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राष्ट्िय न्य यिय न्याहय न्यर िष्त् ान
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हिष्ष्टयि ङ्ग िष्ेस

सिय न्योग: गर्यनेयिस याय न्यासल ी (Governance Facility )

प्राक्कथन
न्याययक

ननकायमा

काययरत

न्यायाधीश, कमयचारी

तथा

कानून

व्यवसायीका

अनतररक्त

अर्द्यन्याययक ननकायमा काययरत न्याययक काम गने जनशक्तक्तहरूको काययक्षमता र व्यवसाययक दक्षता
अनिवृयर्द् गने उद्देश्यले यव.सं . २०६० सालमा अध्यादे शबाट स्थापना िएको हो। अध्यादे शलाई
प्रनतस्थापन गरर हाल रायिय न्याययक प्रनतष्ठान, ऐन २०६३ बमोक्तजम कायय सम्पादन गदै आएकोछ ।
प्रनतष्ठानको सवोच्च ननकाय न्याययक प्रनतष्ठान पररषद्मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको अध्यक्षतामा
१६ सदस्यीय पररषद्को व्यवस्था गररएको छ । जसले प्रनतष्ठानको नीनत ननधायरण गने, योजना स्वीकृत
गने तथा प्रनतष्ठानबाट िए गरे का कामको समीक्षा गने लगायतका कामहरू गदयछ। यसै गरी
प्रनतष्ठानका काययकारी ननदे शकको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय काययकारी सनमनत रहेको छ। जसले
प्रनतष्ठानको तर्यबाट गननप
य ने सम्पूणय दै ननक काम कारवाही,

प्रक्तशक्षण, अननसन्धान लगायतका काययहरु

ननयनमतरुपमा गदयछ ।
प्रनतष्ठानले स्थापना कालदे क्ति नै न्यायाधीश, न्याय सेवाका अनधकृत तथा कमयचारी, सरकारी
वयकल, कानून व्यवसायी र अर्द्यन्याययक ननकायमा काययरत जनशक्तक्तको क्षमता यवकासका लानग
यवनिन्न प्रकारका प्रक्तशक्षण, काययशाला, गोष्ठी, प्रवचन, अन्तयरयया जस्ता काययरमहरू सञ्चालन गदै
आएको छ। यसका अनतररक्त प्रनतष्ठानले न्याय र कानून सम्बन्धी यवनिन्न यवषयमा अध्ययन
अननसन्धानका कामहरू समेत गदै आएको छ। प्रनतष्ठानको उद्देश्य अननरुप यवनिन्न अन्तराययिय दातृ
ननकायहरुसँगको समन्वय र सहकाययमा समेत प्रनतष्ठानले यवनिन्न प्रक्तशक्षण, गोष्ठी, सेनमनार सञ्चालन
गननक
य ा अनतररक्त अननसन्धान, प्रक्तशक्षण पाठ्यरम यवकास, स्रोत सामग्री तयारी लगायत जानकारीमूलक
पनक्तस्तकाहरु समेत तयार गरी प्रकाशन गदै आएकोछ।
यसै सन्दियमा Governance Facility (GF) सँगको सहयोगमा प्रनतष्ठानले प्रस्तनत स्रोत सामाग्री
न ी ऐनलाई प्रनतस्थायपत गदै लागू िएको मनलक
न ी अपराध (सं यहता) ऐन, २०७४,
तयार गरे कोछ। मनलक
न ी अपराध कायययवनध (सं यहता) ऐन, २०७४,
मनलक

न ी दे वानी अपराध (सं यहता) ऐन, २०७४ मनलक
न ी
मनलक

दे वानी अपराध कायययवनध (सं यहता) ऐन, २०७४ र सजाय ननधायरण ऐन, २०७४ मा व्यवस्था िएका
यवयवध यवषयहरुका बारे मा अदालत तथा न्याययक ननकायमा काययरत न्यायाधीश तथा अनधकृतहरु,
सरकारी वकीलहरु, कानून व्यवसायीहरु, यवनिन्न ननकायमा काययरत कानून अनधकृतहरु तथा कानून र
न्यायका अन्य सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउनन यो

स्रोत सामाग्रीको प्रमनि उद्देश्य हो। यो

स्रोत सामाग्री मूलरुपमा रायिय न्याययक प्रनतष्ठानले अपराध सं यहताका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुका
लानग सञ्चालन गने प्रक्तशक्षण काययरमका सहिागीहरुलाई स्रोत सामाग्री रुपमा प्रयोग गनय सयकने गरी

तयार गररएको छ। यसबाट न्याय र कानूनका सरोकारवालाहरु सवैलाई लाि पनग्ने कनरामा प्रनतष्ठान
यवश्वस्त छ।
प्रस्तनत स्रोत सामग्री तयार गने काययमा सं लग्न रहनन िएका यवनिन्न यवषयका यवज्ञहरु जसले
अथक पररश्रम गरी यो रुपमा तयार गननय ियो वहाहरुको सो योगदानको उच्च कदर गदै वहाहरु प्रनत
प्रनतष्ठान हार्दयक आिार प्रकट गदयछ । साथै यो स्रोत सामग्री तयार गनय आनथयक सहयोग प्रदान गने
सहयोगी सं स्था गियनेन्स फ्यानसनलटी (Governance Facility) का प्रमनि केरोनलन िानदे नायवले र
नसननयर प्रोग्राम एण्ड पाटयनरनसप अयर्सर,

ह्यूमन राईट्स श्री सनमर क्तिनमरे लाई पनन धन्यवाद र्दन

चाहान्छ । त्यस्तै यो स्रोत सामग्री तयार गनय र प्रकाशन गने काययमा व्यवस्थापकीय प्रबन्धका लागी
प्रनतष्ठानका रक्तजिार श्री गजेन्र बहादनर नसं ह र प्रनतष्ठानका काययरम व्यवस्थापक श्री राजन के.सी. र
प्रनतष्ठानका अन्य कमयचारीहरु प्रनत

प्रनतष्ठान धन्यवाद र्दन चाहान्छ ।
राक्त्िय न्याययक प्रनत्ठान

यवषय सूची
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यवषय
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फौजदारी कार्यविधि (संविता) ऐन २०७४ का मूलभूत विशेषतािरू
- उपेन्द्र प्रसाद गौतम

१. सामान्द्र् पररचर्
सारिान कानूनद्वारा सृजना गररएका िक अधिकारको िनन भएको अिस्थामा सोको
उपचार िा प्रचलनको लाधग अलम्िन गररने कानूनलाई कार्यविधि कानून भनीन्द्छ। धिषेश गरी
मुद्दा माधमला िा वििादको धनरोपणका रोिमा साधिकार धनकार्िाट िाध्र्ात्मक रुपमा पालना िा
लागु गररने कानून नै कार्यविधि कानून िो। कार्यविधि कानूनको उपेक्षा गररएको िा सोको पालना
िा अिलम्िन नगररएको धनणयर्ले िैिता पाउन सक्दै न अथायत त्र्स्तो धनणयर् त्रुटीपूणय माधनन्द्छ।
कार्यविधि कानूनले वििादको धनरोपण प्रकृर्ामा एकरुपता कार्म गनुक
य ो साथै धनणयर् प्रकृर्ामा
सरल तथा िोिगम्र् मागयदशयन गदयछ। र्सिाट न्द्र्ावर्क प्रकृर्ाको धनश्चितता तथा स्िच्छ न्द्र्ार्को
प्रत्र्ाभूती िुन्द्छ। कार्यविधि कानूनलाई दे िानी र फौजदारी गरी दुइ भागमा विभाजन गररएतापधन
प्रस्तुत श्चशषयकमा फौजदारी कार्यविधि (सविता) ऐन, २०७४ का मुलभूत विशेषताको चचाय गने
प्रर्ास गररएको छ।

२. फौजदारी कार्यविधि (संविता) ऐन २०७४ का मुख्र् विशेषतािरू
फौजदारी कार्यविधि सं विताका मुख्र् विशेषतािरू दे िार् िमोश्चजम छन्:
 फौजदारी कार्यविधिसम्िन्द्िी एकीकृत कानून
प्रस्तुत ऐनको प्रस्तािनामा नै फौजदारी मुद्दाको अनुसन्द्िान, अधभर्ोजन, दार्री,
ु ाइ र वकनारा तथा सोसँग सम्िश्चन्द्ित अन्द्र् कार्यविधि र त्र्स्ता मुद्दामा भएको
कारिािी, सुनि
फैसला कार्ायन्द्िर्न सम्िन्द्िी प्रचधलत कानूनलाई सं शोिन र एकीकरण गरी कार्यविधि
कानूनलाई सरलीकृत र समर्ानुकूल िनाउन भन्ने उद्धेश्र् उल्लेख भएको सन्द्दभयमा र्स
ऐनले विधभन्न कानूनिरूमा छररएका कानूनिरूलाई एकीकृत गनुक
य ो साथै समर् सापेक्ष केिी
नर्ाँ

व्र्िस्थािरू

समेत

समािेश

गदै

विधभन्न

समर्मा

प्रधतपादन

भएका

कानूनी

धसद्दान्द्तिरूलाई समेत समर् सापेक्ष रुपमा समािेश गरी एकीकृत र सरल तथा िोिगम्र्
कानूनी व्र्िस्था गरे को पाइन्द्छ।



फ्र्ाकल्टी/श्चजल्ला न्द्र्ार्ािीश, राविर् न्द्र्ावर्क प्रधतष्ठान।

2 | दे िानी तथा फौजदारी संवितासम्िन्द्िी स्रोत पुश्चस्तका

 फौजदारी मुद्दाको स्पष्ट पररभाषा
प्रस्तुत ऐनको दफा २ को खण्ड(ठ) मा फौजदारी मुद्दा भन्नाले अनुसूची १, अनुसूची
२, अनुसूची ३ िा अनुसूची ४ अन्द्तगयतका मुद्दािरू सम्झनु पछय भनी स्पष्ट पररभाषा गरे को
पाइन्द्छ। र्सिाट कुन मुद्दा फौजदारी िुन भनी वकटानी भएको छ।
 सामान्द्र् कानून
कुनै

खास

कसूरको

अनुसन्द्िान,

अधभर्ोजन,

कारिािी

िा

अधिकारक्षेत्रको

सम्िन्द्िमा कुनै छु ट्टै ऐनद्वारा विशेष व्र्िस्था भएकोमा सोिी िमोश्चजम िुने र सो िािेक
अन्द्र् कार्यविधिको विषर्मा र्स ऐन िमोश्चजम िुनेगरी प्रस्तुत ऐनलाई सामान्द्र् कार्यविधि
कानूनको रुपमा राश्चखएको छ।1
 अनुसन्द्िान, अधभर्ोजन र मुद्दा िेने धनकार्को भूधमकामा अधभिृवद्ध
प्रस्तुत ऐनमा सम्िश्चन्द्ित प्रिरी कार्ायलर्ले जािेरी िा सूचना दताय गनय इन्द्कार
गरे मा सम्िश्चन्द्ित श्चजल्ला सरकारी िवकल कार्ायलर्मा दताय गनय सवकने व्र्िस्था2 गरे को छ
भने कुनै व्र्श्चिलाई कसूरको अनुसन्द्िानको धसलधसलामा पक्राउ गनय पने भएमा मुद्दा िेने
अधिकारी िाट अनुमधत धलएर मात्र पक्राउ गनय पने व्र्िस्था गरे को छ। तर तत्काल
पक्राउ गनय पने अिस्था भई पक्राउ गनय अनुमधत धलन सम्भि नभएमा अनुसन्द्िान
अधिकारीले तत्कालै जरुरी पक्राउ पूजी जारी गरी पक्राउ गरी मुद्दा िेने अधिकारी समक्ष
पेश गरी स्िीकृधत धलएर मात्र मुद्दाको कारिािी गनय सवकने व्र्िस्था गरे को छ।3 र्ी
व्र्िस्थािरूिाट अनुसन्द्िान, अधभर्ोजन र मुद्दा िेने धनकार्को भूधमकामा अधभिृवद्ध भएको
दे श्चखन्द्छ।
 अनुसन्द्िान गनय विशेष टोली गठन गनय सक्ने4
र्स ऐनको अनुसूची १ िा २ को कुनै कसूरको गम्भीरता िेरी छु ट्टै अनुसन्द्िान टोधल
गठन गनय उपर्ुि दे श्चखएमा विशेषज्ञ समेत रिे को अनुसन्द्िान टोली गठन गरी अनुसन्द्िान
गनय सवकने व्र्िस्था गररएको छ।
 अन्द्र् न्द्र्ावर्क तथा अिय न्द्र्ावर्क धनकार्लाईसमेत लागू िुने
प्रस्तुत ऐन सामान्द्र् कानून भएकोले कुनै खास कसूरको अनुसन्द्िान, अधभर्ोजन,
कारिािी िा अधिकारक्षेत्रको सम्िन्द्िमा कुनै छु ट्टै ऐनद्वारा विशेष व्र्िस्था भएकोमा िािे क

1
2
3
4
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अन्द्र् सामान्द्र् कार्यविधिको विषर्मा जुनसुकै न्द्र्ावर्क तथा अिय न्द्र्ावर्क धनकार्को लाधग
प्रस्तुत ऐन लागु िुने व्र्िस्था भएको पाइन्द्छ ।5
 विरासतमा राख्न सवकने अिधि र कार्यविधिको व्र्िस्था
कुनै व्र्श्चिलाई कसूरको अनुसन्द्िानको लाधग पक्राउ गरे पधछ चौिीस घण्टाधभत्र
जधतसक्दो चाँडो मुद्दा िेने अधिकारी समक्ष उपश्चस्थत गराउन पनेछ र सो विपररत विरासतमा
राख्न पाइने छै न। उल्लेश्चखत म्र्ाद भन्द्दा िढी विरासतमा राख्नु परे मा अनुसन्द्िान गने
धनकार्ले सरकारी िवकल कार्ायलर् माफयत अधभर्ोग लागेको आिार र विरासतमा राखी
अनुसन्द्िान गनुप
य ने कारण समेत खुलाई मुद्दा िेने अधिकारी समक्ष अनुमधतको लाधग धनिेदन
ददनपने व्र्िस्था गररएको छ। र्सरी विरासतमा राख्नपने आिश्र्क दे श्चखएमा िढीमा पच्चीस
ददनसम्मको लाधग विरासतमा राख्न ददन सवकने व्र्िस्था ऐनको दफा १४ मा गररएको छ।
त्र्सै गरी अनुसूची -१ अन्द्तगयतको कसूर मध्र्े रािपधत उपरको आक्रमण, जासूसी, सै धनक
भड्काउने, नेपाल राज्र् विरुद्ध र्ुद्ध गने िा नेपालसँग र्ुद्धमा सं लग्न राज्र्का सेनालाई
सिर्ोग गने िा विस्फोटक पदाथय, अपिरण र शरीर िन्द्िक सम्िन्द्िी कसूरको अनुसन्द्िान
पच्चीस ददनको समर्ािधिधभत्र पूरा िुन नसक्ने भन्ने कारण सवितको प्रधतिेदन अनुसन्द्िान
गने अधिकारी तथा सरकारी िवकल दुिैले मुद्दा िेने अधिकारी समक्ष पेश गरे मा िढीमा
पन्द्र ददनसम्म थप विरासतमा राख्न ददन सवकने व्र्िस्था गररएको छ।6 उल्लेश्चखत कानूनी
व्र्िस्थाले केिी मुद्दािरूमा प्रस्तुत सामान्द्र् कानून अन्द्तगयत पधन विरासतमा राख्नसक्ने अिधि
थप १५ ददनसम्म िढाएको दे श्चखन्द्छ। र्सिाट केिी मुद्दािरूलाई विशेष मित्ि ददइ सोको
अनुसन्द्िानलाई समेत विशेष गम्भीर रुपमा धलएको दे श्चखन्द्छ। तर केिी विशेष पररश्चस्थतीमा
भने कसूरको प्रकृधत िेरी अनुसन्द्िान अधिकारीले पचाय खडा गरी तारे खमा राखी अनुसन्द्िान
गनय सक्ने व्र्िस्था समेत उल्लेश्चखत कानूनी व्र्िस्था अन्द्तगयत नै गररएको छ। त्र्सै गरर
विरासतमा रिे को व्र्श्चिलाई िरौट िा जमानत धलइ िाश्चजर जमानी िा तारे खमा राखी
अनुसन्द्िान गनय सवकने व्र्िस्था समेत प्रस्तुत ऐनमा गररएको छ।7
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 नेपाल िाविर भए गरे को कसूरको अनुसन्द्िान
र्स सम्िन्द्िमा प्रस्तुत सं विताको दफा ३० मा भएको व्र्िस्था धनम्नानुसार रिेको
छ:(१) नेपाल िाविर भए गरे को कसूरको सम्िन्द्िमा नेपालको अदालतमा मुद्दा चल्ने कानूनी
व्र्िस्था भएमा र्स ऐनमा अन्द्र्त्र जुनसुकै कुरा लेश्चखएको भए तापधन दे िार्
िमोश्चजमको रीत पुर्र्ाई भएको त्र्स्तो कसूरको अनुसन्द्िान र्सै ऐन िमोश्चजम
रीतपूिक
य भए गरे को माधननेछ :(क) नेपालका अदालतमा मुद्दा चल्न सक्ने फौजदारी कसूरको अनुसन्द्िान एक
ु का अधिकार प्राप्त अनुसन्द्िान अधिकारीिाट िुन सक्ने गरी कुनै
अकाय मुलक
ु सँग कुनै सश्चन्द्ि भएको रिेछ भने त्र्स्तो सश्चन्द्िको व्र्िस्था िमोश्चजम
मुलक
भएको अनुसन्द्िान,
(ख) खण्ड (क) िमोश्चजमको सश्चन्द्ि भएको रिेनछ भने कूटनैधतक माध्र्म माफयत
ु को अनुमधत प्राप्त गरी त्र्स्तो मुलक
ु को अधिकार प्राप्त
कसूर भएको मुलक
अधिकारीको सिर्ोगमा नेपाल सरकारले तोकेको अनुसन्द्िान अधिकारीले
गरे को अनुसन्द्िान,
(ग) खण्ड (क) िा (ख) िमोश्चजम अनुसन्द्िान िुन सक्ने अिस्था रिेनछ भने जुन
ु मा
मुलक

कसूर

भएको

िो

सोिी

ु को
मुलक

अधिकार

प्राप्त

अनुसन्द्िान

अधिकारीले गरे को अनुसन्द्िान,
(घ) खण्ड (ग) िमोश्चजम पधन सम्भि नभएको अिस्थामा जुन इलाकामा अधभर्ुि
फेला परे को छ सोिी इलाकामा िा अधभर्ुि फेला नपरे कोमा धनजको स्थार्ी
िसोिास भएको इलाकाको अधिकार प्राप्त अनुसन्द्िान अधिकारीले गरे को
अनुसन्द्िान।
(२) उपदफा (१) िमोश्चजम भएको अनुसन्द्िानको प्रधतिेदन िा त्र्ससँग सम्िश्चन्द्ित
धलखतिरू नेपाली भाषा िािे कको अन्द्र् भाषामा भएका रिेछन् भने त्र्स्ता धलखतको
नेपाली भाषामा प्रामाश्चणक अनुिाद गरी अदालतमा पेश गनुय पनेछ।
 फौजदारी मुद्दाको कारिािीमा पीधडतको सिभाधगता8
कुनै कसूरका सम्िन्द्िमा कुनै व्र्श्चिका विरुद्ध मुद्दा चलाउन तत्काल सङ्कधलत
सिुद प्रमाण पर्ायप्त नभई सरकारी िवकलले मुद्दा नचल्ने धनणयर् गरे कोमा त्र्स्तो कसूरमा कुनै
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व्र्श्चिको धनजी सम्पश्चि िा धिगो िाधन, नोक्सानी सम्िन्द्िी दे िानी दावर्त्िका विषर् समेत
समािेश भएको रिेछ भने िा उपल्लो तििाट मुद्दा चल्ने धनणयर् गरे मा सरकारी िवकलले
सोको सूचना जािेरिाला िा त्र्स्तो कसूरिाट पीधडत व्र्श्चिलाई सम्िश्चन्द्ित अनुसन्द्िान
अधिकारी माफयत ददनु पने व्र्िस्था गनुक
य ो साथै पीधडत लाई क्षधतपूधतय भराइददन दािी धलने
समेतको व्र्िस्था गरे को छ।


अधभर्ोजन तथा मुद्दाको दार्री र पीधडतलाई क्षधतपूधतय भराइ ददने दािी9
प्रस्तुत सं विताले अधभर्ोग पत्रमा खुलाउन पने वििरणलाई विस्तृतीकरण गरे को छ भने
पीधडतलाई क्षधतपूधतय भराइददनको लाधग समेत अधभर्ोमा नै दािी धलनपने व्र्िस्था गदै मुद्दा
नचल्ने

धनणयर्

गरे कोमा

पीधडतको

िानी

नोक्सानी

भएको

विगो

समेतका

दे िानी

दावर्त्िसम्िन्द्िी सूचना सरकारी िवकल माफयत पीधडतलाई ददनपने व्र्िस्था गररएको छ।
त्र्स्तोमा सम्िश्चन्द्ित व्र्श्चिले ६० ददनधभत्र आफैँले मुद्दा दार्र गनय सक्ने व्र्िस्था समेत
गरे को छ।


सजार् कम गने माग दािी धलई अधभर्ोग पत्र दार्र गनय सवकने10
कुनै कसूरको अधभर्ुिले अनुसन्द्िान अधिकारीलाई त्र्स्तो कसूरको अनुसन्द्िान गनय
सिर्ोग पुर्र्ाएमा त्र्स िापत त्र्स्तो अधभर्ुिलाई कानून िमोश्चजम िुने सजार्मा छु ट िुन
अनुसन्द्िान अधिकारीले सरकारी िवकल समक्ष धसफाररस गनय सक्नेछ। सरकारी िवकलले
त्र्स्तो धसफाररसलाई समेत विचार गरी अधभर्ुिले आफूले गरे को कसूर अनुसन्द्िान
अधिकारी िा सरकारी िवकल समक्ष पूणय रुपमा स्िीकार गरी साधिती भएमा धनजलाई िुने
सजार्मा पच्चीस प्रधतशतसम्म र अधभर्ुिले आफू समेत सं लग्न भएको कसूरमा साधित भई
सो कसूरमा सं लग्न अन्द्र् कसूरदार िा धगरोि िा कसूर गराउन धनदे शन ददने मुख्र् व्र्श्चि
िा कसूरको सम्िन्द्िमा विस्तृत तथ्र् िताउन िा कसूरमा सं लग्न व्र्श्चिलाई पक्राउ गनय िा
कुनै सङ्गदठत िा समूिगत रुपमा भएको कसूर भए सो कसूरमा सं लग्न अन्द्र् व्र्श्चििरू िा
त्र्स्तो कसूरको आपराधिक षडर्न्द्त्र िुने स्थान दे खाउन, कसूर गनय प्रर्ोग िुने सिारी सािन,
र्न्द्त्र, उपकरण िा अन्द्र् िस्तु िा िातिधतर्ार िरामद गनय िा जफत गनय सघाउ पुर्र्ाएको
भए धनजलाई िुने सजार्मा पचास प्रधतशतसम्म छु ट ददन प्रस्ताि गरी शतय सवितको माग
दािी धलई अधभर्ोगपत्र दार्र गनय सक्नेछ। तर सजार् छु टको माग दािी गनयको लाधग

9
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सम्िश्चन्द्ित मुद्दाको धमधसल सं लग्न कागजातिाट त्र्स्तो अधभर्ुिले त्र्स्तो सिर्ोग गरे को
कुरा स्पष्ट रुपमा दे श्चखनु पनेछ भन्ने कानूनी व्र्िस्था गररएको छ।
उल्लेश्चखत कानूनी व्र्िस्था भए तापधन दे िार्का कसूरका सम्िन्द्िमा िा अिस्थामा
सजार्मा छु ट िुने माग दािी गनय सवकने छै न भन्ने व्र्िस्था समेत गरे को छ:
(क) एकपटक र्स दफा अन्द्तगयतको सुवििा पाइसकेको,
(ख) कैद सजार् पाएकोमा त्र्स्तो कैद भ ुिान गरे को अिधि तीन िषय पूरा नगरे को,
(ग) जुन कसूरमा अधभर्ोग लगाइने िो त्र्स्तै कसूरमा एक पटक सजार् पाइसकेको।
साथै उल्लेश्चखत व्र्िस्था िमोश्चजम सजार्मा छु ट पाउने गरी अधभर्ोगपत्र दार्र
भइसकेपधछ त्र्स्तो अधभर्ुिले अदालतमा अनुसन्द्िान अधिकारी िा सरकारी िवकल समक्ष
ददएको भन्द्दा फरक िर्ान ददएमा िा प्रधतकूल प्रमाण ददएमा िा आफ्नो कसूर इन्द्कार गरे मा
िा न्द्र्ावर्क कारिािीमा सिर्ोग नपुर्र्ाएमा धनजले र्स दफा िमोश्चजमको सुवििा पाउन
सक्ने छै न। प्रस्तुत फरक िर्ान ददएमा िा प्रधतकूल प्रमाण ददएमा भन्ने कुराको एवकन गनय
पने कुरा छलफल र ब्र्ाख्र्ाको विषर् िन्नसक्ने दे श्चखन्द्छ। र्सरी छु ट पाउन नसक्ने भन्ने
अिस्थामा सरकारी िवकलले प्रस्ताि गररएको छु ट सजार् रद्द गरी थप सजार्को माग गरी
अदालतमा धनिेदन ददनु पनेछ र त्र्स्तो धनिेदन सोिी अधभर्ोग पत्रको अधभन्न अङ्ग िुनेछ भन्ने
समेतको कानूनी व्र्िस्था गरे को पाइन्द्छ।


खास वकधसमका सानाधतना कसूरमा मुद्दा दार्र गनय आिश्र्क निुने
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पविलो पटक गरे को एक िजार रुपैर्ाँसम्म विगो भएको िगलीमारासम्िन्द्िी कसूर,
पविलो पटक गरे को धभक्षा माग्ने कसूर, तीन िजार रुपैर्ाँसम्म जररिाना िा एक मविनासम्म
कैद िा दुिै सजार् िुने पविलो पटक गरे को अन्द्र् कुनै कसूर जस्ता सानाधतना कसूरमा मुद्दा
दार्र गनुय व्र्ििाररक नभएको िा साियजधनक वितलाई खास असर नपने दे श्चखएमा सरकारी
िवकलले

त्र्स्तो

अधभर्ुिलाई

भविष्र्मा

त्र्स्तो

कसूर

नगने

किुधलर्त

गराई

मिान्द्र्ार्ाधिििाको स्िीकृधत धलई त्र्स्तो व्र्श्चि विरुद्ध मुद्दा दार्र नगने धनणयर् गनय सक्नेछ
तर त्र्सरी मुद्दा नचलाउने धनणयर् गनुअ
य श्चघ सरकारी िवकलले कसूरको धिगो जफत गनुय पनेछ
भन्ने कानूनी व्र्िस्था गररएको छ। र्सरी जफत गररएको धिगो कसूरिाट पीधडत व्र्श्चि
रिेछ भने धनजलाई र नभएमा कानून िमोश्चजम स्थावपत पीधडत राित कोषमा दाश्चखला गनुय
पनेछ।
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उल्लेश्चखत मुद्दा दार्र नगररएकोमा त्र्स्तो व्र्श्चिले त्र्स्तो धमधतिाट तीन िषय धभत्र
र्स ऐन अन्द्तगयतको कुनै कसू र गरे मा धनजलाई पविले गरे को कसूरको सजार् समेत थप
िुनेछ। तर र्सरी मुद्दा नचलाउने धनणयर् भएकोमा पीधडतलाई तत्काल त्र्सको सूचना ददनु
पनेछ भन्ने समेतको कानूनी व्र्िस्था पधन प्रस्तुत प्राििान अन्द्तगयत नै गररएको छ।


थप दािी धलन सवकने र अधभर्ोगपत्र सं शोिन गनय सक्ने
कुनै

मुद्दा

अदालतमा

दार्र

भैसकेपधछ

त्र्स्तो

मुद्दामा

अन्द्र्

सम्िद्ध

थप

प्रमाणिरूिाट मुद्दा दार्र भैसकेका अधभर्ुि िािेक अन्द्र् अधभर्ुििरू उपर समेत दािी धलनु
पने भएमा िा मुद्दा दार्र भई अधभर्ुि कार्म भई सकेका व्र्श्चि उपर थप अधभर्ोग
लगाउनु पने दे श्चखएमा त्र्सको कारण खुलाई थप अनुसन्द्िान गनय लगाई अन्द्र् थप
अधभर्ुिको िकमा समेत थप दािी धलई सरकारी िवकलले मुद्दा दार्र गनय सक्ने कानूनी
व्र्िस्था प्रस्तुत सं विताको दफा ३५ ले गरे को छ। त्र्सै गरी एकपटक दार्र भैसकेको
मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पविले धलएको माग दािी सं शोिन गनुय पने दे श्चखएमा
अधभर्ोगपत्रमा सं शोिन गनय शुरु तिको सम्िश्चन्द्ित अदालतमा कारण खुलाई धनिेदन ददन
सक्ने व्र्िस्था सं विताको दफा ३६ र मुद्दाको अधभर्ोगपत्रमा सानाधतना त्रुटी भई सच्र्ाउनु
परे मा सम्िश्चन्द्ित सरकारी िवकलले श्चजल्ला अदालत समक्ष त्र्सको कारण खुलाई धनिेदन
ददन सक्ने व्र्िस्था सं विताको दफा ३७ ले गरे को छ।


कसूरको िगीकरण र पृथक कार्यविधिको व्र्िस्था
प्रस्तुत सं विताको पररभाषा खण्डमा गम्भीर कसूर भनी तीन िषयभन्द्दा िढी दश
िषयसम्म कैद सजार् िुने र जघन्द्र् कसूर भनी जन्द्मकैद िुने िा दश िषयभन्द्दा िढी कैद िुने
कसूर सम्झनु पछय भनी पररभाषािाटै कसूरको िगीकरण गरे को पाइन्द्छ। र्सिाट गम्भीर
कसूर र जघन्द्र् कसूर अथायत तीन िषयभन्द्दा कम कैदको सजार् िुने कसूरलाई सानाधतना
कसूर मान्न सवकने भएतापधन दफा ३४ मा सानाधतना कसूरको वििरण समेत उल्ले ख गरे को
दे श्चखंदा त्र्सलाई समेत कसूरको िगीकरण अन्द्तगयत नै िेनप
यु ने िुन्द्छ र र्सिाट सामान्द्र् र
मुद्दा नचलाउन सवकने प्रकृधतका गरी सानाधतना कसूर पधन दुइ प्रकारका िुने दे श्चखन आर्ो।
साथै प्रस्तुत सं विता समान्द्र् कानूनको रुपमा रिे तापधन र्सले विशेष कानूनमा भएको
व्र्िस्थालाई असर नगने गरी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्द्िान र कारिािी तथा फैसला
कार्ायन्द्िर्नको सम्िन्द्िमा पृथक कार्यविधिको व्र्िस्था गरे को छ। साथै प्रस्तुत सं विताले
दुधनर्ािादी र सरकारिादी मुद्दामा समेत एकीकृत कार्यविधिको व्र्िस्था गरे को दे श्चखन्द्छ ।
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अदालतको क्षेत्राधिकारको स्पष्ट व्र्िस्था
प्रस्तुत सं विताको पररच्छे द ४ मा दफा ४५ दे श्चख दफा ४९ सम्म अदालतको
क्षेत्राधिकार सम्िन्द्िी स्पष्ट व्र्िस्था गरी कुन कुन अिस्थामा कुन अदालतले मुद्दाको
कारिािी गनुप
य ने िा कारिािी गनय सक्ने िो भन्ने समेतको विस्तृत र स्पष्ट व्र्िस्था गरे को
छ। अधिकार क्षेत्र सम्िन्द्िी उल्लेश्चखत व्र्िस्था विश्वव्र्ापी विधिशास्त्रीर् मान्द्र्तामा आिाररत
रिेको माधनन्द्छ। साथै कुनै अधभर्ोगपत्र िा उजुरी अधिकारक्षेत्र नभएको िा िेररतको भएमा
दरवपठ गनुप
य ने र िदम्र्ाद धभत्र दरवपठ भएकोमा िाटोको म्र्ाद िािेक १५ ददन धभत्र
अधिकारक्षेत्र भएको अदालतमा दताय गराउन सक्ने व्र्िस्था, गदै अधिकार क्षेत्र नभएको
अिस्थाको पररणाम धनिायरण समेत प्रस्तुत सं विताले गरे को छ। अधिकार क्षेत्रको अभािमा
दरवपठ भएपिात १५ ददन धभत्र अधिकारक्षेत्र भएको अदालतमा दताय गराउन सक्ने
व्र्िस्थाले िदम्र्ाद िढाएको अिस्था दे श्चखन्द्छ।12



ु ाइिरू
विधभन्न चरणका सुनि
प्रस्तुत सं विताले अधिकार क्षेत्र र िदम्र्ाद सम्िन्द्िमा13 प्रश्न उठे मा पविले सोिी
ु ाइको
विषर्मा एवकन गरी मुद्दाको कारिािी अगाडी िढाउन पने भनी प्रारश्चम्भक सुनि
व्र्िस्था गरे को छ भने ठिर गनुप
य ने कुरा र्वकन गनयको लाधग िादी प्रधतिादी िीच छलफल
ु ाइ छलफल सम्िन्द्िी व्र्िस्था पधन प्रस्तुत सं विताले गरे को
गराउन सक्ने14 पूि य सुनि
पाइन्द्छ। सो िािे क अधभर्ुिले कसूर स्िीकार गरे मा तत्काल फैसला गनय पने15 व्र्िस्था र
दुधनर्ािादी तथा केिी सरकारिादी मुद्दामा समेत धमलापत्र िुनसक्ने16 व्र्िस्था पधन प्रस्तुत
सं वितामा गररएको छ। र्स िािेक सजार् धनिायरण ऐन, २०७४ ले सजार् धनिायरणको लाधग
ु ाइको व्र्िस्था समेत गरे को छ।
पधन छु ट्टै सुनि

12
13
14
15
16
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मुद्दा वफताय सम्िन्द्िी व्र्िस्था17
प्रस्तुत सं विताले सामान्द्र्त एकपटक दार्र भएको मुद्दा वफताय धलन सवकने छै न भन्ने
व्र्िस्था गरे को छ। तर केिी मुद्दािरूको उल्लेख गरी ती मुद्दािरू िािेक अन्द्र् मुद्दािरूमा
केिी प्रकृर्ािरू तोवक उि प्रकृर्ा पूरा गरी मुद्दा वफताय धलन सवकने व्र्िस्था गरे को
पाइन्द्छ। र्सरी वफताय धलन नपाइने मुद्दािरूको सूची नै ऐनमा ददएको कारण अि सरकारले
जुनसुकै वकधसमका मुद्दा वफताय धलन नपाइने व्र्िस्थाको प्रत्र्ाभूती भएको दे श्चखन्द्छ। र्सिाट
नागररक अधिकारको सन्द्दभयमा सीधमत सरकारको अििारणाको समेत प्रत्र्ाभूत भएको
दे श्चखन्द्छ।



फैसला कार्ायन्द्िर्नमा शीघ्रता
अदालतले गरे को फैसला िा अश्चन्द्तम आदे श उपर श्चचि निुझ्ने पक्षले फैसला
भएको थािा पाएको धमधतले तीस ददनधभत्र पुनरािेदन गनय सक्ने व्र्िस्थाले पुनरािेदन गनय
ु ाई िुँदाका िखत मुद्दाको
पाउने अिधि घटाएको अिस्था दे श्चखन्द्छ भने अदालतिाट मुद्दा सुनि
पक्ष िा धनजको िाररस उपश्चस्थत भएको िा धनजको कानून व्र्िसार्ी उपश्चस्थत भई ििस
पैरिी गरे को रिेछ र सोिी ददन फैसला भएको रिेछ भने मुद्दाको पक्षले त्र्स्तो फैसला
भएको थािा पाएको माधनने व्र्िस्था तथा फैसला भएको धमधतले एक िषयको अिधि नाघेपधछ
पक्षले फैसला भएको स्ितः थािा पाएको माधनने व्र्िस्था प्रस्तुत सं विताले गरे को छ18।
साथै केिी मुद्दािरूमा कैद िापत रकम धतनय सवकने19 व्र्िस्था पधन प्रस्तुत सं विताले गरे को
छ। उल्लेश्चखत कानूनी व्र्िस्थाले फैसला कार्ायन्द्िर्नमा शीघ्रता िुने अपेक्षा गनय सवकन्द्छ।



साक्षी िा पीधडतको सं रक्षण र पीधडत िा साक्षीको पररचर् गोप्र् राश्चखने
प्रस्तुत सं विताले कुनै खास कसूरिाट पीधडत व्र्श्चि िा साक्षीको पररचर् साियजधनक
गदाय त्र्स्तो व्र्श्चि िा साक्षीको सामाश्चजक प्रधतष्ठा िा इज्जत उपर प्रधतकूल प्रभाि पनय सक्ने
िा धनज उपर अधभर्ुि िा अन्द्र् कुनै पक्षिाट अनुश्चचत डर, त्रास िा भर् िुन सक्ने िा
धनजको जीउ, ज्र्ानको सुरक्षामा प्रधतकूल असर पनय सक्ने दे श्चखएमा त्र्स्तो व्र्श्चि िा
साक्षीको नाम, थर, ितन िा धनजको िािुको नाम िा धनजको पररचर् िुन सक्ने अन्द्र् कुनै

17
18
19
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िुधलर्ा गोप्र् राख्न अनुसन्द्िान अधिकारीले सरकारी िवकल माफयत अदालतलाई अनुरोि गनय
सक्ने र अदालतले त्र्स्तो पीधडत व्र्श्चि िा साक्षीको नाम, थर, ितन, धनजको िािुको नाम
िा धनजको पररचर् गोप्र् राख्ने गरी आदे श ददन सक्ने व्र्िस्था गरे को छ। र्सरी गोप्र्
ु ाईका िखत िा सो सम्िन्द्िी प्रकाशन गदायका िखत
राश्चखएको वििरण मुद्दाको सुनि
काल्पधनक नामिाटै प्रकाशन गनुय पने20 व्र्िस्था पधन प्रस्तुत सं विताले गरे को छ। साथै
अनुसूची –१ िा अनुसूची –२ अन्द्तगयतको कसूर सम्िन्द्िी कुनै मुद्दामा िा कुनै खास
कसूरिाट पीधडत व्र्श्चि िा कुनै मुद्दाको साक्षीको रुपमा रिेका कुनै व्र्श्चिलाई अदालत
समक्ष उपश्चस्थत िुन िा अदालतमा िकपत्र गररसकेपधछ आफ्नो सुरक्षामा खतरा रिेको छ
भन्ने लागेमा धनजले त्र्सको कारण खुलाई सुरक्षाको प्रिन्द्ि गररददन अदालत समक्ष अनुरोि
गरे मा अदालतले त्र्स्तो साक्षीको सुरक्षाको प्रिन्द्ि गनय सम्िश्चन्द्ित धनकार्लाई आदे श ददन
सक्ने र अदालतले आदे श ददएमा त्र्स्तो सुरक्षाको प्रिन्द्ि गनुय पने कतयव्र् त्र्स्तो धनकार्को
िुने व्र्िस्था पधन प्रस्तुत सं विताले गरे को छ।21


िन्द्द इजलासको व्र्िस्था22
सामान्द्र्त अदालतले मुद्दाको पुपक्ष
य गदाय खुला इजलासमा गनुय पने व्र्िस्था गररए
तापधन जासुसी, मानि िेचधिखन तथा ओसार पसार, र्ौनजन्द्र् कसूर, िालिाधलका अधभर्ुि
िा पीधडत भएको मुद्दा, मविला विरुद्धको विं सा, जिजयस्ती करणी, िाडनाता करणी िा पधत
ु ाई गनय उश्चचत दे खी आदे श गरे को
पत्नीधिच चलेको मुद्दा िा अदालतले िन्द्द इजलासमा सुनि
अन्द्र् मुद्दाको पुपक्ष
य िन्द्द इजलासमा िुन सक्नेछ र त्र्स्तो इजलासमा अदालतले त्र्स्तो
मुद्दासँग सम्िश्चन्द्ित पक्ष, सम्िश्चन्द्ित कानून व्र्िसार्ी, अदालतका कमयचारी र अदालतले
आिश्र्क दे खेका अन्द्र् व्र्श्चि िािेक अरुलाई प्रिेश धनषेि गनय सक्नेछ भन्ने व्र्िस्था गरी
प्रस्तुत सं विताले िन्द्द इजलास सम्िन्द्िी विशेष व्र्िस्था पधन गरे को छ।
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विदे शमा रिे िसेका अधभर्ुिका नाममा पक्राउपूजी जारी गनय िा समा्ान तामेल गनय
सवकने23
कुनै अदालतमा विचारािीन रिे को कुनै कसूरको अधभर्ुि विदे शमा रिे िसेको भए
त्र्स्ता व्र्श्चिको नाममा पक्राउ पूजी जारी गनुय पदाय िा समा्ान तामेल गनुय पदाय पारस्पररक
कानूनी सिार्ता सम्िन्द्िी प्रचधलत कानून िमोश्चजम त्र्स्तो व्र्श्चिको नाममा पक्राउ पूजी
जारी गनय िा समा्ान तामेल गनय सवकने र त्र्सरी जारी भएको पक्राउ पूजी िा समा्ान
तामेल भएको सूचना नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएमा सोको जानकारी सम्िश्चन्द्ित अदालतलाई
ददनु पनेछ। साथै त्र्सरी जारी भएको पक्राउ पूजी िा समा्ान तामेल िुन नसकेमा त्र्स्तो
पक्राउ पूजी िा समा्ान नेपाल सरकारको स्िाधमत्िमा रिेको राविर् स्तरको दै धनक
समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी िा विद्युतीर् सञ्चार माध्र्ममा प्रसारण गरी तामेल गनय सवकने
व्र्िस्था प्रस्तुत सं विताले गरे को छ।



प्रमाण परीक्षणसम्िन्द्िी व्र्िस्था
सं विता साक्षी परीक्षण सम्िन्द्िमा पधन नर्ाँ व्र्िस्था गररएको छ। अदालतमा दार्र
भएका मुद्दाका साक्षी अदालतले तोकेको ददन सम्िश्चन्द्ित पक्षले उपश्चस्थत गराउनु पने
व्र्िस्था भएतापधन र्स ऐनको अनुसूची –१ िा अनुसूची –२ मा उश्चल्लश्चखत कुनै
कसूरसम्िन्द्िी मुद्दामा सिै प्रधतिादीिरू उपश्चस्थत नभएको कारण साक्षी परीक्षणको प्रकृर्ा
शुरु नभएकोमा कुनै पक्षले आफूले ददएको साक्षी तत्काल उपश्चस्थत नगराएमा पधछ उपश्चस्थत
गराउन नसवकने कारण दे खाई त्र्स्ता साक्षीिरू तत्कालै उपश्चस्थत गराई िकपत्र गराउन
अनुरोि गनय सक्ने र त्र्सरी अनुरोि भएकोमा र त्र्स्तो कारण मनाधसि भएमा अदालतले
सोको कारण खुलाई त्र्स्तो साक्षीको तत्कालै िकपत्र गराउन सक्ने व्र्िस्था गररएको छ।
र्सरी साक्षीले गरे को िकपत्रमा उपश्चस्थत भएसम्मका मुद्दाका पक्ष विपक्षलाई श्चजरि गनय ददनु
पनेछ र त्र्स्तो अिस्था रिेनछ भने त्र्स्तो िकपत्रको व्र्िोराको िकमासम्म पधछ उपश्चस्थत
पक्षले खण्डन गनय सक्ने व्र्िस्था रिेको छ24।
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साथै नेपाल सरकार िादी भएको जघन्द्र् िा गम्भीर कसूरसम्िन्द्िी कुनै मुद्दामा
विशेषज्ञ रार् व्र्ि गने विशेषज्ञको मृत्र्ु भएमा िा धनज लामो अिधि विदे शमा िसी नेपाल
आउन नसक्ने भएमा िा अन्द्र् कारणले धनजलाई िुझ्न असम्भि भएमा त्र्स्तो विशेषज्ञ साक्षी
सरिको िा सोभन्द्दा माधथको समान विषर्को विशेषज्ञिाट विशेषज्ञ रार् धलन सक्ने व्र्िस्था
गररएको छ25।
त्र्सै गरर प्रमाण परीक्षण गदाय कुनै अधभर्ुिले कुनै सिअधभर्ुिलाई पोल गरे मा
त्र्सरी पोलेको कुराको िदसम्म त्र्स्तो सिअधभर्ुिले श्चजरि गनय सक्ने व्र्िस्था समेत
गररएको छ26। साथै िकपत्र गनय उपश्चस्थत भएको साक्षीले िकपत्र गनुअ
य श्चघ धनजले सत्र्
कुरा मात्र व्र्ि गने उद्घोषण गरी अरुले सुन्ने गरी शपथ धलनु पनेछ र त्र्स्तो शपथ
सम्िश्चन्द्ित धमधसलमा सं लग्न गनुय पनेव्र्िस्था पधन छ।27 त्र्सै गरी साक्षीको िकपत्र गराउँदा
न्द्र्ार्ािीशको इजलासमा गनुय पने भएतापधन शारीररक असमथयताले गदाय अदालतमा उपश्चस्थत
िुन नसक्ने साक्षीको िकपत्र गराउनु पदाय त्र्स्तो साक्षी रिे िसेको ठाउँमा न्द्र्ार्ािीश आफैँ
गई िा आफ्नो मातितको अधिकृत कमयचारी खटाई िकपत्र गराउन लगाउन सवकने
व्र्िस्था पधन प्रस्तुत सं विताले गरे को छ।28
न्द्र्ार्ािीशले कुनै साक्षीलाई िकपत्र गराउँदा धनजको व्र्ििार र मुखाकृधत कस्तो
धथर्ो, धनजसँग सोधिएको प्रश्निरूको जिाफ ददँदा धनज उिेश्चजत भएको, िडिडाएको िा
डराएको धथर्ो िा धथएन, धनजको मुखाकृधतिाट धनजले ददएको जिाफ साँचो िा झुठ्ठो के
कस्तो झल्कन्द्थ्र्ो जस्ता कुरा र अन्द्र् आिश्र्क कुराको सम्िन्द्िमा आफूलाई लागेको
कुरािरूको वटपोट िनाइ सिीछाप गरी धमधसल सं लग्न राख्न सवकने र प्रमाणको रुपमा
मूल्र्ाङ्कन गदाय उि वटपोटलाई आिार धलन सवकने व्र्िस्था पधन प्रस्तुत सं विताले गरे को
छ।29


श्रव्र्–दृश्र् सं िाद (धभधडर्ो कन्द्फरे न्द्स) माफयत साक्षी िुझ्न सवकने
सं विताको िुझनु पने साक्षी शारीररक रुपमा अशि िा िालिाधलका भएको िा
सुरक्षाको कारणले गदाय धनजलाई अदालतमा उपश्चस्थत गराउन नसवकने भएमा सम्िश्चन्द्ित
पक्षले सोिी व्र्िोरा खोली श्रव्र्–दृश्र् सं िाद (धभधडर्ो कन्द्फरे न्द्स) माफयत त्र्स्तो साक्षी
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िुझनको लाधग अदालतमा धनिेदन ददएकोमा कारण मनाधसि दे श्चखएमा तथा कुनै खास
प्रकृधतको साक्षीको परीक्षण श्रव्र् दृश्र् सम्िाद (धभधडर्ो कन्द्फरे न्द्स) माफयत गराउन
अदालतले आदे श गरे मा सोिी िमोश्चजम साक्षी परीक्षण गनुय पने व्र्िस्था भएकोमा अदालतको
अनुमधत धलई मुद्दाको सम्िश्चन्द्ित पक्ष त्र्स्तो सम्िाद स्थलमा उपश्चस्थत भई सोिपुछ, श्चजरि
िा पुनः सोिपुछ गनय सक्नेछ। र्सरी साक्षी िुझ्दा त्र्स्तो साक्षीले व्र्ि गरे को कुरा
अधभलेख िुने व्र्िस्था गनुय पनेछ र अदालतले श्रव्र्–दृश्र् सं िाद (धभधडर्ो कन्द्फरे न्द्स) को
अधभलेख राख्नु पने व्र्िस्था छ।30

