोटः मा�थ उ�लेिखत नजीरह� ��त�न�धमूलक मा� हनु।् अ�य सा�द�भ�क नजीरह� 

सहजकता�बाट उपल�ध हनु स�नेछन।्) 

 

स�को उ�े�यः 

सहभागीह�लाईः 

 देवानी सं�हतामा भएको अ�धकार�े� स�ब�धी �यव�था जानकार� गराउने; 
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 फौजदार� सं�हतामा भएको अ�धकार�े� स�ब�धी �यव�था जानकार� गराउने ; 

 ब�ह���ीय अ�धकार�े� अ�तग�त हे�रने म�ुा स�ब�धी �यव�था बताउने ; 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हताको आधारमा अ�धकार�े� नदेिखएमा हनेु प�रणाम छलफल गराई 

�प� पान�। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

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

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

 �िश�ण �व�धः ��ततुीकरण, छलफल, ��ो�र, घटना अ�ययन / भ�ूमका अ�भनय (Case 

study/role play), अ�यास आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

  

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

५ �मनेट 

अ�धकार�े�को अवधारणा 10 �मनेट 

अ�धकार�े� स�ब�धी �स�ा�त र �योग 

 भौगो�लक 

 रा��यता  

 ब�ह���ीय  

 �व��यापी 

 संर�णा�मक 

25 �मनेट 

देवानी काय��व�ध सं�हतामा अ�धकार�े� स�ब�धी �यव�था  

 अ�धकार�े� शू�य नहनेु (दफा 11)  

 कानून बमोिजम अ�धकार�े� हनु ुपन� र नभएमा �नण�य वदर हनेु (दफा 16)  

 कानूनमा �यव�था भए बमोिजम अ�धकार�े� हनेु (दफा 17) 

 िज�ला अदालतलाई अ�धकार �े� हनेु (दफा १८ र २५) 

20 �मनेट 
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 ��तवाद� रहेको वा काम भएको िज�ला अदालतलाई अ�धकार�े� हनेु (दफा 

१९) 

 �वदेशमा भएको कारोबार स�ब�धी म�ुाको अ�धकार�े� (दफा २०) 

 नेपाल� वाययुान वा पानी जहाज�भ� भएको कारोबारको अ�धकार�े� (दफा २१) 

 मा�थ�लो अदालतलाई अ�धकार �े� हनेु (दफा 22) 

 अदालतलाई अ�धकार�े� हनेु (दफा २३) 

 रा�सेवक प� भएको म�ुाको अ�धकार�े� (दफा २४) 

 एउटा अदालतको मा� �फराद कायम रहने (दफा २६) 

 पनुरावेदन स�ेु अदालतको अ�धकार�े� (दफा २७, 216, 217) 

 देवानी म�ुामा अ�धकार�े� नभएमा म�ुा खारेज हनेु (दफा 132 देिख 134 

स�म) 

फौजदार� काय��व�ध सं�हतामा अ�धकार�े� स�ब�धी �यव�था 

 कसूर भएको �े�को अदालतले हेन� (दफा ४५) 

 �व�भ� �े�सँग स�बि�धत कसूरमा कुनै �े�को अदालतले म�ुा हेन� स�ने (दफा 

४६) 

 नेपाल बा�हर भएको कसूर  स�ब�धी म�ुा हेन� अ�धकार �े� (दफा ४७) 

 दईु अदालत वा �नकायमा परेका म�ुाको कारबाह� र �कनारा (दफा ४८) 

 त�लो र मा�थ�लो अदालतको अ�धकार �े� भएमा मा�थ�लो अदालतले हेनु� पन� 

(दफा ४९) 

 अ�धकार �े� नभएको वा वेर�तको भएमा दरपीठ गनु� पन� (दफा ५०) 

 अ�धकार �े� र हद�याद स�ब�धमा �नण�य गनु� पन� (दफा ५१) 

 अ�धकार�े� नदेिखएमा अ�धकार�े� भएको अदालतमा पठाउन ुपन� 

2० �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। 10 �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द)  
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स� - चौध 

देवानी र फौजदार� काय��व�ध सं�हतामा हकदैया र हद�याद स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले देवानी तथा फौजदार� काय��व�ध सं�हताका आधारमा देवानी र फौजदार� काय��व�ध 

सं�हतामा भएका हकदैया र हद�याद स�ब�धी �यव�था बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु

पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा �नधा�र�त उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का 

ला�ग �नधा�र�त समयमा �िश�ण स� स�प� गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले 

�द�दश�नमा उ�लेिखत �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 �� न 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� देवानी काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

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

 �याय �शासन ऐन, 20७३ 

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 िज�ला अदालत �नयमावल�, 2052 

 नेपाल कानून प��का 

 �ोण शमशेर ज.ब.रा.समेत �व�� इि�डयन एयरलाई�स कप�रेशन, ने.का.प. २०२२, 

अ� 1, �न.नं. ३०१ 

 त�ु शमशेर ज.ब.रा. �व�� इि�डयन एयर लाई�स कप�रेसन, ने.का.प. २०२९, अ� 1, 

�न.नं. ६९४ 

 लाला ब�ु�मान �े� �व�� मेघराज उपा�याय, ने.का.प. २०४२, अ� 2, �न.नं. २२६४ 

 परमान�द �साद �संह �व�� �ी 5 को सरकार गहृ प� चायत म��ालयसमेत, 

ने.का.प.२०३१, अ� 1, �न.नं. ८७३  

(नोटः मा�थ उ�लेिखत नजीरह� ��त�न�धमूलक मा� हनु।् अ�य सा�द�भ�क नजीरह� 

सहजकता�बाट उपल�ध हनु स�नेछन।्) 
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स�को उ�े�यः 

सहभागीह�लाईः 

 देवानी काय��व�ध सं�हतामा भएका हकदैया स�ब�धी �यव�था जानकार� गराउने; 

 देवानी सं�हतामा भएका हद�याद स�ब�धी �यव�था बताउने; 

 फौजदार� काय��व�ध सं�हतामा भएका हकदैया स�ब�धी �यव�था जानकार� गराउने; 

 फौजदार� सं�हतामा भएका हद�याद स�ब�धी �यव�था बताउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

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

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

 �ि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 सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

10 �मनेट 

हकदैया 

 सै�ाि�तक अवधारणा 

 कानून �द� हक अ�धकार उ�लघंन भएमा सोको उपचार खो�ने हक 

अ�धकार 

 साव�ज�नक सरोकारको �वषयमा प�न उपचार खो�न स�कने 

 उमेर पगेुको �यि� भए �नज आफ�  वा वारेस 

 उमेर नपगेुको �यि� भए स�बि�धत सरोकारवाला होस ठेगान नभएको वा 

अस�म �यि� भए स�बि�धत सरोकारवाला  

 हकदैयाको गिणतीय ढंगले �समा�न गन� न�म�ने 

 देवानी काय��व�ध सं�हतामा भएको हकदैया स�ब�धी �यव�था  

 हकदैया हनु ुपन� (दफा १०) 

३५ �मनेट 
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 दावी पेश गनु� पन� (दफा ८५) 

 हक प�ुने �वषयमा मा�ै �फराद �दन ुपन� (दफा ८६) 

 एउटै �फरादप� �दन स�ने (दफा ८७) 

 �फरादप� हद�याद �भ� दायर गनु� पन� (दफा ४७, ९०) 

 साव�ज�नक �हत वा सरोकारको �ववादमा जोसकैुले �फराद �दन स�ने (दफा 

९१) 

 हक कायम गराउन �फराद �दन स�ने (दफा ९२) 

 संग�ठत सं�थाको तफ� बाट �फराद �दन स�ने (दफा ९३) 

 फैसला भएको �वषयमा �फराद �दन नहनेु (दफा ९४) 

 जि�मसकेको िशशकुो हकमा असर नपन� (देवानी सं�हताको दफा ७५) 

 फौजदार� काय��व�ध सं�हतामा भएको हकदैया स�ब�धी �यव�था 

 जोसकैुले कसूरको जाहेर� दरखा�त वा सूचना �दन स�ने (दफा 4) 

  म�ुाको दायर� स�ब�धी �यव�था (दफा ४३) 

 अनसूुची 1 र 2 का कसूर स�ब�धी म�ुाः सरकार� वक�ल 

 अनसूुची 3 का कसूर स�ब�धी म�ुाः उजरु� वा ��तवेदनको �पमा 

नेपाल सरकार, संवैधा�नक �नकाय, अदालत वा कुनै साव�ज�नक 

अ�धकार� 

 अनसूुची 4 का कसूर स�ब�धी म�ुाः हकदैया भएको वा सरोकारवाला 

हद�याद 

 सै�ाि�तक अवधारणा र मह�व 

 हद�याद उ�लेख नभएकोमा  

 म�ुा गनु� पन� कारण परेको �म�तबाट  

 थाहा पाएको �म�तबाट 

 काम कुरा भए गरेको �म�तबाट 

 देवानी काय��व�ध सं�हतामा भएको हद�याद  स�ब�धी �यव�था 

 हद�याद �भ� �फराद दायर गनु� पन� (दफा ४७ र  ९०) 

 हद�याद नभएकोमा कारण परेको �म�तले ६ म�हना (दफा ४८) 

 हद�याद �ार�भ 

 कानूनी �यव�था नभएकोमा कारण परेको �म�तले (दफा 49) 

 �वषयगत कानूनमा हद�याद उ�लेख भएकोमा सोह� आधारमा (दफा 

49) 

 अ�य अदालतमा दायर भएको भए (दफा 57) 

३५ �मनेट 
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 �फराद गनु� अिघ � वीकृ�त �ा� त गनु�पन� भए � वीकृ�त �ा� गरेको 

�म�तबाट (दफा 60) 

 अ�धकार� तो�कएप�छ हद� याद �ार�भ हनेु (दफा 61) 

 त�काल थाहा पाउन नस�ने ि�थ�तमा थाहा पाएको ९० �दन �भ� (दफा-

50) 

 साव�ज�नक �बदाप�छ �फराद दता� गन� स�ने (दफा 5१) 

 काम कुरा भए गरेको �म�तबाट (ज�तैः देवानी सं�हताको दफा 453) 

 हद�याद �थ�गत हनेु अव�था (दफा ५२ र  ५३) 

 संर�क वा माथवरले �फराद दता� गन� पाउने (दफा 5४) 

 हद�याद �थगन स�ब�धी �यव�था (दफा 5५) 

 �थगन हनु नस�ने  

 �थगन हनु स�ने  

 �वदेशमा भएको कारोबारको हद�याद (दफा 5६) 

 हद�याद नग�ुने (दफा ५८) 

 हद�याद स�ब�धी अव�धको गणना (दफा ६२)  

 फौजदार� म�ुामा हद�याद �नधा�रणका सै�ाि�तक आधार र काय��व�ध सं�हतामा 

भएको �यव�था 

 �माण न� हनेु 

 कसूरदार र पी�डतबीच मेल�मलाप वा स�ब�ध सामा�य भइसकेको हनेु 

 जघ�य कसूर र ग�भीर कसूर: लामो हद�याद 

 सरकार� �नकायले सूचना पाउन स�ने अव�था 

 �व�मान अ�यासको आधारः स�बि�धत प�र�छेदमा नै हद�याद उ�लेख 

भएको 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १0 �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द)
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स� - प�� 

देवानी र फौजदार� म�ुामा �याद तामेल� स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले देवानी तथा फौजदार� काय��व�ध सं�हताका आधारमा देवानी र फौजदार� म�ुामा �याद 

तामेल� स�ब�धी �यव�था सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा 

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

स� स�प� गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उ�लेिखत 

�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 �� न 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� देवानी काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

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

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 अदालत �नयमावल�ह� 

 अदालतील काय��व�ध �नद� िशका 

 �याद तामेल� �नद� िशका 

 नेपाल कानून प��का 

(नोटः सहजकता�बाट आव�यकता अनसुार नजीर/�स�ा�तह� उपल�ध हनु स�नेछन।्) 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 देवानी म�ुामा �याद सूचना जार� गन� �यव�था बताउने; 

 फौजदार� म�ुामा �याद, समा� वान र प�ाउ पूज� जार� गन� �यव�था बारेमा जानकार� गराउने; 

 देवानी म�ुामा �याद तामेल� स�ब�धी �यव�था बताउने; 

 फौजदार� म�ुामा समा� वान तथा प�ाउ पूज� तामेल� स�ब�धी �यव�था बारेमा जानकार� 

गराउने; 
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 अपराध सं�हतामा भएका �याद स�ब�धी कसूर हनेु �यव�था बताउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

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

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

 �िश�ण �व�धः ��ततुीकरण, छलफल, आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

५ �मनेट 

�याद स�ब�धी अवधारणा र आव�यकता 

�याद तामेल�को मह�व 

15 �मनेट 

देवनी काय��व�ध सं�हतामा भएका �याद तामेल� स�ब�धी �यव�था 

 वाद�ले आफै �याद बझुाउन स�ने (दफा 99) 

 ��तवाद�लाई �याद जार� गन� (दफा 100) 

 �याद �दनपुन� (दफा 101) 

 �याद तामेल गन� लगाउने (दफा 102) 

 � यादको ढाँचा (दफा 103) 

 तामेलदारले �याद तामेल गनु�पन� (दफा 104) 

 �याद तामेल� स�ब�धी काय��व�ध (दफा 105) 

 अदालतमा नै �याद तामेल गन� स�कने (दफा 106) 

 �याद तामेल भएको मा�नने (दफा 107) 

 तामेलदारलाई सहयोग गनु� पन� (दफा 108) 

 असहयोग गरेमा सजाय हनेु (दफा 109) 