त्र्सैगरी सं विताको दे िार्को अिस्थामा अनुसन्द्िान अधिकारीले कसूरिाट पीधडत
व्र्श्चि, जािे रिाला िा साक्षीको िर्ान, कागज िा कुनै धलखत सरकारी िवकलको
रोििरमा श्रव्र् दृश्र्का सािन माफयत अधभले ख गनय िा गराउन सक्ने व्र्िस्था गररएको
छ ।31
(क) कसूरिाट पीधडत व्र्श्चि, जािे रिाला िा कुनै साक्षीलाई अधभर्ुिले अनुश्चचत प्रभािमा
पारी िा धनज उपर डर, त्रास, िम्की दे खाई धनजलाई अदालतमा उपश्चस्थत िुन नददने
िा अदालतमा उपश्चस्थत भएपधन अनुसन्द्िान अधिकारी समक्ष गरे को िर्ान िा
कागजभन्द्दा प्रधतकूल िुने गरी िर्ान िा िकपत्र गराउन िाध्र् गराउनेछ भन्ने विश्वास
गनुय पने मनाधसि कारण भएमा,
(ख) शारीररक अशिता िा नािालक भएको कारणले त्र्स्तो व्र्श्चि, जािेरिाला िा साक्षी
प्रिरी कार्ायलर् िा सरकारी िवकलको कार्ायलर्मा उपश्चस्थत िुन नसक्ने भएमा,
(ग) प्रमाणको रुपमा अदालतमा पेश गररने िस्तु सो िस्तु रिे को ठाउँिाट उठाएर
अदालतमा ल्र्ाउन नसवकने भएमा।
र्सरी अधभलेख गररएको श्रव्र् दृश्र्का सािनलाई अदालतले प्रमाणको रुपमा
स्िीकार गनय सक्नेछ भन्ने व्र्िस्था पधन गररएको छ।


नेपाल राज्र् िाविर पधन साक्षी प्रमाण िुझ्न सवकने
कुनै अदालतमा विचारािीन रिे को कुनै मुद्दाका सम्िन्द्िमा नेपाल राज्र् िाविर रिे
िसेको कुनै साक्षी िा प्रमाण िुझ्नु परे मा िा िन्द्दसिाल गनुय परे मा त्र्स्तो विषर्मा
पारस्पररक कानूनी सिार्ता सम्िन्द्िी प्रचधलत कानून िमोश्चजम साक्षी िा प्रमाण िुझ्न सवकने
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र त्र्सरी िुश्चझएको साक्षी िा प्रमाणलाई र्सै ऐन िमोश्चजम िुश्चझएको माधननेछ। तर त्र्सरी
ु को कानून िमोश्चजम प्रमाश्चणत भएको
िुश्चझएको साक्षी िा प्रमाणको वििरण सम्िश्चन्द्ित मुलक
िुन ु पनेछ। र्सरी िुझ्नु पने िा िुश्चझएको साक्षी िा प्रमाण नेपाली भाषा िािेक अन्द्र् भाषामा
िुश्चझएको रिेछ भने सोको नेपाली भाषामा आधिकाररक अनुिाद गरी अदालतमा पेश गनुय
पनेछ। साथै कुनै कसूरको अनुसन्द्िान िा पुपक्ष
य को धसलधसलामा नेपाल राज्र् िाविर रिेको
साक्षीलाई िुझ्नु परे मा िा धनजको िकपत्र गराउन परे मा त्र्स्तो साक्षीलाई सो प्रर्ोजनका
लाधग तोवकए िमोश्चजम श्रव्र् दृष्र् सं िाद (धभधडर्ो कन्द्फरे न्द्स) िा अन्द्र् र्स्तै प्रविधि माफयत
िुझ्न िा धनजको िकपत्र गराउन सवकने व्र्िस्था पधन प्रस्तुत सं वितामा गररएको छ।
उल्लेश्चखत कानूनी व्र्िस्था िमोश्चजम िुझ्दा िा िकपत्र गराउँदा त्र्स्तो साक्षीले भनेको कुरा
िा गरे को िकपत्रको अधभलेख िुन पने व्र्िस्था भएतापधन र्स दफा िमोश्चजम प्रमाण िुझ्न
नसवकएको कारणले मात्र मुद्दाको कारिािी र वकनारा गनय िािा पुगेको माधनने छै न भन्ने
समेतको कानूनी व्र्िस्था समेत गररएको छ ।32


फरार भएको व्र्श्चिको सम्िन्द्िमा विशेष व्र्िस्था
अदालतमा विचारािीन रिे को मुद्दामा फरार रिे को व्र्श्चिको नाममा पक्राउ पूजी
जारी भई फेला पनय नसकी पक्राउ िुन नसकेको िा फरार रिी अदालतमा उपश्चस्थत निुने
व्र्श्चिका िकमा पक्राउ पूजी जारी भएको तीस ददनको भोधलपल्टदे श्चख धनज अदालतमा
उपश्चस्थत नभएसम्म त्र्स्तो व्र्श्चि कुनै सरकारी कार्ायलर्, नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा
स्थानीर् तिको पूणय िा आंश्चशक स्िाधमत्ि िा धनर्न्द्त्रणमा रिेको सङ्गदठत सं स्था, शैश्चक्षक िा
प्राश्चज्ञक सं स्था िा अन्द्र् कुनै साियजधनक सं स्थाको ििालिाला पदाधिकारी िा कमयचारी भए
धनज आफ्नो पदिाट स्ितः धनलम्िन भएको माधननेछ, धनजको नाममा रिेको अचल सम्पश्चि
रोक्का राश्चखनेछ। साथै त्र्स्तो व्र्श्चिको स्िाधमत्िमा रिे को उद्योग, व्र्ापार िा व्र्िसार् िा
आर्कर दताय सम्िन्द्िी फमय, उद्योग, इजाजत पत्र इत्र्ादद निीकरण गनुय पने भएमा
निीकरण गने कार्य स्ितः मुलतिी रिनेछ, र त्र्स्तो व्र्श्चिको नाममा रिेको धितोपत्रको
कारोिार तथा धनजले कानून िमोश्चजम प्राप्त गनय सक्ने तलि, भिा, उपदान, धनिृश्चिभरण
जस्ता सुवििािरू स्ितः रोक्का रिेको माधननेछ। साथै त्र्स्तो व्र्श्चिले प्रचधलत कानून
िमोश्चजम पेटेण्ट, धडजाइन, ट्रेडमाकय, प्रधतधलपी अधिकार जस्ता िौवद्धक सम्पश्चििाट प्राप्त गने
रोर्ल्टी लाभ िा सुवििा स्ितः रोक्का रिेको माधननेछ त्र्स्तो व्र्श्चिको नाममा िै ङ्क खाता
रिेको जानकारी भए त्र्स्तो खाताको सञ्चालन रोक्का राख्न लेखी आएमा िैङ्क खाता रोक्का राख्नु
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पनेछ। त्र्सै गरर त्र्स्तो व्र्श्चिलाई प्रचधलत कानून िमोश्चजम नागररकताको प्रमाणपत्र,
रािदानी िा जग्गािनी प्रमाणपूजाय उपलब्ि नगराउन लेखी आएमा सम्िश्चन्द्ित धनकार्ले
नागररकताको प्रमाणपत्र, रािदानी िा जग्गा िनी प्रमाण पूजाय उपलब्ि गराउन िुँदैन, साथै
त्र्स्तो व्र्श्चि नेपाल िाविर रिे िसेको जानकारी प्राप्त िुन आएमा धनजलाई पक्राउ गनय
ु िा सम्िद्ध अन्द्तरराविर् सं स्थालाई अनुरोि गनय
कूटनैधतक माध्र्म माफयत सम्िश्चन्द्ित मुलक
सवकने व्र्िस्था प्रस्तुत सं विताले गरे को छ


।33

पीधडत राित कोषको व्र्िस्था
तोवकएका केिी मुद्दािरूमा धनश्चित शतयिरूको अधिनमा रिी रकम धतरी कैद िस्नु
नपने गरी आदे श भएको कसू रदारले रकम िुझाएमा िाकी अिधि कैदमा िस्नु नपने गरी
आदे श ददन सक्नेछ। तर सिै प्रकारका मुद्दािरूमा र्स वकधसमको सुवििा छै न। र्स्तो
सुवििा पाइ कैद िस्न नपने अिस्थामा स्िदे शी िा विदे शी नागररकले िुझाउन पने रकम
फरक फरक भएतापधन र्सरी प्राप्त भएको रकमको पचास प्रधतशत रकम कानून िमोश्चजम
खडा भएको पीधडत राित कोषमा जम्मा गनुय पनेव्र्िस्था गरे को छ ।34 प्रस्तुत कानूनी
व्र्िस्थाले पीधडत राित कोष सम्िन्द्िी आिश्र्क व्र्िस्था गनय पने अिस्था दे खाएकोमा
सजार् धनिायरण ऐनको दफा ४८ ले सो कोष खडागने व्र्िस्था गरे को छ।



पारस्पररक कानूनी सिार्ता आदान प्रदान गनय सवकने
ु ाइ र वकनारा िुने कसूर सम्िन्द्िी मुद्दाको कुनै
र्स ऐन िमोश्चजम कारिािी, सुनि
अधभर्ुि विदे शमा रिेकोमा धनजका नाउँमा समा्ान िा पक्राउ पूजी जारी गनुय पने िा कुनै
प्रमाण िुझ्नु पने भएमा िा विदे शी अदालतमा विचारिीन मुद्दाको कुनै अधभर्ुि नेपालमा
रिेकोमा धनजको नाउँमा समा्ान िा पक्राउ पूजी तामेल गने िा प्रमाण िुझ्न सिर्ोग गनुय
पने भएमा पारस्पररक कानूनी सिार्ता सम्िन्द्िी कानून िमोश्चजम गनुय पने व्र्िस्था प्रस्तुत
सं विताले गरे को छ।35

 विभागीर् कारिािी िुने
र्स ऐन िमोश्चजम गनुय पने कुनै काम कारिािी गनय र्स ऐनमा अिधि तोवकएकोमा
त्र्स्तो अिधिधभत्र त्र्स्तो काम कारिािी नगने रािसेिकलाई कानून िमोश्चजम विभागीर्
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कारिािी िुनव्े र्िस्था पधन प्रस्तुत सं विताले गरे को छ।36 र्सिाट रािसेिकलाई आफ्नो
कतयव्र् प्रधत थप श्चजम्मेिार िनाएको दे श्चखन्द्छ।
फौजदारी कार्यविधि सं विताको उल्लेश्चखत व्र्िस्थािरू िािे क विधभन्न प्रकारका
मुद्दािरूिाट लागेको लगत कट्टा सम्िन्द्िी नर्ाँ व्र्िस्था37, सजार् मावफ ददन पाउने
व्र्िस्था38, थुनछे क सम्िन्द्िी केिी नर्ाँ व्र्िस्थािरू39, फैसला गनुय पने तथा फैसला तर्ार
गनय पने अिधि40, स्िाथय िाश्चझने मुद्दा िेन य निुन41
े , कुनै न्द्र्ावर्क िा अियन्द्र्ावर्क धनकार्िाट
भएको धनणयर्ले नेपाल सरकारको िकवित िा सरोकारमा असर पने दे श्चखएमा त्र्स्तो धनणयर्
विरुद्ध सरकारी िवकलले प्रचधलत कानून िमोश्चजम सम्िश्चन्द्ित धनकार्मा उजुर गनय सक्ने42
आदद व्र्िस्थािरू पधन प्रस्तुत सं विताले गरे को छ।
प्रस्तुत सं विताको कार्ायन्द्िर्नको लाधग अनुसन्द्िानको विषर्मा मिान्द्र्ार्ाधिििाको
परामशय धलई नेपाल सरकारले र अदालती कामकारिािीको विषर्मा सिोच्च अदालतले
धनर्म िनाउन सक्ने र र्सरी धनर्म िनाउँदा न्द्र्ार् प्रशासन सम्िन्द्िी विषर्मा न्द्र्ार्
पररषद्को

परामशय धलनु पने 43

व्र्िस्था

छ

भने

र्स

ऐन

िमोश्चजम

सम्पादन

िुने

कामकारिािीलाई सरल, स्पष्ट, र सुव्र्िश्चस्थत गनय विधभन्न तोवकएका विषर्मा नेपाल सरकार,
सिोच्च अदालत र मिान्द्र्ार्ाधिििाले धनदे श्चशकािरू िनाउन सक्ने44 व्र्िस्था समेत प्रस्तुत
सं विताले गरे को छ।

३. धनष्कषय
ु ी फौजदारी कार्यविधि (सं विता)
अि २०७५ साल भदौ १ गते दे श्चख लागू िुने गरी मुलक
ऐन २०७४ िाम्रो सामु आइसकेको छ। धनकै लामो समर् र ठू लो प्रर्ासको पररणामको रुपमा
आएको प्रस्तुत सं विताले कधतपर् पुराना व्र्िस्थािरूलाई समर् सापेक्ष पररमाजयन र पररष्कृत गदै
थप स्पष्ट, िोिगम्र् र सरधलकृत गरे को छ भने पररिधतयत समर्ानुकूल केिी नर्ाँ कानूनी
प्राििानिरूको व्र्िस्था गरे को छ। र्सले कधतपर् कुरािरूमा िाम्रो लामो समर्दे श्चख चधलआएको
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र िामीिरू अभ्र्स्त भएको कानून व्र्िस्था नै पररितयन गरी नर्ाँ कानून व्र्िस्था ल्र्ाएको छ।
लामो समर्दे श्चख िामी अभ्र्स्त रिेको कानून व्र्िस्था िाट नर्ाँ व्र्िस्थामा प्रिेश गदाय धनश्चित
रुपमा केिी कदठनाइ, असिज र दद्ववििाको मिसुस िुन ु स्िभाविक नै िो। र्स्तो अिस्थामा थप
अध्र्र्न, सम्िश्चन्द्ित धनकार् तथा सरोकारिालासँग छलफल, समन्द्िर्, सिकार्य र सं र्मताको
साथसाथै र्ी सं विताको कार्ायन्द्िर्नको प्रभािकाररता र सिजताको लाधग केिी मागय धनदे शनको
आिश्र्कता दे श्चखन्द्छ। त्र्स सम्िन्द्िमा सम्िश्चन्द्ित साधिकार धनकार्िाट आिश्र्क धनर्म तथा
धनदे श्चशकािरूको धनमायण िुने नै छ। सो िािेक प्रस्तुत सं वितािरूको धनमायण र कार्यन्द्िर्निाट
सभ्र् र समुन्नत समाज धनमायणको अपेक्षा गनय सवकन्द्छ र त्र्सको लाधग िामी सिै को सकारात्मक
प्रर्ासको आिश्र्कता छ।
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दे वानी कार्यववधि सं विताका मुख्र् ववशेषता, िकदै र्ा र िदम्र्ाद
- वासुदेव न्र्ौपाने
१.

पररचर्
कार्यववधि कानूनले सारवान कानूनद्धारा प्रदत्त िक अधिकार उलं घन गरे मा पीधित
पक्षले किााँबाट कसरी उपचार पाउन सक्दछ भन्ने प्रविर्ा तोक्दछ। सं वत् २०७५ साल भाद्र
१ गतेबाट लागू िुने गरी दे वानी सं विता धनमायण भएको कुरा सवयववददतै छ। त्र्िी दे वानी
सं विताद्धारा व्र्वस्थित िक र अधिकार उलं घन भएमा त्र्सको प्रचलन गराउने प्रविर्ा तोक्न
दे वानी कार्यववधि सं विता1 वनेको िो। र्स दे वानी कार्यववधि सं विताले विराद दताय गने, प्रधतउत्तर
लगाउने, प्रमाण प्रथतुधतकरण गनेदेस्ि िैसला िुाँदासम्मको कार्यववधिको व्र्वथिा गरे कोछ। अझ
िैसला कार्ायन्वर्न सम्मको कुरा दे वानी कार्यववधि सं वितामा समेवटएको छ। िालसम्म िाम्रो
ु ी ऐन अदालती वन्दोवथतको मिलमा भएको
दे वानी कार्यववधि मूलतः २०२० सालको मुलक
कानूनी व्र्वथिाद्धारा धनर्धमत र व्र्वस्थित िुाँदै आएकोछ। सो कानूनी व्र्वथिा वोिगम्र् र
सरल नभई जवटल र स्क्लष्ट रिेको, त्र्समा भएका कधतपर् व्र्वथिा पुराना भएका र अन्र्
दे शमा ववकधसत नववनतम व्र्वथिा तिा आजको सूचना प्रववधिको र्ुग अनुरुप त्र्सलाई
धमलाउनु पने आवश्र्कता भएको सन्दभयमा दे वानी कार्यववधि सम्बन्िी प्रचधलत कानूनलाई
सं शोिन र एकीकरण गरी कार्यववधि कानूनलाई सरलीकृत र समर्ानुकूल वनाउने उद्देश्र्ले
दे वानी कार्यववधि सं विता आएको दे स्िन्छ।
भधनन्छ जिााँ अधिकारको व्र्वथिा िुन्छ त्र्िााँ उपचारको पधन व्र्वथिा गररएको
िुन्छ। सारवान कानूनले अधिकारको व्र्वथिा गदयछ भने कार्यववधि कानूनले उपचारको
व्र्वथिा गदयछ। सामान्र्तर्ाः कार्यववधि कानूनले कसै को िक अधिकारको श्रृजना गदै न भन्ने
माधनएपधन कार्यववधि कानूनले पधन केिी अधिकारको श्रृजना गरे को िुन्छ। उदािरणको लाधग
एक ति पुनरावेदनको िक िुने भन्ने कुरा कार्यववधि कानूनद्धारा व्र्वस्थित गररएको पाइन्छ।
ु मा पधन दे वानी कार्यववधि सं विता धनमायण भएको पाइन्छ। भारत वंगलादे श जथता
अन्र् मुलक
दे शमा दे वानी सं विता नभए पधन दे वानी कार्यववधि सं विता धनमायण भएका छन। सारवान
कानूनलाई पश्चातदशी असर पने गरी लागू गनय धमल्दै न। कार्यववधि कानूनले कसै को िकलाई


1

स्जल्ला न्र्ार्ािीश, काठमािौं स्जल्ला अदालत।

ु ी दे वानी कार्यववधि (सं विता) ऐन, २०७४ भए पधन र्िााँ सुवविाको लाधग दे वानी कार्यववधि सं विता
र्सको पूरा नाम मुलक
भधनएको छ।
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असर नपाने भएकोले कार्यववधि कानूनलाई पश्चातदशी असर िुने गरी प्रर्ोग गनय धमल्दछ2।
कानून प्रर्ोग गदाय जुन कार्यववधि विाल छ त्र्सै को आिारमा धनणयर् गनय सवकन्छ। दे वानी
कार्यववधि सं विता पधन २०७५ साल भाद्र १ गते लागू िुन गई रिेकोले सो धमधत अस्घ
अदालतमा दताय भई ववचारािीन मुद्दा अव र्सै सं वितामा व्र्वस्थित कार्यववधि अनुसार कारवािी
र वकनारा गनुय पने दे स्िन्छ।
र्िााँ दे वानी कार्यववधि सं विताको मुख्र् मुख्र् ववशेषता के िुन र िदम्र्ाद तिा िकदै र्ा
सम्बन्िमा सं वितामा के व्र्वथिा छ भन्ने ववषर्मा उल्लेि गने प्रर्ास गररएको छ।
२. दे वानी कार्यववधि संविताको मुख्र् मुख्र् ववशेषता
दे वानी कार्यववधि सं विताको मुख्र् मुख्र् ववशेषता दे िार् बमोस्जम उल्लेि गररएकोछः
क. दे वानी र िौजदारी ववषर्को थपष्ट वगीकरण
ु ी ऐनमा राजकाज सम्बन्िी मुद्दा, ज्र्ान सम्बन्िीको मिलले सजार् िुने मुद्दा
मुलक
लगार्तका िौजदारी मुद्दाको लामो सूची ददई अन्त्र्मा सम्पधत वा पद सम्बन्िी झगिा
वािेकका मुद्दा िौजदारी मुद्दा िुन भधनएको छ।3 उक्त व्र्वथिाबाट सम्पधत र पद सम्बन्िी
मुद्दा दे वानी िो भन्ने दे स्िन्छ। तर त्र्समा र्ी र्ी मुद्दा दे वानी िुन भनी वकटानी गररएको
छै न। दे वानी कार्यववधि सं विताले िौजदारी मुद्दाको रुपमा पररभावषत गररए वािे कका कानूनी
दावर्त्व, िै धसर्त, पद, पाररवाररक सम्बन्ि वा सम्पधत सम्बन्िी मुद्दा दे वानी मुद्दा सम्झनु पछय
र सो शव्दले (१) नाता कार्म वा सम्बन्ि ववच्छे द (२) दथतुर, पाररश्रधमक, तलव, भत्ता वा
ृ
ज्र्ाला (३) अं श, अपुताली, दानवकस, सं रक्षक, मािवर, मातृक तिा पैतक
अस्ख्तर्ारी,
ु वा िमयपत्र
ु ी (४) कुनै करार, अिय करार वा अनुस्चत सम्वृवद्ध अन्तगयतको कुनै िक
िमयपत्र
वा दावी (५) दुष्कृधत, अियदष्ु कृधत वा त्रुवटपूणय उत्पादन सम्बन्िी िक वा दावी (६)
सुवविाभार (७) क्षधतपूधतय (८) दे वानी प्रकृधतको अन्र् ववषर्लाई दे वानी मुद्दा मानेको छ।4
र्सरी पविला कानूनमा िौजदारी मुद्दाको सूची ददइएकोमा िाल र्ी र्ी मुद्दा दे वानी िुन ् भनी
दे वानी मुद्दाको सूची ददइएको छ। सो सूची िेदाय आजसम्म िामीले नाता कार्म र सम्बन्ि
ववच्छे दलाई िौजदारी मुद्दा मानी आएकोमा अव ती मुद्दा दे वानी मुद्दामा पनय गएका छन।
ु ी िौजदारी कार्यववधि (सं विता) ऐन, २०७४ को दिा २ को िण्ि (ठ) मा
उता मुलक
िौजदारी मुद्दा भन्नाले अनुसूची-१, २, ३ र ४ अन्तगयतका कसुर सम्बन्िी मुद्दा िो भनेको
2
3
4

दुधनर्ावादी मुद्दा कार्यववधि ददग्दशयन २०६१ न्र्ार्पाधलका सुिार कार्यिम सवोँच्च अदालत/र्ु एन धि वप पृष्ठ ३।

ु ी ऐन अदालती वन्दोवथतको ९ नं।
मुलक

दे वानी कार्यववधि सं विताको दिा २ को िण्ि (घ)।
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छ। र्सरी र्ी सं विताले र्ी र्ी मुद्दा दे वानी िुन र र्ी र्ी मुद्दा िौजदारी िुन भनी थपष्ट
वगीकरण गरे को पाइन्छ।
ि. अन्र् न्र्ावर्क धनकार्ले पधन दे वानी कार्यववधि सं विता अनुसार गनुय पने
प्रथतुत दे वानी कार्यववधि सं विता अदालतमा मात्र नभई अन्र् न्र्ावर्क धनकार्मा पधन
लागू िुने गरी धनमायण गररएको छ। दे वानी कार्यववधि सं विताको दिा २ को िण्ि (क) मा
अदालत भन्नाले सवोच्च अदालत, उच्च अदालत वा स्जल्ला अदालत सम्झनु पछय र सो
ु ाई र वकनारा गनय अधिकार प्राप्त
शव्दले कुनै िास वकधसमका दे वानी मुद्दाको कारवािी, सुनव
अन्र् अदालत, न्र्ावर्क धनकार् वा अधिकारी समेतलाई जनाउछ भनी पररभाषा गररएको छ।
उक्त पररभाषा अनुसार अदालत वािेक भूधम सुिार कार्ायलर्, मालपोत कार्ायलर् र
गाउाँपाधलका तिा नगरपाधलकाका न्र्ावर्क सधमधत जथता दे वानी मुद्दाको कारवािी र वकनारा
गने धनकार्ले पधन र्िी कार्यववधि अवलम्वन गनुय पदयछ। र्सबाट दे वानी कार्यववधिको
व्र्ापकता (Coverage) वुझ्न सवकन्छ।
ग. दे वानी कार्यववधि संविता सामान्र् कानून
दे वानी कार्यववधि सं वितालाई सामान्र् कानून (general law) को रुपमा धनमायण
गररएको छ। दे वानी कार्यववधि सं विताको दिा ३ बमोस्जम ववषर् ववषर्मा छु ट्टा छु ट्टै वनेका
कानूनमा लेस्िएका कार्यववधिका सम्वन्िमा सोिी कानून अनुसार िुनेछ र त्र्थतो ववषर्मा
र्स ऐनको व्र्वथिाले कुनै असर पाने छै न। छु ट्टै कानूनमा नलेस्िएको कार्यववधिको ववषर्मा
र्स ऐनमा लेस्िए बमोस्जम िुने व्र्वथिा छ। उदािरणको लाधग नेपालमा साना मुद्दा धछटो
छररतो कारवािी र वकनारा गनय छु ट्टै सं स्क्षप्त कार्यववधि ऐन, २०२८ रिेको छ। सो ऐन
ववशेष ऐन (special law) भएकोले त्र्ो ऐनमा उल्लेस्ित मुद्दामा सोिी ऐनको कार्यववधि
अवलम्वन गनुय पछय। सो ऐनमा नलेस्िएका मुद्दाको िकमा दे वानी कार्यववधि सं विताको
कार्यववधि लागू िुन्छ।
प्रथतुत सं विता लागू िुने ठाउाँ र लागू िुने समर्को दृवष्टले पधन सामान्र् कानून िो।
नेपालमा कुनै ऐन िास ठाउाँमा मात्र लागू िुने गरी वनाइएको पाइन्छ। उििा सम्बन्िी
ऐन, २०२१ नवलपरासी, रुपन्दे िी र कवपलवथतुको पाल्िी माििण्ि, स्शवराज र तौधलिवामा
मात्र लागू िुने गरी वनाइएको छ। त्र्थतै कुनै ऐन िास समर्सम्म मात्र विाल रिने गरी
वनाइएको िुन्छ। सं वविान सभा सदथर् ऐन,२०६४ मा उक्त ऐन सं वविान सभा कार्म
रिेको अवधिसम्म विाल रिने छ भधनएको धिर्ो। भारतमा पधन दे वानी कार्यववधि सं विता
Jammu र Kashmir तिा Nagaland र आसामको tribal areas वािेकका क्षेत्रमा लागू िुने गरी
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वनाइएको पाइन्छ। त्र्थता ऐनिरू ववशेष प्रकृधतका ऐनिरू िुन। तर दे वानी कार्यववधि
सं विता नेपाल राज्र्भर लागू िुने गरी वनाइएको छ। त्र्थतै र्ो सं विता र्धत वषयसम्म विाल
रिने गरी समर्धसमा नतोवकएको नेपालको सवै क्षेत्रमा लागू िुने सामान्र् कानून िो भन्न
सवकन्छ।
घ. दे वानी कार्यववधिका सामान्र् धसद्दान्त
दे वानी कार्यववधि सं वितामा दे वानी कार्यववधिका धसद्धान्तको उल्लेि गररएको छ।5
ु ाई िुला इजलासमा िुने, अधिकार प्राप्त अदालतबाट सुनव
ु ाई िुने, िक वेिक र कानूनी
सुनव
िै धसर्तको प्रश्न अदालतबाट मात्र धनरुपण िुने, पक्षिरूको िै धसर्त समान िुने, अधिकार
क्षेत्र शुन्र् निुने, धनणयर् गनयबाट पस्न्छन निुन,े प्राङ्गन्र्ार्को धसद्धान्त अवलम्वन गनुय पने,
एक ति पुनरावेदनको अधिकार िुने र दे वानी मुद्दामा धमलापत्र र मेलधमलाप गनय मौका ददनु
पने जथता कुरालाई दे वानी कार्यववधिका सामान्र् धसद्धान्तको रुपमा उल्लेि गररएको छ। ती
सामान्र् धसद्धान्तमध्र्े कुनै िाम्रो अभ्र्ासमा रिेका मान्र्ता िुन भने केिी िप नर्ााँ धसद्धान्त
िुन।
ती मध्र्े पक्षिरूको िै धसर्त समान िुन ु पने भन्ने धसद्धान्त नर्ााँ िो। नेपाल सरकार
लगार्त जुनसुकै व्र्स्क्त अदालतमा पक्षको रुपमा उपस्थित भएमा पक्षिरूको िै धसर्त समान
रिनु पने र अदालतले पक्षिरूलाई समान व्र्विार गनुय पने भएकोले र्ो व्र्वथिा गररएको
िो। तर समाजको वृित्तर वितको धनस्म्त नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकार वादी िुने मुद्दा,
थिानीर् तिको क्षेत्राधिकार धभत्रको मुद्दा र सावयजधनक वा सरकारी सम्पधतको उपर्ोगको
मुद्दामा अदालती शुल्क नलाग्ने ववशेष व्र्वथिा गररएको छ।6 दे वानी प्रकृधतको वववाद
जुनसुकै अदालतमा र तिमा भए पधन धमलापत्र वा मेलधमलाप िुन सक्ने व्र्वथिा गररएको
छ। िाल पधन िक वेिक सम्बन्िमा प्रश्न उठे मा नापी कार्ायलर् वा मालपोत कार्ायलर्ले
अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पने व्र्वथिा भई रिे कोमा सं वितामा पधन िक वेिकको प्रश्न
अदालतबाट मात्र धनरुपण िुने व्र्वथिा गररएको पाइन्छ। प्राङ्गन्र्ार्को धसद्धान्त अवलम्वन
गनुय पने र एक ति पुनरावेदनको अधिकार िुने कुरा मौजुदा ऐनमा पधन छ। अधिकार क्षेत्र
शुन्र् निुने र धनणयर् गनयबाट पस्न्छन निुने कुरा नर्ााँ िुन ।

5
6

दे वानी कार्यववधि सं विताको पररच्छे द २ दिा ५ दे स्ि १५ सम्म।
दे वानी कार्यववधि सं विताको दिा ६३ को उपदिा (३) ।
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ु ाई र वकनारा गदाय अदालत र अन्र् न्र्ावर्क धनकार्ले
दे वानी मुद्दाको कारवािी, सुनव
र्ी धसद्धान्तिरू पालना गनुय पछय।7 दे वानी मुद्दाको कारवािी र वकनारा गने िममा र्ी
धसद्धान्तलाई सिैं मागयधनदे शनको रुपमा धलनु पदयछ।
ङ. ववधिशास्त्रको केिी कुरालाई कानूनमा मान्र्ता
दे वानी सं विताले ववधिशास्त्रमा रिेको तर कानूनमा नभएको प्राकृधतक व्र्स्क्त र
कानूनी व्र्स्क्त सम्बन्िमा नर्ााँ व्र्वथिा गरे को छ। सो अनुसार नेपाल सरकार, प्रदे श
सरकार, अदालत, कुनै सरकारी कार्ायलर्ले थवतः व्र्स्क्तत्व प्राप्त गने र सं गदठत सं थिाले
दताय गरे पधछ कानूनी व्र्स्क्तत्व प्राप्त गदयछन। कानूनी व्र्स्क्तले पधन प्राकृधतक व्र्स्क्त सरि
कसै लाई मुद्दा ददन सक्छ र धनज उपर पधन मुद्दा लाग्न सक्छ। दे वानी कार्यववधि सं विताले
कानूनी व्र्स्क्तले सिीछाप गदाय कसरी गने र त्र्थता व्र्स्क्तले अदालतमा विराद वा प्रधतउत्तर
ददं दा कसरी ददन सवकन्छ भनी छु ट्टै प्रविर्ा तोकेको पाइन्छ।8
प्राङ्गन्र्ार्को धसद्धान्त पधन ववधिशास्त्रीर् मान्र्ता िो। प्राङ्गन्र्ार् (res judicata) को
धसद्धान्तले एक पटक धनणयर् भएको ववषर्मा पुनः मुद्दा ददन रोक्छ अिायत Once a lawsuit is
decided, the litigant parties are barred from raising the same issues again in the court.
ु ी ऐन अदालती वन्दोवथतको ८५ नं मा र्स सम्बन्िमा व्र्वथिा छ। उक्त नं
िाल मुलक
अनुसार अड्डामा मुद्दा परी िैसला भएपधछ सो िैसला उपर ऐन बमोस्जमको पुनरावेदन नभई
सोिी मुद्दामा उसै झगधिर्ाका नाउाँमा विरादपत्र धलई सुन्न िुाँदैन। धलएको भएपधन िाररज
गररददनुपछय। दे वानी कार्यववधि सं वितामा अदालत र अन्र् न्र्ावर्क धनकार्ले प्राङ्गन्र्ार्को
धसद्धान्त अवलम्वन गनुय पने थपष्ट व्र्वथिा गरे को छ। र्स अनुसार अदालतले एक पटक
मुद्दा परी िैसला भएपधछ उिी वादी र प्रधतवादी रिेको सोिी ववषर्को मुद्दामा पुनरावेदन
ु ाई र
गरे कोमा वा धमलापत्र कार्ायन्वर्न नभएको ववषर्मा वािे क एक पटक भन्दा वढी सुनव
िैसला गनुय िुाँदैन।9 त्र्थतै दे वानी कार्यववधि सं विताको दिा ९४ मा कुनै ववषर्मा एक
पटक िैसला भएपधछ सोिी ववषर्मा उिी व्र्स्क्त उपर सोिी पक्षले विराद ददन निुने र
ददएको भए पधन िारे ज िुने प्राविान रास्िएको पाइन्छ। तल्लो अदालतबाट त्र्थतो विराद
अनुसार िैसला भएको रिेछ भने पधन सो िैसला वदर िुने नर्ााँ व्र्वथिा पधन दे वानी
कार्यववधि सं विताले गरे को छ।10

7
8
9
10

ऐजन, दिा ४।

ऐजन, दिा ३८ दिा ५३।

ऐजन, दिा १४।

ऐजन, दिा ९४ को उपदिा (३)।
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वथतुतः एकपटक मुद्दा परे पधछ त्र्सको अन्त्र् िुन ु पछय भन्ने माधनन्छ। एकै
ववषर्मा पटक पटक मुद्दा चल्नु िुाँदैन। त्र्थतै कसै लाई पधन एउटै मुद्दामा दुई पटक
ितरामा राख्नु िुाँदैन भन्ने मान्र्ता रिी आएकोछ। प्राङ्गन्र्ार्को धसद्धान्त र्थतै मान्र्तामा
आिाररत छ। भारतको दे वानी कार्यववधि सं वितामा पधन सक्षम अदालतबाट उिी पक्ष वीच
ु ाई भएको र त्र्सको अस्न्तम धनणयर् समेत
एकपटक उिी ववषर् उठाइएको, त्र्सको सुनव
भएपधछ पुनः सोिी ववषर्मा मुद्दा चलाइ कारवािी गररने छै न भन्ने व्र्वथिा रिेको
दे स्िन्छ।11
च. थषष्ट अधिकार क्षेत्रको व्र्वथिा
गैर कानूनी काम गने गराउने ववरुद्ध मुद्दा सुनी धनणयर् गने अदालतको अधिकारलाई
ु ी ऐन
अधिकार क्षेत्र भधनन्छ। िाल स्जल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्बन्िमा मुलक
अदालती वन्दोवथतको २९ नं मा व्र्वथिा गररएको छ। उक्त एउटै नम्वरमा दे वानी मुद्दा र
िौजदारी मुद्दा किााँबाट िेररने िो भन्ने सम्बन्िमा उल्ले ि गररएको छ। दे वानी कार्यववधि
सं वितामा थिलगत रुपमा जााँचवुझ गनुय पनेमा त्र्थतो घर जग्गा वा सम्पधत रिेको स्जल्ला
अदालतमा र अचल सम्पधतको वााँििााँि गनुय पने भए सम्पधत रिे को स्जल्ला अदालतलाई
अधिकार क्षेत्र िुने प्राविान छ। तर अं श मुद्दाको िकमा वादी वा प्रधतवादी रिेको जुनसुकै
स्जल्लामा दार्र िुन सक्ने गरी अधिकार क्षेत्र िुकुलो वनाइएको छ।12
दे वानी सं वितामा धनषेिाज्ञा धनवेदन उच्च अदालतमा र स्जल्ला अदालतमा ददन पाउने
व्र्वथिा छ। पक्षले र्ी दुवै तिमा मुद्दा ददन सक्छन। र्स अवथिामा दे वानी कार्यववधि
सं विताले कुनै ववषर्मा तल्लो र माधिल्लो दुवै तिको अदालतमा मुद्दा दार्र भएमा माधिल्लो
तिको अदालतलाई मुद्दा िेने अधिकार िुन्छ भनी थपष्ट व्र्वथिा गरे को छ।13 त्र्थतै दे वानी
सं विताले वन्दीप्रत्क्षीकरणको उजुरी सवोच्च अदालत, उच्च अदालत वा स्जल्ला अदालत तीनै
तिमा ददन सक्ने व्र्वथिा छ। कसै ले एक भन्दा वढी अदालतमा उजुरी ददएमा माधिल्लो
अदालतमा ददएको उजुरी कार्म रिन्छ।14

11

12
13
14

No court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and
substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them
claim, litigating under the same title, in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has
been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such court. (Sec 11 of The Code of Civil Procedure,
1908, M P Jain, The Code of Civil Procedure, Wadhwa & Company Nagar Reprint 2005 p 60.
ु ी दे वानी कार्यववधि (सं विता) ऐन, २०७४ को दिा १८।
मुलक
ऐजन, दिा २२।

ऐजन, दिा २६ को उपदिा (१) र (२)।
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थिानीर् सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ को दिा ४७ को उपदिा (२) मा
सरकारी, सावयजधनक वा सामुदावर्क वािेक एकाको िकको जग्गा अकोले चावप धमस्च वा
घुसाई िाएको,

सरकारी, सावयजधनक वा सामुदावर्क वािे क आफ्नो िक नपुग्ने अरुको

जग्गामा घर वा कुनै सं रचना वनाएको, पधत पत्नी वीचको सम्बन्ि ववच्छे द, अकायको िक
भोगमा रिेको जग्गा आवाद गरे को समेतका मुद्दा गाउाँपधलका र नगरपाधलकाको न्र्ावर्क
सधमधतले मेलधमलाप गरी समािान गनय सक्ने व्र्वथिा गरे कोछ। ती वववाद पधन पक्षले
चािेमा धसिै अदालतमा मुद्दा दार्र गनय वािा पदै न। उक्त कानूनी व्र्वथिा अनुसार एउटै
वववाद अदालतमा र न्र्ावर्क सधमधतमा पनय सक्ने सम्भावना रिन्छ। दे वानी कार्यववधिले र्स
कुरालाई पधन सम्वोिन गदै एउटै ववषर्को कुनै मुद्दा अदालत र अन्र् न्र्ावर्क धनकार्
दुवैमा दार्र भएकोमा त्र्थतो मुद्दाको कारवािी र वकनारा गने अधिकार धनर्धमत अदालतलाई
िुन्छ भन्ने थपष्ट व्र्वथिा गरे को पाइन्छ।15
बालवाधलका सम्बन्िी ऐन, २०४८ ले बालबाधलका वादी वा प्रधतवादी भएको मुद्दा
बाल अदालतबाट िे ररने व्र्वथिा छ। िाल त्र्थतो मुद्दा बाल इजलासबाट िेररने भनी
तोवकएकोछ। कुनै ऐनले कुनै कानूनी व्र्वथिा गरे को तर त्र्ो मुद्दा िेने अधिकारी र धनकार्
नतोवकएको िुनसक्छ। दे वानी कार्यववधिको धसद्धान्त अनुसार अधिकार क्षेत्र शुण्र् निुने16
भएकोले र्सरी कुनै मुद्दाको कारवािी र वकनारा गनय कानू न बमोस्जम कुनै अदालत वा
अधिकारी

नतोवकएकोमा

त्र्थतो

मुद्दाको

कारवािी

र

वकनारा

गने

अधिकार

स्जल्ला

अदालतलाई िुन्छ।17 त्र्सरी नै कुनै मुद्दा िेन य अधिकार त कुनै अदालत, धनकार् वा
अधिकारीलाई भएको तर त्र्थतो अदालत, धनकार् गठन नभएको वा अधिकारी नतोवकएकोमा
त्र्सरी अदालत, धनकार् गठन नभएसम्म वा अधिकारी नतोवकएसम्म स्जल्ला अदालतलाई नै
मुद्दा िेने अधिकार िुन्छ भन्ने व्र्वथिा पधन दे वानी कार्यववधि सं विताले गरे को छ।18 दे वानी
सं विताले कुनै मुद्दा िेन य अदालत धनकार् गठन नभएको वा अधिकारी नतोवकएकोमा अदालत
धनकार् गठन भएको वा अधिकारी तोवकएको धमधतबाट ३५ ददनधभत्र मुद्दा दार्र गने िदम्र्ाद
प्रारम्भ िुने व्र्वथिा छ।19 र्सरी नै नेपालमा दताय भएको वार्ुर्ान वा पानी जिाज नेपाल

15
16
17
18
19

ऐजन, दिा २३।

ऐजन, दिा ११।

ऐजन, दिा २५ (१)।

ऐजन, दिा २५ (२)।

ऐजन, दिा ६१।
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वाविर रिे को अवथिामा सो धभत्र भएको कुनै कारोवार सम्बन्िी मुद्दाको कारवािी वकनारा
गने अधिकार नेपालको अदालतलाई िुन्छ।20
छ. घरार्सी धलितको प्रमाणीकरणको व्र्वथिा
नेपालमा दाजु भाई र छोरा वुिारीको अं श िक मानय उनाउ व्र्स्क्तसं ग मैले र्धत
ऋण धलएको छु भनी दे िाउन मुद्दा परे पधछ पविलै को धमधत रािी झुटा लेनदे नको कागज
गराउने प्रचलन छ। र्सबाट भएको सम्पधत धललाम गराउने र नधलएको ऋण पधन
अं स्शर्ारलाई धतनय लगाउने गरे को पाइन्छ। र्थतो प्रचलनलाई धनरुत्सावित गनय दे वानी
कार्यववधि सं विताको दिा ३६ को उपदिा (२) मा ५० िजार भन्दा बढीको घरसारमा
भएको धलित थिानीर् ति वा विा कार्ायलर्मा उपस्थित भई प्रमाणीकरण गराउनु पने नर्ााँ
व्र्वथिा गररएको छ। र्ो व्र्वथिालाई दे वानी कार्यववधि सं विताको मौधलक ववशेषता मान्न
सवकन्छ।
ज. कोटय वि को सट्टा अदालत दथतुर
अदालतमा दे वानी मुद्दा गरे वापत अदालतलाई धतनुय पने दथतुर सम्बन्िमा िाल
कोटय वि ऐन, २०१७ मा व्र्वथिा गररएको छ। उक्त ऐनको सवै व्र्वथिालाई दे वानी
कार्यववधि सं वितामा ल्र्ाइएको छ। र्स सं विताले उक्त अं ग्रज
े ी भाषाको कोटय विलाई
नेपालीमा अनुवाद गरी अदालती दथतुर नामाकरण गरे को छ। र्ो सं विता लागू भएपधछ कोटय
वि ऐन िारे ज िुनेछ। अदालती दथतुर सम्बन्िी मौजुदा व्र्वथिामा समर्ानुकूल पररमाजयन
गररएको छ।
झ. वादी आिैं वा कानून व्र्वसार्ी माियत प्रधतवादीलाई म्र्ाद वुझाउन सक्ने
दे वानी कार्यववधिको अको ववशेषता वादी आिैं वा कानू न व्र्वसार्ी माियत
प्रधतवादीलाई म्र्ाद वुझाउन सक्ने21 व्र्वथिा िो । त्र्सरी म्र्ाद वुझाउदा विरादपत्र र सो
साि सं लग्न प्रमाण कागज पधन वुझाउनु पछय। वादी वा वादीको कानून व्र्वसार्ीले त्र्सरी
म्र्ाद वुझाएको भरपाइ ७ ददनधभत्र अदालतमा दास्िला गनुय पछय।
अदालतमा कुनै मुद्दामा प्रधतधनधित्व गने सम्बस्न्ित पक्ष, वारे स, कानून व्र्वसार्ी वा
साक्षी तिा अदालतको कमयचारीलाई म्र्ाद तामेल गदाय अदालतमा नै वुझाई म्र्ाद तामेल गनय
सवकने व्र्वथिा पधन सं वितामा गररएकोछ। कसै ले त्र्थतो म्र्ाद वुझ्न इन्कार गरे मा सो
म्र्ाद नवुझेसम्म त्र्थता व्र्स्क्तलाई वारे स िुन, तारे ि धलन, कानून व्र्वसार् गनय वा वकपत्र

20
21

ऐजन, दिा २१।

ऐजन, दिा ९९।
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गनय अदालतले रोक लगाउन सक्ने नर्ााँ व्र्वथिा समेत दे वानी कार्यववधि सं वितामा गररएको
छ।22
ञ. प्रधतउत्तर सरिको पुनरावेदन पुनरावेदन तिमा ददनु पने
ु ी ऐन अदालती वन्दोवथतको २०८ मा म्र्ाद तामेल गदाय रीत नपुर्ायई
मौजुदा मुलक
तामेल गरे कोले िािा पाउन नसकी प्रधतवादी ददन नपाई म्र्ाद गुज्रक
े ो भन्ने उजुर साि
िैसला भएको ६ मविनाधभत्र िािा पाएको ३५ ददनधभत्र प्रधतवादी लेिी ल्र्ार्ो भने िेदाय
म्र्ाद रीत पूवक
य नदे स्िए पचाय ििा गरी प्रधतवादी दताय गरी ददनु पने व्र्वथिा छ। र्ो
प्रधतवादी ददने धनकार् पविला सम्बस्न्ित अदालत नै भएकोमा दे वानी कार्यववधि सं विताले
त्र्थतो प्रधतउत्तर सरिको पुनरावेदन सम्बस्न्ित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पेश गने नर्ााँ
व्र्वथिा गरे को छ। त्र्सरी पुनरावेदन दताय भएकोमा म्र्ाद रीतपूवक
य नभए एकतविय िैसला
वदर गरी पुनः कारवािी गनय तल्लो अदालतमा पठाउनु पछय।23
ट. प्रधतदावी सम्बन्िी नर्ााँ व्र्वथिा
दे वानी सं वितामा प्रधतउत्तरपत्र ददं दा विराद दावी ववरुद्ध प्रधतवादीले कुनै दावी गनुय परे मा
प्रचधलत

कानून

बमोस्जम

छु ट्टै

नाधलस

ददनु

पने

व्र्वथिालाई

समर्ानुकूल

वनाई

प्रधतउत्तरपत्रमा नै विरादवाला उपर दावी गरी प्रधतदावी गनय सवकने गरी नर्ााँ व्र्वथिा
प्रथताव गररएको छ। र्थतो अवथिामा प्रधतदावीको ववगो बमोस्जम अदालती दथतुर वुझाउनु
पने िुन्छ।24 दे वानी कार्यववधि सं विताको दिा १२१ मा र्ो व्र्वथिा छ।
ठ. प्रधतवादी कार्म गने व्र्वथिा
विरादपत्र वा उजुरीमा पक्ष नवाइएका तर पेटवोलीमा उल्ले ि भएका व्र्स्क्तलाई
ु ी ऐन अदालती वन्दोवथतको १३९ नं बमोस्जम अदालतले वुझ्न सक्ने र पक्ष
मौजुदा मुलक
कार्म गनय सक्ने कानूनी व्र्वथिा छ। तर पेटवोलीमा नपरे का व्र्स्क्तका सम्वन्िमा िासै
व्र्वथिा छै न। कविलेकााँिी पेटवोलीमा उल्लेि नभएका व्र्स्क्तलाई पधन प्रधतवादी कार्म
गनय पने िुाँदा मौजुदा व्र्वथिालाई सुिार गरी पेटवोलीमा उल्लेस्ित नगररएको भए तापधन
कुनै पक्षको िक वित दावी र सरोकार रिे को मुद्दामा त्र्थतो पक्षले पधन धनिायररत अवधिधभत्र
प्रधतवादी कार्म िुन धनवेदन गरे मा व्र्िोरा मनाधसव दे स्िएमा अदालतले प्रधतवादी कार्म गनय

22
23
24

ऐजन, दिा १०६।

ऐजन, दिा ११८।

दे वानी सं विता तिा दे वानी कार्यववधि सं विताको मसौदा तिा प्रधतवेदन २०६७ कानून तिा न्र्ार् मन्त्रालर् पृ २२।
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सक्ने व्र्वथिा प्रथताव गररएको छ।25 दे वानी सं विताको दिा १२३ र १२४ मा र्स
सम्बन्िी व्र्वथिा छ।
ु ाई/पूव य सुनव
ु ाई छलिल
ि. प्रारस्म्भक सुनव
ु ाई
दे वानी कार्यववधि सं विताको अको ववशेषता भनेको प्रारस्म्भक सुनवाई र पूव य सुनव
छलिल सम्बन्िी व्र्वथिा िो। िाल प्रधतवादीले प्रधतउत्तर ददं दा सम्बस्न्ित मुद्दामा िकदै र्ा,
िदम्र्ाद र अधिकार क्षेत्र छै न भनी स्जवकर धलए पधन सो ववषर्मा शुरुमा धनणयर् नगरी प्रमाण
वुझ्ने कार्य गररन्छ। सो ववषर् ति ति िुाँदै सवोच्च अदालतसम्म पुगेको पाइन्छ। त्र्सले
गदाय पक्षले अनावश्र्क दुःि पाउने र अदालतको पधन श्रम र समर् िेर जान्छ। दे वानी
ु ाई सम्बन्िी व्र्वथिा गरी िकदै र्ा,
कार्यववधि सं विताको पररच्छे द-११ मा प्रारस्म्भक सुनव
िदम्र्ाद र अधिकार क्षेत्र सम्बन्िी ववषर् प्रारम्भमा नै टु ङ्गाउनु पने व्र्वथिा गररएको छ।
ु ाई छलिल
दे वानी सं वितामा ठिर गनुय पने कुरा र्वकन गनय पक्षसं ग वसी पूव य सुनव
गनुय पने नर्ााँ व्र्वथिा समेत गररएको छ।26 त्र्थतो छलिलमा पक्षको कानून व्र्वसार्ी
पधन उपस्थित िुन सक्छन। र्थतो छलिलमा वादी प्रधतवादीको दावी स्जवकर सुनी ठिर गनुय
पने कुरा र्वकन गरी आवश्र्क प्रमाण वुस्झन्छ।
ढ. धछटो छररतो गनय म्र्ाद तारे ि िाम्ने िमाउने अवधि घटाइएको
दे वानी कार्यववधि सं वितामा मुद्दा धछटो छररतो गनय म्र्ाद तारे ि िाम्ने िमाउने
अवधि घटाइएको छ। र्ातार्ातको सुवविा र सूचना प्रववधिको ववकासले गदाय म्र्ाद तारे ि
िाम्ने अवधि अव लामो नचाविने भन्ने उद्देश्र्ले र्ो अवधि घटाइएको िो। त्र्सरी घटाइएको
अवधिको वववरण दे िार् बमोस्जम छः
ववषर्