 तामेल गरेको �याद जाँ�न ुपन� (दफा 1१०) 

 पनुः �याद तामेल गन� लगाउने (दफा 1११) 

 कानून �यवसायी वा वा�रसलाई � याद वझुाउन स�कने (दफा 113) 

 घर ठेगाना प�ा नलागेको � यि�को � याद तामेल� (दफा 114) 

 बेर�तसँग �याद तामेल गन� गराउने वा बाधा �वरोध गन�लाई सजाय (दफा 116) 

2० �मनेट 
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 बेर�तसँग �याद बदर हनेु (दफा 117) 

 ते�ो ��त � थानीय �नकायमा न�दंदा सजाय हनेु (दफा 112) 

 ��तउ�र सरहको पनुरावेदन (दफा 118) 

फौजदार� काय��व�ध सं�हतामा भएका �याद तामेल� स�ब�धी �यव�था 

 प�ाउ गन� वा समा�ान जार� गन� (दफा ५७) 

 प�ाउ पूज� जार� गन� काय��व�ध (दफा ५८) 

 समा�ान जार� गन� काय��व�ध (दफा ५९) 

 सा�ीको नाममा समा�ान जार� गन� स�ने (दफा ६०) 

 समा�ानको तामेल� (दफा ६१) 

 छापा वा �व�तुीय मा�यमबाट समा�ान तामेल गन� स�कने (दफा ६२) 

 प�ाउ पूज�को तामेल� (दफा ६३) 

 �वदेशमा रहेको अ�भय�ुको नाममा प�ाउ पूज� वा समा�ान जार� वा तामेल गन� 

स�कने (दफा ६४) 

 फरार रहेको �यि�को स�ब�धमा �वशेष �यव�था (दफा ६५) 

 अदालतमा नै �याद तामेल गन� स�कने (दफा ६६) 

2० �मनेट 

अपराध सं�हतामा भएका �याद स�ब�धी कसूरको �यव�था 

 �याद तामेल�मा बाधा प�ु याउन नहनेु (दफा ७५) 

 �याद सूचना नबझुी फका�उन नहनेु (दफा ७६) 

 �याद सूचना तामेल हनु न�दई छल� �हं�न नहनेु (दफा ७७) 

 �याद सूचना �या� न उ�काउन नहनेु (दफा 78) 

 झ�ुो त�रकाले �याद तामेल गन� नहनेु (दफा ७९)  

20 �मनेट  

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १0 �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� - सो� 

�ारि�भक सनुवुाइ, पूव� सनुवुाइ छलफल र अि�तम सनुवुाइ स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले देवानी तथा फौजदार� काय��व�ध सं�हताका आधारमा �ारि�भक सनुवुाइ, पूव� सनुवुाइ 

छलफल र अि�तम सनुवुाइ स�ब�धी �यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ुपन�छ। 

यसर� जानकार� गराउँदा �नधा�र�त उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग 

�नधा�र�त समयमा �िश�ण स� स�प� गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले 

�द�दश�नमा उ�लेिखत �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 �� न 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� देवानी काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

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

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 िज�ला अदालत �नयमावल�, 2052 

(नोटः सै�ाि�तक अवधारणाको स�दभ�मा सहजकता�बाट अ�तरा���य अ�यासका ��ा�तह� 

उपल�ध हनु स�नेछन।्) 

 

स�को उ�े�यः 

सहभागीह�लाईः 

 �ारि�भक सनुवुाइ स�ब�धी अवधारणा र सो  स�ब�धी �यव�थाको बारेमा जानकार� �दने; 

 पूव� सनुवुाइ छलफल स�ब�धी अवधारणा र सो  स�ब�धी �यव�था बताउने; 

 अि�तम सनुवुाइ स�ब�धी सं�हतामा भएका �यव�था जानकार� �दने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

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

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 
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 �िश�ण �व�धः ��ततुीकरण, छलफल, आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

५ �मनेट 

�ारि�भक सनुवुाइको अवधारणा र आव�यकता 

�ारि�भक सनुवुाइमा �न�पण हनेु �वषयह� 

 हद�याद 

 हकदैया 

 अ�धकार�े� 

20 �मनेट 

�ारि�भक सनुवुाइ स�ब�धी मौजदुा कानूनी �यव�था  

 मलुकु� ऐन अदालती ब�दोब�तको १८४क नं 

 िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ (चौथो संशोधन, २०६०) �नयम ४६क 

 िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ (वा�� संशोधन, २०७३) �नयम २४ 

देवानी काय��व�ध सं�हतामा �ारि�भक सनुवुाइ स�ब�धी कानूनी �यव�था (प�र�छेद ११) 

 �न�पण हनेु �वषयह� 

 हद�याद 

 हकदैया 

 अ�धकार�े� 

 हद�याद, हकदैया र अ�धकार�े�को िज�कर �लन स�ने (दफा १३१) 

 �ारि�भक सनुवुाइ गनु�पन� (दफा १३२) 

 म�ुा खारेज भएमा कारबाह� अ��य हनेु (दफा १३३)  

 �न�पण भएको �वषयमा िज�कर �लन नपाइने (दफा १३४) 

 पनुरावेदन, दोहोराउने वा पनुरावलोकन गदा� िज�कर �लन नपाइने 

 सहम�त भएको �वषयमा फैसला गन� स�ने (दफा १९०) 

15 �मनेट 
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 अ�तरकाल�न (�ारि�भक) आदेश उपर �नवेदन �दन स�ने (दफा १५७) 

 �ारि�भक सनुवुाइको �नण�य उपर पनुरावेदन गन� स�कने (दफा १३४, २०५) 

फौजदार� काय��व�ध सं�हतामा �ारि�भक सनुवुाइ स�ब�धी कानूनी �यव�था 

 �न�पण हनेु �वषयह� 

 हद�याद 

 अ�धकार�े� 

 अ�धकार�े� र हद�याद स�ब�धमा �नण�य गनु� पन� (दफा ५१) 

 अ�धकार�े� नदेिखएमा अ�धकार�े� भएको अदालतमा पठाउन ुपन� 

 �नण�य उपर पनुरावेदन स�ेु अदालतमा उजरु गन� स�कने 

 �न�पण भएको �वषयमा पनुः �� न उठाउन नस�कने 

पूव� सनुवुाइ छलफलको अवधारणा र आव�यकता 

पूव� सनुवुाइ छलफलमा �यान �दनपुन� कुराह� 

 �मलाप� गन� मौका �दन ुपन� 

 प�ह�बीच छलफल गराउन स�कने 

 सहम�त भएको �वषयमा फैसला गन� स�कने 

पूव� सनुवुाईमा �न�पण हनेु �वषयह�  

 मखु न�मलेका कुरा वा ठहर गनु� पन� कुराको प�हचान 

 मेल�मलाप ���यामा जाने नजाने य�कन 

 �मलाप� हनु स�ने नस�ने कुरा 

 सजायको सौदावाजीको ��ता  

 म�ुाको कारबाह� ���या 

 समय ता�लकाको �नमा�ण 

15 �मनेट 

पूव� सनुवुाइ छलफल स�ब�धी मौजदुा कानूनी �यव�था  

 मलुकु� ऐन अदालती ब�दोब�तको १८४क नं. 

 िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ (चौथो संशोधन, २०६०) �नयम ४६क 

 िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ (बा�� संशोधन, २०७३) �नयम २४ 

देवानी काय��व�ध सं�हतामा पूव� सनुवुाइ छलफल स�ब�धी कानूनी �यव�था 

 दवैु प�को कुरा �मलेको देिखन आएमा अदालतले सोह� �दन फैसला गन� स�ने 

(दफा १६८) 

 सहम�त भएको �वषयमा फैसला (दफा 190) 

 पूव� सनुवुाइ छलफल गराउन स�ने (दफा 191) 

15 �मनेट 



देवानी तथा फौजदार� काय��व�ध सं�हता र सजाय �नधा�रण स�ब�धी �िश�ण �द�दश�न, २०७५| 67 

 
 

 पूव� सनुवुाइ छलफलमा अवल�बन गनु�पन� काय��व�ध (दफा 19२) 

 �मलाप� गन� मौका (दफा 193) 

 मेल�मलापबाट �ववादको समाधान (दफा १९४) 

 दावी �फता� (दफा १९६) 

 फैसला स�ुन पाएको कागज (दफा 200) 

 �ारि�भक र पूव�सनुवुाई छलफल गराउने काम �यायाधीश आफ� ले गनु� पन� (दफा 

२७२)  

फौजदार� काय��व�ध सं�हतामा पूव� सनुवुाइ छलफल स�ब�धी कानूनी �यव�था 

 अ�भय�ुले कसूर �वीकार गरेमा त�काल फैसला गन� स�कने (दफा १२३) 

 वाद� ��तवाद�बीच छलफल गराउन स�ने (दफा १२४) 

 �माण ब�ुन ता�रख तो�ने (दफा १२५) 

 �यायाधीश आफ� ले पूव� सनुवुाई छलफल गराउने (दफा १७७) 

अि�तम सनुवुाइ स�ब�धी �यव�था 

 देवानी काय��व�ध सं�हतामा भएको सनुवुाइ स�ब�धी �यव�था 

 �माण ब�ुने काय� स�प� भएप�छ एक म�हना�भ� सनुवुाइ गनु�पन� (दफा 

१९२) 

 खलुा र ब�द इजलासमा सनुवुाइ हनु स�ने (दफा २६८) 

 प�लाई रोहबरमा रा� ने (दफा २६९) 

 म�ुा हेदा�को �ाथ�मकता �म (दफा २७०) 

 �वाथ� बािझएको म�ुा हेन� नहनेु (दफा २७१) 

 �यायाधीश आफ� ले गनु� पन�मा कम�चार�को सहयोग �लन स�ने (दफा २७२) 

 �मलाप� वा मेल�मलाप हनु नस�ने अव�था (दफा १९५) 

10 �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १0 �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

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

ता�रख तथा वा�रस स�ब�धी �यव�था र �लखत तयार गन� काय��व�ध 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले देवानी तथा फौजदार� काय��व�ध सं�हताका आधारमा ता�रख तथा वा�रस स�ब�धी �यव�था 

र �लखत तयार गन� काय��व�ध बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� 

गराउँदा �नधा�र�त उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा�र�त समयमा 

�िश�ण स� स�प� गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उ�लेिखत 

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

  

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

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

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

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 अदालत �नयमावल�ह� 

 नेपाल कानून प��का 

(नोटः सहजकता�बाट आव�कता अनसुार नजीर/�स�ा�तह� उपल�ध हनु स�नेछन।्) 

  

स�को उ�े�यः 

सहभागीह�लाईः 

 देवानी काय��व�ध सं�हतामा भएका ता�रख स�ब�धी �यव�था बताउने ; 

 देवानी काय��व�ध सं�हतामा भएका वा�रस स�ब�धी �यव�था जानकार� गराउने ; 

 फौजदार� काय��व�ध सं�हतामा भएका ता�रख स�ब�धी �यव�था बताउने ; 

 फौजदार� काय��व�ध सं�हतामा भएका वा�रस स�ब�धी �यव�था जानकार� गराउने; 

 देवानी काय��व�ध सं�हतामा भएका �लखत तयार गन� काय��व�ध स�ब�धी �यव�था बताउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि� चत शीष�क र सोको ला�ग �नधा�र�त समय। 
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 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�दको �योग। 

 �ि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 सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

५ �मनेट 

ता�रख स�ब�धी अवधारणा र आव�यकता 10 �मनेट 

ता�रख स�ब�धी मौजदुा कानूनी �यव�था (मलुकु� ऐन २०२०) 

 अ�ा तातेल परेमा अ�ा खलेुको प�हलो �दन हािजर हनु ुपन� (अ.बं ४५ नं.) 

 ता�रखमा राखी पपु�� गनु� पन� (अ.बं ४७ नं.)  

 कारण खलुाई ता�रख तो�न ुपन� (अ.बं ४८, ५३ नं.) 

 �फराद दता� भएप�छ ��तउ�र पन� अ�जाम गर� ता�रख तो�न ुपन� (अ.बं ५१ 

नं.) 

 अ�य अ�ाको ता�रख एकै �दन पन� गर� तो�न नहनेु (अ.बं ५२ नं.) 

 ता�रखमा हािजर हनु ु पन� �यि� थनुामा परेमा जानकार� गराउन ु पन� (अ.बं 

५४ नं.) 

 बिुझएको प�लाई ता�रखमा राख्  न स�कने (अ.बं १३९ नं.) 

 तो�कएको ता�रखमा उपि�थत नभएमा हनेु प�रणाम (अ.बं १७९, १८५क नं.) 

 ता�रखमा नबसेप�न हनेु अव�था (अ.बं २०१ नं.) 