ु ी
मुलक

ऐन

अदालती

दे वानी कार्यववधि संविता

वन्दोवथत
प्रधतवादीलाई प्रधतउत्तर ददने म्र्ाद

३० ददन

२१

म्र्ाद िाम्ने

३०

१५

तारे ि िाम्ने

३ पटक गरी ३० ददन

२ पटक गरी २१

पुनरावेदको म्र्ाद

३५

३०

मरे मा िाम्ने

वकररर्

समाप्त

भएको

धमधतले १५ ददन (१३

25
26

ऐजन ।

दे वानी कार्यववधि सं विताको दिा १९१ ।

मरे को धमधतले २१
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ददन वकररर्ा + १५ =
२८)
िोलो पैरो गएमा

िाम्ने

१०

७

ण. धभधिर्ो कन्िरे न्सबाट साक्षीको वकपत्र गनय सवकने
सूचना प्रववधिमा आएको पररवतयन अनुरुपको आिुधनक व्र्वथिा पधन दे वानी
कार्यववधि सं वितामा रास्िएको छ। सूचना प्रववधिले अव घरमै वसी वसी अन्र् दे शमा
धभधिर्ोमा कुरा गनय सवकने भएको छ। सं वितामा अधत वृद्ध अवथिा, शाररररक अशक्तता,
अथवथिता वा नेपाल वाविर रिे वसे को कारण अदालतमा उपस्थित िुन नसकेमा साक्षीको
वकपत्र धभधिर्ो कन्िरे न्सबाट गनय सवकने व्र्वथिा गररएकोछ।27
त. पुनरावेदन गनुय पने धनस्श्चत समर् वकटान गररएको
नेपालमा र्दाकदा मुद्दा िैसला भएको वषौपधछ िैसलाको नक्कल सारे र िािा पाएको
भनी पुनरावेदन गने प्रचलन छ। र्सले गदाय मुद्दाको कारवािीमा अधनस्श्चतता आएकोछ।
स्जत्ने पक्षलाई पधन मुद्दा स्जतेकोमा ढु क्क भएर वथने अवथिा छै न। र्सले िैसला कार्ायन्वर्न
गनय पधन िेरै समर् लागेको छ। दे वानी कार्यववधि सं वितामा िैसला नसुनेमा वा पुनरावेदनको
म्र्ाद नपठाएको भए िैसला प्रमाणीकरण भएको ६ मविनासम्ममा नक्कल धलएको ३०
ददनधभत्र पुनराववेदन गनुय पने नर्ााँ व्र्वथिा गरे को छ।28 सो अवधिपधछ पुनरावेदन गनय
पाइदै न।
ि. धछटो छररतो िैसला कार्ायन्वर्न
िाल मुद्दा िैसला भएपधछ िैसला कार्ायन्वर्न गनय छु ट्टै मुद्दा जथतो गरी दरिाथत
ददनु पने व्र्वथिा रिे को छ। िैसला भएको धमधतले ववगो भराउन ३ वषय, चलन चलाउन २
वषय, धनिन्न ३ वषय, अं श छु ट्टाउन २ वषयधभत्र दरिाथत ददन पाउने गरी लामो अवधि
रास्िएकोछ। त्र्सरी दरिाथत ददन वकटान गरे को अवधिधभत्र दरिाथत नपरे िैसला नै
कार्ायन्वर्न निुने अवथिा छ। िैसला कार्ायन्वर्नको काम पधन वषौ लाग्ने गरे को छ।
र्सले गदाय समर्मा िैसला कार्ायन्वर्न िुन सकेको छै न। दे वानी कार्यववधि सं विताले िैसला
कार्ायन्वर्न गनय छु ट्टै धनवेदन ददनु नपने व्र्वथिा गरे को छ। अव पक्षिरूलाई तारे ि नटु टाई
त्र्सै

27
28

धमधसलबाट

ऐजन, दिा १८२।

िैसला

ऐजन, दिा २०५ को उपदिा (४)।

कार्ायन्वर्न

गररन्छ।

सं विताले

कधत

समर्धभत्र

िैसला
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कार्ायन्वर्नको कार्य सम्पन्न गनुय पने िो सो समेत वकटान गररददएको छ। उदारिणको लाधग
चलन चलाउने कार्य र अं श छु ट्टाउने कार्य छ मविनाधभत्र गरी सक्नु पछय।29
३. िकदै र्ा
मुद्दा माधमला अदालत समक्ष धलएर जान पाउने पीधित पक्षको अधिकारलाई नै िकदै र्ा
(locus standi) भधनन्छ। Black's Law Dictionary मा locus standi लाई a place of standing in
court, a right of appearance in a court of justice or before a legislative body on a given
question भनी अिय ददइएको पाइन्छ।30 कसै ले कसै को अधिकार उलं घन गरे मा त्र्थतो अधिकार
प्रचलन गराउन कानूनले सम्बस्न्ित व्र्स्क्तलाई मात्र अधिकार ददन्छ। सम्बस्न्ित व्र्स्क्तको सट्टा
अरु पधन िेरै व्र्स्क्तिरू आएमा अदालतले िाम्न सक्दै न। वेसरोकार व्र्स्क्तलाई अदालतमा
आउन िकदै र्ाको धसद्धान्तले रोक्छ। कोिी पधन व्र्स्क्त आफ्नो वािेक अरुको िक वितको लाधग
अदालत आउन र्सले वन्दे ज लगाउाँछ।
ु ी ऐन अदालती वन्दोवथतको ८२ नं मा िकदै र्ाको व्र्वथिा गररएको छ। र्स
मुलक
नम्वरको व्र्वथिा अनुसार जसको जुन कुरामा िक पुग्छ उसले सो कुरामा दावी गरी नाधलस
ददए मात्र लाग्छ। तर नेपाल सरकार वादी िुने मुद्दा र घुस मुद्दामा जोसुकैले नाधलस गनय
सक्छ। त्र्थतै अदालती वन्दोवथतको १० नं मा मुद्दाको ववषर् वा प्रकृधतबाट सावयजधनक वित वा
सरोकार धनवित रिे को मुद्दा अड्डाको अनुमधत धलई सवयसािारण जो सुकैले पधन वादी भई चलाउन
सक्ने व्र्वथिा छ।
दे वानी कार्यववधि सं वितामा विराद दावी गनय िकदै र्ा िुन ु पने भनी एउटा धसद्धान्तकै
रुपमा र्सलाई व्र्वथिा गररएको छ। र्स अनुसार अदालतमा विरादपत्र दार्र गनय चािने
व्र्स्क्तले कुनै दावी धलन धनजमा अधिकार रिे को वा त्र्थतो दावीको सम्बन्िमा धनजको
कानूनसम्मत् वित वा सरोकार रिेको व्र्िोरा विरादमा उल्लेि गरी धनजको िकदै र्ा रिेको
दे िाउनु पछय।31 विरादपत्र ददं दा आफ्नो िक पुग्ने ववषर्मा मात्र दावी गरी विराद ददनु पछय ।
िक नपुग्ने ववषर्मा विराद दताय गनय माग गरे मा त्र्थतो विराद दताय िुने छै न। कुनै कारणवश
दताय भएको भएतापधन सो विराद िारे ज िुन्छ।32 दे वानी कार्यववधि सं विताले पधन मौजुदा अ वं
१० नं को सावयजधनक वित वा सरोकार भएको मुद्दामा अदालतको अनुमधत धलई जो कोिी
व्र्स्क्तले मुद्दा ददन सक्ने व्र्वथिालाई धनरन्तरता ददएको छ। र्स व्र्वथिा अनुसार नेपाल
29
30
31
32

ऐजन, दिा २३८ को उपदिा (२०) र दिा २४१।

उदृत दुधनर्ावादी मुद्दा कार्यववधि ददग्दशयन २०६१ न्र्ार्पाधलका सुिार कार्यिम सवोँच्च अदालत/र्ु एन धि वप पृ. ३२।

दे वानी कार्यववधि सं विताको दिा १० ।
ऐजन, दिा ८६।
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सरकार, प्रदे श सरकार वा थिानीर् तिको िक वित वा सरोकार वा सावयजधनक वित वा सरोकार
धनवित रिे को वववादमा अदालतको अनुमधत धलई जुनसुकै व्र्स्क्तले विरादपत्र ददन सक्छ।
अनुमधतको लाधग विरादपत्र साँगै छु ट्टै धनवेदन ददनु पछय। त्र्सरी अनुमधतका लाधग धनवेदन परे मा
अदालतले धनवेदन परे को ददनमा नै त्र्थतो ववषर्मा धनणयर् गनुय पछय।33 तर सवोच्च अदालतबाट
अदालती वन्दोवथतको १० नं बमोस्जम मुद्दा दार्र भैसकेपधछ अनुमधत नधलएको कारण दे िाई
मुद्दा िारे ज गनय धमल्दै न भनी धसद्धान्त प्रधतपादन भएको पाइन्छ34। पविला नेपाल सरकारको वित
वा सरोकार भएको मुद्दामा नेपाल सरकारले मुद्दा ददने व्र्वथिा भएकोमा िाल नेपाल सरकारले
मुद्दा ददने व्र्थिा र्स दिाको छै न।
सरकारी, सावयजधनक वा सामुदावर्क सम्पधतको सम्बन्िमा उजुर ददने िकदै र्ा जो
सुकैलाई िुने कुरा दे वानी सं वितामा नै उल्लेि छ। कसै ले सरकारी, सावयजधनक वा सामुदावर्क
सम्पधत आफ्नो नाउमा दताय गरे गराएको, त्र्थतो सम्पधत अन्तगयतको जग्गा कव्जा गरी उपर्ोग
वा आवाद गरे को वा त्र्थतो जग्गामा कुनै धनमायण कार्य गरे को ववषर्मा जुनसुकै व्र्स्क्तले
सम्बस्न्ित धनकार्मा उजुर ददन सक्छ35। र्िााँ सम्बस्न्ित धनकार् भन्नाले सरकारी, सावयजधनक वा
सामुदावर्क सम्पधतको दताय वा कव्जा वा आवाद गरे को िकमा मालपोत कार्ायलर् र त्र्थतो
जग्गामा सं रचना धनमायण गरे को िकमा प्रमुि स्जल्ला अधिकारी वा थिानीर् ति िो। मालपोत
कार्ायलर्ले सरकारी सावयजधनक वा सामुदावर्क सम्पधत कसै ले दताय गरे मा २५ िजारदे स्ि १
लाि सम्म जररवाना36 र कव्जा वा आवाद गरे मा १० िजारसम्म जररवाना गनय सक्छ।

त्र्थतो

37

सम्पधतमा कसै ले सं रचना वनाएमा प्रमुि स्जल्ला अधिकारीले त्र्थतो सं रचना भत्काउन वा
भत्काउन लगाउन सक्दछ।38
दे वानी सं विताले सरकारी ववकललाई पधन केिी मुद्दा दार्र गने िकदै र्ा प्रदान गरे को
छ। कुनै धनकार् वा अधिकारीले सरकारी वा सावयजधनक सम्पधतमा प्रधतकूल असर पने गरी
गरे को धनणयर् उपर कानून बमोस्जम मुद्दा गनय, धनवेदन वा पुनरावेदन गने अधिकार सम्बस्न्ित
सरकारी ववकललाई छ।39

33
34
35
36
37
38
39

ऐजन, दिा ९१।

सुन्दर लाल भवानी वव काशीराज शुक्ला िैसला धमधत २०५५।९।२४।

दे वानी सं विता दिा ३१०।

ऐजन, दिा ३०५ उपदिा (५)।

ऐजन, दिा ३०६ को उपदिा (४)।
ऐजन, दिा ३०७।

ऐजन, दिा ३१२।
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दे वानी सं वितामा वन्दीप्रत्र्क्षीकरणको उजुरी धगरफ्तार भएको वा िुधनएको व्र्स्क्त
आिैंले वा धनजको तियबाट जोसुकैले ददन सक्छ।40 र्सबाट िकदै र्ा सम्बन्िमा दे वानी सं विता
र दे वानी कार्यववधि सं वितामा उदार व्र्वथिा गररएको पाइन्छ। िकदै र्ा नभएको व्र्स्क्तले मुद्दा
ु ाईमा नै िारे ज िुन्छ।
ददएमा त्र्थतो मुद्दा दताय िुन सक्दै न। ददएको भए पधन प्रारस्म्भक सुनव
४. िदम्र्ाद
कसै ले कानूनद्धारा प्रदत्त िक उलं घन गरे मा सोको प्रचलनको लाधग उजुर गनय कानूनले
तोकेको वा धनिायरण गरे को समर्लाई िदम्र्ाद भधनन्छ। िद भनेको सीमा र म्र्ाद भनेको कुनै
काम गने धनस्श्चत समर् वा अवधि िो। टोप विादुर धसं िले िदम्र्ादलाई मुद्दा गने आस्िरी म्र्ाद
भनेका छन।41 कानूनले कुनै मुद्दा र्धत ददन मविना वा वषयधभत्र ददई सक्नु पछय भनी धनिायरण
गरे को िुन्छ। अदालतमा मुद्दा ददने त्र्िी आस्िरी ददन नै िदम्र्ाद (Limitation) िो। दे वानी
कार्यववधि सं विताको दिा ४७ ले कुनै अदालतमा विराद दार्र गनय कानून बमोस्जम कुनै धनस्श्चत
समर्ावधि तोवकएकोमा त्र्थतो समर्ावधिलाई िदम्र्ाद मानेको छ। कानूनले िदम्र्ाद तोकेकोमा
मुद्दा ददने व्र्स्क्तले पधन सोिी िदम्र्ादधभत्र विराद दार्र गनुय पछय। धनिायररत समर्धभत्र विराद
ु ाईमा नै िारे ज िुन्छ। मकाय
नददएमा त्र्थतो विराद दताय िुाँदैन र दताय भए पधन प्रारस्म्भक सुनव
पने व्र्स्क्तले समर्मा उपचार िोज्न जानुपछय, आफ्नो िक अधिकार प्रधत वेवाथता गरी च ुप लागेर
वथनेलाई कानूनले मद्दत गनय सक्दै न (Law helps not to sleepy) भन्ने िारणा र्समा अन्तरधनवित
छ।
मुद्दा माधमला चलाउन एउटा धनस्श्चत समर् धनिायरण गररएन भने सिै भरर मुद्दाको िरले
स्चस्न्तत िुन ु पने िुन्छ। र्सले समाजमा अशास्न्त ल्र्ाउछ। िदम्र्ाद धनस्श्चत गररएन भने सवैले
एकै समर्मा अदालतमा मुद्दा ल्र्ाएमा अदालतले त्र्सलाई िेग्न पधन सक्दै न। िदम्र्ादले कुन
मुद्दा कविले ल्र्ाउने िो भनी अवधि वकटान गररददन्छ। र्सले मुद्दा पनयमा धनस्श्चतता प्रदान गनुक
य ो
सािै समाजमा पधन स्थिरता ल्र्ाउछ। त्र्सै ले िदम्र्ादलाई शास्न्तको कानून (law of peace) पधन
भधनन्छ। समर्मा मुद्दा नददई लामो समर्को अन्तरालमा मुद्दा ददएमा सो मुद्दाको प्रमाण समेत
लोप िुने सम्भावना सक्छ।
ु ी
कधतपर् दे शमा िदम्र्ादको सम्बन्िमा छु ट्टै कानून वनेको पाइन्छ। िाम्रो दे शमा मुलक
ऐन र अन्र् ववधभन्न कानूनमा र्स सम्बन्िी व्र्वथिा छररएर रिे का छन। दे वानी कार्यववधि
सं विताको पररच्छे द-५ मा िदम्र्ाद सम्बन्िमा व्र्वथिा छ। र्सका अलवा दे वानी सं विताको
40
41

ऐजन, दिा २६ को उपदिा (१) ।

टोप बिादुर धसं ि कानूनी शव्दकोष पाठ्यिम ववकास केन्द्र धत्रभ ुवन ववश्ववविालर् २०४५।
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प्रत्र्ेक पररच्छे दको अन्त्र्मा िदम्र्ादको व्र्वथिा गररएको छ। िदम्र्ाद सम्बन्िमा दे िार्को
शीषयकमा छलिल गनय सवकनेछः
क. मुद्दा गनुय परे को कारण परे को धमधत
कानूनले कधतपर् मुद्दा, मुद्दा गनुय परे को कारण परे को धमधतले िदम्र्ाद गणना गरी
ददनु पने व्र्वथिा गरे को पाइन्छ। दे वानी सं विताले अधिकांश करार सम्बन्िी ववषर्मा र
अप्रत्र्क्ष वा अिय करार सम्बन्िमा नाधलस ददनु परे मा मकाय पने व्र्स्क्तले मुद्दा गनुय पने
कारण उत्पन्न भएका धमधतले २ वषयधभत्र ददनु पने व्र्वथिा गरे को छ। कुनै ववषर्मा विराद
दार्र गने सम्बन्िमा कानूनमा कुनै िदम्र्ाद उल्लेि नभएको भए विराद गनुय पने कारण
परे को धमधतले ६ मविनाधभत्र विराद गनय सवकन्छ।42
ि. िािा पाएको धमधत
िािा भएको धमधत थपष्ट नभई लचकदार िदम्र्ाद िो। दे वानी सं विताले िलोपभोग
सम्बन्िमा सो काम कारवािी भए गरे को िािा पाएको धमधतले ६ मविनाधभत्र र अचल
सम्पधतको िकसिा सम्बन्िमा मकाय पने व्र्स्क्तले धलित पाररत भएको धमधतले ६
मविनासम्ममा िािा पाएको धमधतले ३५ ददनधभत्र नाधलस ददन सक्ने व्र्वथिा छ।
िोका, वकते , जालसाजी वा षिर्न्त्रको िलथवरुप वा त्र्थतै अन्र् कुनै कारण परी
वा गोप्र् रुपमा कुनै काम भई िािा पाउन सक्ने स्थिधत नभई कसै ले िदम्र्ाद गुज्रन
गएकोमा धनजले त्र्थतो कुरा िािा पाएको धमधतले ९० ददनधभत्र विराद ददन सवकन्छ।43
नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, थिानीर् ति वा कुनै सं गदठत सं थिाको िकमा त्र्थतो सरकार
वा तिको सम्बस्न्ित कार्ायलर् वा त्र्थतो सं थिालाई विराद गनुय पने कुराको जानकारी
भएको धमधतलाई िािा पाएको धमधत माधननेछ।
ग. काम कुरा भएको धमधत
काम कुरा भए गरे को धमधत थपष्ट र स्थिर िदम्र्ाद िो । दे वानी सं विताको भाग१ पररच्छे द-३ मा कसै ले नागररक अधिकारमा आघात पाने आशं का भई धनषेिाज्ञा धनवेदन
ददनु परे मा त्र्थतो काम कारवािी भए गरे को धमधतले ६ मविनाधभत्र नाधलस ददनु पने व्र्वथिा
छ।44 त्र्थतै दे वानी सं विताको भाग-३ पररच्छे द-१ को वववाि सम्बन्िी व्र्वथिामा नाधलस
ददनु परे मा मकाय पने व्र्स्क्तले त्र्थतो काम कारवािी गरे को धमधतले ३ मविनाधभत्र नाधलस

42
43
44

दे वानी कारे ववधि सं विताको दिा ४८ ।

ऐजन दिा ५०।

दे वानी सं विताको दिा २९ ।
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गनुय पने व्र्वथिा छ।45 दे वानी सं वितामा िेरैजसो दिामा र्वि भए गरे को धमधतले नाधलस
गनुय पने व्र्वथिा गररएको पाइन्छ।
ु ै
घ. जविलेसक
ु ी ऐन अदालती वन्दोवथतको ३६ नं मा ऐनमा िदम्र्ाद नलेस्िएको कुरामा
मुलक
ु ै नाधलस ददए पधन िुने व्र्वथिा गररएको छ। सवोच्च अदालतबाट सावयजधनक एवं
जविलेसक
सरकारी जग्गामा कसै ले घर वनाएमा िदम्र्ादको थपष्ट व्र्वथिा कुनै ऐनमा गररएको
ु ै नाधलस
नपाइएको अवथिामा अदालती वन्दोवथत ३६ नं ले व्र्वथिा गरे अनुसार जविलेसक
लाग्न सक्ने भनी व्र्ाख्र्ा भएको छ।46 िाल दे वानी कार्यववधि सं वितामा अदालती
वन्दोवथतको ३६ नं मा भएजथतो व्र्वथिा नभएपधन दे वानी सं विताको ववधभन्न दिामा केिी
ववषर्मा जविले सुकै नाधलस ददन सवकने व्र्वथिा गररएको पाइन्छ। उदािरणको लाधग
दे वानी सं विताको दिा ३१३ मा सरकारी, सावयजधनक वा सामुदावर्क जग्गा दताय, कव्जा,
ु ै नाधलस ददन सवकन्छ। त्र्थतै धगरफ्तार वा
आवाद वा सोमा सरचना वनाएमा जविलेसक
ु ै पधन ददन पाइन्छ।47
िुधनएको िकमा वन्दीप्रत्क्षीकरणको धनवेदन जविलेसक
ङ. िदम्र्ाद थिधगत िुने अवथिा
दे वानी कार्यववधि सं विताले दे िार्को अवथिामा िदम्र्ाद थिधगत िुने व्र्वथिा गरे को छः
(१)

विराद गनुय पने व्र्स्क्त नावालक भए धनज वाधलग नभएसम्म र्थतो अवथिामा धनज
वाधलग भएको ददनदे स्ि िदम्र्ाद प्रारम्भ िुन्छ48

(२)

विराद ददनु पने व्र्स्क्तको िदम्र्ाद प्रारम्भ िुन ु अस्घ नै िोस ठे गानामा नआएमा िोस
ठे गानामा नरिेको अवधिभर र्थतो अवथिामा िोस ठे गानामा आएपधछ िदम्र्ाद
प्रारम्भ िुन्छ। तर १५ ददन भन्दा कम अवधि रिेछ भने १५ ददनको िदम्र्ाद
वााँकी रिे को माधनन्छ।49

(३)

िदम्र्ाद पुग्ने अस्न्तम ददन सावयजधनक ववदा परे मा अदालत िुल्ने ददनसम्म ।50 तर
ु रुपमा विराद गनुय पने अवथिाका व्र्स्क्तिरू भए नावालक वा िोस ठे गानामा
सं र्क्त

45
46
47
48
49
50

ऐजन दिा ८४।

उपेन्द्र प्रसाद र्ादव वव विरालाल र्ादव समेत ने.का.प २०६७ असोज पृ १०८३।
ु ी दे वाधन (सं विता) ऐन, २०७४ को दिा २९।
मुलक
ऐजन, दिा ५२ को उपदिा (१)।

ऐजन, दिा ५२ को उपदिा (२) र (३)।

ऐजन, दिा ५१।
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नरिेको व्र्स्क्तको िकमा मात्र त्र्थतो िदम्र्ाद थिधगत िुने िो। अन्र् व्र्स्क्तको
िकमा िदम्र्ाद थिधगत िुाँदैन।51
(४)

कुनै व्र्स्क्त, सं थिा वा पदाधिकारी उपर विराद गनय कसै को थवीकृधत प्राप्त गनुप
य ने
भएमा त्र्थतो थवीकृधत प्राप्त नगरे सम्म52

(५)

मुद्दा िेने अधिकारी वा अदालत वा धनकार् तोक्नु पनेमा सो नतोवकएसम्म।53

च. कावु वाविरको पररस्थिधतमा िदम्र्ाद िाम्न सक्ने
ु ी ऐन अदालती वन्दोवथतको ६२ नं मा िास अवथिामा म्र्ाद वा तारे ि
मुलक
ु करकाप
िमाउन सवकने व्र्वथिा रिेको छ। अदालती वन्दोवथतको ३८ नं मा जोर जुलम
गरी कागज गरे गराएमा आिूलाई िुसयत भएका धमधतले ३५ ददनधभत्र, सोिी मिलको ४३
नं मा नाधलस गनुय पने माधनस असाध्र् भई िधलदा वा केिी व्र्िोराले कवि िुधनदा धनको
भएका वा िुसयद भएका ३५ ददन धभत्र र सोिी मिलको ४४ नं मा कसै लाई नाधलस ददन
नपाउने पेच गदाय िुसयद भएका धमधतले ३५ ददनधभत्र नाधलस ददन पाउने व्र्वथिा भएको
पाइन्छ। तर मौजुदा कानूनमा िदम्र्ाद िमाउन सक्ने थपष्ट व्र्वथिा भएको पाइदै न।
दे वानी कार्यववधि सं विताले पविलोपटक कावुवाविरको पररस्थिधत परी िदम्र्ाद गुज्रन गएमा
त्र्थतो िदम्र्ाद िमाउन पाउने व्र्वथिा गरे को छ। सो सं वितामा दे िार्को अवथिामा
दे िार्को अवधि सम्मको िदम्र्ाद िाधमन सक्छः54


विराद गनुय पने व्र्स्क्तको कोिी मरी आिैं वकररर्ा वा शोक वरण गनुय परे मा मृत्र्ु
भएको १५ ददन पुगेको धमधतले ७ ददन



विराद गनुय पने व्र्स्क्त सुत्केरी भएमा सुत्केरी भएको धमधतले ६० ददन



िोलो, पविरो, विउ, कफ्र्ुक
य ो घोषणा वा अन्र् कारणले र्ातार्ातको सािन नचलेमा
वाटो िुलेको वा र्ातार्ातको सािन चलेको धमधतले १५ ददन



अपिरण वा शररर वन्िकमा परे मा मुक्त भएको १५ ददन



भूकम्प वा ज्र्ालामुिी आदद ववपद् परे कोमा त्र्थतो ववपद् परे को धमधतले १० ददन



कुनै दुघट
य नाको कारण अचेत वा विििुल गनय नसक्ने वा अचानक कुनै किा रोग
लाधग विििुल गनय नसकेकोले अथपताल भनाय भई उपचारत रिनु परे मा भनाय भएको
धमधतले १५ ददन।

51
52
53
54

ऐजन, दिा ५५।

ऐजन, दिा ६० ।

ऐजन, दिा ६१।

ऐजन, दिा ५८ ।

36 | दे वानी तिा िौजदारी संवितासम्बन्िी स्रोत पुस्थतका

छ. िदम्र्ाद सम्बन्िी सवोच्च अदालतबाट प्रधतपाददत धसद्धान्त


सभे नाप जााँचका िममा एकाको िकभोग दतायको जग्गा अकायको नाममा नापीमा दताय
भएकोमा त्र्थतो जग्गा नापी भई दताय श्रे थता ििा भएको धमधतबाटै मुद्दा गनुय पने
कारण सृजना भएको मान्नुपछय वकनभने जग्गा नाप जााँच भएपधछ िक प्रमाणको
प्रमास्णक अधभले िको सृजना दताय श्रे थताबाट िुन्छ।55



ु ी ऐनमा २०३४।९।२७ मा भएको सातौं सं शोिनले जग्गा धमच्नेको १८ नं र
मुलक
जग्गा पजनीको १७ नं मा सं शोिन गरी िािा पाएको धमधतबाट ६ मविनाधभत्र मुद्दा
ु स्घ प्रचधलत ऐन
दार्र गनय पाउने कानूनी व्र्वथिा भएको छ। सो सं शोिन िुनअ
बमोस्जमको िदम्र्ाद (भए गरे का धमधतले दुई वषय) नास्घसकेको दे स्िं दा पधछ आएको
ऐनको सुवविा अस्घ नै भैसकेको काम कुरामा लागू िुन सक्तैन।56



ु ी ऐनमा २०३४।९।२७ मा सातौं सं शोिन िुनपु ूव य जग्गा धमच्नेको १८ नं मा
मुलक
भए गरे का धमधतले दुई वषयमा नाधलस गनय पने व्र्वथिा धिर्ो । उक्त सं शोिन िुन ु पूव य
भए गरे को काम कुराका िकमा तत्काल प्रचधलत कानून बमोस्जमकै िदम्र्ाद लागू
िुन्छ। पधछ आएको ऐनको सुवविा अस्घ भए गरे को काम कुराको सम्बन्िमा प्राप्त िुन
सक्तैन।57



जग्गा नापजााँच ऐन २०१९ मा दताय वदर तिय िदम्र्ादको व्र्वथिा नभएकोले सो
ऐनले व्र्वथिा गरे देस्ि वािे कको कुरामा जग्गा धमच्नेको १८ नं र जग्गा पजनीको
१७ नं मा रिेको िदम्र्ाद सम्बन्िी व्र्वथिा आकवषयत िुन्छ।58



जग्गा कम भएको जानकारी नक्सा ट्रेस धलं दा िािा भर्ो भनी ज प को १७ नं
बमोस्जम िािा पाएको धमधतले ६ मविनाधभत्र नाधलस गरे कोमा िदम्र्ाद नाघेको भन्न
धमल्दै न।59

५. धनष्कषय
दे वानी कार्यववधि सं विताले दे वानी मुद्दाको धछटो छररतो कारवािी र वकनारा गनय िेरै
ु ाई गनय सं वितामा सुनव
ु ाई िुला
राम्रा व्र्वथिा गरे को पाइन्छ। दे वानी मुद्दाको थवच्छ सुनव
55
56
57
58
59

लाला वुवद्धमान वव कृष्णमान ने.का.प २०४३ पृ ११४३।

गणपत िारु वव झव्वु िारु समेत ने.का.प २०४९

पृ २३३।

ददपक वव पदमराजको मु स गने ववष्णु राज समेत ने.का.प २०४८ पृ ७९७।

लधलत विादुर समेत वव तुलसी समेत ने.का.प २०४९ पृ ३७१।

भक्तमानको मु स गने प्रेमकृष्ण वव काशीलाल ने.का.प २०५० पृ ६९६।
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ु ाई र धनणयर् गदाय पक्षलाई रोिवरमा
इजलासमा गने , पक्षको िै धसर्त समान िुने, मुद्दाको सुनव
राख्नु पने व्र्वथिा गररएको छ। न्र्ार्ािीशलाई आफ्नो थवािय वास्झएको मुद्दा िेन य रोक
लगाईएको छ। नेपालको इधतिासमा नै पविलो पटक एकतविय िैसला भएकोमा अनुपस्थित
पक्षको जानकारीको लाधग राविर्थतरको दै धनक पधत्रकामा प्रकाशन गनुय पने व्र्वथिा गररएको
छ। मुद्दाको पक्ष र साक्षीको सुरक्षा र गोपधनर्ताको िकको सम्मान गदै धनजिरूको पररचर्
गोप्र् राख्नु पने प्राविान छ। त्र्धतमात्र िोइन, दे वानी कार्यववधि सं विताले िैसला कार्ायन्वर्नलाई
पधन धछटो छररतो वनाउन पक्षलाई तारे ि नटु टाई मुद्दाकै धमधसलबाट िैसला कार्ायन्वर्न गने
नर्ााँ व्र्वथिा समेत गरे को छ। कानूनमा नर्ााँ र राम्रा व्र्वथिा गरे र मात्र िुाँदैन त्र्सको उस्चत
कार्ायन्वर्न गनुय जरुरी िुन्छ। सरोकारवालाको दक्षता अधभवृवद्ध गरी दे वानी कार्यववधि सं विताको
प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गनुय आजको आवश्र्कता िो।
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दे वानी तथा फौजदारी संहितामा अधिकार क्षेत्रसम्बन्िी व्यवस्था
- हवनोद प्रसाद शमाा
1. भूधमका
कानूनले तोकेको धसमा धभत्र रिी धनर्दाष्ट हवषयवस्तु र क्षेत्र धभत्र अधिकार प्रयो
क्षेत्राधिकार िो। अको शब्दमा यसले धनर्ाय

नने  अ्तितयारीला्ा जनाँछ

नुा न

। यसला्ा हवधभन्न

1

हवषयवस्तुको सन्दभाबाट िेन ा सहकन् । राज्यको सन्दभामा यसको क्षेत्राधिकार भन्नाले आफ्नो
भौ ोधलक धसमाधभत्र कुन व्य्ि, वस्तु, सम्प्ि र काया परर्स्थधतला्ा प्रभाहवत पाना सक्ने
अधिकार भन्ने बु्िन् । राज्यको क्षेत्राधिकार अन्तरााहिय कानूनका केिी धसद्धान्तिरूमा आिाररत
न्। सावाभौमसिा राज्यको सावाभौम, समानता र आन्तररक मामलामा अिस्तक्षेप जस्ता
अन्तरााहिय कानूनका धसद्धान्तिरू यस सन्दभामा आकहषात िुन् न्।
राज्यको क्षेत्राधिकार भन्नाले कानून बनाँने र कानून ला ू

नने  वा यसको कायाान्वयन

नने  दुव अधिकार समावेश भएको माधनन् ।यो केिी अपवादका अवस्थामा बािेक सदव
भौ ोधलक धसमा र सो धसमाधभत्र रिेका व्य्ििरूसं
हवधभन्न तवरबाट प्रयो

सम्ब्न्ित िुन् ।राज्यले आफ्नो अधिकार

ना सक् । यो क्षेत्राधिकारको कुन पक्ष प्रयो

दा । सिज भाषामा भन्ने िो भने यसको क्षेत्राधिकारका तीन पक्ष

दै

भन्ने कुरामा धनभार

न्।

पहिलो, यसले व्य्ि, वस्तु, सम्प्ि वा हित चासोको िधसयत (status) धनयधमत
हविायन, कायाकारी आदे श वा धनयम बनाँने काया

दा ।दोस्रो, अदालत वा न्यायाधिकरर्

माफात व्य्ि वा वस्तुला्ा न्याहयक प्रहययामा ्याँने काया
प्रशासहकय अधिकार प्रयो
दण्ड र्दने काया

रे र कानून पालना

ना

ना बाध्य

दा ।तेस्रो, अदालत कायाकारी

राँने वा कानूनको अवज्ञा

रे मा

दा ।

2. अन्तराहिय कानूनमा अधिकार क्षेत्रसम्बन्िी धसद्धान्तिरू
िेर अ्िदे ्िको अभ्यासबाट राज्यिरूले अन्तरााहिय कानूनको हवषयवस्तुको रुपमा कुन
प्रकारको राहिय क्षेत्राधिकार मान्य िुने भनी धनयम धनमाार्

रे का

धनम्न चार धसद्धान्तला्ा स्वीकृत आिार (Permissible Bases)मानेको



वररष्ठ प्रा्ज्ञक धनदने  शक, राहिय न्याहयक प्रधतष्ठान/न्यायािीश, ँच्च अदालत।

1

Jurisdiction means authority to decide. Ujjan Bai v. State of UP, AIR 1962 SC 1621

न्। अन्तरााहिय कानूनले
।
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2.1 प्रादे ्शकताको धसद्धान्त (Territorial Principle):
यस अन्त त
ा राज्यले आफ्नो भौ ोधलक धसमाधभत्र िुने व्यविारला्ा पूर्ा (Absolute) तर
एकमात्र िो्न (Not Exclusive) धनयधमत
भएको

नने  अधिकार रातिद । यसधभत्र जुन क्षेत्रमा अपराि

त्यस क्षेत्रको अदालतले कारवािी

नने  अधिकार रातिद ।

2.2 राहियताको धसद्धान्त (Nationality Principle):
यसधभत्र राज्यले आफ्नो ना ररक र धतनको व्यविार कुन अवस्थामा धनजिरू भौधतक
रुपमा राज्यक्षेत्र धभत्र नभएका बित पधन धनजिरू ँपर क्षेत्राधिकार रातिद । यद्यहप
क्षेत्राधिकार दावी
दु्ा पक्ष

नने  राज्य र दावी

ररने बीच वस्तु त सम्बन्ि भने दे ्िनु प ा। यसका पधन

न्। पहिलो सहयय राहियताको धसद्धान्त (Active Nationality Principle) जस

अन्त त
ा आरोहपत कसूरदार सो राज्यको ना ररक िुन ु पदा

भने दोस्रो धन्रयय राहियताको

धसद्धान्त (Passive Nationality Principle) जस अन्त त
ा पीधडत सो राज्यको ना ररक िुन ु
पदा ।कानूनको बहिक्षने त्रीय प्रयो को आिार पधन यिी राहियताको धसद्धान्त िो।आफ्नो
ना ररकला्ा प्रभाहवत

नने  कसूर हवदे शमा भएको अवस्थामा हवदे शी कसूरदारला्ा कारवािी

नने 

राज्यको दावीको अविारर्ा सन १८८७ मा भएको Mexico V. USA को मुद्दामा हवकधसत
भएको िो।तथापी हवदे शमा आफ्ना ना ररक ँपर भएको सामान्य कसूर र दुरकृधतका
हववादिरूमा यो धसद्धान्त आकहषात निुने भनी सन् १९९४ को United States V. VasquezVelascoको मुद्दामा2 धनर्ाय भएको

।

2.3 सं रक्षार्ात्मक धसद्धान्त (Protective Principle):
यस अन्त त
ा राज्यले आफ्नो सुरक्षाको लाध

ितरा भएको वा िुन सक्ने व्यविार जस्तो

जाली मुद्रा बनाँने, नक्कली प्रवेशाज्ञा वा यात्रासम्बन्िी का जात नक्कली बनाँने, राज्य
हवरुद्धको अपराि, राज्य हवद्रोि वा जासुसी जसला्ा राज्यले अपराि िोहषत
ँपर क्षेत्राधिकार ग्रिर्
क्षेत्राधिकार ग्रिर्

नने  काया

रे को

त्यस

ु
दा । सं यि
राज्य अमेररकाले यस्तो हवषयमा िेर पटक

रे को ँदािरर् पा्न् । कानूनको बहिक्षने त्रीय प्रयो को क्षेत्राधिकार यस

सन्दभामा पधन ँ्चत माधनएको

।

2.4 हवश्वव्यापी अधिकारक्षेत्रको धसद्धान्त (Universality Principle):
यस हवश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र अन्त त
ा कुन राि हवरुद्ध वा रािको ना ररक हवरुद्ध
ु मा रिे र अपराि
हवश्वको जुनसुक मुलक

ररएको भए पधन राहिय तथा अन्तराहिाय कानून

बमो्जम वा स्न्ि सम्िौता बमो्जम अधिकार क्षेत्र ग्रिर्

2

United States v. Vasquez-Velasco, 15 F.3d 833, 839 (9th Cir.1994)

री त्यस्ता अपरािको अनुसन्िान,
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अधभयोजन र धनर्ाय

नने  अधिकार पदा

3

। अन्तरााहिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार धभत्र

पनने  अपराििरू जस्त war crimes, crimes against humanity, genocide and aggression यस
प्रकारका ँदािरर्िरू िुन सक् न्।
नेपालको सं हविानले नेपालको न्याय सम्बन्िी अधिकार यो सं हविान, अन्य कानून र
न्यायका मान्य धसद्धान्त बमो्जम अदालत तथा न्याहयक धनकायबाट प्रयो
रे को

। यसमा प्रयो

रे को

ररने व्यवस्था

भएको शब्दावली न्यायको मान्य धसद्धान्तले फराहकलो दायरा प्रदान

। यसले अन्तराहिाय रुपमा न्यायका स्थाहपत मान्यतािरूलाई नेपालको न्याय

प्रर्ालीमा प्रयो

ना सहकने मा ा समेत प्रशस्त

समेत यस आिारलाई ँपयुि तवरबाट प्रयो
सं हविानले सवोच्च अदालत,
अदालतको व्यवस्था

रे को

रे को

। अदालतको क्षेत्राधिकारका सन्दभामा

ना सहकन् ।

ँच्च अदालत र ्ज्ला अदालत

। यस वािे क कानून बमो्जम मुद्दा िेन ा स्थानीय स्तरमा न्याहयक

धनकाय वा हववाद समािानका वक््पक ँपाय अवलम्वन
धनकाय

ठन

री तीन तिको

ना सहकने प्राविान पधन रिेको

ना आवश्यकता अनुसार अन्य

।

4

यसका साथ नेपालको सं हविानले सवोच्च अदालत, ँच्च अदालत र ्ज्ला अदालतको
अधिकार क्षेत्र र सवोच्च, ँच्च र ्ज्ला अदालत बािेक िास हकधसम र प्रकधतका मुद्दाको
कारवािी र हकनारा

ना सं िीय कानून बमो्जम अन्य हव्शष्टीकृत अदालत, न्याहयक धनकाय

वा न्यायाधिकरर्को स्थापना र
लाध

ठन

ना सहकने व्यवस्था

त्यस्तो अदालत, धनकाय वा न्यायाधिकरर्को

ठन

नेपालको सं हविानले कुन कानून सं हविानसछ
पुनरावलोकन

रे को

। तर कुन िास मुद्दाका

ना सहकंदन5।
बा्िएको अवस्थामा सो कानूनको

नने  र सं हविानद्वारा प्रदि मौधलक िकको प्रचलनका लाध

वा अको ँपचारको

व्यवस्था नभएको वा अको ँपचारको व्यवस्था भएपधन त्यस्तो ँपचार अपयााप्त वा प्रभाविीन
दे ्िएको अन्य कुन कानूनी िकको प्रचलनका लाध

वा सावाजधनक िक वा सरोकारको कुन

हववादमा समावेश भएको कुन सं विाधनक वा कानूनी प्रश्नको धनरूपर्का लाध

3

आवश्यक र

Universal jurisdiction allows states or international organizations to claim criminal jurisdiction over an accused person
regardless of where the alleged crime was committed and regardless of the accused’s nationality, country of residence or
any other relation with the prosecuting entity. Crimes prosecuted under universal jurisdictions are considered crimes
against all too serious to tolerate jurisdictional arbitrage.
4
नेपालको सं हविान िारा १२७।
5

ऐजन‚, िारा १५२।
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ँपयुि आदे श जारी

नने , ँ्चत ँपचार प्रदान

नने , त्यस्तो िकको प्रचलन

हववाद टुं ो ल ाँने असािारर् अधिकार सवोच्च अदालतलाई प्रदान
सं हविानद्वारा प्रदि मौधलक िकको प्रचलनका लाध

रे को

राँने वा

।

6

वा अको ँपचारको व्यवस्था

नभएको वा अको ँपचारको व्यवस्था भए पधन सो ँपचार अपयााप्त वा प्रभाविीन दे ्िएको
अन्य कुन कानूनी िकको प्रचलनका लाध

वा सावाजधनक िक वा सरोकारको कुन हववादमा

समावेश भएको कुन कानूनी प्रश्नको धनरूपर्का लाध

आवश्यक र ँपयुि आदे श जारी

अधिकार ँच्च अदालतलाई समेत प्रदान

रे को

बन्दीप्रत्यक्षीकरर्,

प्रधतषेि, अधिकारपृच् ा ल ायत जुनसुक ँपयुि

आदे श जारी

परमादे श,

ना सक्

ँत्प्रेषर्,

। यस प्रयोजनका लाध

नने 

ँच्च अदालतले

।

7

्ज्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्बन्िमा िेदाा ्ज्ला अदालतलाई सं िीय कानूनमा
अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बािे क आफ्नो अधिकारक्षेत्र धभत्रका सम्पूर्ा मुद्दाको शुरू कारवािी र
हकनारा

नने ,

बन्दीप्रत्यक्षीकरर् धनषेिाज्ञा ल ायत कानून

अिान्याहयक धनकायले
बमो्जम

िेनने ,

रे को धनर्ाय ँपर कानून बमो्जम पुनरावेदन सुन्ने, प्रदे श कानून

र्ठत स्थानीयस्तरका न्याहयक धनकायले

अधिकार सं हविानले प्रदान

बमो्जमका धनवेदन

रे को

रे को धनर्ाय ँपर पुनरावेदन सुन्ने

।

8

3. अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्बन्िी सामान्य धसद्धान्तिरू
अदालतले ग्रिर्
स्थाहपत भएका

नने  क्षेत्राधिकार सम्बन्िमा अन्तरााहिय रुपमा न केिी धसद्धान्तिरू

न्। ती मध्ये केिी धसद्धान्त िाम्रो सं हितामा पधन समावेश भएका

न्।

3.1. क्षेत्राधिकारको सृजना कानूनद्वारा िुने
ु ाई र हकनारा कानून बमो्जम अधिकार प्राप्त अदालतबाट
मुद्दाको कारवािी, सुनव
मात्र िुने व्यवस्था सं हिताले

रे को

ु ाई र हकनारा
। त्यस्त मुद्दाको कारवािी, सुनव

9

कुन पधन अदालतलाई कानून बमो्जम अधिकारक्षेत्र िुन ु पनने  व्यवस्था
अदालतले धनर्ाय

6
7
8
9
10

ऐजन‚ िारा १४४।

ु ी दे वानी कायाहविी (सं हिता) ऐन, 2074, दफा ६।
मुलक
ऐजन‚ दफा १६(१)।

। मुद्दािरूमा

दाा कुन कानून अन्त त
ा सो मुद्दा िेनने  अधिकारक्षेत्र प्राप्त भएको िो सो कुरा

ऐजन‚ िारा १३३।

ऐजन‚ िारा १५१।

10

ना
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पधन फसलामा िुलाँनु पनने  िुन्

।सं हितामा भएका यी व्यवस्थाले क्षेत्राधिकारको सृजना

11

कानूनद्वारामात्र िुन सक्ने धसद्धान्त आत्मसात्

रे को दे ्िन् ।

3.2. अधिकार क्षेत्र शून्यको ्स्थधतमा नरिने
ु ाई र हकनारा
कुन पधन मुद्दाको दायरी, कारवािी, सुनव
अदालत वा अधिकारीलाई अधिकारक्षेत्र तोहकएको िुने
अधिकारक्षेत्र शून्य निुने भन्ने धसद्धान्त आत्मसात्

12

ना कानून बमो्जम कुन

भन्ने दे वानी सं हिताको व्यवस्थाले

रे को दे ्िन् ।अधिकार क्षेत्र शून्यको

ु ाई
्स्थधतमा रिदन। अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वािे क शुरु मुद्दा ्ज्ला अदालतले सुनव
दा

भनी धसद्धान्त समेत प्रधतपादन भएको

क्षेत्राधिकार ग्रिर्
हकनारा

री सकेपध

13

। त्यस्त एक अदालतले कानून बमो्जम

कानूनले न तोकेको अवस्थामा बािेक त्यस्तो मुद्दा कारवािी

ना अको अदालतमा पठाँन धम्दन भनी धसद्धान्त समेत प्रधतपादन भएको

।

14

3.3. िक बेिकको धनिाारर् अदालतबाट मात्र िुने
कुन हवषयमा िक बेिकको प्रश्न ँत्पन्न भएमा त्यस्तो प्रश्नको धनरुपर् धनयधमत
अदालतबाट मात्र िुने भनी सं हिताले स्पष्ट व्यवस्था

रे को

। यसबाट िक बेिकको प्रश्न

अदालतबाट मात्र धनरुपर् िुने धसद्धान्त सं हिताले आत्मसात्

रे को दे ्िन् । अि धनयधमत

अदालत बािेक अन्य अदालत वा धनकायमा हवचारािीन कुन मुद्दाको कारवािीको यममा िक
बेिकको प्रश्न धनरुपर् भएपध

ु ाई र हकनारा
मात्र अन्य हवषयमा कारवािी, सुनव

नुा पनने 

दे ्िएमा सम्ब्न्ित अधिकारीले धनयधमत अदालतबाट िक बेिकका सम्बन्िमा धनरुपर्
आँन पक्षिरूलाई आदे श

नुा पनने  व्यवस्था पधन

ररएको

री

।

15

3.4. अधिकार नभएको मुद्दा िेरे ध नेमा बदर िुने
यस धसद्धान्तला्ा दे वानी सं हिता र दे वानी कायाहवधि सं हिताले आत्मसात्
दे ्िन् । दे वानी सं हिताले कानून हवपरीतको काम अमान्य िुने स्पष्ट व्यवस्था

रे को

रे को
।

ु ाई र हकनारा कानून बमो्जम अधिकार प्राप्त अदालतबाट मात्र िुने16र
मुद्दाको कारवािी, सुनव
ु ाई र हकनारा
मुद्दाको कारवािी, सुनव

11
12

ना कुन पधन अदालतलाई कानून बमो्जम अधिकारक्षेत्र

ऐजन‚ दफा १६ (३)।
ऐजन‚ दफा ११।

13

ग्वारामुधनकार हवरुद्ध रमादे वी, ने.का.प.२०४५, धन.नं.३३५६।

14

पशुपधत हवरुद्ध रामलाल ने.का.प.२०४१ धन.नं.२०७६।

15
16

ु ी दे वानी कायाहविी (सं हिता) ऐन, 2074, दफा ७।
मुलक

ऐजन‚ दफा ६।
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िुन ु पनने  17 व्यवस्थाले अधिकार नभएको मुद्दा िेन ा नपा्ाने स्पष्ट

। त्यसमा पधन दे वानी

कायाहवधि सं हिताले अधिकारक्षेत्र नभएको अदालतले मुद्दाको धसलधसलामा
ु ाई, आदे श वा धनर्ाय बदर िुने भनी स्पष्ट व्यवस्था
सुनव

रे को

अधिकार नर्दएको मुद्दा िेरे ध ने अधिकार क्षेत्र हवहिन िुन
प्रधतपादन भएको

रे को कारवािी,

।कानूनले िेन ा ध न्न

18

ई वदर िुन्

भनी धसद्धान्त समेत

।

19

3.5. न्याहयक कारवािी सामान्यतः अदालतको अधिकारक्षेत्र धभत्र पनने 
ु ाई र हकनारा
मुद्दाको शुरु कारवािी, सुनव
दोिोर्याँने वा पुनरावलोकन

नने , त्यस ँपर पुनरावेदन सुन्न,े मुद्दा

नने  अधिकार कानूनमा व्यवस्था भए बमो्जम सम्ब्न्ित

अदालतलाई िुने20 व्यवस्था रिेको

। यसका साथ एँट हवषयको कुन मुद्दा अदालत र

ु ाई र हकनारा
अन्य न्याहयक धनकाय दुवमा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको कारवािी, सुनव
अधिकार धनयधमत अदालतलाई िुने21व्यवस्था पधन

ररएको

नने 

। यसबाट न्याहयक कारवािी

सामान्यतः अदालतको अधिकारक्षेत्र धभत्र पनने  र अदालत र प्रशासकीय अधिकारबीच कसको
क्षेत्राधिकार धभत्र पनने  भन्ने स्पष्ट कानून नभएमा अदालतक अधिकारक्षेत्र धभत्र पनने  धसद्धान्तला्ा
सं हिताले आत्मसात\

रे को दे ्िन् ।

3.6. अधिकारक्षेत्रको अज्ञानताको पररर्ाम क्षम्य नभ सम्ब्न्ित पक्षले नै व्यिोनु पनने 
दे वानी सं हिताले कानूनको अज्ञानता क्षम्य निुने स्पष्ट व्यवस्था
सबले जानेको अनुमान

रे को

। कानून

ु ाई र हकनारा
ररने सवामान्य धसद्धान्त िो। मुद्दाको कारवािी, सुनव

कानून बमो्जम अधिकार प्राप्त अदालतबाट मात्र िुने व्यवस्था22 र अधिकारक्षेत्र नभएको
अदालतले मुद्दाको धसलधसलामा
स्पष्ट व्यवस्था23

ु ाई, आदे श वा धनर्ाय बदर िुने भनी
रे को कारवािी, सुनव

रे बाट अधिकारक्षेत्रको अज्ञानताको पररर्ाम सम्ब्न्ित पक्षले नै व्यिोनु पनने 

स्वाभाहवक पररर्धत दे ्िन आँछ । अनाधिकृत धनकायमा
पररर्ाम आफैंले भोग्नुप ा त्यस्तालाई कानूनले मद्दत
भएको
17
18
19
20
21
22
23
24

ई हफराद दताा

रे त्यसको

दै न भनी धसद्धान्त समेत प्रधतपादन

।

24

ऐजन‚ दफा १६(१)।

ऐजन‚ दफा १६ (२)।

मुनीलाल हवरुद्ध िन चन्द्र समेत, ने.का.प.२०३०, धन.नं.७७७।
ु ी दे वानी कायाहविी (सं हिता) ऐन, 2074, दफा १७।
मुलक

ऐजन‚ दफा २३।
ऐजन‚ दफा ६।

ऐजन‚ दफा १६ (२)।
रो ािी समेत हवरुद्ध

र्ेश दासको मु.स. नने  मान बिादुर समेत, सवोच्च अदालत धनर्ाय सं ग्रि, भा

८, पृष्ठ २६३।
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यस बािेक पधन क्षेत्राधिकार सम्बन्िमा केिी हवश्वव्यापी मान्यतािरू
अदालतमा हवचारािीन मुद्दामा असर पनने 
अधिकारको दुरुपयो

िुने

री धनर्ाय

री काम कारवािी

न री अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश

न्। धतनमा

नने  अधिकार सरकारलाई निुने,

ना निुन,े िदम्यादसम्बन्िी प्रश्नको धनरुपर्

ना नधम्ने, कायाहवधि र कानूनी प्राविानिरू पूरा न री दायर

भएको मुद्दामा अधिकारक्षेत्र ग्रिर्

री मुद्दामा प्रवेश

ना निुने, मुद्दाका पक्षिरूको सिमधत

िुछदमा क्षेत्राधिकारको धसजाना र अन्त्य िुन नसक्ने, क्षेत्राधिकार प्रमा्र्त
पक्षमा न रिने जस्ता धसद्धान्तिरूला्ा िाम्रो न्याहयक अभ्यासमा प्रयो

नने  भार मुद्दाको

री सहकएको दे ्िन् ।

त्यस्त प्राकृधतक न्यायको धसद्धान्त हवपरीत भएको धनर्ाय क्षेत्राधिकार हवहिन िुने,
अधिकारक्षेत्र हवहिन धनर्ायका हवरुद्ध ररट धनवेदन लाग्न सक्ने, वढी अधिकारको प्रयो
अधिकारको दुरुपयो

वा

रे मा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुहट िुने जस्ता धसद्धान्तिरू सवोच्च

अदालतबाट हवधभन्न ररटिरूको माध्यमले स्थाहपत भ्सकेको

।

यस री समवती अधिकार क्षेत्र भएमा कुन धनकायमा नालेस

नने  भन्ने हवषय पक्षले

रोज्न पाँने, अधिकारक्षेत्र सम्बन्िी हवषयमा व्यातियाको प्रश्न ँठे मा ँदार हकधसमबाट व्यातिया
नुा पनने  र अदालतमा मुद्दा हवचारािीन रिेको अवस्थामा अन्य धनकायद्वारा धनर्ाय भए तापधन
अदालतको सवोच्चता कायम भ यस्तो धनर्ाय बदर िुने जस्ता धसद्धान्तिरू पधन हवधभन्न
मुद्दािरूको रोिमा धनर्ाय भ्ा सकेको दे ्िन् ।
4. अदालतको अधिकार क्षेत्रसम्बन्िी संहितामा भएको व्यवस्था
ु ी फौजदारी कायाहवधि (सं हिता) ऐन, २०७४
अदालतको अधिकार क्षेत्र सबन्िमा मुलक
ु ी दे वानी कायाहवधि (सं हिता) ऐन, २०७४ दुवले व्यवस्था
र मुलक
चचाा

ररएको

रे का

न्। धतनको यमशः

।

ु ी फौजदारी कायाहवधि (संहिता) ऐन, २०७४
4.1. मुलक
ु ी फौजदारी कायाहवधि (सं हिता) ऐन, २०७४ ले मूलतः कसूर भएको क्षेत्रको
मुलक
अदालतले न सो कसूरसम्बन्िी मुद्दाको कारवािी र हकनारा
। तर केिी काम कारवािीको लाध

25

नने 

री अधिकार प्रदान

रे को

भने ँ्ले्ित व्यवस्था आकहषात िुछदन। त्यस्ता

अपवादमा कसूरको आं्शक कामिरू धभन्न धभन्न क्षेत्रमा भएको, िटनाको धनरन्तरता भएको,

25

ु ी फौजदारी कायाहवधि (सं हिता) ऐन, २०७४, दफा ४५।
मुलक
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एक क्षेत्रबाट अको क्षेत्रसम्म यात्रा

री रिेको अवस्थामा कसूर भएको, सञ्चार माध्यम प्रयो

ु को सीमानामा भएको कसू र वा हवश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र
री कसूर भएको वा दु्ा मुलक
कायम िुने कसूर पदा न् र सो सम्बन्िी व्यवस्था पधन यस सं हिताले
त्यस्त नेपाल बाहिर भएको कसूर

रे को

।

सम्बन्िी मुद्दा िेनने , दु्ा अदालत वा धनकायमा

परे को मुद्दा वा त्लो र माधथ्लो अदालतको अधिकार क्षेत्र धभत्र पनने  मुद्दा कुन अदालत वा
धनकायले िेनने  भन्ने व्यवस्था पधन
धभन्न क्षेत्रसछ

सम्ब्न्ित

रे को

।

कसूर भएमा त्यस्तो क्षेत्रमध्ये दे िायको अवस्थामा कुन

क्षेत्रको अदालतले मुद्दाको कारवािी र हकनारा
क.

ना सक्ने अधिकार सं हिताले र्दएको

26

कानूनले कसूर ठिररने कुन काम आं्शक रुपमा एँटा क्षेत्र र आं्शक रुपमा अको
्लाकामा भएकोमा त्यस्तो क्षेत्रिरूमध्ये कुन क्षेत्रको अदालतले कुन काम एँटा
क्षेत्रमा भएको र त्यसको पररर्ाम कसूरको रुपमा अको क्षेत्रमा प्रकट भएकोमा
त्यसमध्ये कुन क्षेत्रको अदालतले एक िटनाको धसलधसलामा हवधभन्न कसूरिरू हवधभन्न
क्षेत्रमा भएकोमा त्यस्तो कसूर मध्ये कुन कसूर भएको क्षेत्रको अदालतले
भारतको Negotiable Instruments Act, 1881 को दफा १३८ ले चेक
अनादर भएको हवषयमा व्यवस्था

रे को

। यस्तो हववादका सन्दभामा हवधभन्न

कायािरू भएका िुन् न्। चेक काटने, चेक बैं कमा प्रस्तुत
चेक हफताा

नने , चेक काटनेसं

नने , बैं कले रकम नर्द्ा

चेक रकम पाँन पत्र लेख्न,े सो पत्र प्राप्त भएको

धमधतले १५ र्दन धभत्र रकम नधतनने  काया भएको जस्ता पाछच वटा कायािरू धभन्न धभन्न
क्षेत्रबाट भएका िुन सक् न्। भारतीय सवोच्च अदालत र आन्र प्रदे श ँच्च
अदालतले यसमा कुन क्षेत्रको अदालतको अधिकार क्षेत्र िुने भन्ने सम्बन्िमा व्यातिया
दै यी पाछचवटा काया भएका क्षेत्र मध्ये कुन पधन क्षेत्रको अदालतमा मुद्दा दायर
सहकने भनेको
ि.

ना

।

27

कुन कसूर हवधभन्न क्षेत्रमा भई कुन क्षेत्रमा कसूर िुने काम पूरा भएको िो भन्ने एहकन
िुन नसकेमा त्यस्ता क्षेत्रिरू मध्ये कुन क्षेत्रको अदालतले
भारतीय फौजदारी कायाहवधि सं हितामा यस्त व्यवस्था भएको दफाको व्यातिया
दै भारतको कोलकिा ँच्च अदालतले अधभयो
ठाँछमा मुद्दाको सुनवा्ा िुने भनी धनिाारर्

26
27

दावीमा ँ्ले्ित तथ्यिरूले कुन

नने  िुनाले अन्यथा प्रमा्र्त नभएसम्म सोिी

ऐजन‚ दफा ४६।
K Bhaskaran v. Shankaran Baidhyan Balan, AIR 1999 SC 3762; Asanmmal Kasim v. M.S.Ceat , Financial Services
Ltd, 2002(3) Crimes 494 (AP).
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ु ा्ा िुन ु प ा भनेको
क्षेत्रमा सुनव

।त्यस्त कम्पनीबाट भएको कामको धसलधसलामा

28

कसूर भएमा त्यो कम्पनीको कायाालय रिेको क्षेत्र नभ्ा काम भएको वा तोहकएको
काम न रे को कारर्ले कसूर भएको क्षेत्रको अदालतला्ा मुद्दा िेनने  अधिकारक्षेत्र िुने
भनी कोलकिा ँच्च अदालतले व्यातिया

रे को

शािा कायाालयको व्यवस्थापकले कुन कसूर

। यसरी न कुन कम्पनीको

29

रे मा त्यिी शािा कायाालयको क्षेत्रमा

मुद्दा चलाँनु पनने  िुन् , मुतिय कायाालयको क्षेत्रमा िो्न भन्ने पधन व्यातिया भएको
30

।

. माधनसको अपिरर् वा शररर बन्िक सम्बन्िी कसूर भएकोमा कसू र भएको क्षेत्र वा
अपिरर् बन्िक बनाईएको व्य्ि रा्िएको क्षेत्र वा लुका्एको वा थुधनएको मध्ये
कुन क्षेत्रको अदालतले
ि. यात्रा

रररिे को कुन व्य्िले

सम्बन्िमा

रे को वा धनज हवरुद्ध वा लजान ला ेको मालसामानको

ररएको कसूर भए कसूर प्रारम्भ भएको वा यात्राकालमा त्यस्तो व्य्ि

एको क्षेत्र वा मालसामान बरामद भएको वा जुन जुन क्षेत्र िुछद मालसामान लध एको
िो सो क्षेत्र मध्ये कुन क्षेत्रको अदालतले।
ड. कसूरको तयारी र षडयन्त्र एक क्षेत्रमा भई कसूर िुने काम अको क्षेत्रमा पूरा
भएकोमा सो मध्ये कुन क्षेत्रको अदालतले
च. कुन कसूर ्चठ्ठी वा अन्य कुन सं चारको सूचना प्रहवधिको माध्यमबाट भएकोमा त्यस्तो
्चठ्ठी, सं चार वा सूचना जुन क्षेत्रबाट सम्प्रेषर् भएको वा प्राप्त भएको िो सो क्षेत्रमध्ये
कुन एक क्षेत्रको अदालतले।
पधत्रकामा
समाचारपत्र जिाछ

ाहपएको समाचार वा लेिले मानिानी भएको भन्ने हवषयमा त्यो
ाहपएको िो वा मुद्रक प्रकाशकको नामले जिाछ हवतरर्

त्यस क्षेत्रको अदालतमा मुद्दा दायर
व्यातिया

रे का

ना सहकने भनी भारतीय ँच्च अदालतिरूले

न्31। त्यस्त कुन पधत्रकामा

ाहपएको हवज्ञापनको सन्दभामा पधन

ाहपएको वा हवतरर् भएको क्षेत्रमा मुद्दा चलाँन सहकने व्यातिया भएको
28

Brahman and Goyal v. N.C. Chakraborty 1974 , Cr LJ 1079 (Cal).
Dhirendra Ch. Bhowmickv. State 1978 Cr LJ 637 (Cal).
30
ASA Sridharan v. State 1981, Mad. LW(Crl.)343.
31
P. Lankesh v. Shivappa 1994 Cr.LJ 3510(Kant); Munihayamma v. Mudobba-lappa, AIR 1955(Mys) 135 ; D.
Subramaniam Swamy v.Prabhakar S. Pai 1984 , Cr.LJ 1329(Bom.)
32
J.N.Bagga v. AIR Ltd. (1978) 71 Bom. LR 409
29

ररएको

।

32
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ु को सीमाना (दश
. कुन कसूर दुई मुलक

जा) मा भएकोमा त्यस्तो सीमाना जोधडएको

अदालतले
ज. सम्प्ि सम्बन्िी कसूरको िकमा त्यस्तो कसूर भएको क्षेत्र वा कसूरबाट प्राप्त सम्प्ि
लुकाईएको, बेचेको, हकनेको वा अन्य कुन प्रकारले धलए र्दएको क्षेत्रको अदालतले
क’ भन्ने स्थानमा बसेको अधियुिले ‘ि’ स्थानमा बसेको व्यfपारीसं

‘

पत्रको

माध्यमले केिी सामान म ायो तर त्यसको भ ुिानी नर्दएको अवस्थामा ‘क ’क्षेत्रमा
मुद्दा दायर

रे कोमा क्षेत्राधिकारको अभाव भएको भनी दावी

ररएको मुद्दामा ‘क

’क्षेत्रको अदालतला्ा क्षेत्राधिकार भएको भनी केरला ँच्च अदालतले ठिर
33

रे को

।

ि. नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुन स्न्ि वा कानून बमो्जम हवश्वव्यापी
अधिकारक्षेत्र िुने ँजुर सम्बन्िी मुद्दाको िकमा नेपाल सरकारले तोकेको अदालतले
नेपाल बाहिर भएको कसूर सम्बन्िी मुद्दा िेनने  अधिकार क्षेत्र सम्बन्िमा पधन
फौजदारी कायाहवधि सं हिताले व्यवस्था

रे को

। नेपालमा दताा भएको वायुयान वा

पानीजिाजमा भएको वा नेपाल बाहिर भएको कुन कसूरको सम्बन्िमा प्रचधलत
कानूनले सजाय िुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो कसूरको अधभयुि नेपाल धभत्रको जुन
्ज्लामा फेला परे को

सोिी ्ज्लाको अदालत र फेला नपरे कोमा धनजको स्थायी

बासस्थान भएको क्षेत्रको ्ज्ला अदालतमा त्यस्तो कसूर सम्बन्िी मुद्दाको कारवािी
र हकनारा

ररने व्यवस्था

ररएको

।

34

कुन कसूर सम्बन्िी मुद्दा एक भन्दा बढी अदालतको अधिकार क्षेत्र धभत्र पनने  भ्ा
एक भन्दा बढी अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्थामा भने दे िायको अदालतको
अधिकार क्षेत्र कायम िुन35
े िुन् ः


जुन अदालतमा पहिले मुद्दा दायर भएको िो सोिी अदालत



एक र्दन दायर भएकोमा एक पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार क्षेत्रधभत्र
पनने  अदालतमा भए त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तोकेको
अदालत



एक र्दन दायर भएकोमा धभन्नधभन्न पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार
क्षेत्रधभत्र पनने  भए सवोच्च अदालतले तोकेको अदालत

33

R. Mohandas v.M. Jayarajan 2001 Cr.LJ 3853(Ker.)

34

ु ी फौजदारी कायाहवधि (सं हिता) ऐन, २०७४, दफा ४७।
मुलक

35

ऐजन‚ दफा ४८।
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प्रचधलत कानून बमो्जम कुन कसूर सम्बन्िी मुद्दा त्लो र माधथ्लो तिका
ु
अदालत दुवको अधिकार क्षेत्र धभत्र पनने  वा दफा ५४ अन्त त
ा सं यि
रुपमा कारवािी िुन
सक्ने व्य्ि वा कसू र सम्बन्िी मुद्दा त्लो ति र माधथ्लो तिको दुव अदालतको
अधिकारक्षेत्र धभत्र परी दायर िुन सक्ने भएमा वा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दा िेनने  अधिकार
माधथ्लो तिको अदालतलाई िुने व्यवस्था

।

36

क्षेत्राधिकार नभएको अदालतमा मुद्दा दायरी र त्यसको पररर्ाम
ु ी फौजदारी कायाहवधि (सं हिता) ऐन २०७४ ले अधिकारक्षेत्र नभएको
मुलक
मुद्दा सम्बन्िमा धनम्न दु्ा अवस्थालाई सम्वोिन

नने  व्यवस्था

रे को

ः

क. कुन अधभयो पत्र वा ँजुरीको व्यिोराबाट त्यस्तो ँजुरी सम्बन्िी मुद्दाको कारवािी र
हकनारा

नने  आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको दे ्िएमा अदालतले सोिी कुरा ँ्लेि

री त्यस्तो अधभयो पत्र वा ँजुरी दरपीठ
भएको ँजुरीको हवषयमा मुद्दा
रिे

री र्दनु पनने  व्यवस्था

। त्यस्तो दरपीठ

नुा पनने  अ्न्तम िदम्याद दरपीठ भएको र्दनसम्म

भने सो र्दनबाट बाटोको म्याद बािे क पन्र र्दनधभत्र अधिकार क्षेत्र भएको

अदालतमा दताा

ना पाँछ

।

37

ि. कुन मुद्दाका सम्बन्िमा अधभयुिले वयान

दाा वा प्रधतवादीले प्रधतँिर पेश

अदालतको अधिकार क्षेत्र नभएको प्रश्न ँठाएको र सो अदालतले धनर्ाय

दाा

दाा आफ्नो

अधिकार क्षेत्र धभत्र नपनने  दे ्िएमा अधिकार क्षेत्र भएको अदालतमा पठाँन आदे श
र्दनु पनने  व्यवस्था

ररएको

।

38

भारतीय फौजदारी कायाहवधि सं हितामा यस्तो स्पष्ट व्यवस्था

न। तथाहप

भारतीय ँच्च अदालतले प्रादे ्शक क्षेत्राधिकार नभएको कारर्ले मात्र फौजदारी मुद्दा
िारे ज

नुा िुछदन भन्ने धसद्धान्त कायम

रे को

। अको एँटा मुद्दामा मुद्दा दतााको

39

समय क्षेत्राधिकारको प्रश्नला्ा सुक्ष्म रुपमा निेररने र दुव पक्षको सुनवा्ाबाट मात्र
क्षेत्राधिकारको प्रश्नको धनर्ायमा पुग्नु पनने  भनी धसद्धान्त कायम भएको

36
37

ऐजन‚ दफा ४९।

ऐजन‚ दफा ५०।

38

दफा ५१ (३)।

39

Krishna Reddy v. K. Padmawathi, 2001 Cr.LJ 3424 (AP).

40

Motorola Incorporated v. Union of India, 2004 Cr.LJ 1576(Bom.).

40

।
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ु ी दे वानी कायाहवधि (संहिता) ऐन, २०७४
4.2. मुलक
ु ी दे वानी कायाहवधि (सं हिता) ऐन, 2074 ले मुद्दाको शुरु कारवािी, सुनव
ु ाई र
मुलक
हकनारा

नने , त्यस ँपर पुनरावेदन सुन्न,े मुद्दा दोिोर्याँने वा पुनरावलोकन

कानूनमा व्यवस्था भए बमो्जम सम्ब्न्ित अदालतलाई िुने41 व्यवस्था

रे को

नने  अधिकार
। कानून

बमो्जम त्लो ति र माधथ्लो तिको अदालतको अधिकारक्षेत्रधभत्र पनने  कुन हवषयमा त्लो र
माधथ्लो दुव तिको अदालतमा मुद्दा दायर भएमा माधथ्लो तिको अदालतलाई मुद्दाको
ु ाई र हकनारा
कारवािी, सुनव

नने  अधिकार िुने42 र एँट हवषयको कुन मुद्दा अदालत र अन्य
ु ाई र हकनारा
सुनव

न्याहयक धनकाय दुवमा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको कारवािी,
अधिकार धनयधमत अदालतलाई िुने43 व्यवस्था

रे को

।

्ज्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्बन्िमा सं हिताले धनम्न बमो्जमको व्यवस्था


कुन मुद्दा कारवािी,

ु ाई र हकनारा
सुनव

नने 

रे को

ः

ना कानून बमो्जम कुन अदालत वा

ु ाई र हकनारा
अधिकारीलाई अधिकारक्षेत्र नतोहकएकोमा त्यस्तो मुद्दामा कारवािी, सुनव
नने  अधिकार सम्ब्न्ित ्ज्ला अदालतलाई िुने


44

ु ाई र
कानून बमो्जम कुन अदालत, धनकाय वा अधिकारीलाई मुद्दामा कारवािी, सुनव
हकनारा

नने  अधिकार भएको तर त्यस्तो अदालत वा धनकाय

नतोहकएको अवस्थामा त्यस्तो अदालत वा धनकाय
ु ाई र हकनारा
नतोहकएसम्म त्यस्तो मुद्दाको कारवािी, सुनव

ठन नभएको वा अधिकारी

ठन नभएसम्म वा अधिकारी
नने  अधिकार पधन सम्ब्न्ित

्ज्ला अदालतलाई िुने45


मुद्दाको मुद्दाको हवषयवस्तुको प्रकृधतले स्थल त रूपमा जाछचबुि
कुन पधन चल सम्प्ि सम्बन्िी हवषय, सुहविाभार,

नुा पनने  अवस्था भएको

कुलो, साछिसम्बन्िी मुद्दा र

ु ाई र
हफरादपत्रबाट िर, जग् ा वा सम्प्ि जाछच्नु पनने  दे ्िएको मुद्दाको कारवािी, सुनव
हकनारा

नने  अधिकार त्यस्तो िर,जग् ा वा सम्प्ि रिे को ्ज्लाको ्ज्ला अदालतलाई

िुन46
े


41
42
43
44

सम्प्िको हववाद रिे को धनम्न हवषयमा सम्प्ि रिेको ्ज्ला अदालत

ु ी दे वानी कायाहवधि (सं हिता) ऐन , २०७४, दफा १७।
मुलक
ऐजन‚ दफा २२।

ऐजन‚ दफा २३।

ऐजन‚ दफा २५(१)।

45

ऐजन‚ दफा २५(२)।

46

ऐजन‚ दफा १८(१)।
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बिाल,बाली वा धब ोको प्रश्न समावेश भएको वा सम्प्िको स्वाधमत्व, भो

चलन

वा िक बेिक सम्बन्िी,


अचल सम्प्ि रोक्का राख्ने वा धनिन्ने सम्बन्िी,



अचल सम्प्ि बाछडफाछट सम्बन्िी,



अचल सम्प्ि धितो,बन्िकमा राख्ने, भोग्ने,चलन चलाँने सम्बन्िी,



अचल सम्प्ि ँपरको कुन सरोकार वा शता सम्बन्िी,



अचल सम्प्िसछ

सम्ब्न्ित क्षधतपूधता सम्बन्िी।47

यस बािेक अन्य मुद्दामा प्रधतवादी रिे को वा काम भएको ्ज्लाको ्ज्ला
अदालतमध्ये जुन ्ज्ला अदालतमा हफरादपत्र दायर िुन आँछ
ु ाई,कारवािी र हकनारा
त्यस्तो मुद्दाको सुनव


वादी वा प्रधतवादीले बसोवास
मुद्दािरू धनम्न बमो्जम रिे का


।48

रे को ्ज्लाको ्ज्ला अदालतमा दायर िुन सक्ने
न्,

अं श मुद्दा वादी वा प्रधतवादी रिेको ्ज्लामध्ये जुन ्ज्ला अदालतमा हफरादपत्र
दायर िुन्



नने  अधिकार

सोिी अदालतलाई

सोिी ्ज्ला अदालत

।

49

वादी तथा प्रधतवादीले धनजिरू वसोवास
लेनदे न कारोवार

रे को ्ज्ला बािेक अन्य ्ज्लामा

रे को भए त्यस्तो कारोवार

रे को वा वादी वा प्रधतवादी रिेको

्ज्ला अदालतमध्ये एक अदालतमा हफरादपत्र दायर

ना सहकन्

50

। कुन

मुद्दामा दुई जनाभन्दा बढी प्रधतवादी भएको अवस्थामा भने सवभन्दा बढी प्रधतवादी
बसेको ्ज्लाको ्ज्ला अदालतमा हफरादपत्र दायर


48
49
50
51
52

।

51

हवदे शमा भएको लेनदे न व्यविार वा करार सम्बन्िी हवषयमा नेपालको कुन
अदालतमा मुद्दा दायर

47

नुा प ा

ना सक्ने

री त्यस्तो व्यविार सम्बन्िी धलित वा करारमा

ँ्लेि भएकोमा वादी वा प्रधतवादी वसोवास

रे को ्ज्लाको ्ज्ला अदालतलाई

ु ाई र हकनारा
त्यस्तो मुद्दाको कारवािी, सुनव

नने  अधिकार रिे को

ऐजन‚ दफा १८(२)।

ऐजन‚ दफा १९(१)।

ऐजन‚ दफा १८(३)।

ऐजन‚ दफा १९(२) ।

ऐजन‚ दफा १९(३)।

ऐजन‚ दफा २०(१)।

। तर कुन

52
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लेनदे न व्यविार वा करार सम्बन्िी हवषयमा नेपालको कुन िास ्ज्ला अदालतमा
मुद्दा दायर

ना सक्ने

री त्यस्तो लेनदे न व्यविार वा करार सम्बन्िी धलितमा

ु ाई र हकनारा
ँ्लेि भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको कारवािी, सुनव
अदालतलाई िुन्

53

नने  अधिकार सोिी

।

भारतीय सवोच्च अदालतले एक भन्दा बढी अदालतमा मुद्दा दायर िुन
सक्ने अवस्थामा पक्षिरू कुन एक सक्षम अदालतमा मुद्दा दायर
तर एकपटक अदालत

नौट

पक्ष बाध्य िुन् न भनेको


रर सकेपध

ना स्वतन्त्र

न्

ु ा्ा
भने त्यस अदालतमा न सुनव

ना

।
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कानून बमो्जम नेपालमा दताा भएको वायुयान वा पानीजिाज नेपाल बाहिर रिेको
अवस्थामा त्यस्तो वायुयान वा जिाजधभत्र भएको कुन कारोबार सम्बन्िी मुद्दाको
कारवािी,

ु ाई र हकनारा
सुनव

नने  अधिकारक्षेत्र पधन हवदे शमा भएको लेनदे न

व्यविार वा करार सरि न िुन् । अथाात धलित वा करारमा ँ्लेि भएकोमा
वादी वा प्रधतवादी वसोवास

रे को ्ज्लाको ्ज्ला अदालतलाई र नेपालको कुन

िास ्ज्ला अदालतमा मुद्दा दायर

ना सक्ने

री त्यस्तो लेनदे न व्यविार वा

ु ाई र
करार सम्बन्िी धलितमा ँ्लेि भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको कारवािी, सुनव
हकनारा


नने  अधिकार सोिी अदालतलाई िुन्

।
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रािसेवक वादी वा प्रधतवादी भएको मुद्दाका सम्बन्िमा भने केिी हवशेष व्यवस्था

ररएको

। कुन रािसेवकले पदीय िधसयतमा कोिी ँपर हफरादपत्र र्दछदा वा कसले रािसेवक
ँपर पदीय िधसयतमा प्रधतवादी बनाई हफरादपत्र र्दछदा त्यस्तो रािसेवक तत्काल कायारत
कायाालय वा वादी रिेको ्ज्ला अदालतमा र्दनु प ा

। रािसेवकले आफ्नो धनजी

56

िधसयतमा हफरादपत्र वा प्रधतँिरपत्र र्दनु पदाा आफू कायारत रिेको ्ज्लाको ्ज्ला
अदालतमा दताा

ना सक्

। यसरी कुन हफरादपत्र वा प्रधतँिरपत्र दताा भएमा सो

57

अदालतले त्यस्तो हफरादपत्र वा प्रधतँिरपत्र सम्ब्न्ित ्ज्ला अदालतमा पठाँनु
प ा58।
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कुन व्य्िले एक हवषयमा धभन्न धभन्न अदालतमा धभन्ना धभन्न हफरादपत्र दताा

रे को

भएमा मुद्दाका दुव पक्षको सिमधतले कुन एक अदालतको हफरादपत्र कायम रािी त्यसको
जानकारी अको अदालतलाई
प्राप्त भएमा जानकारी प्राप्त
कायम वा िारे ज

राँनु पनने , हफरादपत्र कायम रिने वा िारे ज िुने जानकारी
नने  अदालतले आफ्नो अदालतमा रिेको हफरादपत्र सोिी बमो्जम

नुा पनने  र पक्षिरू सिमत िुन नसकेमा पहिले हफरादपत्र दताा भएको

अदालतले दताा भएको हफराद कायम रािी अको अदालतमा रिेको हफरादपत्र िारे ज
पनने  भनी सं हिताले व्यवस्था

रे को

नुा

।
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ु ी दे वानी कायाहवधि (सं हिता) ऐन, २०७४ र मुलक
ु ी फौजदारी कायाहवधि
मुलक
(सं हिता) ऐन, २०७४ दुवले क्षेत्राधिकारको प्रश्न ँठे मा पहिले क्षेत्राधिकारको प्रश्न धनरोपर्
ु ा्ा
रे र मात्र अन्य सुनव

नुा पनने  व्यवस्था

रे को

।

दे वानी कायाहवधि सं हिताले प्रधतवादीले प्रधतँिरपत्र पेश
हफरादपत्र दताा भएको

दाा जुन अदालतमा

ु ाई र
सो अदालतलाई हफराद दावीका सम्बन्िमा कारवािी, सुनव

हकनारा

नने  अधिकारक्षेत्र नभएको भनी ्जहकर धलएमा अदालतले त्यस मुद्दामा प्रमार् बुझ्ने,

ु ाई
सुनव

नने  वा हकनारा

नुा पनने  व्यवस्था

रे को

ु ाई
नुा अ्ि त्यस्तो हवषयमा प्रार्म्भक सुनव

नने  कारवािी प्रारम्भ
60

ु ाई
।प्रार्म्भक सुनव

दाा वादी र प्रधतवादीको तारे ि धमलान

भएपध को अको ताररिका र्दन प्रधतवादीले ्जहकर धलएको हवषयमा सीधमत रिी अदालतले
ु ाई
प्रार्म्भक सुनव

ु ाई
नुा प ा। त्यसरी प्रार्म्भक सुनव

ु ाई र हकनारा
अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारवािी, सुनव
हवषयमा धनरुपर्

री आदे श वा धनर्ाय

दाा अदालतले त्यस्तो मुद्दामा
नने  अधिकारक्षेत्र भए वा नभएको

नुा प ा । जुन अदालतमा हफरादपत्र दताा भएको
61

ु ाई र हकनारा
त्यस अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारवािी, सुनव
दे ्िएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा िारे ज

नने  फसला

फसला भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारवािी अन्त्य िुन्

नुा प ा। यसरी मुद्दा िारे ज

मुद्दा दोिोर्याँन तथा पुनरावलोकनको लाध
59
60
61
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नने 

।
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ु ाई र हकनारा
अको तफा त्यस्तो मुद्दाको कारवािी, सुनव
अदालतलाई भएको भनी अदालतले आदे श

नने  अधिकारक्षेत्र नरिे को

नने  अधिकारक्षेत्र त्यस्तो

रे मा प्रधतवादीले त्यस मुद्दामा पुनरावेदन

दाा वा

धनवेदन र्दछदा सोिी हवषयमा पुनः ्जहकर धलन
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पाँछदन।यस प्रधतकूल िुने

ु ाई निुने व्यवस्था
री ्जहकर धलए पधन त्यस ँपर सुनव

। यद्यपी अधिकारक्षेत्र भएको भनी अदालतले आदे श
र्दन धभत्र त्यस्तो आदे श बदर वा रद्द

रे मा आदे श भएको धमधतले पन्र

ना पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा धनवेदन र्दन सक् ।

ु ाई र हकनारा
अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारवािी, सुनव
त्यस्तो मुद्दा िारे ज
पुनरावेदन लाग्

63

नने  फसला

ररएको

नने  अधिकारक्षेत्र नरिेको भनी

रे ँपर भने कानून बमो्जम पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा

।

फौजदारी कायाहवधि सं हिताले कुन मुद्दाका सम्बन्िमा अधभयुिले वयान
प्रधतवादीले प्रधतँिरपत्र पेश

दाा वा

दाा अदालतको अधिकार क्षेत्र नभएको भन्ने प्रश्न ँठाएमा

अदालतले पहिले त्यस्तो प्रश्नका सम्बन्िमा धनर्ाय
अ ाधड बढाँनु प ा भन्ने व्यवस्था

रे र मात्र त्यस्तो मुद्दाको अन्य कारवािी

ु ा्ा
। यसरी सुनव

रे को

दाा आफ्नो अधिकार क्षेत्रधभत्र

नपनने  दे ्िएमा सो मुद्दा अधिकारक्षेत्र भएको अदालतमा पठाँन आदे श र्दनु प ा। यस्तो
धनर्ाय ँपर त्यस्तो धनर्ाय भएको धमधतले पैँ तीस र्दनधभत्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा ँजुर
ना सहकन् । यसरी शुरु अदालत वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट धनरुपर् भएको प्रश्न
पुनरावेदनको यममा पुनः ँठाँन सहकंदन

।

64

5. धनरकषा
अधिकारक्षेत्र सम्बन्िी अन्तराहिय कानूनका मान्यता प्राप्त हवधभन्न धसद्धान्तिरूलाई अबका
र्दनमा ला ू िुने सं हिताले पधन आत्मसात्
क्षेत्राधिकार िुन ु पदा । धनरुपर्
अदालतले ग्रिर्

रे को

। अदालतले हववादको हवषय धनरुपर्

ना

नने  हवषयको प्रकृधत तथा अन्य हवहवि पक्षिरूका आिारमा

नने  अधिकारक्षेत्रमा फरक फरक िुन सक्द । यस कुरालाई दे वानी तथा

फौजदारी कायाहवधि सं हितामा अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्िमा भएका हवधभन्न व्यवस्थािरूले पधन
स्पष्ट पारे को

63
64

ऐजन‚ दफा १३४।
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।

पक्राउ, म्यादथप, अभियोगपत्र र थुनछे क आदे श
- शशवबहादुर रानािाट
१. पररचय
हरे क नागररक व्यशिको जीवन, स्वतन्त्त्रता तथा सम्पशिको सं रक्षण गदै समाजमा अमन
चयन कायम राख्नु राज्यको प्रमुख दाययत्व हो। फौजदारी कानूनको उशचत प्रयोग तथा
प्रिावकारी कायाान्त्वयनबाट मात्र व्यशिको स्वतन्त्त्रता तथा समाजको सुरक्षाको प्रत्यािूभत हुन
सक्दछ। फौजदारी कानूनको मुख्य उद्देश्य कानूनत पीभतताा

न्त्याय ववं पीतकाा

सजाय

गरी न्त्यायको अनुिभू त ददााउनु हो। कानूनको उल्ाघंनबाट सृशजत अभिकार तथा दाययत्वको
भनिाारण गदाा फौजदारी कायायवभिाे भनददाष्ट ग गरे का प्रयक्रयाहलााा

अवाम्वन गनुा पदा छ।

ु न
उल्ाघंन हुन गवका अभिकारको रक्षा तथा उपचार गदाा कानूनको उशचत प्रयोग तथा सन्त्ता
हुनपु छा। अन्त्यथा फौजदारी न्त्याय प्रशासन प्रभतको जनआस्था कमजोर हुन पुग्छ, दण्तहीनतााे
प्रश्रय पाउँछ, अन्त्तत राज्यनै असफातामा पररणत हुन सक्दछ।
पक्राउ, म्यादथप, अभियोगपत्र तथा थुनछे क आदे श फौजदारी न्त्याय प्रशासनसँग
अन्त्योन्त्याशश्रत रुपमा गाँभसवका कायायवभि सम्बन्त्िी महत्वपूणा पक्षहला हुन। यसाे अपरािको
अनुसन्त्िान, अभियोजन तथा न्त्याय भनरुपणको कायााा

भनिाारण गदाछ।यी प्रयक्रयागत िारणा

तथा काया व्यशिको स्वतन्त्त्रता, इज्जत तथा मयाादासँग गाँभसवका यवषय हुन। यसाे न्त्याय र
ु ाइ र कानूनको शासनको सुभनशितता खोज्दछ।
सुरक्षाको प्रत्यािूभत खोज्दछ। स्वच्छ सुनव
स्वतन्त्त्र र मयााददत जीवन जीउन पाउने व्यशिको नैसभगाक अभिकार िवकोाे सो अभिकारको
सम्मान र सं रक्षण गनुा राज्य तथा यसका सं यन्त्त्रको कताव्य हो।कानूनको दायरामा आवका
व्यशिाा

कारबाही गदाा वैयशिक स्वतन्त्त्रता र समाजको सुरक्षा बीच उशचत सन्त्तुान कायम

राख्नु पछा।सम्मान र सं रक्षण यवनाको अभिकार केवा कागजी घोषणा हुने हुँदा कुनै पभन
व्यशिाा

फौजदारी कानून अन्त्तगात कारबाही गदाा कानूनको साहारा भानु पदाछ र यसको

उशचत प्रयोग गनुप
ा दाछ। कायायवभि सम्बन्त्िी कानून िवकोाे यसको प्रयोग र पााना गदाा
अभिकार र न्त्यायको ममााा

ख्याा गनुा पदाछ।

यो शीषाकमा मूात पक्राउपूजी, म्यादथप, अभियोगपत्र तथा थुनछे क आदे श सम्बन्त्िी
अविारणागत यवषय के हो ? यवद्यमान कानूनी व्यवस्था के छ ? नयाँ कानूनको रुपमा भनभमात

शजल्ाा न्त्यायािीश ववं रायिय न्त्याययक प्रभतष्ठानमा फ्याकल्टीको रुपमा कायारत।
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फौजदारी कायायवभि सं यहतााे गरे का मुख्य मुख्य व्यवस्थाहला के हुन ् यसको सै द्धाशन्त्तक आिार र
ु मा यस सम्बन्त्िी िारणा र अभ्यास कस्तो छ आदद सम्बन्त्िमा
औशचत्य के हो, अन्त्यत्र मुाक
चचाा गने प्रयास गररवको छ।
२. सैद्धाशन्त्तक अविारणा
सम्पूणा माभनस स्वतन्त्त्र रुपमा जन्त्मन्त्छन्

र अभिकार र मयाादामा समान छन्।1

उनीहला यवना िेदिाव कानूनको प्रयोग र सं रक्षणमा समान छन्। हरे क व्यशिाा
जीवन, स्वतन्त्त्रता र सुरक्षाको अभिकार छ। कसै ाा

भनजको

पभन भनदायी तथा अमानवीय व्यवहार गना

ु ै प्राप्त हुन्त्छ।हरे क व्यशिाा
हुँदैन।2 कानूनको अगाभत व्यशिको रुपमा उभिने अभिकार जहाँसक
सं यविान प्रदि मौभाक हकको उल्ां घनमा सक्षम न्त्याययक भनकायबाट प्रिावकारी उपचार प्राप्त
गने हक हुन्त्छ। स्वेच्छाचारी तवराे कसै ाा
अभियोगमा कारबा

पभन पक्रन र थुनामा राख्न हुँदैन।3 फौजदारी

ु ाइ गनुा पदाछ।
गदाा तथा अभिकार र दाययत्व भनिाारण गदाा स्वच्छ सुनव

अभियोग ाागेको व्यशिाा

अभियोग पुयष्ट ग निवसम्म भनदोष मान्नु पछा । कानूनाे सजाय नहुने

काया गरे मा अपराि नहुने र कानूनाे भनददाष्ट ग गरे को सजाय िन्त्दा बढी सजाय नहुने अभिकार
सबैाा

प्राप्त हुन्त्छ।4
ICCPR को िारा ९ ाे व्यशिको स्वतन्त्त्रता र सुरक्षाको प्रत्यािूभत गरे को5 छ। कसै ाा

पभन जथािावी पक्रन तथा थुनामा राख्न नपाइने, पक्राउ परे कोमा त्यसको यथासम्िव भछटो कारण
सयहतको सूचना ददनु पने, पक्राउ गररवको व्यशिाा

जभतसके चाँतो न्त्यायािीश समक्ष उपशस्थत

गराउनु पने गरी वैयशिक स्वतन्त्त्रता तथा जीवनको सुरक्षाको कवचाा

भनशितता प्रदान गरे को

छ। यसको यवपरीत जथािावी वा कानून यवपरीत पक्राउ गरे मा वा यहरासतमा राशखवमा त्यसको
शखााप व्यशिाे सक्षम अदाात समक्ष उजूर गरी आफ्नो हक स्थायपत गना गराउन सक्दछ।
व्यशिको अभिकारको सुरक्षाको ााभग यो कायायवभिगत सुरक्षा कवच (Procedural safeguard)
ु
हो।त्यसै गरी, सं यि
राि सं घबाट सन् १९९० मा पाररत टोयकयो भनयममा “थुनामा राख्ने
कायााा

महत्व ददन नहुने र थुनामा राशखने कायााा

मान्त्यतााा

1
2
3
4
5

आत्मसात गरे को पाइन्त्छ।

Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR) Article 1.
ऐजन‚ Article 5.

ऐजन‚ Article 10.

ऐजन‚ Article 11 .

International Covenant as Civil and Political Rights 1966, Article 9.