ता�रख स�ब�धी देवानी काय��व�ध सं�हतामा भएको �यव�था 

 ता�रखमा रा� न ुपन� (दफा १३५)  

 एकै �दनको ता�रख तो�न ुपन� (दफा १३६) 

 ता�रख तो�दा �योजन उ�लेख गनु� पन�  ) दफा १३७) 

20 �मनेट 
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 ता�रख जधुाउन नहनेु (दफा 13८) 

 भोल� प�ट ता�रख तोकेको मा�नने (दफा 139) 

 ता�रखमा हािजर हनु ु पन� �यि� थनुामा परेमा जानकार� गराउन ु पन� (दफा 

140) 

 ता�रख गजुारेमा प�न कारबाह� नरो�कने (दफा 141) 

 ता�रखमा ब�न ुनपन� (दफा 142) 

 ता�रखमा नराखी कारबाह� हनु स�ने (दफा 143) 

 �याद तथा ता�रख थमाउने (दफा 223 र  २२५) 

 पटक कायम गन� (दफा 22४) 

 म�ुा सकार गन� (दफा 22६) 

 थमाउन पाउने अव�धस�म �कनारा गन� नहनेु (दफा 22८) 

 ता�रख तथा वा�रस स�ब�धी नवीन �यव�था (दफा 135 देिख 155 स�म) 

 फैसला काया��वयनको ला�ग प�ह�लाई ता�रखमा रा� नपुन� (दफा 235) 

ता�रख स�ब�धी फौजदार� काय��व�ध सं�हतामा भएको �यव�था 

 ता�रखमा रा� न ुपन� (दफा ६९) 

 कारण खलुाई ता�रख तो�ने (दफा 81 देिख 83 स�म) 

 प�लाई स�ुवधा हनेु �क�समले ता�रख तो�न ुपन� (दफा ८४) 

 तो�कएको �दन उपि�थत हनु ुपन� (दफा ८५) 

 अनपुि�थत भएमा हनेु प�रणाम (दफा ८६) 

 प�ाउ पूज� जार� गर� स�पि� रो�न स�कने (दफा ८७) 

 ता�रखमा नबसे प�न हनेु (दफा ८८) 

वा�रस स�ब�धी अवधारणा र आव�यकता 10 �मनेट 

वा�रस स�ब�धी मौजदुा कानूनी �यव�था (मलुकु� ऐन २०२०) 

 वा�रस स�ब�धी ���या (अ.बं ६५ नं) 

 वा�रस �दन पाउने अव�था (अ.बं ६९ नं) 

 सकार गन� वा वा�रस बद�न स�ने अव�था (अ.बं ७०, ७१ नं.) 

 साधारण अ�धकृत वा�रस (अ.बं ७१क नं.) 

 �मािणत गनु�पन� अ�धकृत वा�रसनामा (अ.बं ७१ख नं.) 

 अ�धकृत वा�रस बदर हनेु अव�था (अ.बं ७१ग नं.) 

20 �मनेट 
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 अ�धकृत वा�रसले अचल स�प�ीको हक ह�ता�तरण गन� स�ने (रिज�ेशनको 

११क नं.) 

वा�रस स�ब�धी देवानी काय��व�ध सं�हतामा भएको �यव�था  

 वा�रस �नय�ु गन� स�ने  ) दफा १४४) 

 वा�रसको यो� यता (दफा 145) 

 अि�तयारनामाको ढांचा (दफा १४६) 

 एकभ�दा बढ� म�ुा वा �यि�को वा�रस हनु स�ने (दफा १४७) 

 प� वा�रस हनु स�ने (दफा १४८) 

 एक भ�दा बढ� अदालतमा वा�रस �नय�ु हनु स�ने (दफा १४९) 

 वा�रसको अ�धकार (दफा १५०) 

 अि�तयारनामा र�तपूव�कको हनुपुन� (दफा १५१) 

 वा�रस प�रवत�न वा आफ�  म�ुा सकार गन� स�ने (दफा १५२) 

 अ�धकृत वा�रस  स�ब�धी �यव�था (दफा १५३) 

 अ�धकृत वा�रस माफ� त अचल स�पि�को हक ह�ता�तरण गन� स�ने (दफा 

१५४) 

 अ�धकृत वा�रसको है�सयत अ� �य हनेु (दफा 155) 

वा�रस स�ब�धी फौजदार� काय��व�ध सं�हतामा भएको �यव�था 

 वा�रस �नय�ु हनु स�ने (दफा ८९) 

 वा�रस �नयिु� गन� नस�कने  

 वा�रसको यो�यता 

 वा�रसनामाको ढाँचा (अनसूुची ३६) 

 एकभ�दा बढ� �यि�को वा�रस हनु स�ने (दफा ९०)  

 प� वा�रस हनु स�ने (दफा ९१) 

 वा�रसको अ�धकार र कत��य (दफा ९२) 

 वा�रस बदर वा म�ुा सकार गन� स�कने (दफा ९३) 

 वा�रसलाई प�ाउ नग�रने (दफा ९४) 

 वा�रस �नय�ु गन� अनमु�त �दन स�कने �वशेष �यव�था (दफा ९५) 
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देवानी काय��व�ध सं�हतामा भएका �लखत तयार गन� काय��व�ध स�ब�धी �यव�था 

बताउने। 

 �लखत तयार गदा� र�त प�ु याउन ुपन� (दफा २८) 

 सह� छाप गदा� प�ु याउन ुपन� र�त (दफा २9) 

 ह�ता�र तथा �या�चे सह� छाप गदा� प�ु याउन ुपन� र�त (दफा 30 र 31) 

 सह� छाप गन� नस�ने र �वशेष �यि�को हकमा �लखत गराउने ���या (दफा 

33, 34 र 35) 

 �लखत मा�य हनेु अव�था (दफा 36) 

 �लखतमा प�हचानको �ववरण उ�लेख हनु ुपन� (दफा 37) 

 र�त नपगेुको �लखत मा�य नहनेु (दफा 43) 

 कै�फयत जनाई �लखत दता� गन� स�कने (दफा 45) 

 �लखत तयार स�ब�धी �व�वध �यव�थाह� (दफा 38, 39, 40,41, 42, 

44 र 46) 

15 �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। 10 �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द)
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स� - अठार 

फैसला काया��वयन स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले देवानी तथा फौजदार� काय��व�ध सं�हताका आधारमा देवानी तथा फौजदार� म�ुाको फैसला 

काया��वयन स�ब�धी �यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ुपन�छ। यसर� जानकार� 

गराउँदा �नधा�र�त उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा�र�त समयमा 

�िश�ण स� स�प� गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उ�लेिखत 

�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 �� न 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� देवानी काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

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

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ 

 नेपाल कानून प��का 

 च��कुमार साहू �े� �व�� ब��ल�मी जोशी, ने.का.प. 2040, अ� 9, �न.नं. 1760 

 उ�तम यादव �व�� महो�र� िज.अ.समेत, ने.का.प. 2049, अ� 9, �न.नं. 4608 

 �दलशोभा शा� य �व�� काठमाडौ िज.अ.समेत, ने.का.प. 2059, अ� 5, �न.नं. 7096 

(नोटः मा�थ उ�लेिखत नजीरह� ��त�न�धमूलक मा� हनु।् अ�य सा�द�भ�क नजीरह� 

सहजकता�बाट उपल�ध हनु स�नेछन।्) 

 

स�को उ�े�यः 

सहभागीह�लाईः 

 फैसला काया��वयनको मह�व र आव�यकताको बारेमा बताउने; 

 देवानी काय��व�ध सं�हतामा भएको फैसला काया��वयन स�ब�धी �यव�थाको बारेमा जानकार� 

गराउने; 
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 फौजदार� काय��व�ध सं�हतामा भएको फैसला काया��वयन स�ब�धी �यव�थाको बारेमा बताउने; 

 फैसला काया��वयन स�ब�धी नवीन ���याको बारेमा जानकार� गराउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि� चत शीष�क र सोको ला�ग �नधा�र�त 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 सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

  

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

५ �मनेट 

फैसला काया��वयनको अवधारणा 

फैसला काया��वयनको मह�व र आव�यकता 

10 �मनेट 

देवानी काय��व�ध सं�हतामा भएको फैसला काया��वयन स�ब�धी �यव�था 

 लगत तयार गनु� पन� (दफा 229)  

 फैसला काया��वयन गन� �नकाय (दफा 230) 

 फैसला काया��वयन �थ�गत हनेु (दफा 231) 

 फैसलामा �मलप� गन� बाधा नप�ुने (दफा 232) 

 �मलाप� वा मेल�मलाप गन� मौका �दन ुपन� (दफा 234) 

 प�ह�लाई ता�रखमा रा� नपुन� (दफा 235) 

 थप द�तरु �लई फैसला काया��वयन गन� स�ने (दफा 236) 

 चलन चलाउने काय��व�ध (दफा 238) 

 दाखेल खारेज नामसार� गन� काय��व�ध (दफा 239) 

 �नख�े  स�ब�धी काय��व�ध (दफा 240) 

 अंश छु�ाउने काय��व�ध (दफा 242 देिख 245 स�म) 

 �बगो भराउने काय��व�ध (दफा 242 देिख 245 स�म) 

 ज�रवाना छुट हनेु (दफा 246) 

3० �मनेट 
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 �मलाप�को काया��वयन (दफा 247) 

 फैसला काया��वयन गराई�दए बापत ला�ने द�तरु (दफा 249) 

 अवहेलनामा कारबाह� चलाउन वा सजाय गन� स�ने (दफा 252) 

 �ो�साहन रकम पाउने (दफा 253) 

 �वभागीय कारबाह� हनु स�ने (दफा 283) 

फौजदार� काय��व�ध सं�हतामा भएको फैसला काया��वयन स�ब�धी �यव�था 

 सजाय तथा ��तपू�त�को लगत रा� नपुन� (लफा 151) 

 फैसला काया��वयन गन� �नकाय (दफा 152) 

 �वभागीय कारबाह� हनु स�ने (दफा 195) 

 फैसला काया��वयन �थ�गत हनेु (दफा 153) 

 कैदमा रा� न ुपन� (दफा 154) 

 कैद बापत रकम �तन� स�ने (दफा 155) 

 स�पि� रो� का रा� न ुपन� (दफा 156) 

 स�पि� �ललाम गन� स�कने (दफा 157) 

 सजाय पाएको �यि�को म�ृय ुभएमा सजाय �मनाहा हनेु (दफा 158) 

 सजाय माफ� �दन स�कने र नस�कने (दफा 159) 

 लगत क�ा गनु�पन� (दफा 160) 

 लगत क�ा भएको �यि� फेला परेमा �नजको हकमा लगत क�ा नभए 

सरह फैसला काय��वयन गनु� पन� (दफा 160(3)) 

 थनुामा बसेको अव�ध कैदमा क�ा हनेु (दफा 161) 

 ज�रवाना सजायको काया��वयन (दफा 162) 

 �वगो र अ�य रकम (दफा १६३ ,१६४ ,१६५ र 168) 

 फैसला बमोिजमको रकम धरौटबाट असलु गन� (दफा 166) 

 धरौटबाट असलु गदा�को �थ�मकता �म  

 स�पि� रो� का (दफा 167) 

 फौजदार� म�ुामा ��तपू�त� भराउने काय��व�ध (दफा १६५, १६६, १६८ र 

सजाय �नधा�रण ऐनको दफा ४१ देिख ४५ स�म) 

3० �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १0 �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

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



76 | देवानी तथा फौजदार� काय��व�ध सं�हता र सजाय �नधा�रण �िश�ण �द�दश�न, २०७५ 
 

स� - उ�ाइस 

सजाय �नधा�रणस�ब�धमा छु�ै सनुवुाइ गनु� पन� अव�था र ���याह� 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले सजाय �नधा�रण ऐनका आधारमा सजाय �नधा�रण गदा� छु�ै सनुवुाइ गनु� पन� अव�था र 

���याह�का बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा �नधा�र�त 

उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा�र�त समयमा �िश�ण स� स�प� 

गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उ�लेिखत �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 �� न 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 

 फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� अपराध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

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

 मलुकु� ऐन, २०२० 

(नोटः सै�ाि�तक अवधारणाको स�दभ�मा सहजकता�बाट अ�तरा���य अ�यासका ��ा�तह� 

उपल�ध हनु स�नेछन।्) 

 

स�को उ�े�यः 

सहभागीह�लाईः 

 सजाय �नधा�रणस�ब�धमा छु�ै सनुवुाइ स�ब�धी अवधारणा जानकार� गराउने; 

 सजाय �नधा�रण ���या र सोसंग स�बि�धत �यव�थाह� बताउने ; 

 कैद सजायका �वक�पह� र सोसँग स�बि�धत �यव�थाह� छलफल गराइ �प� पान�। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

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

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 
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 �ि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 सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

५ �मनेट 

सजाय �नधा�रणस�ब�धमा छु�ै सनुवुाइ स�ब�धी अवधारणा र मह�व 

 छु�ै सनुवुाइको सै�ाि�तक प� 

 अ�य मलुकुका अ�यास 

20 �मनेट 

सजाय �नधा�रण ���याको अवधारणा  

सजाय �नधा�रणको ला�ग छु�ै सनुवुाइ गनु� पन� म�ुाह� 

सजाय �नधा�रणको ला�ग छु�ै सनुवुाइ गनु� नपन� म�ुाह� 

सनुवुाइ ���यामा प� तथा कानून �यवसायीको उपि�थ�त र भ�ूमका  

25 �मनेट 

सजाय �नधा�रण ���या स�ब�धी ऐनमा भएको �यव�था 

 सजाय �नधा�रणको पेशी तो�ने 

 ��तवाद�लाई कसूर ठहर भएको जानकार� �दने 

 ता�रख पचा�मा खलुाउनपुन� कुरा 

 सजाय �नधा�रण स�ब�धी सनुवुाइ 

 कैद सजायका �वक�पह� (दफा २२ देिख ४० स�म) 

 सधुारा�मक �यव�था 

 सामदुा�यक सेवा (दफा २2) 

 कैद सजाय �नल�बन (दफा २4) 

 सधुारगहृ (दफा २5 

 पनु�था�पना के�� (दफा २6) 

30 �मनेट 
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 स�ाह�त वा रा�ीकाल�न कारावास (दफा २7) 

 खलुा कारागार (दफा २8) 

 �यारोल (दफा २9) 

 सामािजक�करण (दफा ३0) 

 कैद वापत शार��रक �म (दफा ३1) 

 �नण�यको जानकार� �दने 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १0 �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� - बीस 