अशन्त्तम उपायको रुपमा मात्र भानुपने”
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फौजदारी न्त्याय राज्यको उत्पभतको आिारिूत कारण र औशचत्य भित्र पदाछ। फौजदारी
न्त्यायाे हरे क व्यशि, जीउ, िन, स्वतन्त्त्रता र अभिकारको सं रक्षणको (Personal Liberty and
Social Safety) को ग्यारे न्त्टी गनुा पछा। समाजको शाशन्त्त र सुरक्षाको मुख्य आिारशीाा नै
स्वच्छ, भनष्पक्ष र प्रिावकारी फौजदारी न्त्याय प्रशासन हो।
औपचाररक तथा वैिाभनक दृयष्ट गाे हेदाा हामी कहाँ फौजदारी न्त्याय सम्बन्त्िी हकाा
मौभाक हककै रुपमा सं यविानाे प्रत्यािूत गरे को छ।6 नागररकका मौभाक अभिकारहला
सं यविानमा घोयषत गरी भतनको प्रचानाा

न्त्याययक सं रक्षण प्रदान गररवको छ।कसै को हक

उल्ां घन हुने गरी कसूर ियो िने अनुसन्त्िान तहयककात गने प्रहरी सं यन्त्त्र छ; कसूरदार उपर
कारबाही गना अभियोग ाागाउने महान्त्यायाभिविाको कायाााय तथा सो अन्त्तगातका सरकारी
वकीा कायााायहला छन्। अभियोगपत्र, उजूरी ग्रहण गरी न्त्याय भनरुपण गना अदाात र न्त्याययक
अभिकारीहला छन् र भतनका भनणाय पुनरावाोकन गने पुनरावेदकीय तहहला छन्। सक्षम र
स्वतन्त्त्र न्त्याययक परीक्षणका ााभग सहयोगी िूभमका भनवााह गना स्थायपत कानून व्यवसायीहलाको
दे शव्यापी सजाा छन्।
फौजदारी न्त्याय प्रशासनाे समाजको आवश्यकतााा

प्रभतयवशम्वत गना समयानुकूा

प्रिावकारी र पयााप्त कानूनको आवश्यकता महसुस गछा। त्यसै गरी समसामययक यवश्वमा
मान्त्यस्तरको मूल्य र मान्त्याताको प्रत्यािूभत खोज्छ। भतनको व्यवहाररक रुपान्त्तरण पभन
माग्छ।समाजको वक सदस्याे अको सदस्य वा समाजकै यवरुद्धमा गरे को अपरािका ााभग
प्रभतशोिात्मक होइन उपयुि यवभिसम्मत व्यवहार गरी दण्त र सुिार दुबै प्रयक्रयाका मा्यमबाट
अन्त्तत समाजमा पुनस्थाापना गनेसम्मको अपेक्षा गररन्त्छ।यसै पृष्ठिूभममा नेपााको फौजदारी न्त्याय
पद्दभतमा वक अिूतपूव ा यवकास र सुिारको रुपमा अपराि सं यहता तथा फौजदारी कायायवभि
सं यहतााा

भाइवको छ। फौजदारी कानूनमा छररवर रहे का अस्पष्ट गता, दुयविा, परम्परागत

पक्षहलााा

पररमाजान गरी समयानुकूा आिुभनक, स्पष्ट ग र प्रिावकारी कानूनको भनमााण ि

ाागू

हुने चरणमा रहेको छ। भनसन्त्दे ह फौजदारी कायायवभि सं यहतामा भनयहत प्रयक्रयागत प्राविानहलााे
फौजदारी न्त्याय प्रशासनाा

बढी सरा, स्वच्छ, भनष्पक्ष ववं प्रिावकारी प्रयोग र कायाान्त्वयनको

अपेक्षा राखेको छ।भनियनै फौजदारी कानूनको मूा आिार तथा आत्माको रुपमा रहेको
कायायवभि कानूनको सफा कायाान्त्वयनबाट सभ्य र न्त्यायपूणा ववं सुसस्कृत समाजको स्थापना हुन
सक्दछ।
6

नेपााको सं यविान, िारा 20।
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३. पक्राउ/पक्राउ पूजी
पक्राउाे

कुनै

सामान्त्यत

व्यशिाा

कानून

बमोशजम

भाइने

भनयन्त्त्रणाा

जनाउँछ।पक्राउ पूजी (Arrest warrant) िनेको त्यस्तो कानूनी भाखत हो, जसाेफौजदारी
कसूरको अभियोग ाागेको कसै ाा

पक्राउ गना सावाजभनक अभिकारी (Public Authority)ाा

शशि प्रदान गदाछ। Black’s Law Dictionary ाे पभन पक्राउाा

“The taking or keeping of a

person in custody by legal authority especially in response to a criminal charge” िनी पररिायषत
गरे को छ।
कानून बमोशजम कसूर माभनने कायामा सं ाग्न व्यशिाा

तहयककातका ााभग

अशख्तयार प्राप्त अभिकारीबाट भनयन्त्त्रणमा भाने वा थुनामा राख्ने काया नै पक्राउ हो।फौजदारी
कसूरमा सं ाग्न व्यशिाा

अनुसन्त्िानको भसाभसाामा पक्राउ गनुा आवश्यक हुन्त्छ। फौजदारी

मुद्दाको अनुसन्त्िानका क्रममा मनाभसव शंकाको घेरामा परे का व्यशिाा
अनुसन्त्िान प्रयक्रयााा

सहज बनाउन सयकन्त्छ।7 तर, कसै ाा

भनयन्त्त्रणमा भा

पभन स्वेच्छाचारी र जथािावी

रुपमा पक्राउ गना पाइदै न र पक्राउ गदाा वा्यात्मक रुपमा कानूनाे तोकेको प्रकृया र भबभिको
पााना गनुप
ा छा। यसरी कानूनाे भनशित गरे को प्रकृया अन्त्तगात अभियुिाा

पक्राउ गने क्रममा

घर भित्र पभन प्रवेश गना सयकन्त्छ।8 पक्राउ गदाा ागा वको आरोप, पक्राउ गनुप
ा नााको कारण,
पक्राउ गने अभिकारी ागायतको सूचना सयहत पक्राउ पूजी ददनुपछा। यकनिने कसै को पभन
जीवन र स्वतन्त्त्रता सम्बन्त्िी हकको अपहरण गदाा कानूनाे भनददाष्ट ग गरे को प्राविान यवपरीत जान
भमल्दै न।
फौजदारी
अनुसन्त्िानाा

मुद्दामा

शंयकत

व्यशिाा

सहज, सफा ववं प्रिावकारी बना

पक्राउ

गनुक
ा ो

प्रमुख

उद्देश्य

अपराि

फौजदारी न्त्याय प्रदान गना सहयोग पुर्याउनु

हो। पीभतत तथा समाजको सुरक्षा गना र अभियुि स्वयंको सुरक्षा गनुा पने जस्ता काया सम्पन्न
गनाका भनशम्त कसूर गने व्यशिाा
शंयकताा


पक्राउ गनुा पने हुन्त्छ। अपरािको अनुसन्त्िानको क्रममा

पक्राउ गनुक
ा ो मुख्य उद्देश्य तथा कारणहला भनम्न बमोशजम छन्

कसूरको सम्बन्त्िमा गररने अनुसन्त्िानाा

सहज बनाउन र व्यशिको सुरक्षाको अभिकार

सुरशक्षत गना,

7
8



कसूरसँग सम्बशन्त्ित प्रमाण सं कान गना तथा सं ाग्न अन्त्य अभियुि पिा ागाउन,



प्राप्त हुनसक्ने सबुद प्रमाणको सं रक्षण गना,

ने.का.प. २०६६, अंक १२, भन.नं. ८२७५।
ने.का.प २०६६ भन.नं. ८२७५।
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अभियुिको अदाातमा उपशस्थभत सुभनशित गना,



अभियुिाा



पीभतत तथा समाजको सुरक्षा गना,



अभियुि स्वयंको सुरक्षा गना।

सम्िायवत अपराि गना वा थप अपराि गनाबाट रोक्न,

फौजदारी कायायवभि सं यहतााे कसूरसँग सम्बशन्त्ित व्यशिाा

यहरासतमा राख्ने प्रचभात

कानूनी व्यवस्थामा पररमाजान गदै कभतपय नवीनतम् व्यवस्थाहला समेत समावेश गरी मानव
अभिकार तथा मौभाक स्वतन्त्त्रताको सं रक्षणाा

प्रत्यािूभत गरे को छ। व्यशिको वैयशिक

स्वतन्त्त्रताको अपहरण गदाा राज्याे वा्यात्मक पररशस्थभतमा बाहेक अन्त्तराायिय कानूनाे भनिाारण
गरे का मान्त्यतााा

आत्मसात् गदै कानूनको उशचत र भनिााररत प्रयक्रया पूरा गनुा पने हुन्त्छ।

कानूनद्वारा भनददाष्ट ग प्रयक्रया पूरा नगरी कुनै पभन व्यशिको जीवन, स्वतन्त्त्रता र सम्पशि अपहरण
गना सयकदै न िन्ने नै यसको मूा अभिप्राय हो। फौजदारी कसूरका सम्बन्त्िमा के कस्तो
अवस्थामा व्यशिाा

पक्राउ गना सयकन्त्छ र पक्राउ गनुा पूव ा वा पक्राउ परे पभछ अनुसन्त्िान

अभिकृताे के कस्तो प्रयक्रया पााना गनुा पछा िन्ने सम्बन्त्िमा नयाँ कानून (फौजदारी कायायवभि
सं यहता)ाे गरे का मुख्य मुख्य व्यवस्थाहला दे हायबमोशजम रहे का छन्
३.१ तत्काा पक्राउ गना सयकने


कसूर सम्बन्त्िी जानकारी पा

सूचना वा सुराक भान गवका बखत कसूर िवकोमा

प्रहरीाे पक्राउ गना सक्ने, प्रहरीको उपशस्थभतमा कुनै कसूर िवकोमा तुरुन्त्त पक्राउ गनुा
पने9,


कसूरसँग सम्बशन्त्ित व्यशि फेाा परे मा, कसूर गदाा गदै को अवस्था िवमा भनजाा

प्रहरी

वा अनुसन्त्िान अभिकारीाे पक्राउ गने।10


तत्काा प्रहरी उपाब्ि निवमा कसूर गदााको बखत उपशस्थत िवको वा कसूर िवको
दे ख्ने व्यशिाे िाग्न उम्कन नदद

9
10
11

प्रहरीमा बुझाउने।11

ु ी फौजदारी कायायवभि (सं यहता) ऐन, २०७४ को दफा 6 को उपदफा (6)।
मुाक
ऐजन‚ दफा ९(१)।

ऐजन‚ दफा ९(८)।
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कसूर गने व्यशि तत्काा पक्राउ निवमा वा त्यस्तो व्यशि िाग्ने, उम्कने वा भनजाे
प्रमाण, दशी वा सवुत नष्ट ग गने मनासीव कारण िवमा त्यस्तो व्यशिाा

जलारी पक्राउ

पूशजा जारी गरी पक्राउ गने ।12


अनुसूची १, २ को कसुरमा कुनै व्यशिाे प्रहरी वा सम्बशन्त्ित अभिकारी वा कायााायमा
कसुर गरे मा त्यस्ता अभिकारीाे पक्राउ गनासक्ने।13



तत्काा प्रहरी उपाब्ि निवकोमा कसूर िवको दे ख्ने वा कसू र गदााका बखत उपशस्थत
िवको व्यशिाे कसूर गने व्यशिाा
सक्ने।

िाग्न उम्कन नदद

नशजकको प्रहरीमा बुझाउन

14

३.२ मुद्दा हेने अभिकारीबाट पक्राउ गना अनुमभत भानु पने15
अनुसन्त्िानको भसाभसाामा कुनै व्यशिाा

पक्राउ गनुा पने िवमा अनुसन्त्िान

अभिकारीाे सो प्रयोजनका ााभग मुद्दा हेने अभिकारीबाट पक्राउ पूशजा जारी गनुा पूव ा अनुमभत
भा

पक्राउ पूजी ददने नयाँ व्यवस्था सं यहतामा गररवको छ। यस्तो पक्राउ पूशजाको

आदे शको सावाजभनक िवको कारण पक्राउ गनुा पने व्यशि िाग्न उम्कन नपाओस िन्ने
मनसायाे पक्राउ गनुा पने व्यशि पक्राउ नपरे सम्म पक्राउ पूशजा जारी गने आदे शाा
सावाजभनक नगररने व्यवस्था पभन गररवको छ।
मुद्दा हेने अभिकारीबाट पूव ा अनुमभत नभा

पक्राउ गरे को अवस्थामा पभन पक्राउ

परे को व्यशिको स्वतन्त्त्रता, जथािायव रुपमा हनन् नहोस िन्ने अभिप्रायबाट पक्राउ परे को
त्यस्तो पक्राउको वै िाभनक स्वीकृभतका ााभग मुद्दा हेने अभिकारी समक्ष पेश गनुा

व्यशिाा

पने र मुद्दा हेने अभिकारीको स्वीकृभत भावर मात्र अनुसन्त्िान कारबाही अगाभत बढाउन र
थुनामा राख्न सयकने व्यवस्था छ।16
पक्राउ गने सम्बन्त्िी यवद्यमान कानूनी (सरकारी मुद्दा सम्बन्त्िी ऐन, २०४९) को
प्राविानाा

हेदाा अनुसन्त्िानको भसाभसाामा प्रहरी कमाचारीाे अपराि रोक्न अपरािसँग

सम्बशन्त्ित प्रमाण नष्ट ग वा ाोप हुन नददन तथा अपरािीाा

िाग्न नददन आवश्यक कारबाही

गना सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ४ मा छ। त्यसरी नै अपरािको अनुसन्त्िानमा सं ाग्न
प्रहरी कमाचारीाे कुनै व्यशि अपरािमा सं ाग्न छ िन्ने शंका गनुा पने मनाभसव कारण

12
13
14
15
16

ऐजन‚ दफा ९(६)।

ऐजन‚ दफा ९(१६)।
ऐजन‚ दफा ९(८)।

ऐजन‚ दफा ९(२)।

ऐजन‚ दफा ९(७)।
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िवमा पक्राउ गना सक्ने अभिकार ऐनको दफा १४ ाे प्रदान गरे को दे शखन्त्छ। तर त्यसरी
पक्राउ गररवको व्यशिाा

पक्राउ गररनुको कारण सयहतको सूचना ददनु पने व्यवस्था

रहेको छ।अपराि िवको दे ख्ने व्यशिाे अपराि गने व्यशिाा

पक्री नशजकको प्रहरी

कायााायमा पक्राउन सक्ने गरी अपरािको अनुसन्त्िान तथा भनयन्त्त्रणमा नागररकको
दाययत्वाा

पभन उल्ाेख गरे को पाइन्त्छ।तर यो व्यवस्था ज्यादै परम्परागत दे शखन्त्छ।

अनुसन्त्िानको नाममा यवना आिार र कारण पक्राउ गने काया पद्धभताे स्वतन्त्त्रता र सुरक्षा
दुवै पक्षमा सन्त्दे ह गरे को प्रभतयक्रया पभन नआवको होइन। यस सन्त्दिामा पक्राउ गने
सम्बन्त्िी उि व्यवस्था पररमाजान तथा कभतपय उिम अभ्यासमा आिाररत नयाँ व्यवस्थाहला
समेत समावेश गरी कायायवभि सं यहतामा केही मौभाक र मानव अभिकारमैत्री व्यवस्था
गररवको दे शखन्त्छ। सो ऐनाे अपरािमा सं ाग्न िवको शंका गनुा पने मनाभसव कारण
िवको व्यशिाा

प्रहरी कमाचारीाे पक्राउ गना सक्ने व्यवस्था रहेकोमा हााको सं यहतामा

कसूरसँग सम्बशन्त्ित व्यशि फेाा परे मा, कसूर गदाा गदै को अवस्था िवमा वा अनुसन्त्िान
अभिकारीको उपशस्थभतमा अपराि गरे मा तत्काा पक्राउ गना सयकने व्यवस्था गररवको छ।
यस व्यवस्थााे वकाभतर व्यशिको वैयशिक स्वतन्त्त्रताको हनन् जथािावी हुनबाट रोक
ागाउन खोजेको छ िने अकोभतर वस्तुगत आिार िवमा कसै ाा

पक्राउ गना सक्ने

अभिकार पभन प्रहरीमा भनयहत रहेको छ।
पक्राउ सम्बन्त्िी सं वैिाभनक व्यवस्थााा
मौभाक

हकको

अन्त्तगातकसै ाा

रुपमा

प्रत्यािूत

गररवको

दृयष्ट गगत गदाा वैयशिक स्वतन्त्त्रतााा

छ।त्यस्तै

न्त्याय

सम्बन्त्िी

मौभाक

हक

पक्राउ गदाा कारण सयहतको सूचना ददनु पने, आफूाे रोजेको कानून

व्यवसायीसँग सल्ााह भान तथा पूपक्ष
ा गना मौका ददनु पने, मुद्दा हेने अभिकारी समक्ष
बाटोको म्याद बाहे क २४ घण्टा भित्र उपशस्थत गराउनु पने र त्यस्तो अभिकारीको
आदे शाे मात्र थुनामा राख्न सयकने जस्ता अभिकाराा

मौभाक हककै रुपमा प्रत्यािूत

गररवको17 छ। तर बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र िन्ने व्यवस्थााा

२४

घण्टासम्म यहरासतमा राख्न पाइने अभिकार जस्तो बुशझ तद्नुरुप अभ्यास हुने गरे को
कारणाे वैयशिक स्वतन्त्त्रताको हनन् िवको महसुस निवको होइन।
ु को अभ्यासाा
अन्त्य यवभिन्न मुाक

हेदाा कुनै पभन व्यशिाा

पक्राउ गना पक्राउ

पूजी (Arrest Warrant) आवश्यक पने र मुद्दा हेने न्त्यायािीश वा अभिकारीको आदे शाे
17

नेपााको सं यविान, िारा २०।
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मात्र पक्राउ गना सक्ने र त्यस्तो आदे श पाउनु अशघ प्रहरीाे कुनै कसूर िवको वा हुन
गइरहेको वा हुन सक्ने भाशखत सूचना न्त्यायािीश वा मुद्दा हेने अभिकारी समक्ष पेश गनुा
ु
पने व्यवस्था छ। सं यि
राज्य अमेररकाको अभ्यासमा त्यहाँको सं यविानको चौथों सं शोिन
अनुसार कुनै व्यशिबाट कुनै कसूर िवको, हुन गइरहे को वा हुन सक्ने सम्िायवत कारण
िवको यवश्वास गनुा पने आिार िवमा मात्र पक्राउ गना सक्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रहरीको
उपशस्थभतमा अपराि िवमा वा Felony सम्बन्त्िी अपरािमा पक्राउ पूजी यवना पभन प्रहरीाे
पक्रन सक्छ।
अव, स्वािायवक रुपमा प्रश्न उठ्छ, प्रत्येक मुद्दामा कुनै व्यशिाा

पक्राउ गना

व्यवहाररक हुन्त्छ हुँदैन। कसूर गने व्यशि प्रहरीकै अगाभत रहेको अवस्थामा पभन
अदाातको पूव ा अनुमभत जरुरी पने हो ? यसरी अनुमभत ददन नसयकने तर तत्काा कुनै
व्यशिाा

पक्राउ नगरी नहुने िवमा प्रहरीाे जरुरी पक्राउ पूजी जारी गरी पक्राउ गने र

पक्राउ पनाा साथ तुरुन्त्त मुद्दा हेने अभिकारी समक्ष उपशस्थत गराउनु पने र अदाातको
अनुभमत भावर मात्र अनुसन्त्िान सम्बन्त्िी काया अगाभत बढाउनु पने जस्ता व्यवस्थााे
वैयशिक स्वतन्त्त्रताको प्रत्यािूभत गने तथा अदााताा

त्यसको सं रक्षकको रुपमा स्वीकार

गरे को पाइन्त्छ।
अदाातबाट अनुमभत भावर मात्र पक्राउपूजी जारी गना सयकने प्रस्तायवत कायायवभि
सं यहताको व्यवस्थााे हाम्रो जस्तो िौगोभाक यवकटता, यातायातको असुयविा, अनुसन्त्िान
ु मा अदाातको अनुभमत भाने
अभिकारीसँग पयााप्त सािन स्रोतको कभम िवका मुाक
अवस्थासम्म अभियुि िाग्ने, प्रमाण नष्ट ग हुने अवस्था नआउाा िन्न सयकन्न। तर यो
समस्याको भनराकरण जरुरी पक्राउ पूजी सम्बन्त्िी व्यवस्थााे गने प्रयास गरे को छ। फेरी
पभन प्रश्न उठ्न सक्छ, के जरुरी पक्राउ पूजीको नाममा जथािावी पक्राउ गना प्रहरीाे
अभिकार राख्दछ ? भनियनै सो हुन सक्दै न। यो व्यवस्था अपवादात्मक हो, सामान्त्य
होइन। तसथा अपवादात्मक प्राविानको प्रयोग गदाा त्यसको आिार र कारण खुााइवको र
दे शखवको हुन आवश्यक छ।
जापानको फौजदारी कायायवभि सं यहता, १९४८ को दफा २१० मा यस यकभसमको
व्यवस्था रहेको छ। मुद्दा हेने अभिकारीको आदे श यवना कुनै व्यशिाा
कामाा

पक्राउ गने

पक्राउ पूजी यवनाको पक्राउ िभनन्त्छ। यो अपरािी िागी जाने अवस्थामा वा

प्रमाण नष्ट ग गना सक्ने अवस्थामा आकयषात हुने शस्थभत हो। त्यहाँको कानून अनुसार कुनै
व्यशिाा

पक्राउ गनुा पदाा पक्राउ गनुा पने आिार र कारण सयहतको सूचना र जानकारी
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गनुा पदाा पक्राउ गनुा पने आिार र कारण सयहतको सूचना र जानकारी मुद्दा हेने
अभिकारीाा

ददनुपछा। तद्नुसार अभिकारीको अनुमभताे मात्र पक्राउ गना सयकने व्यवस्था

रहेको छ। पक्राउ गने सम्बन्त्िमा Japanese Criminal Justice System को उि व्यवस्था
हाम्रो सन्त्दिामा पभन उपयोगी महसुस गरी तद्नुसार प्रस्ताव गरे को दे शखन्त्छ।
पक्राउ गदाा यथासम्िव बा प्रयोग नगरी स्वेशच्छक रुपमा पक्राउ हुन आग्रह गने,
त्यस्तो आग्रह गदाा नटे री िाग्ने, उम्कने अवस्थामा न्त्यूनतम बा प्रयोग गने, मयहाााा
ु हलामा प्रचानमा छ। कानून
मयहाा प्रहरी कमाचारीबाट पक्राउ गने अभ्यास यवभिन्न मुाक
कायाान्त्वयन गने अभिकारीाे अभत आवश्यक अवस्थामा आवश्यक हदसम्म मात्र बा प्रयोग
गना सक्ने व्यवस्था अन्त्तराायिय कानूनी व्यवस्था छ।18 यस्तो अभ्यास हाम्रो कानून
प्रणााीमा पभन अपनाइवको छ।यवद्यमान सरकारी मुद्दा सम्बन्त्िी ऐन, २०४९ को दफा १४
ु ी ऐन अ.व. ११७ नं. मा पभन यस यकभसमको व्यवस्था रहेको छ।
तथा मुाक
पक्राउमा परे को व्यशिसँग कसू र सं बद्ध प्रमाणहला फेाा पना सक्ने हुँदा भनजको र
भनजको शरीरको खानताासी भान सयकने व्यवस्था सं यहतामा छ। त्यस्तै कुनै स्थान वा
घरमा ाुकी वस्ने सम्िावना रहने हुँदा त्यस्तो स्थानमा वा घरको पभन खानताासी भान
ु ी ऐन अ.व. ११६
खानताासी भान सक्ने व्यवस्था मुाक

सयकने व्यवस्था छ। घरभित्र ग

नं. मा प्रष्ट ग रुपमा गररवको छ जसाा
काया

गरे को

छ।19

फैसाामा

सवोच्च अदााताे व्याख्याको मा्यमबाट प्रष्ट ग पाने

िभनवको

छ,

अपरािको

अनुसन्त्िान

तहयककातको

भसाभसाामा घरभित्र प्रवेश गरी पक्राउ गदाा गोपभनयता र स्वतन्त्त्रताको हकमा आघात
पुगेको िन्ने हो िने वृहिर Public Interest िवको शाशन्त्त र सुरक्षाको प्रश्न गौण हुन
जान्त्छ। गोपभनयताको हकाे अनुशचत र कानून यवपरीतको खानताासी र वरामदीाा
रोक्छ, तर कानूनाे भनशित गरे को प्रयक्रया अन्त्तगात अभियुिाा
घरभित्र प्रवेश गने यक्रयााा

रोक्दै न। अत

पक्राउ गने क्रममा

फौजदारी अभियोग ाागेको अभियुिाा

पक्राउ गने अ.व. ११६ नं. को व्यवस्था सं यविानसँग बाझेको दे शखदै न।

18

Art 3 of Law Enforcement Officials, 1979.

19

अच्यूत प्रसाद खरे ा यव. प्रिानमन्त्त्री तथा मन्त्त्रीपररषद्को कायाााय, ने.का.प. २०६६ भन.नं. ८२७५, पृ. १९४०।
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३.३ अदाातबाट जारी हुने पक्राउ पूजी20
जघन्त्य कसूर वा गम्िीर कसूर वा उि कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराभिक
षतयन्त्त्र गरे को वा सो कसूरमा मभतयार िवको कसूर वा त्यस्ता कसूरको अभियुिाा
ाुकावको वा िगावको कसूर सम्बन्त्िी मुद्दामा अदााताे पक्राउ पूजी जारी गनुा पने
हुन्त्छ।21उशल्ाशखत

कसूर

बाहे कका

अन्त्य

कसूरका

अभियुिाा

पभन

अदााताे

आवश्यकता अनुसार पक्राउ पूजी जारी गदाछ। समाह्वान जारी हुने कसूरका अभियुि
अदाातमा उपशस्थत निवमा वा पक्राउ हुन नसक्ने सम्िावना छ िन्ने ाागेमा त्यस्तो
अभियुिको हकमा पभन पक्राउ पूजी जारी गना सक्ने व्यवस्था ऐनमा गररवको छ। त्यस्तै
अदाातमा दाशखा गनुा पने कुनै प्रमाण नष्ट ग गने सम्िावना छ िन्ने अदााताा
त्यस्तो प्रमाण पेश गनुा पने कताव्य िवका व्यशिाा

ाागेमा

पक्राउ पूजी जारी गना सक्छ िन्ने

व्यवस्था गरे को छ।
कस्ता मुद्दाहला जघन्त्य कसूर वा गम्िीर कसूरको कोटीमा पदा छन् िन्ने सम्बन्त्िमा
ु ी अपराि (सं यहता) ऐन, २०७४ को दफा ३ को (च) र (छ) मा पररिाषा गररवको
मुाक
छ। जसअनुसार गम्िीर कसूर िन्नााे तीन वषा िन्त्दा बढी दश वषासम्म कैद सजाय हुने
कसूर सम्झनु पने र जघन्त्य कसूर िन्नााे जन्त्म कैद हुने वा दश वषा िन्त्दा बढी कैद
सजाय हुने कसूर सम्झनु पने गरी पररिाषा गररवको छ।
उशल्ाशखत

कसूर

बाहेक

अन्त्य

कसूरको

अभियुिाा

पभन

अदााताे

आवश्यकताअनुसार पक्राउ पूजी जारी गदाछ। जस्तैैः- समाह्वान जारी हुने कसूरका अभियुि
पक्राउ हुन नसक्ने सम्िावना छ िन्ने यवश्वास गनुा पने मनाभसव कारण िवमा वा समाह्वानमा
तोयकवको म्यादमा अभियुि अदाातमा उपशस्थत निवमा त्यस्तो अभियुिको हकमा
अदााताे पक्राउ पूजी जारी गना सक्ने गरी व्यवस्था गररवको छ।22
यसै गरी अदाातमा दाशखाा गनुा पने कुनै भाशखत वा दशी प्रमाण ाुकाउने वा नास
गने सम्िावना छ िन्ने यवश्वास गनुा पने मनाभसव कारण िवमा वा जारी िवको समाह्वान
तोयकवको म्यादभित्र कुनै भाशखत वा दशी प्रमाण दाशखाा नगरे मा अदााताे त्यस्तो भाखत

20
21
22

ु ी फौजदारी कायायवभि (सं यहता) ऐन, २०७४ को दफा 57 र 58।
मुाक

ऐजन‚ पररच्छे द–६ को दफा ५७ (२)।

ऐजन‚ दफा ५६ को उपदफा (३) को प्रभतवन्त्िात्मक वाक्यांश।
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वा दशी प्रमाण दाशखाा गनुा पने कताव्य िवको व्यशिाा

पक्राउ गरी उपशस्थत गराउन

पक्राउ पूजी जारी गना सक्दछ।
3.4 यहरासतमा राख्ने तथा छाड्ने सम्बन्त्िी व्यवस्था23
कुनै व्यशिाा
गररवमा भनजाा

भनजाे गरे को िभनवको कुनै कसूरजन्त्य काया वापत पक्राउ

यहरासत राख्नुपदाछ। पक्राउ गदाा र यहरासतमा राख्दा अभनवाया रुपमा

कानूनाे भनिााररत प्रयक्रया पूरा गनुा पदाछ। कुनै व्यशिाा

यहरासतमा राख्दा भनजको

स्वतन्त्त्रता गुम्ने हुन्त्छ, तर कानून बमोशजमको भगरफ्तारी र थुनाबाट वैयशिक स्वतन्त्त्रताको
हनन िवको माभनदै न।अत व्यशिाा

पक्राउ गने वा यहरासतमा राख्ने काया कानूनी प्रयक्रया

िवकोाे यो प्रयोजनका ााभग कानूनद्वारा भनिााररत प्रयक्रया पूरा गरी सक्षम अभिकारीबाट
मात्र हुन ु पने अन्त्तराायिय मापदण्त रहेको छ।24यहरासतमा राख्दा दे हाय बमोशजमका कानूनी
प्रयक्रया पूरा गनुप
ा दाछैः


ु ा पूजी ददनु पने ,
यहरासतमा राख्नु पने कारण सयहतको थुनव



यहरासतमा रहे को व्यशिको फोटो, औ ंठाछाप सयहतको यवस्तृत पररचयात्मक वैयशिक
यववरण अभिाेख तयार पानुा पने ,



यहरासतमा रहे को व्यशिाे रोजेको माभनसाा

भनज यहरासतमा रहेको कुराको जानकारी

गराउनु पने,


यहरासतमा रहे को व्यशिाे रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्ााह भान ददनु पने।



पक्राउको २४ घण्टा भित्र जभतसक्दो चाँतो मुद्दा हेने अभिकारी समक्ष उपशस्थत गराउनु
पने,
आफू थुनामा पनुक
ा ो कारणबारे तत्कााै जानकारी पाउनु थुना पने व्यशिको

नैसभगाक मानव अभिकार हो। यो अभिकार अभत नै सं वेदनशीा र महत्वपूणा छ। वैयशिक
ु ो वैद्यताबारे थाहा पाउने र
स्वतन्त्त्रताबाट वशित िवको व्यशिाे स्वतन्त्त्रताबाट वशित हुनक
सोबारे उपचारको बाटो खोज्न सक्ने कुराको सुभनशितता यसाे प्रदान गदाछ िने अकोतफा
कानून कायाान्त्वयन गने अभिकारीाा

मानव अभिकार तथा मौभाक स्वतन्त्त्रता प्रभत

शजम्मेवार र जवाफदे ही हुन मागादशान गछा। यही कुरााा

्यान दददै कुनै पभन व्यशिाा

23

यवस्तृत जानकारीको ााभग ऐजन‚ दफा १३, १४, १५ हेनह
ाु ोस्।

24

जुनसुकै स्वरुपको थुनछे क वा कैद सजाय अन्त्तगातका सबै व्यशिको सं रक्षण सम्बन्त्िी भसद्धान्त्त सं ग्रहको (भसद्धान्त्त २)।
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यहरासतमा राख्दा सो सम्बन्त्िी सूचना ददवर मात्र राख्नु पने बा्यात्मक व्यवस्था सं यहतामा
गररवको छ। यहरासतमा राख्दा कारण र आिार सयहत उल्ाे ख गरी छु ट्टै पूजी ददवर राख्नु
पने व्यवस्था छ।यस सन्त्दिामा सवोच्च अदाातबाट ाोप्साङ्ग शेपाा यव. शजल्ाा प्रशासन
कायाााय काठमाण्तौ िवको मुद्दा25मा वैयशिक स्वतन्त्त्रताको अपहरण हुन ु अभत सं वेदनशीा
यवषय हो। यस्तो यवषयमा अदाात गम्िीर हुनपु दाछ। कुनै पभन व्यशिाा

पक्राउ

ु ा पूजी ददनु
गररसकेपिात के कुन कसूरमा पक्राउ गररवको हो िन्ने जानकारीसयहतको थुनव
पने कानूनी राज्यको न्त्यूनतम मापदण्त मात्र नि

त्यसरी पक्राउ गरी थुनामाराख्नुको कारण

सयहतको सूचना पाउनु पने हरे क व्यशिको मौभाक हक नै हो िनी स्पस्ट रुपमा
भसद्धान्त्तप्रभतपादन गरे को दे शखन्त्छ।
३.५ यहरासतमा राख्न सयकने अवभि र यवभि
यहरासतमा राख्न सयकने अवभि र यवभिको सम्बन्त्िमा सं यहताको दफा १४ ाे
व्यवस्था गरे को छ। कसूरमा सं ाग्न रहेको व्यशिाा

पक्राउ गरी अपराि अनुसन्त्िानको

ााभग यहरासतमा राख्नु पने अवस्थामा मुद्दा हेने अभिकारी समक्ष अयवाम्ब उपशस्थत हुन
ु ाइको वक महत्वपूणा पक्ष र फौजदारी न्त्याय सम्बन्त्िी मौभाक
पाउने अभिकार स्वच्छ सुनव
हकको रुपमा रहे को छ। पक्राउ गरी थुनामा राख्दा व्यशिको व्यशिगत स्वतन्त्त्रताको
भनाम्बन हुनपुग्ने िवकााे यसको प्रयोग गदाा स्वेच्छाचारी ववं गैरकानूनी तररकाबाट हुन
नपाओस िनेर कानून बमोशजम पक्राउ गना अभिकार प्राप्त व्यशिाे त्यस्तो पक्राउाा
अनुमोदन गराउन भनशित अवभि भित्र मुद्दा हेने अभिकारी समक्ष प्रस्तुत गनुा पने अन्त्तराायिय
रुपमा स्थायपत मान्त्यता पभन हो। फौजदारी कायायवभि सं यहतााे कुनै पभन व्यशिाा
अनुसन्त्िानको भसाभसाामा यहरासतमा राख्न सयकने अवभि र यसको कायायवभिका सम्बन्त्िमा
भनम्न व्यवस्था गरे को छ


कुनै पभन व्यशिाा

पक्राउ गरे को २४ घण्टा िन्त्दा बढी यहरासतमा राख्नु परे मा

अनुसन्त्िान अभिकारीाे यहरासतमा रहे को व्यशि उपरको अभियोग, यहरासतमा राशख
अनुसन्त्िान गनुा पने आिार र कारण तथा बयान गरे को िव मुख्य व्यहोरा समेत उल्ाेख
गरी सरकारी वकीा कायाााय माफात अनुमभतका ााभग भनवेदन ददनु पने,


उपशस्थत गराइवको व्यशिाे शरीररक जाँचको ााभग मुद्दा हेने अभिकारी समक्ष भनवेदन
ददन सक्ने,

25

ने.का.प. २०६८ भन.नं. ७६७२ पृ. १४०३।
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मुद्दा हेने अभिकारीाे कागजात हेरी अनुसन्त्िान सन्त्तोषजनक रुपमा िव निवको यवचार
गरी, आवश्यक दे शखव कानून व्यावसायीको बहस समेत सुनी अनुसन्त्िानको ााभग
यहरासतमा राख्न आवश्यक दे शखव कारण सयहतको पचाा खता गरी वकै पटक वा पटक
पटक गरी बढीमा २५ ददनसम्म यहरासतमा राख्ने आदे श ददन सक्ने,



तोयकवका केही गम्िीर मुद्दाहला26मा २५ ददन भित्र अनुसन्त्िान पूरा हुन नसक्ने कारण
सयहतको प्रभतवेदन अनुसन्त्िान अभिकारी तथा सरकारी वकीााे ददवमा अनुसन्त्िानको
शस्थभत हेरी मुद्दा हेने अभिकारीाे कारण सयहतको पचाा खता गरी वकै पटक वा पटक
पटक गरी बढीमा १५ ददनसम्म म्याद थप ददन सक्ने।उि मुद्दाहलामा यहरासत अवभि
बढीमा ४० ददनसम्म हुन सक्ने।27



अभियोग ठहर िवमा हुनसक्ने कैदको अवभि िन्त्दा बढी यहरासतमा राख्न नसयकने।28



मुद्दा हेने अभिकारीाे यहरासतमा राख्ने आदे श ददँदा कारण सयहतको पचाा खता गनुा पने
शंयकत व्यशिाा

यहरासतमा राख्न म्याद थप गने प्रकृयाका सम्बन्त्िमा सरकारी

वकीा कायाााय माफात अनुसन्त्िान अभिकारीाे म्याद थपका ााभग भनवेदन ददनु पने।29
म्याद थपका ााभग भनवेदन ददँदा अपरािको सूचना/जाहेरी दरखास्तको वक प्रभत पभन सँगै
पेश गनुा पने र मुद्दा हेने अभिकारीाे सो सूचना/जाहेरी दरखास्तको छु ट्टै अभिाेख राख्नुपने 30
थप नयाँ व्यवस्थाहला गरे को छ। म्याद थप गदाा सरकारी वकीाको सं ाग्नता रहने
व्यवस्था कायायवभि सं यहतााे गरे को थप नयाँ व्यवस्था हो।
यवदे शमा रहे बसेका अभियुिका नाममा पक्राउ पूजी जारी गने सम्बन्त्िमा सं यहताको
ु ाइ र यकनारा
दफा १९१ ाे व्यवस्था गरे को छ। जसमा सो ऐन बमोशजम कारवाही, सुनव
हुने कसूर सम्बन्त्िी मुद्दाको कुनै अभियुि यवदे शमा रहे कोमा भनजका नाममा समाह्वान वा
पक्राउ पूजी जारी गनुा पने वा कुनै प्रमाण बुझ्नु पने िवमा वा यवदे शी अदाातमा यवचारािीन
मुद्दाको कुनै अभियुि नेपाामा रहेकोमा भनजको नाममा समाह्वान वा पक्राउ पूजी तामेा गने
वा प्रमाण बुझ्न सहयोग गनुा पने िवमा पारस्पररक कानूनी सहायता सम्बन्त्िी कानून बमोशजम
गनुा पने व्यवस्था रहेको छ।
26
27
28
29
30

ु ी फौजदारी कायायवभि (सं यहता) ऐन, २०७४, अनुसूची १।
मुाक
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३.६ यहरासतमा नराखी अनुसन्त्िान गने र यहरासतमा रहेको व्यशिाा

छातन् सयकने31

यहरासतमा राखेर मुद्दाको अनुसन्त्िान गने सम्बन्त्िी व्यवस्था बा्यात्मक होइन।
अनुसन्त्िान अभिकृताे अपरािको प्रकृभत र अभियुिको अवस्थााा
यहरासतमा

नराशखकन

अभिकृताा

पभन

अनुसन्त्िान

काया

अगाभत

बढाउन

मूल्यांकन गरे र

सक्छ।

अनुसन्त्िान

प्रदान गररवको यो अभिकार ज्यादै महत्वपूणा र सं वेदनशीा हो।भनम्न

अवस्थामा अनुसन्त्िान अभिकृताे शंयकताा

यहरासतमा नराखी अपरािको अनुसन्त्िान गना

सक्दछ


सात मयहनािन्त्दा बढी अवभिको गिावती मयहाा, बााबाभाका र पचहिर वषा नाघेका
व्यशिाा

कसूरको प्रकृभत हेरी थुनामा नराखी अनुसन्त्िान गना मनाभसव दे खेमा

अनुसन्त्िान अभिकारीाे पचााखता गरी तारे खमा राखी अनुसन्त्िान गने सक्ने नयाँ
व्यवस्था गररवको छ।


यहरासतमा रहे को व्यशिाा

यहरासतमा राशखरहन आवश्यक वा उपयुि नदे शखवमा

अनुसन्त्िान अभिकारीाे सरकारी वकीाको सहमभत भा

वा तत्काा सहमभत भान

नसकेमा कारण सयहतको पचाा खता गरी मुद्दा चााउन खोजेको बखत उपशस्थत हुने
कागज गरा

िरौटी, जमानत, हाशजर जमानी वा तारे खमा छाड्न सयकने, यसरी छातेको

जानकारी सरकारी वकीा र तााुक कायाायमा ददनु पने व्यवस्था समेत छ।


हाशजर जमानी ददने व्यशिाे हाशजर जमानीमा छाभतवको व्यशिाा

तोकेको समयमा

उपशस्थत नगरावमा पाँच हजार रुपैयाँ जररवाना हुने नयाँ व्यवस्था समेत सं यहतााे
गरे को छ।
४. अभियोगपत्र सम्बन्त्िी व्यवस्था
अभियोजन कुनै व्यशि उपर ागाइने फौजदारी आरोप हो।अनुसन्त्िानबाट सं कभात
सवू त प्रमाण र तथ्यहलाका आिारमा कुनै पभन व्यशि उपर भनजाे गरे को कसूर अपरािमा
प्रचभात कानून बमोशजम सजायको दावी भा
उद्देश्य आपराभिक कायामा सं ाग्न व्यशिाा

अभियोग ागाउने काया अभियोजन हो।यसको
कानूनको दायरामा ल्या

अपराभिक दाययत्व

बहन गराउनु हो।स्वच्छता र भनष्पक्षता (Fairness and Impartiality) अभियोजनको मूा
आिार हो। कानूनाे अपराि नमानेको कायामा अभियोजन नहुने, भनष्पक्ष, स्वतन्त्त्र र
वस्तुभनष्ठ रुपमा अभियोजन गने, समान तथ्य र प्रमाण िवमा अभियोजनको भनणायमा
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वकरुपता हुन ु पने, अभियुि र पीभततको अभिकारको सम्मान गने, शंका रयहत तवराे आरोप
पुयष्ट ग गनुा पने प्रमाणको पयााप्तताका आिारमा मात्र अभियोजन हुने, वउटै कसूरमा वक
पटकिन्त्दा बढी मुद्दा नचाा ने जस्ता भसद्धान्त्तमा अभियोजन सम्बन्त्िी काया आिाररत
हुन्त्छ। यी भसद्धान्त्तहला मूात

अभियोजनात्मक फौजदारी न्त्याय प्रणााीका यवशेषताहला

हुन।
अभियोजनको

सफाताको

मूा

आिार

प्रिावकारी

अनुसन्त्िान

हो।

अत

अनुसन्त्िानकतााको प्रायवभिक ज्ञान (Technical Knowledge) र अभियोजनकतााको कानूनी ज्ञान
(Legal Knowledge) को सं योजनबाट मात्र फौजदारी न्त्यायको सफाता सम्िव हुन्त्छ। सफा
अनुसन्त्िान ववं अभियोजनका ााभग अनुसन्त्िानकताा र अभियोजनकताा बीचको पारस्पररक
यवश्वास, सहयोग र समन्त्वय जरुरत हुन्त्छ अन्त्यथा फौजदारी न्त्याय प्रणााीको उद्देश्य प्राभप्त
हुन सक्दै न।
४.१ अभियोजनका आिारिूत भसद्धान्त्त
कुनै पभन मुद्दामा शंयकत व्यशि उपर अभियोजन गने वा नगने यवषय भनम्न
मान्त्यतामा आिाररत रहन्त्छ 

वउटै कसूरमा वक पटक िन्त्दा बढी मुद्दा नचाा ने।



कानूनाे अपराि नमानेको कायामा अभियोजन नहुने।



कानूनाे तोकेको िन्त्दा बढी सजायको माग नहुने।



दोषी प्रमाशणत निवसम्म अभियुिाा



भनष्पक्ष, स्वतन्त्त्र र वस्तुभनष्ठ अनुसन्त्िानका आिारमा अभियोजन गने।



समान तथ्य र प्रमाण िवको मुद्दामा अभियोजनको भनणायमा वकरुपता हुनपु ने।



शंयकतको मानव अभिकारको सं रक्षण तथा पीभततको यहत सं रक्षण र क्षभतपूभता।

भनदोष मान्नु पने।

४.२ मुद्दा चल्ने नचल्ने भनणाय गने अभिकार
नेपााको सं यविान अनुसार नेपाा सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा चााउने वा
नचााउने अशन्त्तम अभिकार महान्त्यायाभिविामा रहने व्यवस्था छ। भनजाे अभिकार
प्रत्यायोजन गरे को अवस्थामा मातहतका सरकारी वकीाहलााे यस अभिकारको प्रयोग गना
पाउँछन्। अभियोजन गदाा सरकारी वकीााे स्वच्छ र भनष्पक्ष रुपमा प्रमाणको मूल्याङ्कनको
आिारमा गनुा पने हुन्त्छ। कानूनको आिार र प्रमाण यवना अभियोजन हुन सक्दै न। कसूर
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प्रमाशणत िवको र कसूरमा व्यशिको सं ाग्नता िवको प्रमाणबाट दे शखनु पदाछ। कानूनाे
हुने सजाय र कसूरमा दे शखवको सं ाग्नता नै अभियोजनको आिार हो।
४.३ अभियोगपत्र दायर गने
अभियोजन सम्बन्त्िी अभिकार नेपााको सं यविानाे सरकारी वकीााा

प्रदान

गरे को छ। सरकारी वकीााे उि अभिकारको प्रयोग सं यविान ववं कानूनको अिीनमा
रही गदाछ।अनुसन्त्िानकताााे अनुसन्त्िान पिात प्रस्तुत गरे को अपराि सम्बन्त्िी भमभसाको
अ्ययनबाट तथ्य, प्रमाण र कानूनको मूल्यांकन ववं यवश्लेषण गरे र मुद्दा चल्ने िवमा
अभियोगपत्र तयार गरी सम्बशन्त्ित अदाातमा पेश गनुा पने दाययत्व सरकारी वकीाको
हो।

सं यहतााे

अभियोगपत्रको

ढाँचााा

प्रष्ट ग

र

वैज्ञाभनक

स्वरुप

प्रदान

गरे को

छ।अभियोगपत्रमा खुााउनु पने कुराहला भनम्न बमोशजम छन्32


अभियुिको नाम, थर, वतन, पयहचान खुल्ने यववरण,



अभियुिाे कसूर गरे को कुरा प्रमाशणत गने दसी, प्रमाणको यववरण,



अभियुि उपर ागाइवको अभियोग र त्यसको आिार र कारणहला,



प्रयोग हुन ु पने सम्बशन्त्ित कानू न र त्यसको कारण,



अभियुिाा



कसूरबाट क्षभत पुगेको व्यशिाा
रकम

हुन ु पने सजायको माग दावी र त्यसको कारण,
क्षभतपूभता िरा

ददनु पने िव त्यस्तो क्षभतपूभताको

वा दावी।

अनुसन्त्िानको क्रममा वक िन्त्दा बढी व्यशि उपर अनुसन्त्िान िवको तर त्यस्ता
व्यशि म्ये कुनै व्यशिको हकमा मात्र मुद्दा चााइवको अवस्थामा वा नेपाा सरकार वादी
हुने ि

अनुसन्त्िान हुने िवको तर अनुसन्त्िानबाट नेपाा सरकार वादी िै मुद्दा चल्न सक्ने

अवस्था नदे खी भनणाय िवकोमा सोको जानकारी तुरुन्त्त सम्बशन्त्ित सरकारी वकीााे उच्च
सरकारी वकीा कायाााय र महान्त्यायाभिविाको कायााायमा तुरुन्त्त पठाउनुपनेछ। सो
यवषयमा उच्च सरकारी वकीा कायााायाे अ्ययन गरी मुद्दा चााउनुपने दे शखवमा मुद्दा
चााउन भनदे शन गना सक्नेछ र चााउनु पने नदे शखवमा भनणाय गरी महान्त्यायाभिविा
कायाााय समक्ष पठाउनु पदाछ। महान्त्यायाभिविाको कायााायाे आवश्यक भनदे शन गना
सक्दछ र मुद्दा चााउने भनदे शन प्राप्त िवकोमा सरकारी वकीााे अभियोगपत्र वा पुरक
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अभियोग दायर गनुप
ा छा। यस्तै मुद्दा नचााउने गरी भनणाय िवकोमा सो को जानकारी
सरकारी वकीााे जाहे रवााा वा पीभतताा

सूचना ददनुपछा33।

४.४ थप अभियोग वा दावी34
मुद्दा दायर िैसकेका अभियुि बाहेक अन्त्य अभियुिहला उपर समेत अन्त्य सम्बद्ध
थप प्रमाणहलाबाट दावी भानु पने िवमा वा मुद्दा दायर ि

अभियुि कायम ि

सकेका

व्यशि उपर थप अभियोग ागाउनु पने दे शखवमा र आवश्यकता अनुसार थप अनुसन्त्िान
गना ागा

थप दावी भा

सरकारी वयकााे अभियोगपत्र दायर गना सक्ने व्यवस्था रहेको

छ।
४.५ अभियोगपत्र सं शोिन35
वकपटक दायर िैसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेाा परी पयहाे भावको माग दावी
सं शोिन गनुा पने दे शखवमा महान्त्यायाभिविाको स्वीकृभत भा

सम्बशन्त्ित सरकारी वयकााे

अभियोगपत्रमा सं शोिन गना शुरु तहको अदाातमा कारण खुाा

भनवेदन ददन सक्ने

व्यवस्था सं यहतामा छ। सो भनवेदनको व्यहोरा मनाभसब दे शखव अभियोगपत्रमा माग दावी
सं शोिन गने आदे श सम्बशन्त्ित अदााताे ददन सक्नेछ। यस्तो सं शोिन गने अभिकार
शुरु तहको अदााताा

फैसाा गनुअ
ा शघ प्राप्त छ।

अभियोगपत्र सं शोिन सम्बन्त्िी यो अभिकार व्यापक रहे को छ। यस अन्त्तगात
सजाय घटी वा बढी कायम गना मागदावी भान सयकने व्यवस्था छ। तथापी

सं शोिनको

क्षेत्र कभत हुने तथा अदााताे उि मागदावीको सं शोिन गना अपनाउन सक्ने मनाभसव
आिार के हुनसक्छ िन्ने प्रश्न भनरोपण िावी अभ्यासाे दे खाउन सक्छ।
४.६ सानाभतना कसूरमा अभियोजन नगने36
खास यकभसमका सानाभतना कसूर37मा मुद्दा दायर गनुा व्यवहाररक निवकोमा
वासावाजभनक यहताा

खास असर नपने दे शखवमा मुद्दा दायर नगने भनणाय गना सक्नेछ र

यसको ााभग महान्त्यायाभिविाको स्वीकृभत भानुपने व्यवस्था छ।यसरी भनणाय गनुा पूव ा
सरकारी वकीााे त्यस्तो अभियुिाा
33
34
35
36
37

ऐजन‚ दफा ४१।

ऐजन‚ दफा 35।

ऐजन‚ दफा 36।

ऐजन‚ दफा 34।
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ियवष्यमा त्यस्तो कसूर नगने कबुभायत गरा
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कसूरको भबगो जफत गनुा पछा।उि यवगो रकम पीभतत िव भनजाा

र निव पीभतत

कोषमा दाशखा गनुा पने व्यवस्था गररवको छ।
४.७ सानाभतना त्रुटी सच्याउन सयकने38
दायर मुद्दाको अभियोगपत्रमा सानाभतना त्रुटी ि
सरकारी

वयकााे

सम्बशन्त्ित

शजल्ाा

अदाात

समक्ष

सच्याउन परे मा सम्बशन्त्ित
कारण

खुाा

भनवेदन

ददन

सक्नेछ।भनवेदन जाँचबुझ गदाा त्रुटी सच्याउन मनाभसब दे शखवमा अदााताे त्यस्तो त्रुयट
सच्याउन आदे श ददन सक्ने व्यवस्था छ।
४.८ अभियोगपत्रमा सजायमा छु टको दावी भान सयकने39
अभियुिाे

कसूरको

अनुसन्त्िानमा

सहयोग

पुर्यावको

आिारमा

अभिकारीाे सरकारी वयका समक्ष भसफाररस गरे मा सो बमोशजम अभियुिाा
छु ट ददन प्रस्ताव गरी शता सयहतको माग दावी भा
सरकारी वकीााा

अनुसन्त्िान
हुने सजायमा

अभियोगपत्र दायर गना सक्ने अभिकार

रहेको छ। अभियुि आफू कसूरमा सायवत ि

अन्त्य कसूरदार वा

भगरोह वा कसूरसँग सम्बशन्त्ित हभतयार समेतका वस्तु बरामद गना सहयोग पुर्यावमा ५०
प्रभतशतसम्म छु टको दावी गना सक्ने र सामान्त्य कसूरमा पूणा सायवत िवकोमा २५
प्रभतशतसम्म छु टको दावी गना सक्ने व्यवस्था सं यहतामा छ। अभियुिाे त्यसरी सहयोग
पुर्यावको कुरा भमभसा सं ाग्न कागजातबाट स्पष्ट ग रुपमा दे शखनु पछा। तर दे हायको
अवस्थामा छु टको दावी हुन सक्दै न


वकपटक सुयविा पाइसकेको,



कैद सजाय पावकोमा त्यस्तो कैद ि ुिान गरे को अवभि तीन वषा पूरा नगरे को,



जुन कसूरमा अभियोग ागाइने हो त्यस्तै कसूरमा वक पटक सजाय पाइसकेको।

४.९ छु टको सुयविा पाउन नसक्ने
अभियुिाे अदाातमा अनुसन्त्िान अभिकारी वा सरकारी वयका समक्ष ददवको
िन्त्दा फरक वयान ददवमा, प्रभतकूा प्रमाण ददवमा,आफ्नो कसूर इन्त्कार गरे मा वा न्त्याययक
कारबाहीमा सहयोग नपुर्यावको अवस्थामा सरकारी वयकााे प्रस्ताव गररवको छु ट सजाय
रद्द गरी थप सजायको माग गरी अदाातमा भनवेदन ददनु पनेछ।त्यस्तो भनवेदन सोही
अभियोग पत्रको अभिन्न अङ्ग हुनेछ।

38
39

ऐजन‚ दफा 37।

ऐजन‚ दफा 33।
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४.१० कमाचारी उपरको अभियोग40


कुनै कमाचारीाे कताव्य पाानको भसाभसाामा गरे को कामको सम्बन्त्िमा नेपाा
सरकार वा यविागीय प्रमुखको स्वीकृभत भबना कुनै कसूरको अभियोग नागाइने।



तर ओहोदाको कताव्य िन्त्दा बायहरको काम गरी कसूर गरे कोमा िने मुद्दा चााउन
स्वीकृभत नचायहने।

४.११ पीभतताे अभियोजन गने41
मुद्दा नचााउने सरकारी वकीाको भनणाय िवमा सोको जानकारी तुरुन्त्त
पीभतताा

गराउनु पदाछ। त्यस्तो भनणाय उपर शचि नबुझ्ने पीभतताे आफ्नो तफाबाट

सम्बशन्त्ित भनकायमा मुद्दा दायर गना सक्छ। यो व्यवस्था फौजदारी कायायवभि सं यहतााे
गरे को नयाँ व्यवस्था हो। यसाे अभियोजनको दायरााा

फरायकाो र यवश्वाभसाो

बनाउने प्रयास गरे को छ।
४.१२ अभियोग दावीका सम्बन्त्िमा न्त्याययक दृयष्ट गकोण


नेपाा सरकार यव. िौभादे वी यवष्ट ग िवको ज्यान मुद्दामा42कसै उपर कुनै कसूरको
आरोप ागा
र

यवश्वाभसाो

ु े मात्रै अनुसन्त्िान िरपदो
पक्राउ गरी यहरासतमा राख्नु र बयान ाेख्ना
हुन

सक्दै न।

आरोप

ागावपभछ

त्यसको

सत्यताको

परीक्षण

अनुसन्त्िानको क्रममा हुन ु जरुरी हुन्त्छ।


नेपाा सरकार यव. थोमबहादुर तामाङसमेत िवको मुद्दामा43अभियोग दावी ागाउनु र
् फौजदारी कसूर अन्त्तगात अभियोग
अभियोग स्थायपत हुन ु अागअाग कुरा हुन।
दावी भाँदा सो दावीाा

पुयष्ट ग गने यथेष्ट ग प्रमाणहलाको यवद्यमानता हुन ु अभनवाया

हुन्त्छ। अनुमान र अड्काका िरमा अभियोगाा
फौजदारी न्त्यायको मूा ममा नै परास्त हुन ग
हुनजान्त्छ िन्ने भसद्धान्त्त कायम िवको पाइन्त्छ।

40
41
42
43

ऐजन‚ दफा ५२(४)।

ऐजन‚ दफा 34(7)।

ने.का.प. ०६८ अंक ८, भन.नं. ८६६८।

ने.का.प.२०७२ भन.नं. ९०९२।

स्थायपत गदै जाने हो िने

समग्र न्त्याय प्रणााीप्रभत नै यवतृष्णा
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५. थुनछे क सम्बन्त्िी व्यवस्था
सामान्त्य अथामा थुनछे क िन्नााे “पुपक्ष
ा को भनभमि थुनामा राख्ने, िरौट, िनजमानी भाने वा
ताररखमा राख्ने काया सम्झनु पछा”। कुनै पभन व्यशिाा

चाहे त्यो अपरािी नै यकन नहोस कानून

बमोशजम बाहे क वक क्षण पभन भनयन्त्त्रणमा राख्न हुँदैन िन्ने अन्त्तराायिय मानव अभिकार कानूनको
व्यवस्था र यवश्वव्यापी मान्त्यता रयहआवको छ।
कुनै कसूरको अभियोग ाागेको अभियुिाा

मुद्दाको पुपक्ष
ा का क्रममा अदाात वा मुद्दा

हेने भनकायाे थुनामा राख्ने वा िरौट वा जमानत भाने वा सािारण तारे खमा राख्ने िन्ने आदे श नै
थुनछे कको आदे श हो। अदाातमा कुनै व्यशि उपर अभियोजन गरे पभछ मुद्दाको कारवाहीका
क्रममा या त थुनामा राशखन्त्छ वा जमानत वा सािारण तारे खमा छाभतन्त्छ।
यवश्वमा िरौटयोग्य र िरौटअयोग्य (bailable offences and non-bailable offence)
कसूरको रुपमा मुद्दाको वगीकरण गने प्रचान छ। जमानतको प्रचान अमेररकी र बेाायती
कानूनमा ाामो समयदे शख प्रचानमा छ। हाा िेरै जसो दे शमा जमानताा
जमानत इन्त्कार वा थुनामा राख्ने कामाा
Rajasthan v. Balchand

44

भनयम (rule) र

अपवाद (exception)को रुपमा भाइन्त्छ।State of

को मुद्दामा व्यि यवचार मननयोग्य छ, "The basic rule is bail, not

jail, except-where there are circumstances suggestive of fleeing from justice or thwarting the
course of justice or creating other troubles in the shape of repeating offences or intimidating
witnesses and the like by the petitioner who seeks enlargement on bail from the court".
सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा ३ यकभसमका थुनाहला पदाछन्ैः
1) प्रहरी यहरासत (police custody)
2) पुपक्ष
ा को ााभग थुना (judicial custody/detention for trial)
3) फैसाा पिातको थुना (post trial detention)
उल्ाेशखत थुनाहला म्ये प्रहरी यहरासत र अदाातको आदे शद्वारा पुपक्ष
ा को ााभग
राशखवको थुनासँग शुला अदाात (Trial Court) को प्रत्यक्ष सम्बन्त्ि हुन्त्छ, जसाा

मुद्दा दायर

हुनपु ूवक
ा ो प्रयक्रया र मुद्दा दायर िवपिातको प्रयक्रयाको लापमा पभन यविाजन गना सयकन्त्छ।
५.१ थुनछे क सम्बन्त्िी अविारणा
थुनछे क सम्बन्त्िी पूरातन अविारणा शंयकत वा आरोयपत व्यशिाा

“पयहाे थुन र

त्यसपभछ मात्र सुन”को भसद्धान्त्तमा आिाररत छ। यसको प्रमुख कारण तत्कााीन समाजमा
रहेको अपरािी प्रभतको कठोर िारणा र राज्यको शाशन्त्त र सुरक्षा प्रभतको प्रभतबद्धता प्रमुख
रहेको भथयो। यस मान्त्यता बमोशजम त्यसबेाा प्रभतकारात्मक दण्त प्रणााी प्रचानमा रहे को

44

1977 AIR 2447, 1978 SCR (1) 535.
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कारण फैसाा हुँदा जे िव पभन तत्काा अपरािीाा
तरबाट समाजाा

सजाय दद

भनजको िय, त्रास र

टाढा राख्ने मुख्य उद्देश्य रहे को भथयो।

वतामान अविारणा “पयहाे सुन अभन थुन” को भसद्धान्त्तमा आिाररत रही शंयकत वा
आरोयपत व्यशिाा

के कस्तो अवस्थामा राखेर कारवाही गने िन्ने यवषयसँग सम्बशन्त्ित

छ। राज्य र कानूनको प्रमुख उद्देश्य अपरािी वा अभियुिाा
उसाा

सजाय गनुा मात्र नि

आफ्नो आपराभिक कायामा पिाताप गराउनु, समाजमा सभ्य नागररक िै बस्न पछा

िन्ने भसकाउनु, असा नागररक िै जीवन भबताउनु पछा िन्ने शशक्षा ददनु नै प्रमुख ाक्ष्य
रहेकोाे आिुभनक समयमा कता सजाय ददने प्राविानहला सभ्य राज्यहलााे क्रमशैः हटाउदै
ागेको पाइन्त्छ। प्रभतकारात्मक दण्त प्रणााीको यवपरीत सुिारात्मक दण्त प्रणााीको
यवकास ि

अपवादको शस्थभतमा बाहेक वैयशिक स्वतन्त्त्रताको रक्षा जुनसुकै शस्थभतमा पभन

गररनु पछा िन्ने मानव अभिकारवादी िारणाको यवकास हुन,ु दोषी प्रमाशणत निवसम्म
भनदोयषताको अनुमान गररनु पछा िन्ने आिुभनक फौजदारी न्त्यायको भसद्धान्त्त, फैसाा वा
अशन्त्तम भनणाय हुँदा सफाइ पावको अवस्थामा थुनामा बसेको अवभिमा पावको पीता र
तनाबको क्षभतपूभता गनामा उत्पन्न कदठना

समेताा

म्यनजर राखी प्रचभात कानूनमा

सान्त्दभिाक व्यवस्था गररवको दे शखन्त्छ।
५.२ थुनछे कको भसद्धान्त्त
थुनछे कको भसद्धान्त्ताा

बुँदागत रुपमा दे हाय बमोशजम उल्ाे ख गना सयकन्त्छ:



दोषी ठहर निवसम्म भनदोष मानी पुपक्ष
ा गनुा पने,



िरौटीयोग्य अपरािमा िरौटी पक्षको अभिकार हुने,



िरौटीअयोग्य अपरािमा िरौटी स्वयववेकीय अभिकार हुने,



िरौटी स्वीकार र इन्त्कार गदाा आिार र कारण खोल्नु पने ,



िरौटी स्वीकार गने अभिकार अदााताा



तथ्यका आिारमा नि



िरौटी सम्बन्त्िी आदे श अन्त्तरकााीन निै अशन्त्तम हुने,



िरौटी भतना सक्ने क्षमताको आिारमा तोक्नु पने।

अन्त्य वस्तुभनष्ठ आिारमा िरौटी माग्नु पने,

५.3 थुनछे कका उद्देश्य
थुनछे का उद्देयहला दे हायका छन्:


फैसाा कायाान्त्वयनाा

मात्र हुने,

सहज बनाउने,
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पुनैः अपराि गना नपाउने अवस्था सृजना गने,



प्रमाण ाोप हुन नददने,



अभियुिको अदाातमा उपशस्थभत सुभनशित गने,



अभियुि प्रभतको सामाशजक आक्रोशाा



पीभतत पक्षाा



आरोयपत व्यशि र साक्षीको सुरक्षा

कम गने,

न्त्याय ददने,

५.४ थुनछे क सम्बन्त्िी संवैिाभनक व्यवस्था
नेपााको वतामान सं यविानमा प्रत्येक व्यशिाा
हुने, कानून बमोशजम बाहेक कुनै पभन व्यशिाा
कसै ाा

सम्मानपूवक
ा बाँच्न पाउने हक

वैयशिक स्वतन्त्त्रताबाट बशित नगररने,

पभन कानूनको समान सं रक्षणबाट बशित नगररने, कुनै अभियोग ाागेको व्यशिाा

भनजाे गरे को कसूर प्रमाशणत निवसम्म कसूरदार नमाभनने र प्रत्येक व्यशिाा

स्वतन्त्त्र,

ु ाइको हक हुने व्यवस्था
भनष्पक्ष र सक्षम अदाात वा न्त्याययक भनकायबाट स्वच्छ सुनव
गररवको छ।
फौजदारी न्त्याय प्रशासनको सिाान गदाा यसको सं यन्त्त्राे वकातफा नागररकको
स्वतन्त्त्रताको रक्षा गनुा पने हुन्त्छ िने अकाा तफा फौजदारी कानूनको उल्ां घन गने जुनसुकै
व्यशिाा

कानून बमोशजम कारवाही गरी व्यशि ववं समाजको सुरक्षा गनुा पने दोहोरो

दाययत्व भनवााह गनुा पने हुन्त्छ।
ु ी फौजदारी (कायायवभि) सं यहता, २०७४ मा थुनछे क सम्बन्त्िी व्यवस्था
५.५ मुाक
थुनछे क सम्बन्त्िमा कायायवभि सं यहतामा दफा 67 मा सामान्त्य र यवशेष व्यवस्था
गरी दु

यकभसमको व्यवस्था गरे को छ।
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सामान्त्य व्यवस्था45

तत्काा प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार हो िन्ने दे शखने िवमा वा कसूरदार हो िनी यवश्वास
गने आिारहला मूात अनुसन्त्िान तहयककातको भसाभसाामा सं कभात प्रमाणहलााा

भानु पने

हुन्त्छ। जसमा जाहेरी दरखास्त वा अपरािको सूचना, रीतपूवक
ा का मुच ुल्काहला, प्रायवभिक तथा
बैज्ञाभनक परीक्षण प्रभतवेदनहला,िौभतक चीज वस्तुहला, कसूर दे ख्ने थाहा पाउने साक्षीहलाको
िना , अभियुिको बयान,अन्त्य प्रमाणहला पदाछन्।
यवशेष व्यवस्था46
यस व्यवस्था अन्त्तगात दे हायको बुदाँहला रहे का छन्
45
46
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अभियुिाे आफूउपर ागाइवको अभियोग अदाात समक्ष स्वीकार गरे कोमा,



वक वषा वा सोिन्त्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोग ाागेको अभियुिको
नेपाामा स्थायी बसोबास निवको र भनजाा

थुनामा नराखेको खण्तमा भनज िाग्ने र

पभछ पक्राउ पने सम्िावना नरहेकोमा,


अदाातबाट जारी िवको पक्राउ पूजी बमोशजम म्यादभित्र हाशजर नि
ि

अभियुि पक्राउ

आवको र भनजाे उजुरी साथ अदाातमा उपशस्थत हुन नआवको कुनै सन्त्तोषजनक

कारण दे खाउन नसकेकोमा,


अभियोग ााग्नुिन्त्दा तीन वषाअशघको अवभिभित्र अन्त्य कुनै कसूरको अभियोगमा भनजाे
कैद सजाय पाउने ठहर िवकोमा।

५.6 िरौट जमानतमा छाड्न सयकने थुनाको अपवादात्मक व्यवस्था47
दश वषािन्त्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसूरमा बाहेक बााबाभाका वा
शारीररक वा मानभसक रोग ाागी अशि िवको, सात मयहनािन्त्दा बढीकी गिावती मयहाा
वा पचहिर वषा माभथको वृद्ध जस्ता अभियुिाा

अदााताे िरौट वा जमानतमा छोड्न

सक्नेछ।
५.७ अभियुिसँग िरौट वा जमानत वा बैंक जमानत भाने48
फौजदारी कायायवभि सं यहताको दफा ६७ मा उशल्ाशखत अवस्थामा कुनै अभियुि
उपरको अभियोग प्रमाशणत हुने मनाभसब आिार िवमा अदााताे भनजसँग िरौट, जमानत वा
बैङ्क जमानत माग्न सक्नेछ।िरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत नददने अभियुिाा

अदााताे

थुनामा राख्न सक्दछ। कुनै अभियुिबाट भावको िरौट, जमानत वा बैं क जमानतको रकम
पभछ अपयााप्त िवको दे शखन आवमा अदााताे भनजसँग थप िरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत
माग्न सक्नेछ र थप िरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत ददन नसकेमा त्यस्तो अभियुिाा
अदााताे थुनामा राख्न सक्नेछ।
५.८ िरौट, जमानत वा बैंक जमानतको रकम तोक्ने आिार49
कायायवभि सं यहतााे िरौट जमानत वा बैं क जमानत तोक्दा यवभिन्न आिारहला ग्रहण
गना सयकने व्यवस्था गरे को छ। जस्तो

कसूरको प्रकृभत र गम्िीरता,अभियुि वा

कसूरदारको आभथाक अवस्था तथा पाररवाररक शस्थभत,अभियुि वा कसूरदारको उमेर र
शारीररक
47
48
49

ऐजन‚ दफा 67(5)।
ऐजन‚ दफा 68।

ऐजन‚ दफा 72।

शस्थभत,भनजाे

पयहाे

कुनै

कसूरमा

कसूरदार

ठहरी

सजाय

पावको

वा
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नपावको,भनजाे वकै वारदातमा यवभिन्न कसूर गरे वा नगरे को, भनजाा

िवको वा हुन सक्ने

सजाय र भनजाे व्यहोनुा पने क्षभतपूभता,कसूरबाट सृशजत पररणाम,कसूरमा साभबती िव वा
निवको,असहाय वा अशि ब्यशि वा गिावती वा दुिे बााबाभाका िवकी मयहाा अभियुि
रहेको आदद।
सायवकको कानूनमा बैं क जमानतको स्पष्ट ग व्यवस्था निवकोमा यसमा बैं क जमानत
समेतको व्यवस्था गररवको छ। त्यस्तै कसूरदार हो िन्ने यवश्वास गने कुनै मुनाभसब आिार
िवमा िन्ने व्यवस्था सायवकको कानूनमा रहेकोमा सं यहतामा अभियोग प्रमाशणत हुने मनाभसब
आिार िवमा िन्ने व्यवस्था राशख पररमाजान गररवको दे शखन्त्छ। केही खास अवस्थाका
व्यशिहला बााबाभाका, बृद्ध, गिावती मयहाा, अशि आददाा

पभन थुनामा नराख्न सक्ने

व्यवस्था रहेको छ।
५.९ कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पभन थुनमा वा जमानतमा राख्न सयकने50
मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको िव तापभन अदााताे प्रमाण बुझ्दै
जाँदा अभियुिाा

थुनामा राख्न, वा िरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्नेछ।

कसूरदार होइन िन्ने प्रमाशणत हुन सक्ने कुनै मनाभसब आिार प्राप्त हुन आवमा मुद्दाको
ु ा
कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको िव पभन सुनव

गरी अदााताे थुनाबाट छोड्ने

ु ी ऐन अदााती बन्त्दोबस्तको 118 मा
आदे श ददन सक्नेछ। यो व्यवस्था सायवक मुाक
रहेको छ।
थुना वा िरौटी माग गनुा पने बाहेक अन्त्य अवस्थामा अभियुि अदाातमा हाशजर
िवपभछ भनजाा

ताररखमा राखी मुद्दाको पुपक्ष
ा गनुा पनेछ।

५.१० खास अवभिभित्र मुद्दा फैसाा निवमा थुनाबाट छोड्न सयकने51
पुपक्ष
ा को ााभग थुनामा रहे कोमा प्रमाण बुझ्न पयहाो पटक ताररख तोयकवको
भमभताे वक वषाभित्र मुद्दाको यकनारा हुन नसकेमा िरौटी वा जमानत भा

यकनारा गना

सयकनेछ, तर– जन्त्मकैद वा दश वषा वा सोिन्त्दा बढी कैदको सजाय हुने कुनै अभियोगमा
यो व्यवस्था ाागू हुँदैन।पटके कसूरदाराा

अदााताे मनाभसव ाागेमा थुनामै राखी

कारबाही गना सक्नेछ। यी व्यवस्थाहला नयाँ रुपमा राशखवका छन्।

50
51
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५.११ पुनरावेदन सुन्ने अदाातमा भनवेदन गना सक्ने52
थुना वा िरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतमा शचि नबुझ्ने व्यशिाे वक तहसम्म
पुनरावेदन सुन्ने अदाातमा भनवेदन ददन सक्नेछ,तर जन्त्मकैद वा पाँच वषा वा सोिन्त्दा
बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसूरमा वक तहिन्त्दा माभथको अदाातमा पभन भनवेदन ददन
सयकने व्यवस्था रहेको छ।53
5.12 थुनछे क सम्बन्त्िमा न्त्याययक दृयष्ट गकोण


थुनछे कको आदे श गदाा प्रत्येक अभियुिको प्रभतव्यशि प्रमाण खुााउनु पने , केवा
गोश्वारा रुपमा कसूरदार हो िन्ने मनाभसब प्रमाण िवको िनी आदे श गनुा पयााप्त
नहुने।54



वारदातको समान तथ्य र पररशस्थभत िवको तथा सं ाग्नताको शस्थभत पभन समान
रहेको

अवस्थामा

सबै

प्रभतवादीका

हकमा

समान

प्रकारको

थुनछे क

आदे श

गनुप
ा छा।55


ददनवा िन्ने अहमुदद्दन खाँको हकमा मोफी युदद्दन खाँ यवरुद्ध नेपाा सरकार िवको
मुद्दामा मातहत अदाातबाट थुनामा राख्ने गरी िवको आदे श कायाान्त्वयन निै सो
आदे श वेरीतको िवको िनी अ.बं . १७ नं. बमोशजम अरुाे भनवेदन गना नपाउने।
फौजदारी मुद्दाका अभियुिाे अदाातबाट िवको आदे शाा

स्वीकार गरी समपाण

ु ाइ हुने first surrender then hearिन्ने भसद्धान्त्ताा
गरे पभछ मात्र भनजको सुनव
कानूनाे अं भगकार गरे को पाइन्त्छ।


अभियुिाा

पुपक्ष
ा को ााभग थुनामा राख्दा प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार दे शखवको वा

कसुरदार हो िन्ने यवश्वास गना सयकने56 मनाभसव आिार ववं वस्तुभनष्ठ ववं प्रमाशणत
आिार बेगर थुनामा राख्न नहुने। तत्काा प्राप्त प्रमाणको आिारमा िरौट वा
जमानत भाने तारे खमा राख्ने अन्त्य यवकल्प प्रयोग ि सके पभछ अशन्त्तम उपायका
रुपमा मात्र थुनामा राख्न सयकने।

52
53
54
55
56
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६. उपसं हार
व्यशिको स्वतन्त्त्रताको रक्षा तथा सुरक्षा गनुा नै राज्यको प्राथभमक दाययत्व हो।फौजदारी
न्त्यायको मूा उद्देश्य पीभतताा

न्त्याय र पीतकाा

सजाय दद

समाजमा शाशन्त्त र व्यवस्था

कायम गनुा हो। फौजदारी कानूनको प्रिावकारी कायाान्त्वयनबाट मात्र फौजदारी न्त्यायको अनुिभू त
ददााउन सयकन्त्छ। फौजदारी कायायवभि कानून उपचार सम्बन्त्िी कानून िवकोाे यसको
प्रिावकाररतामा नै फौजदारी न्त्याय सशन्त्नयहत हुन्त्छ। फौजदारी न्त्यायको दायरामा आवका
व्यशिको अभिकारको सम्मान तथा सुरक्षा गनुा फौजदारी न्त्याय प्रशासनमा सं ाग्न अवयवहलाको
कताव्य हो। उि कताव्यको अिावमा न्त्याय प्रणााी तथा न्त्याय प्रभतको जनआस्था गुम्न पुग्दछ।
नयाँ फौजदारी कायायवभि सं यहतााे फौजदारी न्त्याय प्रशासनाा

बढी सरा र भनशित

बनाउने उद्देश्य राखेको छ। अन्त्तराायिय मापदण्त, सं वैिाभनक तथा कानूनी Procedural
Safeguards ाा

आत्मासात गदै समयानुकूा व्यवस्थाहला गररवका छन्। फौजदारी न्त्याय

प्रशासनमा काम गने अभिकारीहलााा

बढी शजम्मेवारी प्रदान गररवको छ। यसाे व्यशिको

अभिकारको रक्षा तथा न्त्यायको सुभनशितताको अपेक्षा गरे को छ।
अपरािको सम्बन्त्िमा कुनै पभन व्यशिाा

पक्राउ गने यहरासतमा राख्ने, अभियोग

ागाउने, पुपक्ष
ा गने जस्ता कायाहला फौजदारी न्त्याय प्रशासनका अभत नै महत्वपूणा र सं वेदनशीा
पक्षहला हुन। भनदोषाा

बचाउ गने तथा दोयषाा

उम्कन नददने सशि र प्रिावकारी न्त्याय

प्रणााीबाट मात्र सम्िव हुने कुरामा दु मत हुन सक्दै न। सं यहतामै
प्राविानहलाको

प्रिावकाररता

यसको

इमान्त्दार

तथा

प्रिावकारी

व्यवशस्थत उपरोि

कायाान्त्वयनमा

मात्र

भनिार

हुन्त्छ।तथायप यसको प्रयोगमा च ुनौभतहला रहन सक्छन्। नयाँ कानूनको प्रयोगको ााभग सोही
अनुसार सक्षम सं स्थागत सं रचनाको जरुरत हुन्त्छ। दक्ष र सीपयुि जनशशिको आवश्यकता
पदाछ। यसको भनशम्त ताभाम तथा प्रशशक्षणको उशचत प्रवन्त्ि गनुा उभतकै आवश्यक छ।
पररवतानाा

सं स्थागत गना यवचार (Attitude) र व्यवहार (Action) दुवैमा पररवतान र सुिार

ल्याउन आवश्यक मात्र होइन अपररहाया पभन छ।
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संहितािरूमा रिेको म्याद तामेली सम्बन्धी व्यवस्था
- ईश्वर पराजुली
१. सैद्धान्न्तक पक्ष
ु ाईको तसद्धान्त कक मि्वपर्व
प्राकृततक न्यायको सववमान्य तसद्धान्तिरू मध्ये सुनव
ु ाई अन्तर्वत पतन सरचना सवैभन्दा मि्वपर्व पक्षको रुपमा रिे को िुन्छ जसमा
तसद्धान्त िो। सुनव
आफर हवरुद्ध कुनै उजुरी÷मुद्दा परे को छ भनी सम्बन्न्धत व्यन्िले थािा पाउनै पछव भन्ने मान्यता
रान्िन्छ। कुनै पक्षले अदालतमा आफर अन्यायमा परे कोले न्याय पाउँ भनी तनवेदन र्रे मा अको
ु ाई र्ररन्छ। यसरी
पक्षलाई सरचना ददकर सामान्यतया दुवै पक्षको उपन्स्थततमा मात्र मुद्दाको सुनव
ु ाईको मौका तथा जानकारी ददने िालसम्मकै सववस्वीकायव माध्यम भनेको म्याद तामेली नै
सुनव
िो। नेपालको सन्दभवमा िेदाव प्रचतलत नेपालको सं हवधान, ले कुनै पतन व्यन्िलाई पक्राउ भकको
कार् सहितको सरचना नददई थुनामा रान्िने छै न1
कारवािीको जानकारी पाउने िक िुनेछ2

र प्र्येक व्यन्िलाई तनज हवरुद्ध र्ररकको

भनी सरचनालाई व्यन्िको मौतलक िक अन्तर्वत

रान्िकको छ। यसै र्री प्र्येक नार्ररकलाई आफ्नो वा साववजतनक सरोकारको कुनै पतन हवषयको
सरचना माग्ने वा पाउने िक िुनेछ3 भन्ने व्यवस्था भकको पाइन्छ। यस्तो सरचना वा जानकारी
ददने न्जम्मेवारी अन्य सवै सरकारी तनकायलाई भक झैं अदालतिरूको पतन िो। अदालतले मुद्दा
दताव िुने हवन्िकै भकको आदे शानुसार अको पक्षलाई तनज उपर परे को उजुरी वारे कानरनले
तोकेको प्रकृया अवलम्वन र्री तामेलदार कमवचारी माफवत तनजको घरद्धारमा नै र्ई सरचना म्याद
ददने र्ररन्छ भने अदालत आउने िरे क सेवाग्रािीलाई उसको मार् अनुसार अदालतमा कायवरत
कमवचारीबाट म्याद बुझाउने, मुद्दाको कामकारवािी लर्ायतको वारे मा सरचना ददने र्ररन्छ।
यसै र्री सववसाधार् जो कोिी व्यन्िको लार्ी पतन आफ्ना प्रकाशन4 तथा वेभसाईट5 माफवत्
अदालतका

र्ततहवतध,

मि्वपर्व

सरचना

लर्ायत

सववसाधार्को

लातर्

जनचेतनामरलक

सामग्रीिरूको सरचना प्रवाि र्ने र्दवछ। यसरी अदालतले मुद्दाको तसलतसलामा जारी र्ने सवै



फ्याकल्टी/न्जल्ला न्यायाधीश, राहिय न्याहयक प्रततष्ठान

1

नेपालको सं हवधान, धारा २०(१)

2
3

ऐ धारा २०(८)

ऐ धारा २७

4

ने.का.प., सवोच्च अदालत बुलेहटन आदद ।

5

www.supremecourt.gov.np
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प्रकारका सरचना,

म्याद,

इतलायनामा,

समाह्वान,

परजी,

पत्राचार लर्ायत सेवाग्रािीको मार्

अनुसार ददने जानकारी आददको समग्र रुप नै सरचना प्रवाि िो । अदालतको करल स्वीकृत
दरवन्दी ४९८१ मध्ये ५३२ अथावत ् झण्डै ११ प्रततशत कमवचारी प्र्यक्ष रुपमा म्याद तामेलीकै
लातर् िहटकको अवस्था छ।
कानरनले तोकेको ढांचा र कायवहवतधर्त प्रकृया अवलम्वन र्री म्याद सरचना प्रदान र्ररने
कायव जुन अरुभन्दा पृथक र अ्यन्त सम्बेदनशील छ। सिी रुपमा म्याद तामेल नभकमा
सम्बन्न्धत पक्षले सरचना प्राप्त र्नव नसक्ने िुँदा मुद्दाको कारवािी अर्ातड बढन सक्दै न जसले र्दाव
अन्ततः  न्याय सम्पादनमा हढलाई िुन्छ। तसथव, म्याद तामेली मुद्दाको कउटा मि्वपर्व अं र्को
रुपमा रिे को छ। यिी यस्तै कततपय मौतलक हवशेषता र कायवर्त शैलीमा भकको हवन्शष्टता कवं
मौतलकताकै कार्ले पतन अदालतको काम कारवािी प्रतत जनहवश्वास रिे को हवश्वास र्ररन्छ।
अदालतको म्याद तामेली र्ने माध्यम भनेको िासर्री अदालतमै कायवरत जनशन्ि िो।
यिी माध्यमबाट अतधकांश मुद्दाको म्याद तामेली िुने र्दवछन। यसको अलावा अदालत
तनयमावलीिरूमा सं शोधन र्री अरु माध्यमिरूलाई पतन म्याद तामेलीको लार्ी प्रयोर् र्नव सहकने
र्री कानरनी व्यवस्था भने भकको छ। िासर्री सवोच्च अदालत तनयमावलीको छै ठौं सं शोधन
माफवत पत्र पतत्रका र अरु सरकारी कायावलय माफवत र नवौ सं शोधनले फ्याक्स, टे लेक्स, ईमेल
वा अन्य हवद्युतीय माध्यमको प्रयोर् र्रे र पतन म्याद तामेली र्नव सहकने व्यवस्था र्रे को छ।
यद्यपी यी माध्यमको प्रयोर् िासै िुन सकेको छै न। पत्रपतत्रकामाफवत म्याद तामेली र्ने क्रम भने
केिी िदसम्म बढदो रिेको छ। वारे न्ट जारी िुने फौजदारी मुद्दािरूमा ्यस्तो वारे न्ट सम्बन्न्धत
प्रिरी कायावलय माफवत तामेली र्ने प्रचलन पतन रिेको छ। यस वािेक अन्य सरकारी तनकायको
सियोर्ले िालसम्म िासै म्याद तामेली िुन सकेको छै न। के र कुन अवस्थामा र कसरी म्याद
तामेल र्ने भन्ने कुरा स्पष्ट नभकको र पत्रपतत्रका लर्ायतमा म्याद तामेली र्दाव लाग्ने िचव
सम्बन्न्धत पक्षिरूलेनै व्यिोनुप
व ने भककोले पतन यो प्रकृया सववसाधार्को पिुँच भन्दा बाहिर रिेको
छ भतनन्छ । प्रहवतधको प्रयोर् सँर्ै हवकास भकका नहवनतम माध्यमिरू जस्तैः  फ्याक्स, टे लेक्स,
ईमेल वा अन्य हवद्युतीय माध्यमको प्रयोर् म्याद तामेलीमा िासै िुन सकेको दे न्िं दैन।
२. मौजुदा कानरनी व्यवस्था
नेपालको सं हवधानको धारा २० तथा धारा २७ मा भकको व्यवस्था दे न्ि हवद्युतीय
ु ी ऐन, २०२०, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, नार्ररक अतधकार
कारोवार ऐन, २०६३, मुलक
ऐन, २०१२,

सवोच्च अदालत तनयमावली,

न्जल्ला अदालत तनयमावली,२०५२,

२०७४,

उच्च अदालत तनयमावली,

तथा सरचना प्रहवतध न्यायातधकर्

२०७३,

(कायवहवतध) तनमावली
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२०६४ आदद जस्ता थुप्रै ऐन तथा तनयमावलीिरूले म्याद तामेलीलाई मुद्दाको अतभन्न अं र्को
रुपमा स्वीकार र्रे को अवस्था छ।
अदालतको जनशन्ि माफवत म्याद तामेल र्ने कायव अदालतको स्थापना कालदे न्ि नै
ु ी ऐन र ्यसमा भकको सं शोधन र २०२० को मुलक
ु ी
भकको भकपतन १९१० सालको मुलक
ऐन, अदालती बन्दोवस्तको मिलको ११० नं र ११२ नं मा भकको व्यवस्थाले तामेलदार
कमवचारीको भरतमका र तामेली प्रकृयालाई न्याय सम्पादनको कउटा अतभन्न अं र्को रुपमा स्वीकार
र्ररदैं आकको छ। िाल ककाध पत्रपतत्रकामा सरचना प्रकान्शत र्ने कायव वािेक सवैजसो म्याद
सरचना तामेली र्ने कायव अदालतको तामेलदार कमवचारी माफवत नै िुँदै आईरिे को छ। सवोच्च
अदालत तनयमावलीमा भकको छै ठौ र नवौ सं शोधनले पत्रपतत्रकामा सरचना प्रकाशन र हवधुतीय
माध्यमबाट तामेल र्नव सहकने र ्यस्तो कायवले कानरनी मान्यता प्राप्त र्ने र्री कानरनी मान्यता
प्रदान

र्रे को

तथयो।

िाल

सवोच्च

अदालत

तनयमावली,

२०७४

जारी

िुँदा

यी

सवै

प्रावधानिरूलाई समेहटकको छ।
ु ी ऐन अ
तामेली प्रकृयाको वारे मा अदालत तनयमावलीिरूमा पतन व्यवस्था भकपतन मुलक
वं ११० र ११२ नं नै िालसम्मको सववस्वीकायव म्याद तामेली प्रकृया कवं कायवहवतधको वारे मा
हवस्तृत रुपमा स्पष्ट उल्लेि भकको कानरनी व्यवस्था िो। जसमा तामेलदारले म्याद बुन्झसके
ु ै फेला पारे
पतछ तनजले सम्बन्न्धत व्यन्ि न्चनेको भक सो कुरा उल्लेि र्री तनजलाई जिाँसक
पतन म्याद बुझाउन सक्ने, व्यन्ि फेला नपरे मा तामेलदारले तनजको बसोबासको ठे र्ानामा र्ई
घर वा डेरा पिा लर्ाई सम्बन्न्धत व्यन्िको पहिचान र्री उसै लाई बुझाउनु पने , म्याद जारी
भकको व्यन्ि फेला नपरे मा अदालतले ककाघरको उमेर पुर्ेको अन्य कसै लाई म्याद बुझाउनु
पने, ककाघरको उमेर पुर्ेको कुनै व्यन्ि पतन फेला नपरे मा वा फेला परे पतन म्याद बुझी
नतलकमा तामेलदारले स्थानीय तिको सम्बन्न्धत वडा अध्यक्ष,

वडा सदस्य,

सन्चव वा कुनै

सरकारी कमवचारी र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यन्ि रोिबरमा ्यस्तो व्यन्िले बसोबास र्रे को
घरको दै लोमा सबैले दे ख्ने ठाउँमा टाँसी सोिी व्यिोरा म्यादमा उल्लेि र्री तामेल र्नुव पने र
म्याद प्राप्त र्ने व्यन्ि अदालतमा उपन्स्थत भई आफैँले म्याद बुन्झतलन तनवेदन र्रे मा तनजलाई
अदालतमा नै म्याद बुझाउन सक्ने, पतत्रकामा प्रकाशन र्नव सक्ने लर्ायतका व्यवस्था रिेका
छन्। रीत वेरीत जाँच लर्ायतको आवश्यक प्रकृया तसलतसलावाट रुपमा व्यवस्था भकको
पाइन्छ। यसै र्री सरचना प्रहवतध न्यायातधकर् (कायवहवतध) तनयमावली

२०६४ आकपतन

न्यायातधकर् वा पुनरावेदन न्यायातधकर्ले म्याद तामेलीलाई हवद्युतीय माध्यमबाटै मात्र र्नव
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सक्ने भनी स्पष्ट कानरनी व्यवस्था र्नव नसकी तामेलदार कमवचारी माफवत् नै र्ने र्री कानरनी
व्यवस्था र्रे को पाइन्छ।
३. म्याद तामेली सम्बन्धमा सवोच्च अदालतबाट प्रततपाददत तसद्धान्त
म्याद तामेली हवषय कहिलेपतन हववादरहित िुन सकेको पाईदै न। अदालतको अनुभवी
जनशन्ि िुँदािुँदैपतन म्याद वेरीत परवक
व तामेल िुने सो उपर मुद्दा पने र वषौपतछ पतन ्यस्तो
म्याद वदर भईरिने क्रम यथावत रहि रिेको पाइन्छ। यसै सन्दभवमा सवोच्च अदालतसम्म
पुर्ेका हववादमा न्याय तनरोप् र्ने क्रममा सवोच्च अदालतले व्याख्या र्री केिी तसद्धान्त पतन
प्रततपादन र्रे को दे न्िन्छ।िासर्री तनम्न हवषयमा तसद्धान्त प्रततपादन भकको पाइन्छ।
क) रीत वेरीत र तामेलदारको भरतमकाको सम्बन्धमा
म्याद तामेल जालसाज र्रे मा सजाय र्ररपाउँ भन्ने मुख्य दावी भकको फौजदारी
मुद्दाबाट वादी दावी नै नभकको म्याद तामेली वेरीत भन्ने दे वानी हवषयको कुरामा ठिरर्नव
नतमल्ने6 भतन कउटा मुद्दामा बोलेको पाइन्छ।
यसै र्रर म्याद तामेलीमा तामेलदार र स्थानीय तनकायको भरतमकाको सम्बन्धमा
ु ै फेला
बोल्दै कउटा मुद्दामा, म्याद तामेल र्ने कमवचारीले सम्बन्न्धत व्यन्िलाई न्चने जिांसक
पारे पतन बुझाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार म्याद तामेल र्ररककोमा सोको सम्पर्व न्जम्मेवारी
सम्बन्न्धत तामेलदारमा िुन जाने र घर डेरा पिा लर्ाई तामेल र्रे कोमा सम्बन्न्धत र्ा हव
स र नर्रपातलकाको स्थातनय भलादमी र प्रतततनतधमा न्जम्मेवारी सनव जाने अवस्था िुने िुँदा
म्याद तामेल र्ने कमवचारीले म्याद तामेल र्रे को प्रततवेदन र्दाव समेत कुन प्रकारबाट तामेल
र्रे को िो सो उल्लेि र्नुव पने भनेको पाइन्छ।
यसै र्रर सोिी मुद्दामा, तनवेदकको नाउँमा तामेल भकको म्याद प्रततबाट तनवेदकको
नाउँको म्याद तामेलदार आफैंले तनवेदकलाई न्चनी बुझाकको नदे न्िई तनजको घर डेरा पिा
लर्ाई तामेल र्रे को दे न्िन आकको र यसरी तामेल र्ररककोमा मातथ उल्ले ि र्ररक झैं
नर्रपातलकाको प्रतततनतध समेत रोिवरमा राख्नु पनेमा सो अनुसार रािेको दे न्िन नआककोले
तनवेदकको नाउँमा काठमाडौं न्जल्ला अदालतबाट तमतत २०४७।३।१ मा तामेल भकको
म्यादलाई रीतपरवक
व को मान्न नतमल्ने। म्याद तामेली रीतपरवक
व भक नभकको आफैंले जांच्न
पने व्यवस्था अ वं ११० नं को दे िाय (५) ले र्रे को दे न्िकको, सो अनुसार म्याद तामेली
रीतपरवक
व भक नभकको जांच्नु पने कतवव्य पालना र्रे को दे न्िकन। तसथव म्याद तामेल भै

6
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आकपतछ म्याद तामेली रीतपरवक
व को भक नभकको जाँच र्नुव पने कतवव्य पालना र्ने तफव यसै
आदे शद्वारा काठमाडौं न्जल्ला अदालतलाई तनदे शनसम्म जारी र्ररददकको छ7 भतन बोलेको
दे न्िन्छ।
कानरन बमोन्जम रीतपरवक
व
तामेल नभकको म्यादको आधारमा भकको फैसला
समेतबाट प्राकृततक न्यायको तसद्धान्तको िनन् भकको मान्नुपने भनी कउटा मुद्दामा व्याख्या
भकको पाइन्छ। म्याद तामेली वेरीतपरवक
व भककोले बदर र्री पुनः  म्याद तामेली र्री पाउँ
भतन पुनरावेदन अदालतमा अ.बं .१७ नं बमोन्जम तनवेदन पररसकेको अवस्थामा उि तामेली
रीतपरवक
व
छ,

छै न सो सम्बन्धमा िेरी जाँची बुझी उि तामेली म्याद कानरनी प्रकृया

बमोन्जम तामेल भकको छ छै न सो सम्बन्धमा आवश्यक तन्वय र्नुव पनेमा पुनरावेदन
अदालत िेटौडाबाट फैसलामा समेत उि तनवेदन सम्बन्धमा केिी उल्ले ि र्रे को दे न्िं दैन।
म्याद तामेली नै कानरन बमोन्जम रीतपरवक
व को िुँदैन भने ्यस्तो तामेली म्यादको आधारमा
भकको फैसला समेतबाट प्राकृततक न्यायको तसद्धान्तको िनन् भकको नै सम्झनु पछव। अतः 
्यस्तो प्राकृततक न्यायको तसद्धान्त हवरुद्धको काम कारबािीबाट भकको तन्वय फैसलालाई
कायम राख्न कानरनसं र्त निुँदा यी ररट तनवेदकको नामको तमतत २०५२।३।४ को
पुनरावेदनको तामेली म्याद र पुनरावेदन अदालत िेटौडाको तमतत २०५३।६।८ को फैसला
समेत उ्प्रेष्को आदे शद्वारा बदर िुने8 र्री आदे श भकको दे न्िन्छ।
यसै र्रर अन्य मुद्दामा के कस्तो वतन उल्लेि र्ररकको तथयो र ्यसमा के
आधारमा म्याद तामेल भकको तथयो भन्ने जस्ता कुरािरू तुलना र्रे र न्याय तनरुप् र्नव सं भव
निुने िुँदा कउटा आतधकाररक तनकायबाट जारी र्ररकको र तामेल भकको म्याद तामेलीका
सम्बन्धमा कानरनले तनन्चितत र्रे को प्रहक्रया पररा र्री बदर नर्राकसम्म ्यस्तो म्यादको
वैधातनक िै तसयतमा प्रश्न उठाउन नतमल्ने। कक पटक जारी भकको म्यादको वैधता कायम
रिँदासम्म अको म्याद जारी िुने वा अको म्याद हक्रयाशील िुने र्री व्याख्या र्नुव न्यायोन्चत
िुँदैन9 भनी बोलेको दे न्िन्छ।
ि) जालसाजीयुि कायव भकको िो िोइन र सजाय के िुने भन्ने सम्बन्धमा

7
8
9
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पुनरावेदक वादीका नाममा तमतत २०३३।२।८ मा जालसाजबाट भकको म्याद
तामेली सम्बन्धमा तमतत ०३६।५।४ मा नक्कल सारे कोबाट थािा पाकको भनी सो तमततले २
वषवतभत्र नालेश परे को दे न्िन आककोले िदम्याद नाघेको भनी वादी दावी िारे ज र्ने र्रे को
म क्षे अ को फैसला नतमलेबाट बदर िुने10 भनी बोलेको दे न्िन्छ। सामान्यतया अको
व्यन्िको नामबाट सिी र्ने र्राउने व्यन्िले वास्तहवक नामधारी व्यन्िबाट लुकी तछपी नै
्यस्तो हक्रया र्ने स्वाभाहवक िुँदा ्यस्तो हकते जालसाजीपर्व कायवमा वास्तहवक व्यन्ििरूको
सं लग्नता तथयो वा तनजिरूलाई सोको जानकारी तथयो भनी अन्यथा प्रमान््त नभकसम्म
अदालतले अनुमान र्नव नतमल्ने िुन्छ।
अड्डामा हफराद दताव र्राउने व्यन्िको म्याद तामेलमा कुनै हकतसमको भरतमका िुने
नभई सम्बन्न्धत अड्डाको सम्बन्न्धत कमवचारीको प्र्यक्ष सं ग्लनता रिने िुँदा सो हफरादको
आधारमा तामेल भकको म्याद जालसाजीपर्व दे न्िन आकमा हफराद ददकको कार्ले मात्र
हफरादकतावको सं लग्नता तथयो भन्न कानरनतः  तमल्ने नदे न्िं ने।
जुन कमवचारीबाट म्याद तामेलीको हक्रया भकको िो सो हक्रयालाई हकते जालसाज
भनी वादीले दाबी तलकतापतन म्याद तामेलीको यावत प्रहक्रयामा प्रमुि भरतमका राख्ने सम्बन्न्धत
तामेलदार उपर कुनै दाबी तलकको पाईदै न। केवल हफराद ददने र म्याद तामेलीमा साक्षी
बस्ने भतनकका व्यन्ििरू उपर दाबी तलककोबाट ्यस्तो हकते जालसाजीपर्व म्याद तामेलीमा
प्रततवादी सुतधर कुमारको सिभातर्ता कहिं कतैबाट प्रमान््त िुन आकको निुँदा तनजलाई
कसुरबाट सफाइ ददने ठिराकको पुनरावेदन अदालत, राजहवराजको फैसला मुनातसब ठिने11
भनी तामेलदार कमवचारीको भरतमकालाई इं तर्त र्रे को दे न्िन्छ।
वाली ददलाई मोिी तनष्कासन र्री पाउँ भन्ने मुद्दाको म्याद तमतत ०४५।३।२० मा
तामेल िुँदा मलाई नबुझाई निरा व्यन्िलाई सहि र्राई हकते र्रे काले सजाय र्री पाउँ भन्ने
वादी र मैले ्यस्तो कुनै हकते जालसाजी काम र्रे को छै न। म्याद वेरीतसँर् तामेल भकको
भक अ वं ११० नं बमोन्जम बदर र्राउनु पनेमा सो नर्रे कोले वादीदावी झुट्टा िो भन्ने
प्रततउिर न्जहकर भकको मुद्दामा म्याद तामेलीमा भकको व्यन्िको नामबाट लार्ेको ल्याप्चे र
तनजको अदालतको रोिवरमा तलइकको ल्याप्चे तभडाई हवशेषज्ञसँर् जाँच र्नव पठाककोमा सो
ल्याप्चे आपसमा नतमल्ने भन्ने राय प्रस्तुत भकको दे न्िन्छ भने उि जग्र्ाको मोिीबाट
तनजलाई तनष्कासन र्नुव पने सम्मको स्वाथव तनहित रिे को तथ्य पुहष्ट भैरिे को अवस्था शुरुले
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तेज बिादुर श्रे ष्ठ हव. न्जत बिादुर श्रे ष्ठ ने.का.प. २०४६ अंक ४ तन. नं. ३७९७ पृ. ४२१