सजाय स�ब�धी सामा�य �स�ा�त र सजायको उ�े�य तथा �नधा�रणका आधारह� 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले सजाय �नधा�रण ऐनका आधारमा सजाय स�ब�धी सामा�य �स�ा�त र सजायको उ�े�य 

तथा �नधा�रणका आधारह�का बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� 

गराउँदा �नधा�र�त उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा�र�त समयमा 

�िश�ण स� स�प� गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उ�लेिखत 

�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 �� न 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 

 फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� अपराध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

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

 मलुकु� ऐन, २०२० 

(नोटः सै�ाि�तक अवधारणाको स�दभ�मा सहजकता�बाट अ�तरा���य अ�यासका ��ा�तह� 

उपल�ध हनु स�नेछन।्) 

 

स�को उ�े�यः 

सहभागीह�लाईः 

 सजाय स�ब�धी अवधारणा र सजाय �नधा�रण ऐनले अं�गकार गरेका सामा�य �स�ा�तह� 

बताउने; 

 सजायको उ�े�यको सै�ाि�तक अवधारणा र सजाय �नधा�रण ऐनमा उ�लेिखत उ�े�यह�का 

बारेमा जानकार� गराउने; 

 सजाय �नधा�रणका सै�ाि�तक आधारह� र सजाय �नधा�रण ऐनका �यव�थाह� बताउने। 
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��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि� चत शीष�क र सोको ला�ग �नधा�र�त 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 सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

५ �मनेट 

सजाय �नधा�रणको अवधारणा र मह�व 10 �मनेट 

सजाय �नधा�रण स�ब�धी सामा�य �स�ा�तह� 

 ��तकारा�मक 

 हतो�साह 

 �नरोधा�मक 

 सधुारा�मक �स�ा�त 

सजाय �नधा�रण स�ब�धी अपराध सं�हता र फौजदार� काय��व�ध सं�हतामा उ�लेिखत 

�स�ा�त र �यव�थाह�  

 सजायको अ�धकतम हद र यसको सजाय �नधा�रणसँगको तादा�यता  

 सजाय �नधा�रण र काया��वयनका सामा�य �स�ा�तह� 

2० �मनेट 

सजायपूव�को ��तवेदन र सोको काया��वयन 

 ��तवेदनको अवधारणा र मह�व 

 ��तवेदन �लने ���या र सोको �योग स�ब�धी सं�हतामा भएको �यव�था (दफा 

12) 

10 �मनेट 

सजायको उ�े�यह� र �स�ा�तह�  

सजायका �स�ा�तह�मा अ�तर�न�हत उ�े�यह� 

 समाज वा समदुायको सरु�ा 

15 �मनेट 
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 पी�डतलाई ��तपू�त� स�हतको �याय 

 पनु�था�पना र सधुार 

 समाजबाट अलग रा� ने 

 आ�नो काय���त िज�मेवार� बोध गराउने 

 �न�दा 

सजाय �नधा�रण स�ब�धमा सजाय �नधा�रण ऐनमा भएका �यव�थाह� 

 सजायको उ�े�य �वचार गनु�पन� (दफा 13)  

 सजाय �नधा�रण गदा� �वचार गनु�पन� कुराह� (दफा 14) 

 सजाय �नधा�रण गदा� �लइने आधारह� (दफा 15) 

 बालबा�लकालाई सजाय गदा� �वचार गनु�पन� कुराह� (दफा 16) 

 सजायको �नधा�रण गदा� खलुाउनपुन� कुराह� (दफा 17) 

10 �मनेट 

ज�रबाना �नधा�रण स�ब�धी सजाय �नधा�रण ऐनमा भएको �यव�थाह�  

 ज�रबानाको सजाय �नधा�रण गदा� �लइने आधारह� (दफा 18) 

 ��तपू�त�लाई असर नपन� गर� ज�रवाना �नधा�रण गनु�पन� (दफा 19) 

10 �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १0 �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� - ए� काइस 

फौजदार� म�ुामा ��तपू�त� तथा पी�डत राहत कोष स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले सजाय �नधा�रण ऐनका आधारमा फौजदार� म�ुामा ��तपू�त� तथा पी�डत राहत कोष 

स�ब�धी �यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा 

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

स� स�प� गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उ�लेिखत 

�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 �� न 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� फौजदार� काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 नेपाल कानून प��का 

 राकेश कुमार �संह �व�� नेपाल सरकार, ने.का.प. 2064, अ� 1, �न.नं. 7810 

 रण बहादरु कुमाल �व�� नेपाल सरकार, ने.का.प. 2064, अ� 11, �न.नं.7900 

(नोटः मा�थ उ�लेिखत नजीरह� ��त�न�धमूलक मा� हनु।् अ�य सा�द�भ�क नजीरह� 

सहजकता�बाट उपल�ध हनु स�नेछन।् 

सै�ाि�तक अवधारणाको स�दभ�मा सहजकता�बाट अ�तरा���य अ�यासका ��ा�तह� 

उपल�ध हनु स�नेछन।्) 

 

स�को उ�े�यः 

सहभागीह�लाईः 

 फौजदार� म�ुामा ��तपू�त� स�ब�धी अवधारणा जानकार� गराउने; 

 फौजदार� म�ुामा ��तपू�त�स�ब�धमा सजाय �नधा�रण ऐनमा भएको �यव�था बताउने; 

 सजाय �नधा�रण ऐनमा भएको पी�डत राहत कोष स�ब�धी �यव�था बारे जानकार� गराउने। 
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��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि� चत शीष�क र सोको ला�ग �नधा�र�त 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 सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

  

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

५ �मनेट 

��तपू�त�को हक स�ब�धी अवधारणा 

��तपू�त�को आव�यकता  

��तपू�त�को हक स�ब�धी संवैधा�नक तथा कानूनी �वकास�म 

10 �मनेट 

��तपू�त� भराइ�दने र भ�रपाउने प�ह� 

��तपू�त� �नधा�रणका आधारह� र ���याह� 

 �वगो खलेुकोमा �वगो बमोिजम 

 �वगो नखलेुकोमा मना�सब 

 कसूरबाट हनेु ��तको ग�भीरता 

पी�डतको शार��रक, मा�नसक तथा सामािजक अव�था 

10 �मनेट 

��तपू�त� स�ब�धी मौजदुा कानूनी �यव�था 

 मलुकु� ऐन,  

 जवरज�ती करणीको महल (९क र ९ख नं.) 

 कुट�पटको महल (२५क नं.)  

 चोर�को महल 

2० �मनेट 
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 वेर�तसँग थ�ुदाको  

 िजउ मा�ने वे�नेको महल (३ नं.)  

 गाल� वेइ�जती ऐन, २०१६ (दफा १२)  

 खा� ऐन, २०२३ 

 सवार� तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९  

 थप ��त हनुबाट जोगाउने (दफा १२९) 

 चालकको उपचार गराउने कत��य (दफा १३३) 

 यातना  स�ब�धी ��तपू�त� ऐन, २०५३ 

 उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४ 

 मानव वेच�वखन तथा ओसारपसार �नय��ण ऐन २०६४ आ�द। 

��तपू�त� भराउने स�ब�धी सं�हतामा भएको �यव�था 

 अपराध सं�हता 

 सामा�य �स�ा�त (दफा ३२) 

 सजायको �कारमा ��तपू�त�लाई प�न रािखएको (दफा ४०(१) (ङ)) 

 ��तपू�त� न�तरे वापत कैद (दफा ४०(१) (च)) 

 अ�त�रम ��तपू�त�को ला�ग आदेश �दन स�ने (दफा ४८) 

 झ�ुा उज�ुर�दनेबाट पी�डतलाई हा�न पगेुको भए ��तपू�त� भराइ�दनपुन� (दफा 

९८) 

 बद�नयतपूण� अनसु�धान वा अ�भयोजनबाट पी�डतलाई हा�न पगेुको भए 

��तपू�त� भराइ�लन पाउने (दफा ९९) 

 साव�ज�नक �हत, सरु�ा, स�ुवधा र नै�तकता �व��का कसूरबाट हा�न 

नो�सानी वा कसैको स�पि�मा ��त भए (दफा १२७)  

 हातह�तयार तथा खरखजाना  स�ब�धी कसूरबाट कसैको जीउ वा स�पि�को 

हा�न नो�सानी भए पी�डतलाई मना�सव ��तपू�त� (दफा १३६)  

 �व�फोटक पदाथ�  स�ब�धी कसूरबाट कसैको िजउ धनको हा�न नो�सानी 

भए पी�डतलाई मना�सव ��तपू�त� (दफा १४५)  

 रा��य तथा साव�ज�नक स�पदा �व��का कसूरबाट हा�न नो�सानी भए 

पी�डतलाई मना�सव ��तपू�त� (दफा १५३)  

 भेदभाव तथा अपमानज�य �यवहार  स�ब�धी कसूरबाट पी�डतलाई पगेुको 

25 �मनेट 
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��त वा पीडा वापत मना�सव ��तपू�त� (दफा १६९)  

 �यान  स�ब�धी कसूरबाट िजउ �यान वा स�पि�को हा�न नो�सानी भए 

पी�डत वा हकवालालाई मना�सव ��तपू�त� (दफा १८६)  

 कुट�पट तथा अंगभंग  स�ब�धी कसूरबाट िजउ �यानमा चोटपटक वा हा�न 

नो�सानी भए पी�डतलाई मना�सव ��तपू�त� (दफा १९८)  

 गैरकानूनी थनुा  स�ब�धी कसूर गन� गराउनेबाट मना�सव ��तपू�त� (दफा 

२०४)  

 �यि� वेप�ा पान�  स�ब�धी कसूर (दफा २०८) 

 अपहरण तथा शर�र ब�धक  स�ब�धी कसूर (दफा २१७) 

 करणी  स�ब�धी कसूर (दफा २२८) 

 इलाज  स�ब�धी कसूर (दफा २३९) 

 ठगी आपरा�धक �व�ासघात तथा आपरा�धक लाभ  स�ब�धी कसूरबाट �वगो 

नखलेुकोमा मना�सव ��तपू�त� (दफा २५४)  

 �लखत  स�ब�धी कसूरबाट कसैलाई हा�न नो�सानी भएकोमा मना�सव 

��तपू�त� (दफा २८२)  

 फौजदार� काय��व�ध सं�हता 

 सा�ीबाट ��तवाद�लाई ��तपू�त� भराई �दने �यव�था (दफा ४४ (२)ख) 

 ��तपू�त� दावीको ला�ग छु�ै उजरु� �दन स�ने (दफा 52 र 53) 

 ��तपू�त�समेतको (द�ड ज�रवानाको अलावा) लगत तयार गनु�पन� (दफा 

१५१) 

 लगत क�ा गनु�पन� (दफा १६०(छ)) 

 �नजी �वगो वा ��तपू�त� भराउने काय��व�ध (दफा १६५ र 168) 

 सजाय �नधा�रण तथा काया��यवयन ऐन 

 सजायको उ�े�यलाई �वचार गदा� पी�डतलाई ��तपू�त� स�हत �याय �दान गन� 

कुरा (दफा १३ग) 

 ��तपू�त�को रकम, �तनु� पन� अव�ध, त�रका र न�तरेमा हनु स�ने सजाय 

ज�ता कुरा फैसला वा आदेशमा खलुाउनपुन� (दफा १६,१७ र १८) 

 ��तपू�त� �तन� नस�ने गर� ज�रवाना गन� नहनेु (दफा १९) 
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 मना�सव ��तपू�त� भराई �दन ुपन� (दफा ४१) 

 ��तपू�त� भराउने ���या (दफा ४2) 

 ��येक कसूरदारले ��तपू�त� �यहोनु� पन� (दफा ४३) 

 सहम�त बमोिजम हनेु (दफा ४४)  

 ��तपू�त� न�तरे कैद हनेु (दफा ४५) 

पी�डत राहत कोष स�ब�धी कानूनी �यव�था  

 पी�डत राहत कोष स�ब�धी भएका म�ुय कानूनी �यव�था र ���या (सजाय 

�नधा�रण ऐन (दफा 48) 

 कैद बापत रकम �तन� स�कने (फौजदार� काय��व�ध सं�हताको  दफा 155) 

 अ�त�रम ��तपू�त� स�ब�धी �यव�था (अपराध सं�हताको दफा ४८) 

10 �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १0 �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

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



स� - बाइस 

द�डको सधुारा�मक �णाल� स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले सजाय �नधा�रण ऐनका आधारमा द�डको सधुारा�मक �णाल� स�ब�धी �यव�थाका बारेमा 

सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा �नधा�र�त उ�े�य पू�त� हनेु गर� 

स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा�र�त समयमा �िश�ण स� स�प� गन� गर� ��त�ुतलाई 

�यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उ�लेिखत �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 �� न 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� फौजदार� काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� ऐन, २०२० 

(नोटः सै�ाि�तक अवधारणाको स�दभ�मा सहजकता�बाट अ�तरा���य अ�यासका ��ा�तह� 

उपल�ध हनु स�नेछन।्) 

 

स�को उ�े�यः 

सहभागीह�लाईः 

 सजाय �नधा�रण ऐनमा �यवि�थत द�डको सधुारा�मक �णाल�को जानकार� गराउने; 

 द�डको सधुारा�मक �णाल� अवल�बनका �व�धह� बताउने; 

 सामदुा�यक सेवा तथा �ोवेशन र �यारोल स�ब�धी अवधारणा जानकार� गराउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

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

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 
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 �ि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 सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