जर्त सािु िलवाई हव. सुतधर कुमार चौधरी ने. का. प २०५३ अंक ३ तन नं ६१६६ पृ २६४

संहितािरूमा रिेको म्याद तामेली सम्बन्धी व्यवस्था | 89

वादी दावी बमोन्जम हकते र्रे को ठिराकको इन्साफ सदर र्रे को पुनरावेदन अदालत
िेटौडाको फैसलामा कुनै त्रुहट नदे न्िं दा सो फैसला सदर िुने12 भनी फैसला भकको पाइन्छ।
र्) रीतपरवक
व तामेल नभकको म्यादको परर्ाम के िुने भन्ने र म्याद के िो भन्ने सम्बन्धमा
िुँदै नभकको व्यन्ििरू वा र्ैरस्थानीय व्यन्िलाई स्थानीय व्यन्ि भनी वा बस्दै
नबसेको साक्षीलाई साक्षी बसे को भनी नभक नर्रे को कुराको रोिवर साक्षी बसे को वा रािेको
भक छु ट्टै कारबािी र्नुव पने िुन्छ। ्यस्तो कारबािीको रोिमा मात्रै ्यस्तो साक्षीको िकमा
छानतबन र्री तन्वय र्नव सहकन्छ। सो बािेक ककपटक अड्डाबाट तामेल भकको म्यादको
रीत वेरीत जाँच्दा उि तामेलीको अनुिारबाटै रीत पुर्े नपुर्ेको कुराको तन्वय र्नुव पने।
शुरु अदालतले म्याद रीत वेरीत सम्बन्धमा जाँच र्री ददकको आदे शउपर तमतसल बािे कका
तथा मुद्दा नपरे का हवषयका तसफाररस वा अन्य तथ्यलाई आधार तलई रीत वेरीतको जाँच र्ने
िो भने पुनरावेदन स्तरमा तमतसलमा भक भन्दा बाहिर र्ई हवचाराधीन हवषयभन्दा बाहिरको
हवषयमा प्रवेश र्री तन्वय र्ने पद्धतत हवकास िुन जाने।
कसै उपर कुनै आरोप वा दोष लर्ाईकको कुनै कायवको कानर नी परर्ामतफव ध्यानै
नददई रीत वेरीतको सामान्य प्रहक्रयाबाट अन्घ बढे को मुद्दामा दाबीको हवषय जस्तो र्री
तथ्या्मक प्रश्नमा प्रवेश र्नव नतमल्ने।अ बं १७ नं बमोन्जम तनवेदन पररसकेपतछ मात्रै कुनै
िास प्रहक्रया वेर्र ल्याइकको वडाको तसफाररस र सोउपर कुनै न्याहयक परीक्ष् वा
प्रततवादको मौका समेत नददई र्रे को आदे श त्रुहटरहित मान्न नसहकने।
सँर्ै रिेको कउटा मुद्दामा आफरले तारे ि तलने र अकोलाई थािा नपाक जस्तो र्नुव
कुनै िास उद्देश्यले र्रे को व्यविारबािे क अरु केिी भन्न सहकन्न, तर सँर्ै रिेको लर्ाउको
ु ाईबाट समेत अनतभज्ञता प्रकट र्ने व्यविारलाई भने कानरनले उन्मुन्ि ददने
मुद्दाको सुनव
कुरा सोच्न नसहकने।
सरचनाको तसद्धान्तले सरचना इन्कार र्ने वा सरचना पाकर पतन नपाकको अतभनय
र्नेको सन्तुहष्टलाई कहिले पतन सम्बोधन र्नव सक्ने िुँदैन। सरचना सम्प्रेष् र्ने कतवव्य
भकको तनकायले सरचनाको प्रवाि र्री सरचना थािा पाउनु पने व्यन्िसम्म इमानदारीपरवक
व
पुर्याउन कोन्शस भने र्रे को िुन ु पदवछ। अन्यथा अ.ब. ११० नं. को म्याद तामेली वा
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मुद्दाको कारबािीमा सरचना पुर्याउने कायव अ्यन्त रुढीर्त यान्न्त्रक प्रहक्रयामात्रै िुन पुग्ने

13

व्याख्या र्रे को दे न्िन्छ।
४. सं हितािरूमा रिेको म्याद तामेली सम्बन्धी व्यवस्था
क) दे वानी कायवहवतध संहितामा भकको व्यवस्था
दे वानी सं हिताको पररच्छे द-८ मा दफा ९९ दे न्ि ११७ सम्म म्याद तथा म्याद
तामेली सम्बन्धी व्यवस्था रिे को छ। जसमा रिेका मुख्य मुख्य प्रावधानिरू तनम्न बमोन्जम
रिेका छन्।
अ. वादी आफैले म्याद बुझाउन सक्नेः 
उि पररच्छे दको दफा ९९ मा वादी आफैले वा तनजको कानरन व्यवसायी
माफवत\ प्रततवादीको नाउँको म्याद बुझाउन चािेमा सो कुरा हफरादपत्रमा उल्ले ि र्नुव पने
िुन्छ। अदालतले पतन प्रततवादीलाई बुझाउने प्रयोजनका लातर् तामेल र्ने म्याद दुई
प्रतत

र

हफरादपत्र

तथा

प्रमा्को

प्रमान््त

प्रतत

वादीलाई

वा

तनजको

कानरन

व्यवसायीलाई ददनुपने िुन्छ। ्यसरी वादी वा तनजको कानरन व्यवसायीले बुझेको म्याद
बाटोको म्याद बािेक तीन ददनतभत्र प्रततवादीलाई बुझाई सोको तामेली प्रतत सात
ददनतभत्र अदालतमा बुझाउनु पने िुन्छ। तर प्रततवादीको िकमा स्वयंलाई र सं र्दठत
सं स्थाको िकमा ्यस्तो सं स्थाको मुख्य कायावलयमा बुझाककोलाई मात्र रीतपरवक
व म्याद
बुझाकको मातनने िुन्छ। यस्तोमा म्याद तामेलीका अन्य प्रकृया अवलम्वन र्नव पाइदै न।
सम्बन्न्धत प्रततवादीले म्याद बुन्झ नतलकमा म्याद नाघेको दुई ददनतभत्र सोिी व्यिोराको
प्रततवेदन सहित म्याद अदालत समक्ष हफताव र्नुव पने िुन्छ। ्यसपतछ मात्र अदालतले
कानरन बमोन्जम प्रततवादीको नाममा म्याद तामेली प्रकृया अर्ाडी बढाउनु पने िुन्छ।
आ. म्याद तामेली प्रकृया र शीघ्रताको लातर् भकका प्रयास
प्रततवादीको नाममा बाटाको म्याद बािेक कक्काइस ददनको अवतध तोकी म्याद
जारी र्नुव पने र अदालतले प्रततवादी कायम र्रे को व्यन्िलाई भने म्याद ददँदा बाटाको
म्याद बािेक सात -७_ ददनको म्याद ददनु पने र्री म्यादको अवतधलाई केिी घटाई
कायवहवतध छोटो र्ने प्रयास र्ररकको छ।यसै र्रर हवर्तमा न्यायपातलकाको पञ्चवहषवय
र्नीततक योजना तथा अदालत तनयमावलीिरू माफवत् म्याद तामेलीलाई सरल र शीघ्र
बनाउने प्रयास र्ररं दै आककोमा अब भने तामेलदारले अदालतबाट बुझेको म्याद बाटोको

13
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म्याद बािे क साधार्तया सात ददनतभत्र तामेल र्नुव पने र्री दफा १०४ मा व्यवस्था
र्ररकको छ। सो अवतधतभत्र म्याद तामेल िुन नसकेमा तामेलदारले ्यसको कार्
सहितको प्रततवेदन सम्बन्न्धत अदालतमा ददनु पने र ्यस्तो प्रततवेदन झुट्टा दे न्िकमा
तनजलाई हवभार्ीय कारबािी िुन सक्ने र्री कानरनमा व्यवस्था र्ररकको पाइन्छ।
साहवकमा भकका व्यवस्था जस्तैः  तामेलदारले म्याद बुन्झसके पतछ तनजले सम्बन्न्धत
ु ै फेला पारे पतन म्याद
व्यन्ि न्चनेको भक सो कुरा उल्लेि र्री तनजलाई जिाँसक
बुझाउन सक्ने, व्यन्ि फेला नपरे मा तामेलदारले तनजको बसोबासको ठे र्ानामा र्ई घर
वा डेरा पिा लर्ाई सम्बन्न्धत व्यन्िको पहिचान र्री उसै लाई बुझाउनु पने, म्याद जारी
भकको व्यन्ि फेला नपरे मा अदालतले ककाघरको उमेर पुर्ेको अन्य कसै लाई म्याद
बुझाउनु पने, ककाघरको उमेर पुर्ेको कुनै व्यन्ि पतन फेला नपरे मा वा फेला परे पतन
म्याद बुझी नतलकमा तामेलदारले स्थानीय तिको सम्बन्न्धत वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,
सन्चव वा कुनै सरकारी कमवचारी र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यन्िको रोिबरमा
्यस्तो व्यन्िले बसोबास र्रे को घरको दै लोमा सबैले दे ख्ने ठाउँमा टाँसी सोिी व्यिोरा
म्यादमा उल्लेि र्री तामेल र्नुव पने र म्याद प्राप्त र्ने व्यन्ि अदालतमा उपन्स्थत भई
आफैले म्याद बुन्झतलन तनवेदन र्रे मा तनजलाई अदालतमा नै म्याद बुझाउनु पने 14
जस्ता व्यवस्थािरू यथावत रिे को पाइन्छ। यसै र्री वारे स वा कानरन व्यवसायीलाई पतन
म्याद तामेल र्नव सहकने दफा ११३ मा नयाँ व्यवस्था र्रे को दे न्िन्छ।यस्तै अन्यत्रको
म्याद रिेछ भने म्याद सहितको सरचनाको आवश्यक प्रतत पठाउँदा हवद्युतीय माध्यमको
समेत प्रयोर् र्नव सहकने अदालत तनयमावलीमा भैरिे को व्यवस्थालाई सं हितामा समेत
व्यवस्था र्ररकको छ।
इ. घर दै लामा म्याद टाँस र्रे मा
घर दै लामा टाँसी म्याद तामेल र्ररकको भक तामेलदारले ्यस्तो म्याद सरचनाको
ते्ो प्रततमा सोको तामेली तमतत र समय जनाई सम्बन्न्धत स्थानीय तिमा बुझाई सोको
छु ट्टै भरपाई र्राई तलई वा तामेली प्रततको पीठमा सो कुरा जनाई स्थानीय तिको
सम्बन्न्धत वडा अध्यक्ष, सदस्य, सन्चव वा कुनै सरकारी कमवचारीको सिीछाप र्राउनु
पने िुन्छ। स्थानीय तिले तुरुन्त ्यस्तो म्याद आफ्नो सरचना पाटीमा टाँस्नु पने
िुन्छ।्यसरी टाँस र्ररकको म्यादको प्रतत सम्बन्न्धत स्थानीय तिलाई नबुझाकको वा
14
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स्थानीय तिले आपरmले पाकको म्याद आफ्नो सरचना पाटीमा नटाँसेको भक तापतन घर
दै लोमा म्याद रीतपरवक
व टाँतसकको भक कानरनसम्मत ढङ्गबाट म्याद तामेल र्ररकको मातनने
र्री त्सम्बन्धमा पनव सक्ने सम्भाहवत दद्वहवधालाई स्पष्ट र्नव िोजेको दे न्िन्छ भने ्यस्तो
दाहय्व पररा नर्ने कमवचारीलाई सजाय समेतको व्यवस्था र्रे को दे न्िन्छ।
ई. सरकारी कायावलयमा म्याद तामेली
सरकारी कायावलय, सं वैधातनक तनकाय वा अदालतको नाममा म्याद तामेल
र्दाव ्यस्तो कायावलयको प्रमुि, प्रशासकीय प्रमुि वा ्यस्तो न्जम्मेवारी पाकको कुनै
पदातधकारी वा तनजको तनतमि भई काम र्ने पदातधकारी र ्यस्तो कुनै पदातधकारी
उपलब्ध िुन नसकेमा सोिी कुरा उल्लेि र्री ्यस्तो कायावलय, तनकाय वा अदालतमा
म्याद बुझाई तामेल र्नुव पने िुन्छ। ्यसरी म्याद तामेल िुन नसकेमा सोको कार्
सहित तामेलदारले सम्बन्न्धत अदालतमा तीन ददनतभत्र प्रततवेदन ददनु पने , अदालतले
्यस्तो कायावलय,

तनकाय,

अदालत वा सङ्गदठत सं स्था वा ्यसका पदातधकारी वा

कमवचारीको नाममा सो िै तसयतमा िुलाक माफवत म्याद तामेल र्ने आदे श ददन सक्ने र
रन्जिी पत्र पठाई तामेल र्नव सक्ने दे न्िन्छ। ्यसरी तामेल भकको म्यादको हफती
रतसद अदालतमा दान्िल भकपतछ सो म्याद अन्यथा प्रमान््त भककोमा बािे क रीतपरवक
व
तामेल भकको मातनने र्री म्याद तामेलीलाई केिी सिज बनाउने प्रयास र्रे को दे न्िन्छ।
उ. म्याद तामेल र्ने ठे र्ानाको प्राथतमकता क्रम
सं हितामा म्याद तामेल र्ने ठे र्ाना र यसको प्राथतमकताको सम्बन्धमा थप
तनम्न व्यवस्थािरू पतन र्रे को दे न्िन्छ।


स्थानीय तिको क्षेत्रतभत्र बसोबास र्ने व्यन्िको घर धुरी वा ब्लक नम्बर कायम
भई क्रमबद्ध रूपमा अहित र्री अतभलेि कायम र्ररकको भकमा सो ठाउँमा,



कुनै व्यन्िले आफ्नो कारोबार, व्यवसाय वा कुनै हवषयमा िुलाकद्वारा म्याद तामेल
र्नव सक्ने र्री अदालतले मञ्जुरी ददकको रिेछ भने अदालतले सो व्यवस्थाको
अधीनमा रिी सोिी ठे र्ानामा,



मुद्दाका पक्ष हवपक्षले कुनै तलित,

सम्बन्न्धत हवषय वा कारोबारको हवषयमा

ककअकावलाई सरचना र्नव वा हववादको सम्बन्धमा म्याद पठाउन इमेल, फ्याक्स
जस्ता हवद्युतीय सरचना आदान प्रदान र्ने ठे र्ानाको व्यवस्था र्रे को भक अदालतले
्यस्तो ठे र्ानामा हवद्युतीय सरचना माफवत म्याद तामेल र्नव सक्ने,
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मातथ उन्ल्लन्ित कायवहवतध अवलम्वन र्दाव पतन सम्बन्न्धत व्यन्िको नाममा म्याद
तामेल िुन नसकेको व्यिोराको प्रततवेदन तामेलदारबाट प्राप्त भकमा र प्रततवेदनको
व्यिोरा मनातसब दे न्िकमा अदालतले ्यस्तो व्यन्िको नामको म्याद राहियस्तरका
दै तनक पतत्रकामा प्रकाशन र्री म्याद तामेल र्नव आदे श ददन,



यस बािेक घर ठे र्ाना पिा नभकको व्यन्िको नामको म्याद सरचना तामेल र्नुव
पदाव ्यस्तो व्यन्िको र्ाउँ, शिर र टोल लेन्िकको भक सोिी ठे र्ानामा र र्ाउँ,
शिर र टोल पतन पिा नलार्ेको भक सोिी व्यिोरा जनाई अदालतको सरचना
पाटीमा टाँस र्री राहियस्तरका दै तनक पतत्रकामा सरचना प्रकाशन र्री म्याद तामेल
र्नव सक्ने व्यवस्था र्री म्याद तामेली व्यवस्थालाई थप सिज बनाकको दे न्िन्छ।

ऊ. अदालतमै म्याद बुझाउन सक्ने
व्यविारमा मुद्दाका पक्षलाई अदालतमा म्याद बुझाउँदै आकको भकतापतन
कानरनी रुपमा सो सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभकको अवस्थामा सं हिताले सो प्रावधान
रािी कानरनी जहटलतालाई न्यरन र्ने प्रयास र्रे को दे न्िन्छ। तामेलदारले दे िायका
व्यन्िका नाममा जारी भकको म्याद ्यस्तो व्यन्ि अदालतमा िान्जर िुँदा तनजलाई
अदालतमा नै बुझाई तामेल र्नव सक्ने र्री व्यवस्था र्रे को दे न्िन्छ15।
 अदालतका कमवचारी वा पदातधकारीलाई,
 अको मुद्दामा ताररिमा रिेका पक्ष,
 वारे स,
 कानरन व्यवसायी,
 साक्षी र
 अतधकृत वाररसलाई पतन अदालतमैं म्याद बुझाउन सहकन्छ ।
अदालतबाट जारी भकको ्यस्तो म्याद नबुझेसम्म सो अदालतमा तनजले
वारे सको िै तसयतमा प्रतततनतध्व र्नव, ताररि तलन, कानरन व्यवसाय र्नव वा साक्षीको
िै तसयतमा बकपत्र र्नव नपाउने र्री रोक लर्ाउने आदे श र्ने व्यवस्था16 समेत र्रे वाट
पतन म्याद तामेलीमा थप प्रभावकाररता आउन सक्ने दे न्िन्छ।

15
16
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क. म्याद तामेलीमा असियोर् र्ने, प्रकृया पररा नर्ने व्यन्ि तथा पदातधकारीलाई जररवानाः 
म्याद तामेल र्दाव स्थानीय तिका सम्बन्न्धत वडा अध्यक्ष, सदस्य, सन्चव वा
कुनै सरकारी कमवचारी र स्थानीय व्यन्िले सम्बन्न्धत व्यन्िको घरद्वार िोजी, दे िाई,
न्चनाई, पहिचान र्राई म्याद तामेल र्नव आवश्यक पने सबै सियोर् र्री ्यस्तो म्याद
तामेली र्दाव साक्षी बसी सिीछाप र्री म्याद तामेल र्ने काममा तामेलदारलाई सियोर्
र्नुव पने

र्री कानरनमा व्यवस्था भकको दे न्िन्छ।म्याद तामेल र्नव असियोर् र्ने

उपरोि व्यन्ि तथा पदातधकारीलाई रु ५०००। सम्म जररवाना र्नव सक्ने व्यवस्था
भकको दे न्िन्छ।17 सियोर् नर्रे को वा सियोर् र्नव इन्कार र्रे कै कार्ले मात्र अन्य
कायवहवतध पररा र्री रीतपरवक
व तामेल भकको म्याद भने बेरीतको िुँदैन।यसै र्री वेररतसँर्
म्याद तामेल भकको कार् प्रततरक्षा र्नव नपाइ फैसला भककोमा ६ महिनातभत्र थािा
पाकको ३५ ददनतभत्र प्रततउिर सरिको पुनरावेदन ददन सक्ने साहवक अ.वं. २०८ नं.
को व्यवस्था िालपतन दफा ११८ मा यथावत रािेको दे न्िन्छ।
यसै र्री तामेलदारले घर दै लोमा टाँस र्रे को म्यादको ते्ो प्रतत स्थानीय तिमा
नबुझाकमा पटकै हपच्छे ्यस्तो तामेलदारलाई रु १ िजारसम्म जररवाना िुने दफा ११२
को व्यवस्था र तामेल नर्राकमा, झुट्टा व्यिोरा लेिाई म्याद तामेल र्रे मा, वाधा हवरोध
र्रे मा र म्याद च्यातेमा वा टाँसेको म्याद उक्काउने आदद जस्ता कायवलाई वेरीतसँर् म्याद
तामेल र्ने र्राउने वा वाधा हवरोध र्ने कायव अन्तर्वत रािी ्यस्तो कायव र्ने
र्राउनेलाई दफा ११६ मा रु १० िजार सम्म जररवाना वा १ महिनासम्म कैद वा दुवै
सजाय िुन सक्ने दफा व्यवस्था र्रे को दे न्िन्छ।
म्याद रीतपरवक
व तामेल भकको छ वा छै न जाँच र्ने, रीतपरवक
व को नदे न्िकमा वा
्यस्तो म्याद तामेलीको सम्बन्धमा कसै को उजुर परी बुझ्दा बेरीतसँर् म्याद तामेल
भकको वा तामेल नै नभकको दे न्िकमा अदालतले पुनः  रीत पु¥याई तामेल र्नव सम्बन्न्धत
तामेलदार वा अको तामेलदारलाई आदे श ददने व्यवस्था रािेको पाइन्छ।
ि) फौजदारी कायवहवतध सं हितमा भकको म्याद तामेली सम्बन्धी व्यवस्था
फौजदारी कायवहवतध सं हिताको पररच्छे द-६ पक्राउ परजी र समाव्िान शीषवकमा दफा
५७ दे न्ि ६६ सम्म म्याद तामेली सम्बन्धी व्यवस्था रिे को छ। जसमा रिेका मुख्य मुख्य
प्रावधानिरू तनम्न बमोन्जम रिे का छन्।
अ. पक्राउ परजी र समाह्वान

17

ऐजन दफा १०८ र १०९
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अनुसरची-१ र अनुसरची-२ मा उन्ल्लन्ित कसररको सम्बन्धमा उजुरी परे पतछ
अतभयोर्

पत्रसाथ

आवश्यकता

उपन्स्थत

अनुसार

पक्राउ

नभकका
परजी

अतभयुिलाई
वा

समाह्वान

उपन्स्थत
जारी

र्ने

र्राउन

अदालतले

व्यवस्था

रिेको

दे न्िन्छ18।सं हितामा उन्ल्लन्ित जघन्य कसरर वा र्म्भीर कसर र वा ्यस्तो कसररको
उद्योर्, दुरु्सािन वा आपरातधक षड्यन्त्र र्रे को वा सो कसर रमा मततयार भकको कसरर
वा ्यस्ता कसररको अतभयुिलाई लुकाकको वा भर्ाकको कसररमा पक्राउ परजी जारी
र्ने। सो बािेकका अन्य कसररको अतभयुिलाई अदालतमा उपन्स्थत र्राउन अदालतले
आवश्यकता अनुसार समाह्वान जारी र्ने व्यवस्था रिे को पाइन्छ।
आ. पक्राउ परजी कस्तो अवस्थामा जारी िुन्छः 
अतभयुि भार्ी पक्राउ िुन नसक्ने सम्भावना छ भन्ने हवश्वास र्नुव पने मनातसब
कार् भकमा वा समाव्िानमा तोहककको म्यादमा अतभयुि अदालतमा उपन्स्थत नभकमा
्यस्तो अतभयुिका िकमा, अदालतमा दान्िल र्नुव पने कुनै तलित वा दसी प्रमा्
लुकाउने वा नास र्ने सम्भावना छ भन्ने हवश्वास र्नुव पने मनातसब कार् भकमा वा
जारी भकको समाह्वानमा तोहककको म्यादतभत्र कुनै तलित वा दसी प्रमा् अदालतमा
दान्िल नर्रे मा अदालतले ्यस्तो तलित वा दसी प्रमा् दान्िल र्नुव पने कतवव्य भकको
व्यन्िलाई पक्राउ र्री उपन्स्थत र्राउन पक्राउ परजी जारी र्नव सक्ने दे न्िन्छ।
पक्राउ परजी जारी र्दाव कार् स्पष्ट रूपमा उल्ले ि र्री अतभयुिको सम्बन्धमा
र साक्षी तथा अन्य व्यन्िको सम्बन्धमा अलर् अलर् ढाँचामा पक्राउ परजी जारी र्नुव
पने दे न्िन्छ। पक्राउ परजी व्यन्ि रिे बसेको वा रिन बस्न सक्ने इलाकाको प्रिरी
कायावलयको नाउँमा वा अदालतले आवश्यक सम्झेमा अदालतकै कमवचारीको नाउँमा पतन
जारी र्नव सक्ने दे न्िन्छ।19 ्यस्तो पक्राउ परजी तामेल नभकसम्म वा अदालतबाट बदर
नभकसम्म कायम रहि रिन्छ। पैँ तीस ददने पक्राउ परजी तामेल र्ने प्रकृयाको सम्बन्धमा
भने माथी उल्लेि र्रे झैं इतलायनामा सरिनै िुने दे न्िन्छ।
इ. सम्पन्ि रोक्का िुने
पक्राउ परजी जारी भकको अवतधतभत्र पक्राउ पनव नसके तनजको नाउँको म्याद
सरचना रीतपरवक
व टाँस र्रे पतछ जुनसुकै बित अदालतले पक्राउ परजी बमोन्जम पक्राउ

18
19

ऐजन दफा ५७,
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र्नुव पने व्यन्िको िकको सम्पन्ि रोक्का र्नव आदे श ददन सक्नेछ। ्यसको जानकारी
सम्बन्न्धत मालपोत कायावलय वा अन्य तनकाय वा सं स्थालाई ददई ्यसको सरचना
अदालतको सरचना पाटीमा टाँस्नु पने र पक्राउ र्नुव पने व्यन्ि अदालतमा उपन्स्थत
भकपतछ मुद्दाको कारबािी जुनसुकै अवस्थामा पुर्ेको भक तापतन अदालतले सम्बन्न्धत
मालपोत कायावलय वा अन्य तनकाय वा सं स्थालाई रोक्का रािेको ्यस्तो व्यन्िको
सम्पन्ि तुरुन्त फुकुवा र्ने आदे श ददनु पने िुन्छ20।
ई. म्याद थाम्ने व्यवस्था
समाह्वान जारी र्दाव पन्र ददनको म्याद ददई जारी र्नुव पने , तोहककको तमततमा
िान्जर िुन नसक्ने भक िान्जर िुन नसक्नाको कार् िोली समाह्वान तामेल भकको
तमततले पन्र ददनतभत्र अतभयुिले उपन्स्थत िुने अको म्याद तोहकददन अदालत समक्ष
तनवेदन ददन सक्ने, तोहककको म्यादतभत्र उपन्स्थत निुने अतभयुिको िकमा तनजलाई
पक्राउ र्री उपन्स्थत र्राउनु पने भन्ने अदालतलाई लार्ेमा पक्राउ परजी जारी र्नव सक्ने
दे न्िन्छ।तर काबर बाहिरको पररन्स्थतत परी तोहककको म्यादतभत्र उपन्स्थत िुन नसकेको
कार् दे िाई अतभयुिले तनवेदन ददकमा र अदालतले तनवेदनको व्यिोरा मनातसब
ठिराकमा काबर बाहिरको पररन्स्थतत कायम रिेको अवतध व्यततत भकको तमततले बाटोको
म्याद बािे क बढीमा पन्र ददनसम्मको म्याद थामी ददने आदे श ददन सक्ने व्यवस्था
रिेको दे न्िन्छ।21
पक्राउ परजी तामेल र्ने प्रकृया, समाव्िानको तामेली प्रकृयाको सम्बन्धमा
भने मातथ उल्लेि र्रे झैं इतलायनामा सरिनै िुने भककोले थप चचाव र्नव सान्दतभवक
दे न्िकन।
उ. काबर बाहिरको पररन्स्थतत कायम रिेको अवस्था र म्याद थातमने अवतध22


अदालतमा उपन्स्थत िुन ु पने व्यन्िको कोिी मृ्यु भई परम्परा अनुसार तनज आफैँ
हकररया वा शोकवर् र्री बस्नु परे को भक ्यस्तो व्यन्िको मृ्यु भकको पन्र ददन
पुर्ेको तमततले बाटोको म्याद बािेक सात ददन,



अदालतमा उपन्स्थत िुन ु पने व्यन्ि महिला भई सु्केरी भकको भक सु्केरी भकको
तमततले बाटोको म्याद बािेक साठी ददन,

20
21
22
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अदालतमा उपन्स्थत िुन ु पने म्यादतभत्र िोलो पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा
कफ्यरक
व ो घोष्ा भकको वा अन्य कुनै कार्ले साववजतनक यातायातको साधन
नचलेको भक बाटो िुलेको वा साववजतनक यातायातको साधन चलेको तमततले
बाटोको म्याद बािे क पन्र ददन,



अदालतमा उपन्स्थत िुन ु पने म्यादतभत्र भरकम्प वा ज्वालामुिी जस्ता हवपद् परे को
भक ्यस्तो भकको तमततले बाटोको म्याद बािे क दश ददन,



अदालतमा उपन्स्थत िुन ु पने व्यन्िलाई कसै ले अपिर् र्री लर्ेको वा शरीर
बन्धक बनाकको भक ्यस्तो अपिर् वा बन्धकबाट मुि भकको तमततले बाटोको
म्याद बािे क पन्र ददन,



अदालतमा उपन्स्थत िुन ु पने व्यन्ि कुनै दुघट
व नाको कार् अचेत वा हिँडडुल र्नव
नसक्ने भई वा अशि हवरामी भकको कार् हिँडडुल र्नव नसक्ने भई नेपाल
सरकारबाट

स्वीकृत

अस्पतालमा

भनाव

भई

उपचार

र्राककोमा

अनुसरची-४

बमोन्जमको मुद्दाको पक्षको िकमा पन्र ददन र अन्य मुद्दाको पक्षको िकमा तीन
महिनाभन्दा बढी निुने र्री अस्पतालबाट तडस्चाजव नभकसम्मको अवतध।
ऊ. फरार रिेको व्यन्िको सम्बन्धमा हवशेष व्यवस्था
पक्राउ परजी जारी भई फेला पनव नसकी पक्राउ िुन नसकेको वा फरार रिी
अदालतमा उपन्स्थत निुने व्यन्िका िकमा पक्राउ परजी जारी भकको -३०_ तीस ददनको
भोतलपल्टदे न्ि तनज अदालतमा उपन्स्थत नभकसम्म दे िाय बमोन्जम िुने र्री सं हितामा
कडा कानरनी व्यवस्था र्रे को दे न्िन्छ23 जसमाः 


्यस्तो व्यन्ि नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, स्थानीय ति, सं वैधातनक तनकाय वा
कुनै सरकारी कायावलय, नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तिको पर्व वा
आंन्शक स्वातम्व वा तनयन्त्र्मा रिेको सङ्गदठत सं स्था, शैन्क्षक वा प्रान्ज्ञक सं स्था
वा अन्य कुनै साववजतनक सं स्थाको बिालवाला पदातधकारी वा कमवचारी भक तनज
आफ्नो पदबाट स्वतः  तनलम्बन भकको मातनने,



्यस्तो व्यन्िको सम्पन्ि रोक्का भकको रिेनछ भने तनजको नाममा रिेको अचल
सम्पन्ि सोिी उपदफा बमोन्जम रोक्का रान्िने,

23
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्यस्तो व्यन्िको नाममा वा ककल स्वातम्वमा रिे को उद्योर्, व्यापार वा व्यवसाय
वा आयकर दताव सम्बन्धी फमव, उद्योर्, इजाजतपत्र इ्यादद नवीकर् र्नुव पने
भकमा नवीकर् र्ने कायव स्वतः  मुलतवी रिने,



्यस्तो व्यन्िको नाममा रिे को तधतोपत्रको कारोबार स्वतः  रोक्का िुने,



्यस्तो व्यन्िले कानरन बमोन्जम प्राप्त र्नव सक्ने तलब, भिा, उपदान, तनवृन्िभर्
जस्ता सुहवधािरू स्वतः  रोक्का रिेको मातनने,



्यस्तो व्यन्िले प्रचतलत कानर न बमोन्जम पेटेण्ट, तडजाइन, टे «डमाकव, प्रतततलहप
अतधकार जस्ता बौहद्धक सम्पन्िबाट प्राप्त र्ने रोयल्टी लाभ वा सुहवधा स्वतः  रोक्का
रिेको मातनने,



्यस्तो व्यन्िको नाममा बै ि िाता रिे को जानकारी भक ्यस्तो िाताको सञ्चालन
रोक्का राख्न लेिी आकमा बैि िाता रोक्का राख्नु पने ,



्यस्तो व्यन्िलाई प्रचतलत कानरन बमोन्जम नार्ररकताको प्रमा्पत्र, रािदानी वा
जग्र्ाधनी

प्रमा्परजाव

उपलब्ध

नर्राउन

लेिी

आकमा

सम्बन्न्धत

तनकायले

नार्ररकताको प्रमा्पत्र, रािदानी वा जग्र्ा धनी प्रमा् परजाव उपलब्ध र्राउन
निुने,


्यस्तो व्यन्ि नेपाल बाहिर रिे बसेको जानकारी प्राप्त िुन आकमा वा नेपाल
ु व र्ी र्नव सहकने अवस्था
सरकार पक्ष रिे को सन्न्ध वा प्रचतलत कानरन बमोन्जम सुपद
रिेछ भने ्यस सम्बन्धी कारबािी र ्यस्तो अवस्था नभकमा कसररको र्म्भीरता
ु वा सम्बद्ध
िेरी तनजलाई पक्राउ र्नव करटनैततक माध्यम माफवत् सम्बन्न्धत मुलक
अन्तरावहिय सं स्थालाई अनुरोध र्नव सहकने ।

क. अदालतमा नै म्याद तामेल र्नव सहकने24
कुनै अदालतबाट कसै को नाममा जारी भकको म्याद वा सरचना ्यस्तो
व्यन्िलाई दे िायको अवस्थामा सम्बन्न्धत अदालतमा नै बुझाई तामेल र्नव सहकने
व्यवस्था फौजदारी सं हितामा पतन र्ररकको पाइन्छ।जसमाः 


सम्बन्न्धत अदालतका कमवचारी वा पदातधकारी भक तनज अदालतमा िान्जर िुँदा,



अको कुनै मुद्दामा ताररिमा रिे को पक्ष भक ्यस्तो ताररिमा उपन्स्थत िुँदा,



अदालतमा रिे को कुनै मुद्दामा कुनै पक्षलाई प्रतततनतध्व र्ने वाररस भक ्यसरी
प्रतततनतध्व र्री उपन्स्थत िुँदा,

24
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कानरन व्यवसायको तसलतसलामा उपन्स्थत िुने कानरन व्यवसायी भक ्यस्तो
व्यवसायको तसलतसलामा उपन्स्थत िुँदा, वा



अदालतमा साक्षीको रूपमा उपन्स्थत भकको व्यन्ि भक सो िै तसयतमा उपन्स्थत
िुँदा।

ऐ. म्याद तामेली र सजायको व्यवस्था
कुनै व्यन्िले तनजको नाममा जारी भकको ्यस्तो म्याद वा सरचना नबुझेसम्म
सम्बन्न्धत अदालतले तनजलाई वाररसको िै तसयतमा प्रतततनतध्व र्नव,

ताररि तलन,

कानरन व्यवसाय र्नव वा साक्षीको िै तसयतमा बकपत्र र्नव रोक लर्ाउने आदे श र्नव
सक्ने दे न्िन्छ25। म्याद तामेली र यसको प्रकृयालाई अ्यन्त र्म्भीरतापरवक
व
तलई
ु ी अपराध -सं हिता_ ऐन, २०७४ को पररच्छे द ३ मा साववजतनक अतधकारीको
मुलक
अन्ख्तयारीको अवज्ञा सम्बन्धी कसरर अन्तर्वत दफा ७५ दे न्ि ७९ सम्म तनम्न
कसररिरूलाई समेटी सजाय समेतको व्यवस्था र्रे को पाइन्छ।जसमाः 


कानरन बमोन्जम जारी भकको समाह्वान,

इतलायनामा,

पक्राउ परजी,

सरचना वा

आदे श तामेल र्दाव वा िानतलासी, बरामद वा नाप नक्सा वा सजवतमन र्दाव वा
वारे न्ट बमोन्जम कसै लाई पक्राउ र्दाव कसै ले पतन बाधा हवरोध र्नव वा र्राउन
निुने र्रे मा सो कसरर र्ने व्यन्िलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच िजार रुपैयाँ
सम्म जररबाना वा दुवै सजाय िुने।


रािसेवकले सो कसरर र्रे को भक तनजलाई तीन महिनासम्म थप कैद सजाय िुने।



कुनै

व्यन्िलाई

तनजका

नाममा

कानरन

बमोन्जम

जारी

भकको

समाह्वान,

इतलायनामा, पक्राउ परजी, सरचना वा आदे श बुझाउन ल्याककोमा तनजले ्यस्तो
समाह्वान,

इतलायनामा,

पक्राउ परजी,

सरचना वा आदे श बदतनयतपरवक
व
नबुझी

फकावउन िुँदैन फकावकमा तीन महिनासम्म कैद वा पाँच िजार रुपैयाँ सम्म जररबाना
वा दुवै सजाय िुने।


अतधकार प्राप्त अतधकारीले जारी र्रे को समाह्वान,

इतलायनामा,

पक्राउ परजी,

सरचना वा आदे श बुझ्नु पने व्यन्िले ्यस्तो समाह्वान, इतलायनामा, पक्राउ परजी,
सरचना वा आदे श तामेल िुन नददनको लातर् बदतनयतपरवक
व
छली हिड्न निुने,

25

दफा ६६ (४), ऐ ऐ
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हिं डेमा तीन महिनासम्म कैद वा पाँच िजार रुपैयाँ सम्म जररबाना वा दुवै सजाय
िुने।
जारी भकको समाह्वान, इतलायनामा इ्याददको प्रयोजन बाँकी छँदै बदतनयतपरवक
व



च्यात्न वा उप्काउन िुँदैन सो कसरर र्ने वा र्राउने व्यन्िलाई छ महिनासम्म कैद
वा पाँच िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दुवै सजाय िुने।
कानरन बमोन्जम म्याद तामेल र्ने वा र्राउनु पने कतवव्य भकको व्यन्िले झुट्टो



तररकाले म्याद तामेल र्रे मा कक वषवसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँ सम्म
जररबाना वा दुवै सजाय िुने।
यसै र्री कक पटक बुन्झसकेको साक्षी फेरर बुझ्न निुने तर ्यस्तो साक्षीबाट
नबुझी निुने कुनै कुरा छु ट्न र्ई न्यायाधीशले कार् िुलाई आदे श र्रे मा पुनः 
समाह्वान जारी र्री वा पक्राउ परजी जारी र्री बुझ्न सहकने26 व्यवस्था रिे को दे न्िन्छ।
कुनै अतभयुि हवदे शमा रिेकोमा तनजका नाउँमा समाह्वान वा पक्राउ परजी जारी र्नुव पने
वा कुनै प्रमा् बुझ्नु पने भकमा वा हवदे शी अदालतमा हवचारधीन मुद्दाको कुनै अतभयुि
नेपालमा रिे कोमा तनजको नाउँमा समाह्वान वा पक्राउ परजी तामेल र्ने वा प्रमा् बुझ्न
सियोर् र्नुव पने भकमा पारस्पररक कानरनी सिायता सम्बन्धी कानरन बमोन्जम र्नुव पने
27

र समाह्वान तामेलीका सम्बन्धमा सवोच्च अदालतले आवश्यकता अनुसार तनदे न्शका

बनाई लार्र र्नव सक्ने जस्ता कुरािरूले पतन म्याद तामेलीको मि्व र यसको
र्न्म्भरतालाई बुझ्न सहकन्छ।
५. तनष्कषव
सं हितािरूमा म्याद तामेली सम्बन्धमा केिी फराहकलो व्यवस्था र्रे अनुरुप त्काल
अदालत तनयमावलीिरू म्याद तामेली सम्बन्धी व्यवस्था र म्याद तामेली तनदे न्शकालाई पुनः 
सं शोतधत रुपमा तयार र्नुव पने िुन्छ। यसका अततररि तामेल र्नव पठाईकको म्याद तामेलदारले
समयमा बुभाक नबुझाकको कुराको अनुर्मन र्ने सं यन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानरनी
व्यवस्था र व्यवस्थापकीय सुधार र्नुव पने िुन्छ। यसै र्रर सं हितामा भकको व्यवस्था बमोन्जम
तामेलदार तथा स्थानीय तिका पदातधकारीलाई अझ बढी न्जम्मेवार र्राउनुका अततररि सजाय
समेतको

व्यवस्था

र्रे को

सन्दभवमा

यसको

प्रभावकारी

कायावन्वयन

भकमा

यसमा

रिेका

िालसम्मका सवै र्ुनासा पतन सम्बोधन िुने दे न्िन्छ। शिरी क्षेत्रमा अ्यातधक ट्राहफक समस्या,
26
27
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घनाबस्ती र शिररकर्को कार् कक तछमेकीले अको तछमेकीलाई नन्चन्ने, डेरामा धेरै मातनस
वस्ने िुँदा ककअकावलाई नन्चन्ने समस्या अ्यातधक रिेकोले र्दाव सुर्म स्थानमा पतन म्याद
तामेलीको हिसाबले अ्यन्त जहटल रिेको सन्दभवमा म्याद तामेलीलाई वैज्ञातनकीकर् र्नव सरचना
प्रहवतधलाई अ्यन्त प्रभावकारी ढं र्बाट प्रयोर् र्नुव पने िुन्छ। म्याद तामेलीको लातर् कानरनमै
स्पष्ट रुपमा स्थानीय तिको भरतमकालाई तोकेको िुँदा र वतवमान राजनीततक सं रचना र स्थानीय
तिमा पदातधकारीलाई म्याद तामेली र्दाव रोिवरमा राख्ने र बस्नै पने, नबसे सजाय िुने समेतको
कानरनी व्यवस्था रिे को सन्दभवमा यसको जानकारी ती तनकायसम्म पुयावउनुपने दाहय्व पतन
अदालतकै काँधमा आकको िुँदा कसरी ककै हकतसमले ती तनकायिरूमा पुयावउने भन्ने कुरा अ्यन्त
च ुनौतीपर्व रिे को छ । वादी÷तनवेदक तथा तनजको वारे स कवं कानरन व्यवसायीले आफै म्याद
बुझाउन सक्ने कानरनी व्यवस्था िेदाव स्वेन्च्छक जस्तो दे न्िकपतन यसलाई प्राथतमकताका साथ
कायावन्वयन र्राउने तफव पतन थप आवश्यक पिल र्नुव जरुरी छ। यसका अततररि म्याद
तामेलीमा आधुतनक सरचना प्रहवतधको प्रयोर्लाई त्काल शुरु र्री यसलाई व्यापक रुपमा अर्ाडी
बढाउन समयमै आवश्यक पिल र्नुव पने दे न्िन्छ। तवमात्र म्याद तामेलीले साथवकता पाउने
ु ाईमा समेत मि्वपर्व उपलब्धी िातसल र्नव
मात्र नभई अदालतले मुद्दाको शीघ्र कवं तनष्पक्ष सुनव
सक्ने दे न्िन्छ।
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ु ाई तथा पूवस
ु व
ु ाई
दे वानी तथा फौजदारी मुद्दामा प्रारम्भिक सुनव
व न
छलफलसभबन्धी व्यवस्था
- केशवप्रसाद वास्तोला

१. पररचयः
सामान्य अथवमा कुनै दे वानी वा फौजदारी मुद्दामा उठे को वववाददत ववषयका सभबन्धमा
न्यावयक ननकायले न्यावयक मनको प्रयोगद्बारा तथ्य तथा कानूनी ववषय एवकन गने, मुद्दाका
पक्षहरूद्बारा पेश हुन आएका प्रमाणहरूको पररक्षण तथा मूल्याङ्कन गने र अम्न्तम रूपमा न्याय
ु ाईको रूपमा पररिावषत गनव सवकन्छ। यस्तो सुनव
ु ाई
ननरूपण गने कायवलाई समग्रमा मुद्दाको सुनव
ु ाई स्वच्छ र ननष्पक्ष हुन ु
मुद्दाका पक्षहरूको उपम्स्थनतमा मुद्दाको प्रवियासँगै शुरु हुन्छ र यो सुनव
आवश्यक माननन्छ। प्राकृनतक न्यायको नसद्धान्त अनुसार मुद्दामा दुवै पक्षको िनाई सुनेर मात्र
ननणवयमा पुग्नु अननवायव हुन्छ जसलाई Audi Alteram Partem (hear the other side) िननन्छ1।
ु ाईको नसद्धान्त ववपरीत मात्र निई त्यस्तो
अको पक्षको कुरा नसुनन िएको ननणवय स्वच्छ सुनव
ु ाई न्यावयक तररकाले हुन ु पनन पदवछ। साथै
ननणवयले कानूनी मान्यता समेत पाउन सक्दै न। सुनव
ु ाई गरे को नथयो
मुद्दाका पक्षहरूलाई ननजहरू सं लग्न िएको मुद्दामा अदालतले स्वच्छरूपमा सुनव
ु ाईको अपररहायवता आवश्यक
िन्ने कुरामा ववश्वस्त तुल्याउन सक्नु पनन पदवछ। यसका लानग सुनव
हुन्छ। तर कनतपय अवस्थामा मुद्दामा थप प्रविया अवलभबन नगरी ननष्कषवमा पुग्न सवकने
ु ाई हो।
अवस्था हुन सक्दछ। त्यस्तो अवस्था ननम्ित गने माध्यम प्रारम्भिक सुनव
मुद्दामा सवै पक्षहरू अदालतमा उपम्स्थत िई सकेपनछ मुद्दाको ववनधवत प्रविया शुरु हुन
पुग्दछ। यसरी मुद्दाको प्रविया प्रारभि सँगै मुद्दा पवहलो पटक इजलास समक्ष पेश हुन्छ जसलाई
ु ाईको लानग पेश िएको अथवमा वुम्िन्छ। प्रारम्भिक सुनव
ु ाई ववनधवत रूपमा
प्रारम्भिक सुनव
ु ाई हो। यस्तो सुनव
ु ाईको िममा
मुद्दामा प्रवेश गने प्रविया शुरु गने प्रयोजनका लानग हुने सुनव
मुद्दाको प्रविया अगानि वढाउने आधार छ छै न िनी हेने वा मुद्दाको वाँकी प्रविया कसरी अगानि
ु ाईको िममा नै
वढाउने िन्ने कुराको ननम्ित गने गररन्छ। यसरी हुने मुद्दाको प्रारम्भिक सुनव



फ्याकल्टी / म्जल्ला न्यायाधीश, राविय न्यावयक प्रनतष्ठान, नेपाल।

1

See more at: https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/audi+alteram+partem
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ु ाईलाई “trial
मुद्दासँग सभबद्ध ननम्ित ववषय एवकन गने कायव हुन्छ। त्यसै ले प्रारम्भिक सुनव
before the trial" 2 पनन िन्ने गररन्छ।
हाम्रो मौजुदा कानूनी व्यवस्था अनुसार दे वानी मुद्दामा प्रनतउत्तरपत्र दताव िए पनछ वा
फौजदारी मुद्दा िए अनियोजनपत्र दताव िई प्रनतवादीको अदालतमा वयान िएपनछ उक्त मुद्दामा
प्रनतवादीले सो मुद्दामा वादीको हकदै या नपुग्ने वा मुद्दा दताव गने हदभयाद नित्रको वफरादपत्र वा
अनियोगपत्र नरहेको वा सो मुद्दामा कारवाही र वकनारा गने सो अदालतको अनधकार क्षेत्र
ु ाई नगरी मुद्दामा सभबद्ध
निएको िनी म्जवकर नलएको अवस्थामा पनन त्यस उपर तत्कालै सुनव
प्रमाण वुझ्ने र अन्य कारवाही अगानि वढाउने गररन्छ। यस्ता ववषयहरूमा प्रनतवादीको तफवबाट
वववाद उठाईएको अवस्थामा ती वववाददत ववषयमा तत्कालै ननरूपण गरी मुद्दा अगानि वढाउन
उपयुक्त हुने आधार र कारण िएमा मात्र मुद्दाको थप कारवाही अगानि वढाउने अन्यथा हकदै या,
हदभयाद वा अनधकार क्षेत्र निएको दे म्िएमा मुद्दा त्यही अन्त्य हुने गरी व्यवस्था गनव सवकएको
िए पक्षहरूले मुद्दामा अनावश्यक है रानी व्यहोनुव नपने र यसबाट अदालतको समय, श्रम र साधन
वचत हुने अवस्था रहनेतफव हाम्रो न्याय प्रणाली ववगतमा त्यनत गभिीर हुन सकेको नथएन। तर
ु ी फौजदारी कायवववनध (सं वहता) ऐन, २०७४ र मुलक
ु ी दे वानी कायवववनध
हालै जारी िएका मुलक
(सं वहता) ऐन, २०७४ ले हदभयाद, हकदै या र अनधकारक्षेत्रको ववषयहरूमा प्रारम्भिक रूपमा नै
ननरूपण गरी हदभयाद, हकदै या र अनधकारक्षेत्र िएको अवस्थामा मात्र मुद्दाको अन्य कारवाही
प्रारभि गने अन्यथा मुद्दा त्यही अन्त्य गने गरी नयाँ व्यवस्था गरे कोले यो व्यवस्थालाई यी नयाँ
ऐनको प्रमुि ववशेषता मध्ये कै एकको रूपमा नलईएको छ।
ु हरूको यस सभबन्धी अभ्यासलाई हे दाव प्रारम्भिक सुनव
ु ाईको िममा
अन्य मुलक
फौजदारी मुद्दा हेने अनधकारीले कुनै अनियुक्त दोवष वा ननदोष रहेको िनी मुद्दाको ननरूपण गदै नन्
बरु उक्त मुद्दामा ननज उपर मुद्दा चल्न सक्ने पयावप्त आधार र प्रमाण छ छै न िनी हेदवछन्3 िनी
ु ाई गदाव “सभिाव्य कारणको कानूनी मापदण्ि” (Probable
मान्ने गररएको दे म्िन्छ। प्रारम्भिक सुनव
cause legal standard) का आधारमा मुद्दालाई हेररन्छ, न वक “ठहरको लानग मापदण्ि” (Standard
for conviction) को आधारमा। यस अन्तरगत अनियोजन पक्षबाट अनियुक्तले अपराध घटाएको
हो िन्ने कुराको पयावप्त प्रमाण सवहत सभिाव्य कारणहरूको उपम्स्थनत रहे को िनी अदालतलाई
ववश्वास ददलाउने प्रयत्न हुन्छ। Probable cause standard, standard for conviction िन्दा निन्न छ
जसले "शंका रवहत” (beyond a reasonable doubt) रूपमा दोवष रहे को िन्ने दे म्िनु पदवछ िन्ने