५ �मनेट 

द�डको वग�करण 

 द�डको �व�पको आधारमा 

 �मखु द�ड  

 अ�त�र� द�ड  

 वैकि�पक द�ड 

 द�डको �कृ�तको आधारमा 

 आ�थ�क द�ड 

 शार��रक द�ड 

 सधुारा�मक द�ड  

द�डको सधुारा�मक �णाल� 

 अवधारणा  

 आव�यकता र  

 ऐ�तहा�सक �वकास�म 

 अ�तरा���य  

 रा��य  

20 �मनेट 

द�डको सधुारा�मक �णाल� र सोको अवल�बका �व�धह� 

 द�डको सधुारा�मक �णाल� स�ब�धी अ�तरा���य अ�यास  

 अि�तम �वक�पको �पमामा� कैद सजाय (दफा 23) 

 सधुारा�मक �व�ध र ���याह�: 

 सामदुा�यक सेवा गन� आदेश �दन स�ने (दफा 22) 

 कैद सजाय �नल�बन (दफा 24) 

 सधुारगहृमा पठाउन स�कने (दफा 25) 

 पनु�था�पना के��मा पठाउन स�ने (दफा 26) 

30 �मनेट 
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 स�ाह�त वा रा�ीकाल�न कैद भ�ुानी गन� स�कने (दफा 27) 

 खलुा कारागारमा रा� न स�कने (दफा 28) 

 �यारोलमा रा� न स�कने (दफा 29) 

 सामािजक�करण गराउन ुपन� (दफा 30) 

 कैदवापत शार��रक �ममा लगाउन स�कने (दफा 31) 

 कारागार बा�हर जान �दन स�कने (दफा 32) 

 सधुारा�मक काय��म स� चालन गनु�पन� (दफा 33) 

 अ�पताल वा य�तै अ�य �थानमा रा� न ुपन� (दफा 34) 

 ख�डे सजायको �हसाब (दफा 35) 

 ठूलो कैद सजाय हनेु (दफा 36 ) 

 कैद क�ा हनुस�ने (दफा 37) 

सामदुा�यक सेवा तथा �ोवेशन र �यारोल  स�ब�धी अवधारणा 

सजाय �नधा�रण ऐनमा भएको �यव�था 

 सामदुा�यक सेवाका शत� एवं ���या (दफा 22) 

 कैद क�ा स�ब�धी �यव�था 

 �ोवेशन र �यारोलमा रा� न स�कने अव�था र ���या 

 �ोवेशन र �यारोल बोड�को गठन (दफा 38) 

 �ोवेशन र �यारोल बोड�को काम, कत��य र अ�धकार (दफा 39) 

 कैद सजायको काया��वयन ���या स�ब�धी थप केह� �यव�था 

 एक�कृत कसूर वापत डेढ� सजाय हनेु (अपराध सं�हताको दफा ४३) 

 एकभ�दा बढ� सजाय काया��वयन गन� नहनेु (सजाय �नधा�रण ऐनको 

दफा ११) 

 �व�भ� कसूर बापत भएको कैद सजायको काया��वयन (सजाय �नधा�रण 

ऐनको दफा ३६) 

25 �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १0 �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

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

 



90 | देवानी तथा फौजदार� काय��व�ध सं�हता र सजाय �नधा�रण �िश�ण �द�दश�न, २०७५ 
 

स� - तेइस 

अदालतले गन� अ�य काय� स�ब�धी �व�वध �यव�थाह� 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले देवानी तथा फौजदार� काय��व�ध सं�हताका आधारमा अदालतको �या�यक काम बाहेक 

अ�य काय�ह� तथा म�ुा �यव�थापन, �याय स�पादनसँग स�बि�धत सहायक काय�ह�, �व�भ� �कृ�तका 

�नवेदनह�, �यायाधीश तथा अ�धकृतह�ले अवल�बन गनु� पन� कुराह� लगायत अ�य �व�वध 

�यव�थाह�का बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ुपन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा �नधा�र�त 

उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा�र�त समयमा �िश�ण स� स�प� 

गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उ�लेिखत �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 �� न 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� फौजदार� काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� देवानी काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 अदालत �नयमावल�ह� 

 अदालत काय��व�ध �नद� िशका 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 अदालतले गनु� पन� �या�यक काम बाहेकका अ�य काय�ह�को बारेमा देवानी सं�हतामा भएका 

�यव�थाह� जानकार� गराउने; 

 अदालतले गनु� पन� �या�यक काम बाहेकका अ�य काय�ह�को बारेमा देवानी काय��व�ध सं�हतामा 

भएका �यव�थाह� बताउने; 

 अदालतले गनु� पन� �या�यक काम बाहेकका अ�य काय�ह�को बारेमा फौजदार� काय��व�ध 

सं�हतामा भएका �यव�थाह� जानकार� गराउने। 
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��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि� चत शीष�क र सोको ला�ग �नधा�र�त 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 सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 

५ �मनेट 

काय��व�ध सं�हतामा भएका �यव�थाह� 

 म�ुा हेदा�को �ाथ��मकता �म (फौजदार�-दफा 170, देवानी दफा २७० ) 

 �लखतको पंिजका (फौजदार�-दफा 171, देवानी-दफा २८४) 

 �लखत धलुाउन ुपन� (फौजदार�-दफा 172, देवानी दफा 285) 

 �लखत अनवुाद गनु� पन� (फौजदार�-दफा 173 र 174, देवानी-दफा 273 र 

274) 

 �वाथ� वािझएको म�ुा हेन� नहनेु (फौजदार�-दफा 176, देवानी दफा 271) 

 �यायाधीश आफ� ले गन� कामह� (फौजदार�-दफा 177, देवानी दफा 272) 

 रोहवरमा ब�न तथा सह�छाप गन� सहयोग गनु� पन� तथा सहयोग नगरेमा 

अवल�बन गन� ���या (फौजदार�-दफा 187, देवानी-दफा 277) 

 असल �नयतले गरेकोमा बचाउ (फौजदार�-दफा १८८, देवानी-दफा 278) 

 �वभागीय कारबाह� स�ब�धी �यव�था (फौजदार�-दफा 195, देवानी-दफा 

283) 

 रो�ा रहेको स�पि� फुकुवा गन� ���या (फौजदार�-दफा 179) 

२५ �मनेट 
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 मा�थ�लो तहको कम�चार�ले काम गन� स�ने (फौजदार�-दफा 185) 

 म�ुा सकार गन� अनमु�त �दन स�ने (फौजदार�-दफा 190) 

 पार�पा�रक कानूनी सहायता आदान �दान गन� स�कने (फौजदार�-दफा 191) 

 �व�तुीय मा�यमबाट �लखत आदान �दान गन� स�कने (फौजदार�-दफा 192) 

 ��तपू�त� �नधा�रण गनु� पन� (देवानी - दफा 266) 

 नाबालक, अस� तथा बेप�ा भएको �यि�को तफ� बाट म�ुा गन� स�ने ���या 

(देवानी-दफा 267) 

 अ�धकृत वा�रसनामा (देवानी दफा १५३-१55) 

�ववाह स�ब�धी �नयमावल�मा भएका �यव�थाह�  

 �ववाह दता� ���या 

 सहम�त प� तयार गन� ���या 

मात�ृव तथा �पत�ृवको �नधा�रण स�ब�धी �नयमावल�मा भएका �यव�थाह�  

धम�प�ु स�ब�धी �नयमावल�मा भएका �यव�थाह� 

संर�क र माथवर स�ब�धी �नयमावल�मा भएका �यव�थाह� 

 संर�क �नयिु� र �माणीकरण गन� ���या 

 सपु�रवे�क �नयिु� गन� ���या  

 संर�क�वको समा�� गन� ���या 

 नाबालकको माथवर हनेु ���या  

 होस ठेगान नभएको �यि�को माथवर हनेु ���या 

 संग�ठत संथा माथवर हनेु ���या  

 अदालतले माथवर �नयिु� गन� स�ने ���या 

 अदालतको अनमु�तले स�पि� खच� गन� स�ने ���या  

 माथवर�को अ��य गन� ���या  

 माथवरको �माणीकरण गन� ���या 

म�ृय ुतथा जी�वत भएको घोषणा गन� ���या 

नाबालक स�ब�धी �नयमावल�मा भएका �यव�थाह� 

 नाबालकलाई खच� भराउने ���या 

 नाबालकलाई भेटघाटको स�ुवधा �दने ���या 

�यि�को स�मता �नधा�रण स�ब�धी �नयमावल�मा भएका �यव�थाह�  

३० �मनेट 
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दामासाह� स�ब�धी �नयमावल�मा भएका �यव�थाह� 

सजाय सझुाव स�म�त स�ब�धी �यव�था (सजाय �नधा�रण ऐनको दफा 46) 5 �मनेट 

�व�वध �यव�थाह� 

 म�ुा �यव�थापन 

 सं�हता लागू हनुभु�दा प�हलाका म�ुा स�ब�धी �यव�था 

 सं�हता लागू भएप�छका म�ुा स�ब�धी �यव�था 

 �या�यक काम बाहेक अ�य कामको �यव�थापन 

 खारेज भएका ऐनको प�रणाम 

१५ �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १0 �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

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

चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� - चौ�बस 

घटना अ�ययन / भ�ूमका अ�भनय 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले देवानी तथा फौजदार� काय��व�ध सं�हता र सजाय �नधा�रण ऐनमा भएका �यव�थाका 

आधारमा तल �दइएको म�ुामा छलफल गन� पन� �वषय र सोको ला�ग भ�ूमका तथा अ�भनय �नवा�ह 

गन� �यि�ह�को छनौट गर� समूह बनाई पूव� स� चा�लत स�ह�को आधारमा अ�भनय गन� लगाई सो 

मा आफूले सहिजकरण गद� स� स� चालन गनु� पन�छ। यसर� अ�भनय गराउँदा स�मा �लइएको 

उ�े�य पू�त� हनेु गर� �द�दश�नमा उ�लेिखत �व�धह�को पालना गर� स� स� चालन गनु� पन�छ। 

स�का ला�ग �नधा�र�त समयमा �िश�ण स� स�प� गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। 

यसर� �िश�ण स� चालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� न 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� फौजदार� काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� देवानी काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 

स�को उ�े�य 

 सहजकता�ले सहभागीह�बाट तयार ग�रएको समूहलाई कसूरको ग�भीरता बढाउने घटाउने 

त�वह� प�हचान गर� ��ततुीकरण गराउने; 

 पी�डतलाई ��तपू�त� �दलाउने स�ब�धमा उ�लेख गनु� पन� कुराह� प�हचान गन� सहिजकरण गद� 

��ततुीकरण गराउने; 

 बयानको संझौता (Plea Bargaining)  स�ब�धी �यव�थाको ���या अवल�बन गद� छलफल 

तथा ��ततुीकरण गराउने;  

 सजाय तथा ��तपू�त� �नधा�रण गन� ���या र सो मा �यान �दन ुपन� कुराह�को छलफल तथा 

��ततुीकरण गराउने, र 
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 उ�लेिखत कुराह� �यवहा�रक �पमा �योग हनेु गर� भ�ूमका �नवा�ह गद� ��ततुीकरण 

गराउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

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

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

 �िश�ण �व�धः समूह �वभाजन, सहिजकरण, छलफल, अ�भनय, ��ततुीकरण आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप सहभागीह�को अपे�ाको मू�या�न स�हत 

सहभागीबाट प�ृपोषण �लंदै �वषयव�तमुा केि��त भई स� स� चालन गन�।  

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

 

स� योजना 

कुनै एउटा का�प�नक वा वा�त�वक फौजदार� म�ुा खडा गर� बयानको संझौता (Plea Bargaining)  

स�ब�धी �यव�थाको अवल�बन गद� दायर भएको अ�भयोगमा कसूर �था�पत गर� �यसमा कसूरको 

ग�भीरता बढाउने घटाउने त�वह�को �ववेचना गद� पी�डतलाई �दइने ��तपू�त� �नधा�रण स�ब�धमा 

�व�भ� भ�ूमका �नवा�ह गन�। 

 

का�प�नक म�ुाः 

२२ व�ष�या रसवुाको �छ�रङ डो�मा काठमाडौमा गल�चा कारखानामा काम गद� गदा� सोह� कारखाना 

निजकै रहेको होटलमा ब�ने नवुाकोटको आइते तमाङसँग भेट भयो। आइते तामाङले �वदेशमा रा�ो 

जा�गर पाइने भ�दै �छ�रङ डो�मालाई फकाउन था�यो। �छ�रङ डो�मा प�न आइते तामाङको कुरा 

मा�नन।् रा�ो जा�गरको ला�ग भनेर उनी आइते तामाङसँगै भारत�तर ला�गन।् तर आइते तामाङले 

�छ�रङ डो�मालाई फकाएर भारत प�ु याई म�ुबईको वे�यालयमा नेपाल� �दद� भ� ने �स�धपुा�चोकक� 

डो�मा तामाङलाई बेचेको रहेछ। सो कुरा उनलाई वे�याविृ�मा लगाएप�छ मा� थाहा भयो। 

 

केह� समयको ��तरोध प� चात घर फक� ने कुनै उपाय नदेखेप�छ �छ�रङ डो�माले आफूलाई उ� 

पेशामा आ�मसमप�ण ग�रन।् सो�ह ठाउँमा उनले उ�लेिखत आइते तामाङले �ववाहको बहाना गर� 

फकाई �याएर सोह� वे�यालयमा बेचेको नवुाकोटक� पतुल� तामाङलाई प�न भे�टन।् कुनै समयमा 

आफू प�न बेिचएर म�ुबई पगेुक� नेपाल� �दद� भ� ने डो�मा तामाङले काँकड�भ�ाको स�ुनल यादवसँग 
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�मल� �स�धपुा�चोकबाट ३ जना म�हलाह�लाई फकाएर म�ुबई प�ु याई उ� वे�यालय स� चालन 

गरेक� र�हछन ् भ�े कुरा �छ�रङ डो�माले केह� समयप�छ थाहा पाइन।् स�ुनल यादवले नेपाल� 

म�हलालाई काँकड�भ�ामा केह� समय राखी म�ुबई प�ु याउँदै आएको कुरा सोह� नेपाल� �दद�बाट 

�छ�रङ डो�माले प�न थाहा पाइन।् �यसर� म�हला �याउन सकेमा रा�ो कमाई हनेु कुरा उनलाई 

भ�नयो। उनले नेपाल� �दद� र अ�यसँग थप म�हलाह�लाई �याउने स�लाह गर� नेपाल� �दद�बाट 

स�ुनल यादवको स�पक�  फोन नं �ा� त गर� रसवुा फ�क� इन।् उनले गाउँमा भारतमा ३/४ वष� काम 

गदा� रा�ो कमाइ भएको रवाफ देखाउँदै गाउँमा १/२ म�हना बसी पनुः भारत फक� ने कुरा ग�रन।् 

सोह� �ममा उनले पटक पटक स�ुनल यादवलाई फोन गद� गाउँका केह� म�हलाह�लाई प�न रा�ो 

जा�गर लगाई �दने कुरा गरेर ३ जना म�हलालाई फकाई काँकड�भ�ा लगी स�ुनल यादवसँग स�पक�  

ग�रन।् ती म�हलालाई स�ुनल यादवको िज�मा लगाएप�छ स�ुनल यादवले ती ३ म�हलालाई �व�भ� 

बहाना बनाई अनिुचत �भावमा पार� अलग अगल पार� यौन शोषण गन� काम गरेको रहेछ। 

 

केह� �दन प�छ ती म�हलाह�लाई भारत लान आफूलाई स�ुनलले �ववाह गर� सँगै रा� ने भएको, सो 

कुरा कसैलाई नभ� न ु भ�दै भारतमा साडी �क� ने बहाना बनाई आफू अगा�ड गई पार� ब�ने र 

उनीह�लाई प�छ प�छ �छ�रङ डो�मासँगै आउन लगाई भारत लैजाने स�लाह गर� स�ुनल यादव पार� 

गई बसेछ। ती म�हलाह�लाई भारत लैजाँदै गदा� माइती नेपालका कम�चार�ले सोधपछु गदा� पोल 

ख�ुयो। उ� समयमा उनीह�को साथमा �छ�रङ डो�मा प�न �थइन।् �हर��ारा प�ाउ गर� सोधपछु 

गदा� स�ुनल यादव र नेपाल� �दद�सँग �मलेमतो गर� योजनाव� �पमा म�हला �ब�� गन� काकड�भ�ा 

प�ु याएको कुरा �नजले बताइन।् यसप�छ �हर�ले �छ�रङ डो�मालाई �हरासतमा �लई अनसु�धान श�ु 

ग� यो।  

 

मा�थ उ�लेिखत का�प�नक घटनामा भ�ूमका अ�भनय र छलफलको ला�ग �� नह�ः 

 

1. उ�लेिखत घटनामा को को उपर के क�ता म�ुाह�मा अनसु�धान गर� म�ुा चलाउन स�कएला ? 

भ�ूमका अ�भनय स�हत छलफल गराउने। 

2. उ� अनसु�धान भएको म�ुामा बयानको संझौता (Plea Bargaining) गन� स�क�छ स�कदैन र 

स�कने भए कुन कुन म�ुामा, कुन चरणमा, कसर� गन� स�कएला ? भ�ूमका अ�भनय स�हत 

�यवहा�रक छलफल गराउने। 

3. उ�लेिखत घटनामा दता� भएको म�ुामा कुन �े�ा�धकार �योग गर� म�ुा दता� गन� स�कएला ? 
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4. उ�लेिखत घटनामा दता� भएको म�ुामा �ारि�भक र पूव� सनुवुाइमा के के कुरामा छलफल 

गराउन स�कएला ? भ�ूमका अ�भनय स�हत छलफल गराई �न�कष� �नका�ने। 

5. उ�लेिखत घटनामा दता� भएको म�ुामा सजाय �नधा�रण ���या के हनेु र कसर� गन� ? भ�ूमका 

अ�भनय स�हत छलफल गराउने। 

 

�िश�ण साम�ी 

माक� र (�व�भ� न रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, 

�केल, घडी, घ�ट� आ�द)  

 

 

 





भाग तीन 

स�दभ� साम�ीह� 
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स�दभ� साम�ीः 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� ऐन, 2020 

 �माण ऐन, २०३१ 

 �याय �शासन ऐन, 20७३ 

 केह� नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारेज गन� स�ब�धमा �यव�था गन� 

बनेको ऐन, २०७४ 

 फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४  

 मलुकु� अपराध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� देवानी काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

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

 िज�ला अदालत (बा�� संशोधन) �नयमावल�, २०52 

 उ�च अदालत �नयमावल�, २०73 

 सव��च अदालत �नयमावल�, २०74 

 अदालत काय��व�ध �नद� िशका 

 धरौट र जमानी स�ब�धी (काय��व�ध) �नद� िशका 

 �याद तामेल� �नद� िशका 

 फौजदार� कसूर  स�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 सामा�ी, 2075 (भाग 1 र 2), रा��य �या�यक ��त�ान, 

नेपाल 

 देवानी कानूनको एक�करण तथा संशोधन गन� बनेको �वधेयक (देवानी सं�हता) �या�या�मक 

�ट�पणी , जापान अ�तरा���य सहयोग �नकाय (जाइका�ारा �कािशत) 

 नेपाल कानून प��का 

 



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. कृपया �न�न �वषयह�का स�ब�धमा आफूलाई उपय�ु लागेको महलमा -_ िच�ह लगाउन ुहोस।्  

�.सं. �वषय कमजोर सामा�य उ�म 
अ�त 

उ�म 

1. 
देवानी काय��व�ध सं�हतामा उ�लेख भएका 

�स�ा�तह� 
    

2. ब�ह����य अ�धकार�े� स�ब�धी अवधारणा     

3. 
देवानी म�ुाको दता� र दरपीठ गनु�पदा� अबल�बन 

गनु�पन� ���याह� 
    

4. देवानी म�ुामा ��तवाद स�ब�धी �यव�था     

5. ��तदावी स�ब�धी अवधारणा     

6. 
फौजदार� म�ुामा दावीको सौदाबाजी (Plea 

Bargaining)  स�ब�धी अवधारणा 
    

7. अ�तरकाल�न आदेश स�ब�धी अवधारणा     

8. अ�त�रम आदेश स�ब�धी अवधारणा     

9. 
अनपुि�थत ��तवाद�को स�ब�धमा अवल�बन गन� 

���याह� 
    

10. पूव� सनुवुाइ छलफल स�ब�धी अवधारणा     

11. म�ुाको सनुवुाइ गदा� �यान �दनपुन� कुराह�     

12. 
�माण पर��णको स�दभ�मा ��य��य साम�ीको 

�योग 
    

13. 
फौजदार� म�ुामा पी�डतको सहभागीता स�ब�धी 

अवधारणा 
    

14. पी�डत राहत कोष स�ब�धी �यव�था     
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15. 
फौजदार� म�ुा �फता� �लने स�ब�धमा नयाँ 

सं�हताले गरेका �यव�थाह� 
    

16. सजाय �नधा�रणका आधारह�     

 

2. कृपया �न�न �वषयह�का स�ब�धमा आफूलाई उपय�ु लागेको महलमा -_ िच�ह लगाउन ुहोस।् 

�.सं. �वषय स�य गलत थाहा छैन 

१ 
“कानूनी है�सयत स�ब�धी �ववाद �नय�मत अदालतबाट 

मा� �न�पण हनेु” देवानी काय��व�धको �स�ा�त हो। 

   

२ 
�मलाप� वा मेल�मलाप गन� मौका �दन ु पन� देवानी 

काय��व�ध सं�हताको �वशेषता हो। 

   

३ 

उ�च अदालतले मातहतको एक िज�ला अदालतमा 

�वचाराधीन म�ुा अक� िज�ला अदालतमा सार� सनुवुाइ 

गन� आदेश �दन स�छ। 

   

४ �हर�ले मा� प�ाउ पूज� जार� गन� स�छ।    

५ 

फौजदार� काय��व�ध सं�हताका आधारमा अनसु�धानको 

ला�ग आरो�पत �यि�लाई बढ�मा चाल�स �दनस�म थनुामा 

रा� न स�क�छ। 

   

६ 
अ�भय�ुले आरो�पत कसूरमा सा�बत भई अनसु�धानमा 

सहयोग प�ु याएमा कम सजायको दावी �लन स�क�छ। 

   

७ 
सा�ी ब�ुदा ��तवाद� प�ले �ाथ�मकता पाउने नयाँ 

�यव�था ग�रएको छ। 

   

८ 
अदालती श�ुक नबझुाएमा सबै अव�थामा म�ुा खारेज 

ग�र�छ। 

   

९ 
सरकार� वा सामदुा�यक स�पि� कायम हनेु गर� �मलाप� 

वा मेल�मलाप गराउन स�कदैन। 

   

१० 
मान�सक अश�ता भएको �यि�को म�ुा म�ुतवीमा रा� न ु

पछ�। 

   

११ �मलाप� उपर पनुरावलोकनको �नवेदन परेमा �मलाप�को    
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काया��वयन �थ�गत ह�ुछ। 

१२ 

एक वष�स�म कैदको सजाय भएको म�ुामा कसूरदारलाई 

�य�तो कैद बापत रकम �तर� कैद ब�न नपन� आदेश �दन 

स�क�छ। 

   

१३ 
चार वष�स�म कैद सजाय हनु स�ने कसूरदारलाई सजाय 

�नधा�रण गदा� छु�ै सनुवुाइ गनु� पद�न। 

   

१४ 
कसूरदारलाई समाजमा पनु�था�पना गन� सहयोग गनु� प�न 

सजाय �नधा�रणको उ�े�य हो। 

   

१५ सामदुा�यक सेवा कैद सजायको �वक�प हो।    

 

 

ध�यवाद !!!



अनसूुची २ 

�िश�णको मू�या�न 

काय��मको �वषय: 

संचालन �म�त:  

नाम (उ�लेख गन� चाहेमा मा�):............................................................................... 

१. कृपया �न�न �वषयह�का स�ब�धमा आफूलाई उपय�ु लागेको 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� ने 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�णबाट �ान र सीपमा भएको अ�भव�ृ�      

९. सम�मा �िश�णको मू�या�न      
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कृपया देहायका �वषयमा यहाँले गनु� भएका अनभु�ूतह� उ�लेख गर� सधुारका ला�ग सझुाब �दन अनरुोध 

छ। 

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� लागेको 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) .......................................................................................... ....................... 

 

६. आगामी �िश�ण काय��मलाई �भावकार� एवम ्�यवहा�रक बनाउन के क�ता �वषय समावेश गनु� 

उपय�ु ह�ुछ  ?  
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........................................................................................................................

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

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

 

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. यहाँलाई उ�लेख गन� इ�छा लागेका थप �वषयह� 

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

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

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

 

ध�यवाद।।। 
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अनसूुची 3 

�व�भ� स�ह�मा �यव�था भएका म�ुाह�मा अदालतबाट भएको फैसला/आदेशको संि�� �ववरण 

 

स� - तीनः देवानी म�ुाको दता�, दरपीठ र अदालती श�ुक स�ब�धी �यव�था 

1. कृ�ण गोसाईसमेत �व�� पूण� बहादरु बढुाथोक�समेत, ने.का.प. २०५६, अ� 2,  �न. नं . ६६७५ 

म�ुाको प�ले �फराद नालेश �लई अदालतमा दता� गराउन �याउदाको अव�थामै ला�ने नला�ने वा 

दता� हनु नस�ने भए यो य�त कारणले यो य�त हद स�म नला�ने  वा यो य�त हदस�म ला�ने भ�न 

दता� गराउन ु�याउदाको अव�थामा लेिख �दन ुपन� र दता� गन� न�म�ने भए उसै वखत �फता� गनु� 

पन�मा सो नगर� म�ुा दता� गर� कारबाह� भै प�छ आएर साव�ज�नक हक�हत सरोकार भएको 

ज�गा हुँदा अनमु�त न�लई �फराद दता� गरेको भ�े कारणले दावी नै खारेज गन�  गर�  गरेको 

श�ुको फैसलालाई सदर गर� पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको �म�त ०५०।६।१४ को 

फैसला �मलेको नदेिखँदा वदर हनेु। 

 

2. �भ ु दयाल लो�हया �व�� जटु �वकास तथा �यापार सं�थान, ने.का.प. २०६९, अ� 4, �न.नं. 

१५५० 

देवानी वा फौजदार�को �नरोपण गन�को ला�ग म�ुाको त�यमा जान ुपन� ह�ुछ। दर�पठको �यव�था 

य�तोमा लागू नहनेु। केरमेट वा थपघटको �संगसँग देवानी वा फौजदार� �ववाद �म�न स�दैन। 

अ.बं.को ६७ नं. बमोिजम द�ु�त ढाँचामा आएको यो �फरादलाई दता� गन� नहनेु भ� प�न 

न�म�ने। 

 

स� - पाचँः देवानी म�ुामा अ�त�रम र अ�तरकाल�न आदेश स�ब�धी �यव�था 

3. अथ� म��ायल, भ�सार �वभाग, �वराटनगर भंसार काया�लय रानी �व�� अ�ण कुमार ख�डेवाल, 

ने.का.प. २०५६, अ� 8,  �न.नं. ६७७६ 

��यथ� क�पनीले �ललाम �थ�गत गन� माग स�म गर� �दएको �नवेदनमा मागै नगरेको �वषयमा 

�वेश गर� पनुरावेदन तहवाट �नण�य हनेु �वषयमा समेत परो��पमा असर पन� गर� सामान उठाई 

ल�ने भ�े समेतको �नण�य आदेश भएको देिखयो। म�ुा मा�फको रोहमा भएको कारबाह� वेर�तको 

स�व�धमा परेको उजूर� वा अ�य �ोतवाट थाहा हनु आएको �वषयमा �य�तो कारबाह� र�त वेर�त 

के छ पनुरावेदन तहवाट जा.ची वझुी कानून बमोिजम गन� गराउने अ.वं १७ नं को �यव�था 

हो। जनु म�ुामा भएको आदेश वेर�तको छ भ�न प�को �नवेदन परेको हो सो संग स�वि�धत 

म�ुा �नण�य भई �यस उपर पनुरावेदन पर� सकेप�छ म�ुाको रोहवाट श�ुको �नण�य ठ�कवेठ�क 
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वो�न ुपन�मा �नण�य हनु अिघ भएका आदेशको औिच�य सा�द�भ�क रहने देिखदैन। यसै स�दभ�मा 

पनुरावेदन तहमा आफू सम� परेको पनुरावेदनमा पनुरावेदनको रोहवाट �नण�य गनु�पन�मा सो नगर� 

एक �वषयको माग गर� परेको अ.व. १७ नं वोिजमको �नवेदनमा मागै नभएको �वषयमा समेत 

�वेश गर� भएको आदेशलाई नै भर गर� पनुरावेदकको पनुरावेदन िज�कर पगुी सकेको ठहर गर� 

पनुरावेदन खारेज गन� गरेको फैसला �मलेको नदेिखंने। 

 

स� - छः देवानी म�ुामा �माण पर��ण स�ब�धी �यव�था 

4. देवीमाया �े�नी �व�� पदम नारायण, ने.का.प. 2024, अ� 1, �न.नं. 367 

अ.ब.१७७ नं. ले �लखतको प�ा �माण रहेछ र विुझपाउं भ�यो भने जनु सकैु तहको अ�ाले 

प�न म�ुा न�छ�नएको भए वझुी �दन ुपन�। 

 

5. घ�सटे खाँ �व�� रामसखु बमा�समेत, ने.का.प. 2042, अ� 8, �न.नं. 2445 

�ववादको ज�गा वाद�ह�को भए नापीकै समयमा झगडा जनाउन ु पन� �वि�तप�मा लेिखएको 

पटवार�ले �दएको भनेको एकहरफ� खे�ाको हकमा वाद�ले श�ु �फरादसाथ �य�तो कुनै �माण 

पेश गन� नसकेको र पटवार�ले �दने कागज म�ुा परेप�छ प�न तयार हनुस�ने हुँदा अ.बं. ७७ 

नं.ले समेत उ� �लखत �माणमा �लन स�कने ि�थ�त नदेिखने। 

6. लोक बहाद�ु भ�डार� �व�� कृ�ण बहादरु बढुाथापा, ने.का.प. 2056, अ� 3, �न.नं. 6688 

रा��य �व�ध �व�ान �योगशालामा पठाइएकोमा �लखतमा लागेको �या�चेका केह� भागह� �ाप 

भई अ�य रेखाह� प�न ��ट नभएको हनुाले नमनुा �या�चेसंग तलुना गर� एक आपसमा �म�छ 

वा �म�दैन  भ�न एक�न गन� नस�कएको भ�न प�र�ण समेत हनु नसकेको ि�थ�तमा य�तो 

�लखतलाई �माणको �पमा �हण गन� �म�ने देिखएन। ��तवाद�ले ज�गाको हकको �ोत 

खलुाउन नसकेको र अ�य �माणबाट सम�थ�त नभएको ि�थतामा  फारम भरेकै भरमा मा�ै सो 

ज�गामा �नजको हका�धकार कायम रहेको भ� न�म�ने। 

 

स� - सातः देवानी म�ुाको सनुवुाइ, म�ुतवी, �थाना�तरण, फैसला र पनुरावेदन 

7. कलर ठाकुर हजाम �व�� िज. भ.ू का. स�र�समेत, ने.का.प. 2043, अ� 4, �न.नं. 2676 

�या�यक वा अध��या�यक �नण�य गन� पाउने अ�धकार �ा� अ�धकार�ले �नण�य गदा� सबूद �माणको 

मू�यांकन गर� आधार देखाई �नण�य गनु�पन�। 
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8. क�पले�र यादव �व�� �ी 5 को सरकार, ने.का.प. 2043 , अ� 6, �न.नं. 2750 

�नण�य गदा� भावनामा अडेर होइन काननुको आधारमा हनु पन�। अका� �माण वाद�ले पेश गन� 

स�न ुपन�। केवल जाहेर�को भनाईलाई मा� �माण आधार बनाउन �म�ने होइन। 

 

9. कृ�ण राज पडुासैनी �व�� भ.ू स.ु अ. आर. �ड. �भाससमेत, ने.का.प.2048 , अ� 6, �न.नं. 

4314 

मो�हयानी हक एक �यि�बाट अक� �यि�मा सन� वा नसन� भ�े कुरा �माणको मू�या�न गर� 

तो�कएको अ�धकार� �वयंले काननु बमोिजमको ���या पूरा गर� �नण�य गनु� पन�मा ज�गाधनीलाई 

ब�ुदै नबझुी फाँटवालाले म�ुाको संि�� त�य उ�ृत गर� उिचत �नण�यको ला�ग पेश गरेको 

�ट�पणीमा कुनै राय नै �य� नगर� �शासक�य �ट�पणीमा �ट�पणी उठाउनेले �य� गरेको राय 

सरहको स�झी सदर मा� लेखी �नण�य गरेको अ.बं. १८५ र यस अदालतबाट ��तपा�दत 

�स�ा�त समेत �वपर�त �नण�य भएको देिखएकोले उ� �नण�य उ��षेणको आदेश�ारा बदर 

ग�रएको छ अब काननु बमोिजम पनुः �नण�य गनु� भनी �वप�ी भ.ूस.ुका. को नाउँमा परमादेशको 

आदेश समेत जार� हनेु। 

 

स� - दशः थनुछेक र अनपुि�थत ��तवाद� स�ब�धी �यव�था 

10. ने� बहादरु ख�कासमेत �व�� पूवा�� चल �े��य अदालतसमेत, ने.का.प. 2042, अ� 11,  

�न.नं. 2549 

कत��यवाला हो भ�े प�रब�द प�ु याउने मतृकको फोटो, लाश जाँच मचु�ुका, मे�डकल बोड�को 

राय समेतलाई �माणमा �लन �म�ने हो होइन भ�ेतफ�  हेदा� अ.बं.११८ को दफा ३ को देहाय 

(२) तथा �माण ऐन, ०३१ को दफा १८ को (क) तथा (ख) ले म�ुा पूप��को �सल�सलामा 

थनुछेक �योजनको ला�ग �माणमा �लन स�कने काननुी �यव�था गरेको �व�मान देिखने। 

 

11. �स�� र� न शा�यको हकमा ब�ु र� न शा�य �व�� पनुरावेदन अदालत बटुवल �प�देह�समेत, 

ने.का.प. 2048, अ� 10, �न.नं. 4397 

अ.बं. ११८(२) मा �य�ु वा�यांशलाई हेदा� तीन वष� वा सो भ�दा बढ� कैदको सजाय ँहनेु 

म�ुामा मा� पूप��को ला�ग थनुामा रा� ने भ�े नभई तीन वष� वा सो भ�दा बढ� कैदको सजाय ँ

हनु स�ने म�ुामा समेत पूप��को ला�ग थनुा रा� न स�कने �ावधान रहेको देिखएकोले य�तो 

अव�थामा �रट �नवेदकको हकमा अ.बं. ११८(२) आकृ� हनु नस�ने भ�े िज�करसंग सहमत 

हनु नस�कने। 
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12. देवन�दन महतोको हकमा सेवक दास त�मा �व�� बारा िज�ला अदालतसमेत, ने.का.प. 2049, 

अ� 7, �न.नं. 4592 

आरो�पत कसूर गरेको �माण त�काल �व�मान भए नभएको आधारमा थनुामा राखी म�ुाको 

पूप�� गनु� पन�। थनुछेकको आदेश गदा� ��येक अ�भय�ुह�ले यो य�तो अपराधज�य काय� 

गरेको भ�े कुराको ��त�यि� �माण हनु ुपन� यी �नवेदक समेतका ��तवाद�ह�का स�ब�धमा 

केवल गो�ारा �पमा कसूरदार हो भ�े मना�सब �माण भएको हुँदा थनुामा राखी पूप�� गनु� 

भ�े आदेश भएको समेत अ.बं. ११८(२) नं.को मनसाय अनकूुल नदेिखने। 

 

13. मान बहादरु तामाङ �व�� का.िज.अ.समेत, ने.का.प. 2052, अ� 6, �न.नं. 6016 

वारदातमा समान त�य र प�रि�थ�त भएको तथा समान संल�नता भएका अ�य ��तवाद�ह�लाई 

ता�रखमा रा� ने गर� आदेश भएको, तर �नवेदकको हकमा थनुामा रा� ने गर� पनुरावेदन 

अदालतबाट आदेश भएको पाइ�छ। उपरो� बमोिजम समान संल�नता भएका ��तवाद�ह�लाई 

समान�पमा ता�रखमा रा� न ु पन�मा �नवेदकलाई थनुामा रा� ने गरेको आदेश कानून संगत 

नदेिखने। 

 

स� - एघारः फौजदार� म�ुामा �माण पर��ण स�ब�धी �यव�था 

14. कृ�ण चमार �व�� बखु� चमार, ने.का.प. २०४८, अ� 7, �न.नं. ४३२२ 

७ नं. फाराम बाहेक अ� फाराम मैले (सा�वक पेज नं. ३५०) भर� पेश गरेको छु भनी 

��तवाद�ले देखाउन नसकेको र अ�ाखानामा ०२२ सालमा नै दता� भइरहेको कागजमा कुनै 

कै�फयत ग�रएको भए �यसतफ�  छु�ै उजूर गन� स�न ुपन� गन� नसकेको �य�तो कागजलाई स�े 

क�त�मा सनुाउन ुपन� कारण केह� नदेिखने। 

 

15. च�� �सहं राजपतु �व�� िशवदेवी राजपतुनीसमेत, ने.का.प. २०४९, अ� 1, �न.नं. ४४६१ 

काननुले रिज�ेशन पार�त हनु ुपन� ��तवाद�ले पेश गरेको सो मानो छु��एको भ�े �लखत पार�त 

नभएकोमा �य�तो �लखतलाई अ.बं. ७८ नं. को ���या अपनाई स�े क�त� छु�ाउन ु पन� 

�योजन नै नदेिखने। 
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16. गौर� भ�े �गर� बहादरु �व�� �बलबहादरु हेमखुा, ने.का.प. २०५६, अ� 4, �न.नं. ६७१२ 

��तवाद�ले श�ु भ�ूम सधुार काया�लयमा ता�रख गजुार� वसेको समेत देिखन आएको अव�थामा 

�य�तो ��तवाद�लाई �लखत सनुाई रहन पन� समेत नदेिखँदा �नज ��तवाद�को िज�कर तक�  संगत 

नदेिखने। 

 

17. �ान लाल गोसाई �व�� मधसुदुन राजोपा�यायसमेत, ने.का.प. २०५९, अ� 9, �न.नं. ७१२७ 

वाद�ह�ले �फराद गदा� �माण �व�प पेश गरेको कव�ुलयतलाई दे� स�ु पाएमा नामाकरण 

गन�छु भनी ��तउ�र िज�कर �लएको पाइएताप�न म�ुा पनु� भ�दा अगा�ड नै ��तवाद�लाई सो 

कव�ुलयत वारे जानकार� भइसकेकाले मलुकु� ऐन अ.बं. ७८ नं. बमोिजम सो कव�ुलयत सनुाई 

वयान गराइरहन ुपन� अव�था समेत नदेिखने। 

 

स� - बा�ः फौजदार� म�ुाको सनुवुाइ, म�ुा �फता�, म�ुतवी, फैसला, पनुरावेदन र साधक स�ब�धी 

�यव�था 

18. �मस माशा�कल का�क� �व�� ��. �व. भ�सार काया�लयसमेत, ने.का.प. 2034, अ� 1, �न.नं. 

1051 

अपराधसँग स�बि�धत कुनै त�य �वीकार गनु� र अपराध �वीकार गनु� एउटै कुरा होइन 

अ�भय�ुले अपराधसँग स�बि�धत कुनै त�य �वीकार गद�मा �यसलाई सा�वती भ� न�म�ने। 

 

19. उमेश �संह मरुाउ �व�� �ी 5 को सरकार, ने.का.प. 2043, अ� 1, �न.नं. 2608 

 अ�भय�ु �हर� र अदालतमा समेत आफूले वारदात गरेकोमा सा�वत भएको र �नजबाट बरामद 

हनु आएको सामानह�बाट समेत सम�थ�त भइसकेकोले �नज �नद�ष रहेछ भ� स�कने अव�था 

देिखन नआउने। 

 

20. अ�धव�ा �नलम पौडेलसमेत �व�� �धानम��ी तथा म��ी प�रष�को काया�लय, ने.का.प. 

2066, अ� 10, �न.नं. 8473 

अदालतमा अ�भयोगप� दायर भएप�छ म�ुा हेन� अ�धकार�सम� प�न अ�भय�ुले आ�नो मौन 

रहने वा Guilty Plea वा Not Guilty Plea �लने हक उपभोग गन� स�छ, उसलाई बा�य गर� 

जवाफ �लन नस�कने। 

 

21. अ�धव�ा गोपीबहादरु भ�डार� �व�� �धानम��ी तथा म��ी प�रष�को काया�लयसमेत, ने.का.प. 

2069, अ� 3, �न.नं. 8789 
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म�ुा चलाउँदा �च�लत कानूनबमोिजम चलाउने, अ�न �फता� भने राजनी�तक सहम�तको आधारमा 

गन� हो र �याय र कानूनको त�वको आव�यकता नदेखाउने हो भने फौजदार� �याय �णाल� 

चरम राजनी�तककरणको �सकार हनुस�ने। सं�वधान र कानूनले प�रक�पना नै नगरेको 

राजनी�तक सहम�तलाई �थान �दई एउटा �व�धस�मत ्अ�भयोजनलाई परा�त गरेको भ�े िजक�र 

�लन ुर �य�तो आधारमा म�ुा �फता� �लन ुवा �दन ुकानून, �याय र �ववेकसंगत हनु नस�ने। 

 

कानून बहाल रहने, तर कानूनको काया��वयन भने राजनी�तक �यि� संल�न भए एकढंगले र 

अ�मा फरक ढंगले गन� �म�दैन। �यो समानता, �याय र �ववेकको मापद�डबाट समेत 

�म�दैन। व�ततुः राजनी�तक म�ुा, राजनी�तक सहम�त वा राजनी�तक काय�कता� संल�न भएको 

भ�े आधारमा कसूरको दा�य�वबाट मिु� �दने अमेघ अ�को �पमा सरकार� म�ुा  स�ब�धी 

ऐन, २०४९ को दफा २९ को �योग गन� �दन न�म�ने। 

 

22. राम ुमहतो �व�� �धानम��ी तथा म��ी प�रष�को काया�लयसमेत, ने.का.प. 2069, अ� 5, 

�न.नं. 8828 

जघ�य एवं पाश�वक �कृ�तका अपराध, मानवता �व��का अपराध, लागू औषध, मानव 

बेच�बखन, बालबा�लकाका �व��को अपराध, हातह�तयार खरखजाना  स�ब�धी 

अपराध, �यि�को बाँ�न पाउने अ�धकारलाई कुि�ठत गरेको  स�ब�धी अपराध, पेशेवर 

अपराधी�ारा ग�रएको तथा संग�ठत �पमा ग�रएको अपराध साधारणतया �फता� �लन नहनेु 

�कृ�तका म�ुाह� व�त�ुन� एवं मनासीब आधार र कारण �बना राजनी�तक दलसँग आव� 

रहेको मा� कारणबाट �फता� �लने काय� �वीकाय� हनु नस�ने। 

 

स� - ते�ः देवानी र फौजदार� म�ुामा अदालतको अ�धकार�े� स�ब�धी �यव�था 

23. धरुच�� पारख �व�� उ�ोग वािण�य �वभागसमेत, ने.का.प. २०१८, अ� 8, �न.नं. १५८ 

�नण�य गन� अ�धकार�ले आफूले पाएको कानूनको अ�धकार देखाउन पन� – �नण�य गदा� स�बि�धत 

प�लाई सूचना �दन ुपन� – सो �बपर�त भएमा बेकानूनी ठहन�। 
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24. मसईहाजी मसुलमान �व�� क�पलव�त ु िज�ला अदालतका िज�ला �यायाधीशसमेत,  ने.का.प.  

२०३१, अ� 1, �न.नं. ८६६ 

कानूनमा संशोधन भए प�न सो कानूनमा �प� �यव�था नभएस�म दायर� म�ुा हेन� अदालतको 

अ�धकार समा� भएको स�झन न�म�ने। 

 

25. इ�छा हष� ब�ाचाय� �व�� ना�त महज�न, ने.का.प.  २०४४, अ� 1, �न नं १५२७ 

�कलास गारोतफ�  तेरो मेरोको �� नमा हक बेहक हनेु गर� नगर प�ायत ऐन, २०१९ को दफा 

४९(२) को �व�� काठमाड� नगर प�ायत बैठकबाट �नण�य गरेकालाई यस अदालत �ड�भजन 

बे�बाट ०३५।८।७।४ मा �रट जार� गरेको बेगल बेगल �पको म�ुा भई हक बेहककै 

�� न �नण�य गनु�पन� ��ततु म�ुामा �नवेदकको हक नभएको भनी ठहर हनु जाँदा यस अ�धकार 

�े�बाट हक बेहकको �नण�य हनेु हुँदा ��लङ बािझएको भनी ठहर गन� न�म�ने 

 

स� - सो�ः देवानी र फौजदार� काय��व�ध सं�हतामा हकदैया र हद�याद स�ब�धी �यव�था 

26. �ोण शमशेर ज.ब.रा.समेत �व�� इि�डयन एयरलाई�स कप�रेशन, ने.का.प. २०२२, अ� 1, 

�न.नं. ३०१ 

म�ुा चलाउन ुपन� कारण कानूनी हक अ�धकार हनन ्भएको मौकाको �दन देिख उ�प� हनेु 

नक� सो स�ब�धमा लेखपढ� जाँचबझु गर� सकेप�छको �म�त देिख कारण हनु आउने। यसबाट 

अ�नि� चत कालस�म कायम रहने हुँदा म�ुा गनु� पन� कारण जनु अव�था देिख हनु आउँछ सो 

नै �म�तलाई गणना गनु� पन�। 

 

27. त�ु शमशेर ज.ब.रा. �व�� इि�डयन एयर लाई�स कप�रेसन, ने.का.प. २०२९, अ� 1, �न.नं. 

६९४ 

मतृ �यि�का हकवालाह� अ�धकार आघात भएको �यि� मा�नन नस�ने। म�ृय ु भएको 

�यि� जी�वत रहँदा �नजले नै �यि�गत �पबाट कारवाई चलाई �दलाई भराइ�लन पाउने 

कानूनले हक अ�धकार �दान ग�रराखेकोमा �य�तो �यि� मरेप�छ �य�तो हकअ�धकार ऐनमा 

�� �यव�था भएको हनुबेुगर हकवालामा सन� स�दैन र मतृ �यि�कै साथसाथै मछ�। 

अ�धकार आघात भएको �यि�ले नै ना�लस गर� भराइ�लन पाउने कानूनमा �यव�था 

भइराखेको, ��तपू�त�मा अ�धकार आघात भएको �यि� मरेप�छ उ� अ.बं.२१८ नं.अनसुार 

हकवालाले दावी �लई ना�लस गर� भराइ�लन पाउने ��ै आउँदैन। जसको अ�धकार आघात 
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भएको छ, उसैले मा� ��तपू�त�मा दावी गन� पाउने भएमा नाग�रक अ�धकार ऐनको दफा १७ 

(१) को �यव�था नै �वफल हनेु भ�े तक�  �नरथ�क। 

 

28. परमान�द �साद �संह �व�� �ी 5 को सरकार गहृ प� चायत म��ालयसमेत, ने.का.प.२०३१, 

अ� 1, �न.नं. ८७३ 

�वल�बको �स�ा�त कानूनको �पमा �यव�था भएको �स�ा�त होइन। अदालतले म�ुा 

मा�मलामा उिचत �याय गन�का ला�ग ��तपा�दत गरेको �स�ा�त हो आ�नो अ�धकार ��त सजग 

रहने �यि�लाई नै अदालतले म�त गनु� पछ�। आ�नो अ�धकारको बेवा�ता गन� �यि�लाई 

म�त गन� अदालतलाई कर ला�दैन भ�े तफ�  �वल�बको �स�ा�तमा आ�नो र�त छ। अनिुचत 

�वल�ब गन� �यि�ले मागेको उपचार गदा� कुनै अक� �यि�को हक �हतमा ��तकूल असर पन� 

जा�छ भने अदालतले �वल�ब गन�लाई म�त गन� हुँदैन। लापरवाह�को द�ुप�रणाम आफ�  भो�न ु

पद�छ। यो �स�ा�त हद�यादको �स�ा�त होइन। म�ुाको �कृती स�बि�धत प�को 

आचरण, �नजले अदालतमा आउन लगाएको समय,�नजलाई उपचार �दान गरेको ख�डमा 

�यसबाट अ�को हक वा �हतमा पन� वा पन� स�ने असर इ�या�द सबै कुरालाई सम�� गन� 

�पमा �वचार गनु� पद�छ। य�द कुनै �यि� अ�धकारको खोिजमा लापरवाह� गरेको देिखँदैन भने 

समय त�वलाई मा� बयानमा राखेर �नजको मागमा �वचार नगनु� उिचत हुँदैन। 

 

29. लाला ब�ु�मान �े� �व�� मेघराज उपा�याय, ने.का.प. २०४२, अ� 2, �न.नं. २२६४ 

एकाको हकभोग दता�को ज�गा अका�को नाममा नापी दता� भएकोमा �य�तो ज�गा नापी भई 

दता� �े�ता खडा भएको �म�तबाटै म�ुा गनु�पन� कारणको �सज�ना भएको मा�ुपन�। 

हक �माणको �मािणक अ�भलेखको �सज�ना दता� �े�ताबाटै हनेु। 

 

स� - अठारः फैसला काया��वयन स�ब�धी �यव�था 

30. च��कुमार साहू �े� �व�� ब��ल�मी जोशी, ने.का.प. 2040, अ� 9, �न.नं. 1760 

अंश म�ुाबाट अंशब�डा नछु�ी कसको हक कायम हनेु भ�े कुराको �नण�य भई नस�दै मेरो 

हकको स�पि� भनी राजीनामा गन� पाउने हक नदेिखने। 
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31. उ�तम यादव �व�� महो�र� िज.अ.समेत, ने.का.प. 2049, अ� 9, �न.नं. 4608 

म�ुा अि�तम नभई �बगो भर� भराउको दखा��तको आधारमा �ललामको कारबाह� चलाई �ललाम 

गन� पाउने काननुी �यव�थाको अभावमा म�ुाको पनुरावेदन कारबाह� च�लरहेकै ि�थ�तमा 

�ललाम गरेको ��यथ� िज�ला अदालतको काम कारबाह� काननु बमोिजम भएको भ� न�म�ने। 

 

32. �दलशोभा शा�य �व�� काठमाडौ िज.अ.समेत, ने.का.प. 2059, अ� 5, �न.नं. 7096 

फैसला बमोिजम ज�गा छुटयाई पाउँ भनी एक प�ले �दएको �नवेदनको आधारमा अक� 

प�लाई आ�नो भनाई रा� ने मौका न�दई ज�गा छुटयाउने गरेको काय� �ाकृ�तक �यायको 

�स�ा�तको ��तकूलको हनेु। 

 

स� - बाइसः फौजदार� म�ुामा ��तपू�त� तथा पी�डत राहत कोष स�ब�धी �यव�था 

33. राकेश कुमार �संह �व�� नेपाल सरकार, ने.का.प. 2064, अ� 1, �न.नं. 7810 

िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालत दवैुले जवरज�तीकरणीको महलको १० नं. र अंश 

व�डाको महलको फरक छु�ाउन सकेको देिखएन। जवरज�ती करणीको महलको १० नं. 

को �यव�था अ�तग�त �ा� हनेु अंश अंिशयारको है�सयतले नैस�ग�क अ�धकार �व�प अंश 

व�डाको महल बमोिजम स�प�ी पाउनेहोईन। जबरज�ती करणीबाट पी�डत भएको कारण 

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

लगायत जीवनको �व�भ� प�मा परेका दरुगामी असरलाई �यानमा राखी ��तपू�त� �व�प �ा� 

हनेु स�प�ी हो। 

 

34. रण बहादरु कुमाल �व�� नेपाल सरकार, ने.का.प. 2064, अ� 11, �न.नं.7900 

जबरज�तीकरणी ज�तो जघ�य अपराधबाट पी�डत बा�लकामा पन� गएको शार��रक एवं 

मान�सक पीडा एवं �यसैको कारण �नजले जीवनभर भो�नपुन� मनोवै�ा�नक, सामािजक, 

चा�र��क, पा�रवा�रक एवं आ�थ�क असर वा कल� समेतलाई म�यनजर रा�दा काननुी �यव�था 

अनसुार आधा अंश भराई �दने तफ�  �वशेष ���या अपनाउनपुन� हनु जा�छ। जबरज�तीकरणी 

महलको सो १० नं को काननुी �यव�थालाई द�ड सजायको महलको ४६ नं बमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार जबरज�ती करणीको अपराधबाट पी�डत म�हलालाई �याय �ा� हनेु होइन 

�क उ�टै पीडक प�को स�प�त खोजी गर� �ह�न ु पन� थप पीडादायक ि�थ�त सजृना हनु 

जा�छ। साथै सो कानूनी �यव�था पैतकृ स�प�तमा अंश �ा� गन� ज�तो �वाभा�वक र नैस�ग�क 

�यव�था नभई पी�डतलाई आफू उपर भएको अपराधको ��तपू�त� �व�प �ा� हनेु �वशेष 
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�यव�थाको �पमा रहेका पीडकको आधा अंश पी�डत म�हलालाई भराई �दने स�ब�धमा मलुकु� 

ऐन जबरज�तीकरणी महलको १० नं. मा �म�त २०६३।७।१७ मा संशोधन हनु ु भ�दा 

अगा�ड भएको जबरज�तीकरणीको अपराधबाट पी�डत म�हलालाई ��तवाद�बाट आधा अंश 

भराई �दने स�ब�धमा �प� काय��व�ध नभएप�न अि�तम फैसला भइसकेप�छ स�बि�धत िज�ला 

अदालत �वय�ले पी�डतलाई फैसलाको जानकार� �दई आफैले सो फैसला काया��वयन गर� 

आधा अंश �दलाई �दनपुन�।  
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