2
3

See more at http://criminal.findlaw.com/criminal-procedure/preliminary-hearing.html
Elijah WAUGH, Petitioner, v. STATE of Tennessee, Respondent.See at https://law.justia.com/cases/tennessee/supremecourt/1978/564-s-w-2d-654-2.html
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मान्दछ। सभिाव्य कारण िन्नाले अनियोजन स्थावपत हुनका लानग पयावप्त आधार मौजुद रहेको
अवस्था हो नकी शं का रवहत (beyond a reasonable doubt) वकनसमबाट अनियुक्तलाई दोवष
ु ाईमा
प्रमाम्णत गने ठोस प्रमाणको उपम्स्थनत। त्यसै ले अनियोजन पक्षका लानग प्रारम्भिक सुनव
ु ाईमा ववजय प्राप्त गनुव िन्दा कदठन हुन्छ िन्ने पनन माननन्छ।
ववजय प्राप्त गनुव िनेको पूणव सुनव
यसको मतलव असभिव िन्ने चाही होईन। तर यसमा असफलता हुन ु िनेको अनियोगपत्र नै
ु ाईको महत्वपूणव स्थान छ।
िारे ज हुने अवस्था हो। त्यसै ले फौजदारी मुद्दामा प्रारम्भिक सुनव
ु ाई गनुक
फौजदारी मुद्दामा प्रारम्भिक सुनव
व ो मुख्य उद्देश्य अनियुक्त उपरको अनियोग
प्रमाम्णत गनवका लानग अनियोजन पक्षले पयावप्त प्रमाण पेश गरे को छ छै न वा मुद्दा अगानि वढाउने
ु ाई मुद्दा हेने अनधकारीको उपम्स्थनतमा िुला
आधार छ छै न िनी ननम्ित गनुव हो। यस्तो सुनव
इजलासमा नै हुने गदवछ। यस िममा अनियोजन पक्षलाई अनियुक्तका ववरुद्ध अनियोजन कायम
रहने आधार र प्रमाण दे िाउन िननन्छ र त्यसमा ववपक्षीलाई त्यस्को िण्िन गने मौका प्रदान
ु ाईमा मुद्दा हेने अनधकारीले अनियुक्तले नै कसूर गरे को हुन सक्ने
गररन्छ। यसरी िएको सुनव
कुराको सभिावनालाई पुवि हुने आधार रहे नरहेको कुराको ननम्ित गदवछन्। यस वकनसमको
ु ाईको चरणमा यदद अनियुक्त उपर मुद्दा चल्न सक्ने आधार र प्रमाण छ िन्ने कुरा
प्रारम्भिक सुनव
दे म्िएमा मुद्दाको वाँकी कारवाही अगानि वढाउने गरी आदे श हुन्छ। तर यदद अनियुक्तले नै
कसूर गरे को हो िन्ने सभिावना जननने वा दे म्िने कुनै आधार वा प्रमाण नदे म्िएको िनी ननम्ित
गरे को अवस्थामा उक्त मुद्दाको कारवाही तत्कालै त्यही अन्त्य हुने गरी ननणवय गदव छन्।4
ु ाई गरररहनु पदवछ िन्ने माननदै न। यो मुद्दाको प्रकृनतमा
नसद्धान्ततः हरे क वववादमा प्रारम्भिक सुनव
िर पदवछ। साथै अनियुक्तले मुद्दा हेने अनधकारी समक्ष कसूर स्वीकार गरे को अवस्थामा पनन
ु ाईको आवश्यकता पदै न।
प्रारम्भिक सुनव
ु ाई Grand Jury बाट
अमेररकाको कनतपय राज्यहरूमा फौजदारी मुद्दामा प्रारम्भमक सुनव
हुने गरी व्यवस्था गररएको पाइन्छ। अमेररकी फौजदारी न्याय प्रणालीमा Jury System अमेररकी
सं ववधानको पाँचौं सं शोधनद्बारा स्थावपत व्यवस्था हो।5 त्यस्तै दे वानी न्याय प्रणालीमा समेत Jury
4
5

See more in: https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/law/law/preliminary-hearing
The Fifth Amendment of the U.S. Constitution provides, "No person shall be held to answer for a capital, or otherwise
infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval
forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the
same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness
against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be
taken for public use, without just compensation."See more in: https://www.law.cornell.edu/wex/fifth_amendment
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System लाई अमेररकी सं ववधानको सातौं सं शोधनको माध्यमबाट आत्मसात गरे को दे म्िन्छ6।
ु ाई गने प्रचलन अमेररकामा धेरै अम्घदे म्ि लागू
Jury को प्रयोगबाट मुद्दाको प्रारम्भिक सुनव
गररएको िए तापनन धेरै राज्यहरूमा ववस्तारै Jury प्रणालीलाई व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याउन
छानिएकोछ। तथावप कनतपय राज्यमा यसलाई पक्षहरूको अनुरोधमा प्रयोगमा ल्याउने गररएको
ु ाईको काम स्वयं मुद्दा हेने अनधकारीले नै गने गरे को पनन दे म्िन्छ। यसरी
तथा प्रारम्भिक सुनव
ु ाईमा अनधकार क्षेत्रको ननरूपणका अलावा मुद्दाको वाँकी कारवाहीलाई कसरी
हुने प्रारम्भिक सुनव
व्यवम्स्थत गरी अगानि वढाउने िन्ने सभबन्धमा समेत ववचार गरी ननणवय नलने गररएको दे म्िन्छ7।
ु ाईको सुननम्ितताका लानग मुद्दामा पूव व
मुद्दाको प्रवियालाई प्रिावकारी बनाउन र स्वच्छ सुनव
ु ाई छलफल गनुव पने सभबन्धमा समेत अमेररकाको Federal Rules of criminal procedure मा
सुनव
कानूनी व्यवस्था गररएको पाइन्छ8।
ु ाईको अभ्यास
वेलायतमा Conventional Common Law System कै रूपमा प्रारम्भिक सुनव
ु ाई Magistrates Court/Crown Court मा मुद्दाको पवहलो
हुँदै आएको छ। प्रारम्भिक सुनव
ु ाईको रूपमा हुने गदवछ।9 यसै सुनव
ु ाईको िममा अनियुक्तले सभबद्ध अदालतको क्षेत्रानधकार
सुनव
र कसूर स्वीकार गरे मा तत्कालै सजाय ननधावरण प्रकृया शुरु गररन्छ िने क्षेत्रानधकार वा कसूर
ु ाईको िममा मुद्दाको कारवाहीको प्रकृया ननधावरण गने
स्वीकार नगरे कोमा प्रारम्भिक सुनव
गररन्छ।
ु ाईको
िारतको १९०८ को दे वानी कायवववनध सं वहताले अदालतमा हुने प्रारम्भिक सुनव
िममा प्रनतवादीले वादी पक्षको दावीलाई स्वीकार गदवछ वा अस्वीकार िनी हेररने र प्रनतवादीले
वादीको दावीलाई स्वीकार वा अस्वीकार गरे को कुराको अदालतले अनिलेि राख्ने व्यवस्था गरे को
ु ाईकै िममा वादी र प्रनतवादी वीचमा वववाददत ववषयको तथ्य र
दे म्िन्छ10। त्यस्तै प्रारम्भिक सुनव
कानूनी ववषयमा मुि ननमलेको कुरा ननम्ित गने , प्रनतवादीले क्षेत्रानधकारको प्रश्न उठाएको
अवस्थामा मुद्दा हेने अनधकारीले तत्कालै ननणवय ददनुपने गरी व्यवस्था गरे को पनन दे म्िन्छ11।
ु ाईकै िममा मुद्दाको अन्त्य हुने व्यवस्था पनन
साथै केही ननम्ित अवस्थामा प्रारम्भिक सुनव
6

In suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be
preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise reexamined in any court of the United States, than according to
the rules of the common law. See more at https://constitutioncenter.org/interactiveconstitution/amendments/amendment
-vii
7
See in: Federal Rules of Civil Procedure 2018 Edition Rule 38 to 41
https://www.federalrulesofcivilprocedure.org/frcp/title-vi-trials/
8
Ibid Rule 17.1. See in: https://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp
9
See more in: https://ukcrime.wordpress.com/tag/preliminary-hearing/ See also in :
http://www.brettwilson.co.uk/criminal-defence1/criminal-litigation/a-guide-to-prosecution-and-going-to-court/
10
The Indian Code of Civil Procedure, 1908, Schedule 1, Order X
11
Ibid, Order XIV
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ु ाईकै िममा
िारनतय दे वानी कायवववनध सं वहताले गरे को दे म्िन्छ12।जस अनुसार प्रारम्भिक सुनव
पक्षहरूका वीचमा तथ्य वा कानूनी ववषयमा कुनै वववाददत ववषय नै नदे म्िएमा अदालतले तत्कालै
मुद्दामा ननणवय ददनेछ। त्यस्तै धेरै प्रनतवादी मध्ये कुनै प्रनतवादीको वववाददत तथ्य वा कानूनी
ववषयमा कुनै सरोकार निएको दे म्िएमा त्यस्तो सरोकार नदे म्िएको प्रनतवादीको हकमा तत्कालै
ननणवय ददई वाँकी प्रनतवादीहरूको हकमा मात्र मुद्दाको अन्य कारवाही अगानि वढाउने गरी आदे श
ददन्छ।
ु ाईलाई अननवायव गररएको दे म्िन्छ13। दे वानी मुद्दामा
वफनलवपन्समा मुद्दाको प्रारम्भिक सुनव
ु ाईकै िममा पक्षहरूलाई मेलनमलापको लानग समय प्रदान गररन्छ। मेलनमलापको
प्रारम्भिक सुनव
ु ाईकै िममा मुद्दा हेने अनधकारीले मुद्दामा ननरूपण गनुव पने
प्रविया असफल िएमा प्रारम्भिक सुनव
ववषयलाई ननम्ित गदवछन्। फौजदारी मुद्दामा िने अदालतले अनधकार क्षेत्र ग्रहण गरे को ३० ददन
ु ाईको िममा ननरूपण गनुव पने गरी कानूनी व्यवस्था
नित्र ननभन नलम्ित ववषयमा प्रारम्भिक सुनव
गररएको दे म्िन्छ:—
(a) Plea bargaining;
(b) Stipulation of facts;
(c) Marking for identification of evidence of the parties;
(d) Waiver of objections to admissibility of evidence;
(e) Modification of the order of trial if the accused admits the charge but interposes a lawful
defense; and
(f) Such matters as will promote a fair and expeditious trial of the criminal and civil aspects
of the case.
ु ाई र अन्य सुनव
ु ाईमा आधारिूत निन्नताहरू छन्। जस्तोः प्रारम्भिक
प्रारम्भिक सुनव
ु ाईको समय ननयनमत सुनवाई िन्दा छोटो हुन्छ। वेलायत जस्ता Common law System
सुनव
ु ाई
अपनाउने दे शहरूमा प्रारम्भिक सुनवाई न्यायाधीश समक्ष मात्र हुन्छ िने अन्य सुनव
अनियुक्तले पररत्याग गरे को अवस्थामा वाहेक Jury समक्ष समेत हुन सक्दछ। तर Jury
ु हरूमा िने यी दुवै सुनव
ु ाई न्यायाधीश समक्ष नै हुन्छ।अनियोजन पक्षले
System निएका मुलक
ु ाईको िममा कसूरदारलाई प्रारम्भिक रूपमा दोषी दे म्िने सभिाव्य आधार
प्रारम्भिक सुनव
(probable cause) पेश गरे पुग्छ तर पूणव सुनवाईको िममा अनियुक्तको दोष शंका रवहत

12
13

Ibid Order XV
http://www.competitive.org.ph/doingbusiness/reference/downloads/Summit/forupload/RDEC/EC_
REFERENCE7c_Guidelines_to_be_Observed_in_Pre-Trial_A.M._NO._03-1-09-SC.pdf
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वकनसम (beyond a reasonable doubt) बाट प्रमाम्णत गने पूणि
व ार अनियोजन पक्षमा ननवहत
ु ाई र अन्य सुनव
ु ाईको उद्देश्य नै फरक फरक हुन्छ। पूणव सुनव
ु ाईको
रहन्छ। प्रारम्भिक सुनव
ु ाईको
उद्देश्य अनियुक्तले कसूर गरे को हो होइन िन्ने कुराको ठहर गनुव हो िने प्रारम्भिक सुनव
उद्देश्य मुद्दाको गभिीयवताका आधारमा मुद्दाको छनौट गरी मुद्दाको प्रवकया ननधावरण गनुव हो।
यसिममा ववना प्रमाणका मुद्दाहरूलाई त्यही अन्य गररन्छ िने मुद्दा चल्न सक्ने आधार, प्रमाण
र कारण िएका मुद्दाहरूको लानग थप प्रकृया ननम्ित गररन्छ।
ु ाई छलफलको अवधारणालाई प्रारम्भिक सुनव
ु ाईकै एउटा पाटोको
त्यस्तै पूव व सुनव
ु ाई छलफलमा” (अवस्थानुसार) कुन प्रमाण बुझ्ने, कुन प्रमाण बुझ्नु
रूपमा हेररन्छ। “पूव-व सुनव
ु ाई गनव आवश्यक हुने वा नहुने, अनियोग र सौदावाजीको ववषय तथा
नपने, वववादमा थप सुनव
ु ाई व्यवस्थापन सभबन्धमा छलफल र ननरूपण गने गररन्छ।
मुद्दाको कारवाही र सुनव
ु ाई तथा पूव व सुनव
ु ाई छलफलसभबन्धी नेपालको मौजुदा कानूनी व्यवस्था
२. प्रारम्भिक सुनव
ु ाई वा पूव व सुनव
ु ाई छलफल
नेपालको प्रचनलत कानूनलाई हेदाव प्रारम्भिक सुनव
सभबन्धमा वेग्लावेग्लै स्पि कानूनी व्यवस्था िएको दे म्िँदैन। तर मुद्दामा प्रनतउत्तरपत्र दताव
ु ाईलाई प्रारम्भिक सुनव
ु ाईको रूपमा हेने हो िने यस प्रकारको सुनव
ु ाईको
िएपनछको पवहलो सुनव
ु ी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलमा रहेको दे म्िन्छ िने प्रारम्भिक सुनव
ु ाईको
व्यवस्था मुलक
व्यवस्था म्जल्ला अदालत ननयमावलीमा रहेको दे म्िन्छ।
ु ी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको १८४क नं.
क) मुलक
ु ी ऐनमा मुद्दाको प्रारम्भिक सुनव
ु ाई वा पूव व सुनव
ु ाई छलफलको ववषय
मुलक
अप्रत्यक्ष रूपमा समावेश िएको एउटै मात्र व्यवस्था अदालती बन्दोवस्तको महलको
ु ी ऐद्दको २०२५ सालमा िएको तेस्रो सं शोधनद्बारा थप
१८४क नं हो। यो व्यवस्था मुलक
गररएको व्यवस्था हो। उक्त नं मा "प्रनतउत्तरपत्र परी िगनियाहरूको उपम्स्थनतको नननमत्त
तोवकएको ताररिमा दुवै पक्षको रोहवरमा वफरादपत्र र प्रनतउत्तरपत्र तथा दाम्िल िएको सबै
नलित हेरी दे िाई वादी प्रनतवादीसं ग आवश्यक कुरा सोधपुछ समेत गरी त्यसबाट दुवै
थरको कुरा नमले ननमलेको अड्डाले ववचार गरी कुरा नमलेको दे म्िन आएमा तुरुन्त ननणवय
सुनाउनु पछव। दुवै थरको कुरा आंम्शक वा पूणव रूपमा ननमलेको दे म्िन आएमा जुन जुन
कुरा ननमली इन्साफ गरी ठहराउनु पने हो सो कुराहरू र त्यस सभबन्धमा बुझ्नु पने
प्रमाणहरू स्पि िोली पचाव ििा गरी सबू द प्रमाण म्िकाउन आदे श ददई सबू द प्रमाण बुझ्ने
ताररि समेत तोक्नु पछव। प्रमाण बुझ्न तोवकएको ताररिमा अड्डाले यसै महलको ७८ नभबर

ु ाई तथा पूवस
ु व
ु ाई
दे वानी तथा फौजदारी मुद्दामा प्रारम्भिक सुनव
व न

छलफल सभबन्धी व्यवस्था

109

बमोम्जम कारवाई गनुव पछव"14 िन्ने व्यवस्था गररएकोछ। यो व्यवस्था अनुसार मुद्दामा
प्रनतउत्तरपत्र पेश िएपनछ वादी प्रनतवादीको उपम्स्थनतमा नमनसल सं लग्न सवै नलित
पक्षहरूलाई दे िाई आवश्यक कुराहरू वादी प्रनतवादीसं ग सोधी मुि नमले ननमलेको कुरा
एवकन गरी मुि नमलेको कुरामा तत्कालै ननणवय सुनाउनु अननवायव हुन्छ। मुि ननमलेको
कुरामा िने त्यस्तो मुि ननमलेको कुरा एवकन गरी सो सभबन्धमा वुझ्नुपने प्रमाण वुझ्न
आदे श गनुव आवश्यक हुन्छ। वववाद नउठे को र पक्षहरूका वीचमा मुि नमलेको कुरामा
मुद्दाको पुपक्ष
व गरी रहनु आवश्यक हुँदैन। यस्ता ववषयमा मुद्दाको प्रविया अगानि वढाउँदा
अदालतको महत्वपूणव समय त्यसै िेर जाने पक्षहरूले अनावश्यक रूपमा दुि र है रानी
व्यहोनुव पने अवस्था आउने तफव यो व्यवस्था सतकव रहे को दे म्िन्छ।
ि) म्जल्ला अदालत ननयमावली, २०५२ ननयम ४६ क
म्जल्ला अदालत ननयमावली २०५२ मा २०६० सालमा िएको चौथो सं शोधनद्बारा
ु ाईको िममा नै पनन मुद्दाको अम्न्तम रूपमा ननरूपण
ननयम ४६क थप गरी प्रारम्भिक सुनव
ु ी ऐनको तेस्रो सं शोधनद्बारा अदालती
हुन सक्ने कुरा व्यवम्स्थत गररयो। यसअम्घ मुलक
ु ाईको िममा मुि नमलेको
बन्दोवस्तको महलमा १८४क. नभवर थप गरी प्रारम्भिक सुनव
कुराका हकमा तत्कालै ननणवय हुन सक्ने व्यवस्था राम्िएको िएतापनन यनत स्पि व्यवस्था
सो नभवरमा नथएन। म्जल्ला अदालत ननयमावली, २०५२ को ननयम ४६क. नभवर ले
ु ाई हुन सक्ने कुरालाई सुननम्ित
दे वानी र फौजदारी दुवै प्रकृनतको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनव
गरे को छ। यसमा िननएको छ:
“पवहलो पटक इजलासमा मुद्दा पेश िएको अवस्थामा अनियोग दावी प्रमाम्णत
हुनेसभमको आधार र प्रमाण प्रस्तुत हुन आएको नदे म्िएमा वा हदभयाद, हकदै या, अदालतको
अनधकारक्षेत्र िएको नदे म्िएमा वा थप प्रमाण बुम्िरहनु पने नदे म्िएमा सोही पेशीकै ददन
त्यस्तो मुद्दा वकनारा गनव सवकनेछ।”
ग) म्जल्ला अदालत ननयमावली, २०५२ ननयम २४
म्जल्ला अदालत ननयमावली, २०५२ मा २०७३ मा िएको वाह्रौँ सं शोधनले
ु ाईसँग सभबम्न्धत ननयम २४ को सट्टामा नयाँ ननयम २४ राम्ि
साववकको प्रारम्भिक सुनव
यसलाई थप स्पि गदै साववकको व्यवस्थामा सं शोधन गरे को छ। नयाँ व्यवस्था अनुसारः
14

ु ी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १८४क नं
मुलक
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ु ाई र प्रमाण बुझ्ने आदे शः (१) मुद्दामा प्रनतउत्तर वा नलम्ित
"२४. प्रारम्भिक सुनव
जवाफ परे वा बयान िएपनछ वादी प्रनतवादीबाट मुद्दामा दाम्िल िएका प्रमाणका आधारमा
तत्काल फैसला गनव सवकने िएमा मुद्दा पेश िएकै ददन फैसला गनव सवकनेछ।
ु ाई गरी
(२) उपननयम (१) बमेम्जम मुद्दाको फैसला गनव नसवकने िएमा प्रारम्भिक सुनव
दे हायको आदे श गनव सवकनेछः–
(क) मुद्दामा मुि ननमलेको कुरा यकीन गने,
(ि) मुद्दामा बुझ्नु पने प्रमाण ननम्ित गरी आदे श गने,
(ग) मुद्दाका पक्ष तथा कानून व्यवसायीसँग मुद्दाको कारबाही र प्रकृयाका बारे मा छलफल
गरी आवश्यकता अनुसार समय तानलका ननधावरण गने,
(घ) मेलनमलापका सभबन्धमा मुद्दाका पक्षहरूसँग छलफल गने।"
ु ी ऐन अदालती
म्जल्ला अदालत ननयमावलीमा िएको यो व्यवस्थाले मुलक
बन्दोवस्तको महलको १८४क. नं को व्यवस्थालाई कायावन्वयन गनव थप सहजता प्रदान
ु ाईको िममा के के ववषय हेने िन्ने दद्बववधालाई
गरे को दे म्िन्छ। साथै प्रारम्भिक सुनव
समेत यो व्यवस्थाले स्पि गरे को छ। तर उपननयम (१) बमोम्जम मुद्दा पेश िएको ददन
ु ाई प्रारम्भिक सुनव
ु ाई िन्दा निन्न हो वक िन्ने दद्बववधायुक्त अवस्था दे म्िए तापनन
हुने सुनव
ु ाईलाई प्रारम्भिक सुनव
ु ाईकै अथवमा वुझ्नु
इजलासमा पवहलो पटक पेश हुने मुद्दाको सुनव
पने कुरालाई यसै ननयमावलीको ननयम ४६ क ले स्पि गरे को दे म्िन्छ।
घ) प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ४ र ५
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ मा अदालतले मुद्दामा ठहर गनुव पने कुरा र त्यस्तो
कुरासँग सभवद्ध कुराको मात्र प्रमाण बुझ्न हुने व्यवस्था छ। उक्त दफामा “सभवद्ध कुरा”
को पररिाषा समेत ददईएको छ, जसअनुसार “सभवद्ध कुरा” िन्नाले मुद्दामा ठहर गनुव पने
कुरालाई प्रमाम्णत वा िण्िन गनव सहायता हुने कुरालाई सभिनु पछव।15
प्रमाण ऐन, २०३१ कै दफा ४ मा प्रमाण वुझ्नु नपने कुराहरूको बारे मा उल्लेि
छ। उक्त व्यवस्था अनुसार दे हायको ववषयका सभबन्धमा अदालतले प्रमाण वुम्िरहनु पदै न16:


मुद्दाको कुनै पक्षले व्यक्त गरे को कुनै कुरा अको पक्षले नलम्ित रूपमा स्वीकार गरे मा
सो स्वीकार गरे को कुरा, तर अदालतले उपयुक्त ठानेमा त्यस्तो कुराका सभबन्धमा पनन
प्रमाण बुझ्न सक्ने व्यवस्था दफा ४ मा छ।

15
16

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३

ऐजन दफा ४
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दफा ५ बमोम्जम अदालतले स्वयं न्यावयक जानकारी नलने कुरा।



ऐनको दफा ६ र ७ बमोम्जम कुनै कुरा अनुमान गनव अदालतले कुनै प्रमाण बुझ्न
पदै न।
तर ऐनको दफा ७ बमोम्जम कुनै कुरा अनुमान गनुि
व न्दा अम्घ अदालतले आवश्यक

प्रमाण बुझ्न सक्दछ। त्यस्तै अदालतले स्वयं जानकारी नलने कुराहरूका सभबन्धमा समेत
प्रमाण वुम्िरहनु आवश्यक पदै न। जस अनुसार दे हायका ववषयमा अदालतले स्वयं न्यावयक
जानकारी नलनु पदवछ:17


नेपालको इलाका,



नेपालको सं ववधान र नेपाल कानून,



नेपालको राविय िण्िा,



रािपनतको शपथ,



ववधेयकको प्रमाणीकरण नमनत,



नेपाल राजपत्रमा प्रकाम्शत सूचनाहरू।
त्यस्तै अदालतले वववादको ववषय हुन नसक्ने सामान्य ज्ञानका कुराहरूको सवयं

न्यावयक जानकारी नलन हुने तर मुद्दाको कुनै पक्षले कुनै कुराको न्यावयक जानकारी नलन
अदालतलाई अनुरोध गरे मा अदालतले त्यस सभबन्धमा आवश्यक प्रमाण पेश गनव सो
पक्षलाई आदे श ददन सक्ने र अदालतलाई सन्तोष हुने गरी प्रमाण पेश निएसभम अदालतले
सो कुराको न्यावयक जानकारी नलन इन्कार गनव सक्ने व्यवस्था पनन प्रमाण ऐनले गरे को
छ।
यस्ता ववषयहरू समेत मुद्दामा वववाददत वनेर आएको अवस्थामा अदालतले मुद्दा
तत्कालै ननणवय गनव सक्ने अवस्था रहेकोले यो ऐनको व्यवस्थालाई समेत प्रारम्भिक
ु ाईको िममा अदालतले गभिीरताका साथ हेन वु पने दे म्िन्छ।
सुनव
ु ाई र पूव व सुनव
ु ाई छलफल सभबन्धी व्यवस्था
३. नयाँ कायवववनध संवहताहरूमा प्रारम्भिक सुनव
ु ी फौजदारी कायवववनध (सं वहता) ऐन,
हालै जारी िई िाद्र १ गतेदेम्ि लागू हुने मुलक
ु ी दे वानी कायवववनध (सं वहता) ऐन, २०७४ ले हदभयाद, हकदै या र अनधकारक्षेत्र
२०७४ र मुलक

17
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जस्ता ववषयहरूमा प्रारम्भिक रूपमा नै ननरूपण गरी हदभयाद, हकदै या र अनधकारक्षेत्र िएको
अवस्थामा मात्र मुद्दाको अन्य कारवाही प्रारभि गने अन्यथा मुद्दा त्यही अन्त्य गने सवकने गरी
नयाँ व्यवस्था गरे को छ। यी सं वहताहरूको व्यवस्थालाई हेदाव फौजदारी मुद्दातफव फौजदारी
कायवववनध सं वहताले अनियुक्तले

अदालत समक्ष उपम्स्थत िई वयान गदाव वा प्रनतवादीले

प्रनतउत्तरपत्र पेश गदाव अदालतको क्षेत्रानधकार नरहे को वा सो मुद्दाको हदभयाद निएको िनी प्रश्न
उठाएमा अदालतले शुरुमा उक्त कुराको ननरूपण गरे र मात्र मुद्दाको अन्य कारवाही अगानि
वढाउनु पने व्यवस्था गरे को दे म्िन्छ।18 तर फौजदारी कायवववनध सं वहतामा हकदै या तफव कुनै
कुरा उल्ले ि िएको पाइन्न। दे वानी मुद्दातफव िने प्रनतवादीले प्रनतउत्तरपत्र पेश गदाव वादीको उक्त
मुद्दामा हकदै या नरहेको, सो मुद्दा दायर गने हदभयाद समाप्त िई सकेको वा सो मुद्दा हेने
अनधकार सो अदालतलाई निएको िनी म्जवकर नलन सक्ने19 र त्यसरी प्रनतवादीले आफ्नो
ु ाईको िममा ननरूपण गनुव पने
प्रनतउत्तरपत्रमा म्जवकर नलएको कुरामा अदालतले प्रारम्भिक सुनव
ु ाई गदाव प्रनतउत्तरपत्रवालाले
व्यवस्था दे वानी कायवववनध सं वहताले गरे को दे म्िन्छ। प्रारम्भिक सुनव
हकदै या निएको, हदभयादनित्र वफरादपत्र नपरे को वा अदालतको क्षेत्रानधकार निएको सभबन्धमा
ु ाई
नलएको म्जवकर मनानसब नदे म्िएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कानून बमोम्जम कारबाही, सुनव
ु ाई गदाव त्यस्तो मुद्दामा वफरादपत्र दताव
र वकनारा गने व्यवस्था गररएको छ। तर प्रारम्भिक सुनव
गने हकदै या निएको, हदभयादनित्र मुद्दा दायर निएको वा जुन अदालतमा वफरादपत्रदताव िएको
ु ाई र वकनारा गने अनधकारक्षेत्र नरहेको
छ त्यस अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनव
दे म्िएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा िारे ज गने गरी फैसला गने र त्यसरी मुद्दा िारे ज गने फैसला
िएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही त्यही अन्त्य हुने व्यवस्था पनन दे वानी कायवववनध सं वहताले गरे को
छ।त्यस्तै दे वानीतफव अनधकार क्षेत्र निएको िनी अदालतले ठहर गरे को अवस्थामा मुद्दाको
कारवाही त्यही अन्त्य हुने िएतापनन फौजदारीतफव िने अदालतले आफ्नो क्षेत्रानधकार निएको
ठहर गरे को अवस्थामा क्षेत्रानधकार िएको अदालतमा सो मुद्दा पठाउने गरी आदे श ददनुपने गरी
नयाँ व्यवस्था िएको दे म्िन्छ। दुवै कायवववनध सं वहतामा रहेका व्यवस्थालाई दे हाय बमोम्जम
उल्लेि गररएको छ:-

18
19

ु ी फौजदारी कायवववनध (सं वहता) ऐन, २०७४ दफा ५१
मुलक

ु ी दे वानी कायवववनध (सं वहता) ऐन, २०७४ दफा १३३-१३४
मुलक
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ु ी फौजदारी कायवववनध (संवहता) ऐन, २०७४
मुलक
"५१. अनधकार क्षेत्र र हदभयाद सभबन्धमा ननणवय गनुव पनेः (१) यस ऐनमाअन्यत्र जुनसुकै
कुरा लेम्िएको िए तापनन कुनै मुद्दाका सभबन्धमा अनियुक्तले बयान गदाव वा
प्रनतवादीले प्रनतउत्तर पत्र पेश गदाव अदालतको अनधकार क्षेत्र निएको वा हदभयाद
निएको िन्ने प्रश्न उठाएमा अदालतले पवहले त्यस्तो प्रश्नका सभबन्धमा ननणवय गरे र
मात्र त्यस्तो मुद्दाको अन्य कारबाही अगानि बढाउनु पनेछ र आफ्नो अनधकार क्षेत्र
नित्र नपने दे म्िएमा अनधकार क्षेत्र िएको अदालतमा पठाउन आदे श ददनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम िएको ननणवय उपर त्यस्तो ननणवय िएको नमनतले पैँ तीस
ददननित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा उजुर गनव सवकनेछ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोम्जम ननरूपण िएको प्रश्न पुनरावेदन सुन्ने
अदालतमा पुनः उठाउन सवकने छै न।
तर मुद्दाको रोहमा हुने अन्तरकालीन आदे शका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने
छै न।"
यस वकनसमको व्यवस्था फौजदारी कायवववनध सं वहताको मस्यौदा २०५८ र २०५९
मा रहेको नथएन। तर २०६७ सालको मस्यौदामा यस वकनसमको व्यवस्था पवहलो पटक
राम्ियो र यो व्यवस्थालाई २०७४ सालमा ऐन पास हुँदा समेत कायमै राम्ियो। हदभयाद
र अनधकार क्षेत्रको ववषय मुद्दाको कारवाही र वकनारा गनेिममा बारभबार उठ्ने गदवछ।
यो मुद्दाको ववषयमा प्रवेश गनुव अगावै ननरूपण हुनपु ने महत्वपूणव प्रश्न पनन हो। मुद्दामा पक्ष
ु ी ऐन अदालती वन्दोवस्तको महलको
वा कानून व्यवसायीले हाल प्रचलनमा रहेको मुलक
ु ाई हुँदा नै यो ववषयमा म्जवकर नलने गरे तापनन मुद्दाको
१८४ क नं. बमोम्जम प्रारम्भिक सुनव
अम्न्तम ननरूपणको िममा मात्र यस सभबन्धमा ववचार हुने गदाव कनतपय मुद्दामा शुरुमा नै
वववाद उठाएको हदभयाद र क्षेत्रानधकारको अिाव िएको आधारमा मुद्दा िारे ज हुने गरे को
अवस्था नथयो। यसबाट अदालतको महत्वपूणव समय त्यसै िेर जाने िएकोले यस्ता
ववषयका सभबन्धमा मुद्दाको शुरु चरणमा नै ननरूपण हुन सकेमा पक्षहरूलाई अनावश्यक
रूपमा अदालतमा धाउनु पने अवस्थाको अन्त्य हुने हुन्छ। त्यनत मात्र निई अदालतको
कायववोि समेत कम िई सीघ्र र स्वच्छ न्यायको अवस्था नसजवना हुन पुग्दछ र यसबाट
ु ाई कै चरणमा अनधकार क्षेत्र र
न्याय प्रिावकारी हुन जाने दे म्िन्छ। त्यसै ले प्रारम्भिक सुनव
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हदभयादको ववषयमा अनियुक्त वा प्रनतवादी वा कुनै कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएमा
तत्कालै सो ववषय ननरूपण हुन ु पने गरी नयाँ व्यवस्था गररएको हो। त्यसरी ननरूपण गदाव
अदालतले आफ्नो क्षेत्रानधकार निएको वा हदभयाद नरहेको िनी ननणवय गरे मा हदभयाद
निएकोमा मुद्दा त्यही ीँ अन्त्य हुने र अनधकार क्षेत्र निएकोमा अनधकार क्षेत्र िएको
अदालतमा पठाउने आदे श हुने िई सो अदालतबाट उक्त मुद्दामा थप कारवाही गनुव पने
अवस्था नै रहँदैन। त्यसरी िएको आदे शको ववषयमा म्चत्त नवुझ्ने पक्षले पुनरावेदन तहमा
पुनरावेदन गनव सक्ने कुराको सुननम्ितता समेत गररएकोले यसबाट न्याय समेत सुननम्ित
हुनजाने कुरामा ववश्वास गनव सवकन्छ। यसरी ननरूपण िएको ववषयलाई पुनरावेदन तहको
अदालतमा समेत पुनः उठाउन नसवकने व्यवस्था िएकोले यो ववषयको अम्न्तमतालाई समेत
कानूनले सुननम्ित गरे को दे म्िन्छ।
"१२३.अनियुक्तले कसूर स्वीकार गरे मुद्दाको फैसला तत्काल गनुव पनेः (१) कुनै अनियुक्तले
ननज उपर लागेको कसूरको आरोप स्वीकार गरी अदालतमा साववती बयान गरे मा
अदालतले त्यस्तो बयानको सत्यता र ववश्वसननयतालाई समेत ववचार गरी तत्काल
उक्त मुद्दाको फैसला गनव सक्नेछ।
तर, –
(क) अनियुक्तले त्यस्तो साववती बयान गरे तापनन नमनसल सं लग्न प्रमाण, कसूर
गदावको पररम्स्थनत वा अन्य कुनै कुराले ननजको साववती साँचो होइन िन्ने
ववश्वास हुने कुनै कारण िएमा अदालतले यस दफा बमोम्जम मुद्दा फैसला
नगरी कारण सवहतको आदे श पचाव ििा गरी मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्न आदे श
ददनु पनेछ,
(ि) आरोवपत कसूरमा साववती िएको अनियुक्तले सजायमा छु ट वा कमी हुन ु पने
म्जवकर नलएमा त्यस सभबन्धी सबै कुरा िुलाई ननजको बयान नलई तत्
सभबन्धी प्रमाण बुझ्नु पछव।
(२) कुनै अनियुक्तले अदालतमा बयान गदाव अनुसन्धान अनधकारीसमक्ष
गरे को िन्दा फरक म्जवकर नलएमा ननजले पेश गरे को प्रमाण वा म्जवकरको ववषयमा
वादी पक्षले पुनः अनुसन्धान गरी वा गराई अदालतमा थप सवुद प्रमाण पेश गनव
माग गरे मा अदालतले त्यस्तो थप सवुद प्रमाण पेश गने अनुमनत ददन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम आदे श िएकोमा त्यस्तो थप प्रमाण पेश निई
अदालतले उक्त मुद्दा फैसला गनव हुँदैन।
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तर त्यस्तो थप सवुद पेश गनुव पदाव प्रमाण मुकरर आदे श हुनअम्घ नै पेश
गनुव पनेछ।
(४) कुनै अनियुक्त आरोवपत कसूरमा पूणव रूपमा साववत निई आंम्शक
रूपमा साववत िएमा अदालतले ननज साववत निएको हदसभमको ववषयमा थप प्रमाण
बुझ्ने आदे श गनुव पनेछ।"
यो व्यवस्था फौजदारी कायवववनध सं वहताको २०५८ सालमा तयार िएको मस्यौदाको
दफा १०२ मा, २०५९ सालको मस्यौदाको दफा १११ मा र २०६७ सालको मस्यौदाको
दफा १२३ मा समेत रहेको नथयो। यो व्यवस्थालाई २०७४ सालमा ऐन पास हुँदा समेत
पररमाजवन सवहत कायमै राम्ियो। यस दफामा कुनै अनियुक्तका ववरुद्ध अनियोगपत्र पेश
िएपनछ

अनियुक्तको

वयान

नलँदा

ननजले

आरोवपत

कसूर

स्वीकार

गरे मा

त्यस्तो

स्वीकारोम्क्तको सत्यता र ववश्वोसननयतालाई समेत ववचार गरी अदालतले तत्कालै मुद्दा
फैसला गनव सक्ने गरी व्यवस्था गररएको छ। यसबाट न्याय ननरूपण नछटो हुने िई
अदालतको कायववोि समेत कम हुनेजाने दे म्िएको छ। तर अनियुक्तले साववती बयान गरे को
िए तापनन सं लग्न प्रमाण, कसूर गदावको पररम्स्थनत वा अन्य कुनै कुराले ननजको साववती
साँचो होइनिन्ने ववश्वास हुने कुनै कारण िएमा वा आरोवपत कसूरमा साववती िएको
अनियुक्तले सजायमा छु ट वा कमी हुन ु पने म्जवकर नलएमा वा आंम्शक साववत िएकोमा
अदालतले तत्काल मुद्दा फैसला नगरी कारण सवहतको आदे श पचाव ििा गरी मुद्दामा प्रमाण
बुझ्न आदे श ददनु पने हुन्छ। अनियुक्तले अदालतमा बयान गदाव अनुसन्धान अनधकारी समक्ष
गरे को िन्दा फरक म्जवकर नलएमा ननजले पेश गरे को प्रमाण वा म्जवकरको ववषयमा वादी
पक्षले पुनः अनुसन्धान गरी वा गराई अदालतमा थप सवुद प्रमाण पेश गनव माग गरे मा
अदालतले त्यस्तो थप सवुद प्रमाण पेश गने अनुमनत ददन सक्ने व्यवस्था पनन गररएको छ।
"१२४. वादी प्रनतवादीबीच छलफल गराउन सक्नेः (१) अनियुक्तले दफा १२३ बमोम्जम
कसूर स्वीकार नगरे को अवस्थामा अदालतले मुद्दामा ठहर गनुव पने कुरा यवकन
गनवको लानग वादी तथा प्रनतवादीबीच छलफल गराउने आदे श ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम छलफल गराउन आदे श िएकोमा त्यसरी
छलफल गने िनी ननधावरण गररएको ददन वादी, प्रनतवादी र नेपाल सरकार वादी हुने
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मुद्दाको हकमा अनियुक्त समेत अदालतमा उपम्स्थत हुन ु पनेछ र त्यस्तो अनियुक्तले
चाहेमा ननजको कानून व्यवसायी समेत उपम्स्थत हुन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जमको छलफलमा वादीले दावी र प्रनतवादीले
प्रनतवाद र तत्सभबन्धी प्रमाण प्रस्तुत गनव सक्नेछन्।
(४) उपदफा (३) बमोम्जम वादी प्रनतवादीले पेश गरे को दावी, प्रनतवाद
तथा प्रमाणबाट अदालतले मुद्दामा ठहर गनुव पने कुरा यवकन गनव सक्नेछ।"
यो व्यवस्था फौजदारी कायवववनध सं वहताको मस्यौदा २०५८ र २०५९ मा रहेको
नथएन। तर २०६७ सालको मस्यौदामा यस वकनसमको व्यवस्था पवहलो पटक राम्ियो र यो
व्यवस्थालाई २०७४ सालमा ऐन पास हुँदा समेत कायमै राम्ियो। अदालतमा वयान हुँदा
अनियुक्तले कसूर स्वीकार नगरे मा मुद्दामा ठहर गनुव पने कुरा यवकन गनवका लानग वादी र
प्रनतवादीका वीचमा छलफल गराउने गरी अदालतले आदे श ददन सक्ने व्यवस्था यो दफामा
ु ाईको अवस्था हो। यस अवस्थामा अदालतको आदे शानुसार छलफलको
छ। यो पूव व सुनव
लानग तोवकएको ददनमा वादी, प्रनतवादी र नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा अनियुक्त र
ननजको कानून व्यवसायी समेत अदालतमा उपम्स्थत हुन सक्ने र सो छलफलमा वादीले
दावी र प्रनतवादीले प्रनतवाद र तत्सभबन्धी प्रमाण प्रस्तुत गने तथा वादी प्रनतवादीले पेश
गरे को दावी, प्रनतवाद तथा प्रमाणबाट अदालतले मुद्दामा ठहर गनुव पने कुरा यवकन गनव सक्ने
व्यवस्था गररएको छ। यस वकनसमको व्यवस्था नेपाल कानूनमा पवहलो पटक गररएको नयाँ
व्यवस्था हो। यो व्यवस्था अ वं १८४क. िन्दा निन्न छ। प्रमाण वुझ्ने आदे श हुन ु अगावै
मुद्दामा ठहर गनुव पने ववषय एवकन हुन सकेमा सभबद्ध प्रमाण वुझ्नका लानग आदे श गनव
सहज हुने र यसबाट ननष्पक्ष न्यायको प्रत्यािूनत हुने अवस्था रहन्छ। ठहर गनुव पने ववषय
मुद्दाको प्रारम्भिक चरणमा नै एवकन गदाव मुद्दाको िावव काम कारवाही सुननम्ित िई मुद्दामा
अनावश्यक ववलभब हुन पाउँदैन। यस्तो छलफलमा अनियुक्तको कानून व्यवसायी समेत
उपम्स्थत हुन सक्ने व्यवस्था गररएकोले यसबाट अनियुक्तको समान प्रनतरक्षाको अनधकार
समेत सुननम्ित हुने दे म्िन्छ।
"१७७. न्यायाधीश आफैंले गनुव पने कामहरुः (१) यस ऐन बमोम्जम अदालतले गने
कामहरू मध्ये दे हायका कामहरू न्यायाधीश आफैँले गनुव पनेछः–
ु ाई छलफल गराउने,"
(ज) मुद्दाको प्रारम्भिक र पूव व सुनव
यो व्यवस्था फौजदारी कायवववनध सं वहताको मस्यौदा २०५८ र २०५९ मा रहेको
नथएन। तर २०६७ सालको मस्यौदामा वप्रट्रायल कन्फरे न्स न्यायाधीश स्वयंले गनुव पने गरी

ु ाई तथा पूवस
ु व
ु ाई
दे वानी तथा फौजदारी मुद्दामा प्रारम्भिक सुनव
व न
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पवहलो पटक यो व्यवस्था राम्ियो। यो व्यवस्थालाई २०७४ सालमा ऐन पास हुँदा मुद्दाको
ु ाई छलफल गराउने कायव न्यायाधीश स्वयंले गने गरी तोवकएको हो।
प्रारम्भिक र पूव व सुनव
ु ाई छलफल न्यायाधीश स्वयं को उपम्स्थनतमा हुने व्यवस्थाले
मुद्दाको प्रारम्भिक र पूव व सुनव
मुद्दालाई वुझ्न, नछटो प्रवियामा लै जान र पक्षहरूको िावनालाई वुझ्न न्यायाधीशलाई सहजता
प्राप्त हुने र यसबाट पक्षहरूमा अदालत प्रनतको ववश्वास र आस्थामा अनिवृवद्ध हुन जाने
दे म्िन्छ। साथै न्यायाधीशलाई मुद्दामा ठहर गनुव पने र प्रमाण वुझ्नु पने ववषय एवकन गनव
समेत सरल र सहज हुने अवस्था नसजवना हुन जाने दे म्िन्छ।
यस प्रकार पौजदारी कायवववनध सं वहताले फौजदारी मुद्दाको िममा अदालतले
ु ाई र पूव व सुनव
ु ाई छलफल गनुव पने गरी व्यवस्था गरे कोले यो व्यवस्थाको
प्रारम्भिक सुनव
प्रिावकाररताका सभबन्धमा ववश्लेषण गनवका लानग यस्को व्यवहाररक कायावन्वयन पक्षलाई हेन वु
आवश्यक दे म्िन्छ।
ु ी दे वानी कायवववनध (संवहता) ऐन, २०७४
ि) मुलक
ु ी दे वानी कायवववनध सं वहताको पररच्छे द ११ मा प्रारम्भिक सुनव
ु ाई सभबन्धी
मुलक
व्यवस्था समावेश गररएको छ। साथै यो पररच्छे दसं ग अन्योन्याम्श्रत सभबन्ध रहे का अन्य
व्यवस्थाहरूमा दफा १५७ को अन्तरकालीन आदे श उपर ननवेदन ददन सक्ने व्यवस्था, दफा
ु ाई छलफल गराउन सक्ने व्यवस्था, दफा २०५ को
१९१ को वादी प्रनतवादीको पूव–व सुनव
ननधावररत अवनधनित्र पुनरावेदन गनव सक्ने व्यवस्था र दफा २७२ को न्यायाधीश आफैंले गनुव
पने कामहरू सभबन्धी व्यवस्था छन्। प्रनतवादीले आफ्नो प्रनतउत्तरपत्रमा हकदै या, हदभयाद र
ु ाई गरी त्यस्तो मुद्दामा वादीलाई
अनधकारक्षेत्रका सभबन्धमा म्जवकर नलएमा प्रारम्भिक सुनव
वफरादपत्र दताव गने हकदै या िए वा निएको, हदभयाद नित्र वफरादपत्र दताव िए वा निएको
ु ाई र वकनारा गने अनधकारक्षेत्र िए वा
वा अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनव
निएको ववषयमा ननरूपण गरी आदे श वा ननणवय गनुव पने व्यवस्था दे वानी कायवववनधमा
ु ाई गदाव त्यस्तो मुद्दामा वफरादपत्र दताव गने हकदै या
गररएको छ। साथै प्रारम्भिक सुनव
निएको, हदभयाद नित्र मुद्दा दायर निएको वा जुन अदालतमा वफरादपत्र दताव िएको छ
ु ाई र वकनारा गने अनधकारक्षेत्र नरहे को
त्यस अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनव
दे म्िएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा िारे ज गने फैसला गनुव पने र त्यसरी मुद्दा िारे ज गने
फैसला िएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही अन्त्य हुने व्यवस्था पनन गररएको छ।
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अदालतले मुद्दामा वफरादपत्र दताव गने हकदै या िएको, हदभयादनित्र मुद्दा दायर िएको
ु ाई र वकनारा गने अनधकारक्षेत्र त्यस्तो अदालतलाई िएको
वा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनव
आदे श

गरे मा

प्रनतवादीले

त्यस

मुद्दामा

पुनरावेदन

गदाव

वा

मुद्दा

दोहोर्याउन

तथा

पुनरावलोकनको लानग ननवेदन ददँदा सोही ववषयमा पुनः म्जवकर नलन नसक्ने गरी व्यवस्था
ु ाई गदाव
िएको छ। मुद्दाको कारबाहीको नसलनसलामा तल्लो अदालतबाट प्रारम्भिक सुनव
हकदै या, हदभयाद वा अनधकारक्षेत्र सभबन्धी ववषय ननरूपण गरी गरे को आदे श उपर म्चत्त
नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदे श िएको नमनतले पन्र ददननित्र त्यस्तो आदे श बदर वा रद्द गनव
त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा ननवेदन ददन सक्ने व्यवस्था पनन गररएको छ।
ु ाई गदाव त्यस्तो मुद्दामा वफरादपत्र दताव गने हकदै या निएको, हदभयाद नित्र
प्रारम्भिक सुनव
मुद्दा दायर निएको वा जुन अदालतमा वफरादपत्र दताव िएको छ त्यस अदालतलाई त्यस्तो
ु ाई र वकनारा गने अनधकारक्षेत्र नरहेको दे म्िएको आधारमा अदालतले
मुद्दाको कारबाही, सुनव
त्यस्तो मुद्दा िारे ज गने फैसला गरे कोमा म्चत्त नवुझ्ने पक्षले सो फैसला उपर फैसला िएको
थाहा पाएको नमनतले तीस ददननित्र सभबम्न्धत पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन गनव सक्ने
व्यवस्था पनन िएको छ।
अदालतले कुनै मुद्दामा ठहर गनुव पने ववषय यवकन गनव वादी र प्रनतवादीको
ु व
ु ाई छलफल हुन मनानसब लागेमा त्यसको कारण िुलाई त्यस्तो छलफल गने आदे श
पूवस
व न
ददन सक्ने व्यवस्था पनन गररएको छ। त्यसरी िएको आदे श बमोम्जमको छलफलमा वादी र
प्रनतवादीले आफ्नो दावी वा प्रनतवादलाई समथवन वा िण्िन गने प्रमाण पेश गनव तथा
अदालतले ठहर गनुव पने ववषय यवकन गनव आफ्नो दावी वा म्जवकर पेश गनव सक्ने र सो
छलफलबाट ठहर गनुव पने ववषय यवकन िइसकेपनछ पररच्छे द– १५ बमोम्जम बुम्िएको
प्रमाणको अनतररक्त त्यस्तो ववषयमा थप प्रमाण बुझ्नु पने दे म्िएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण
बुझ्न आदे श ददने व्यवस्था पनन िएको छ। यसरी वादी वा प्रनतवादीको छलफल गराएकोमा
अदालतले त्यसको अनिलेि तयार गरी नमनसल सं लग्न गनुव पने व्यवस्था पनन गररएकोछ।
ु ाई र पूवस
ु व
ु ाई छलफल गराउने कायव न्यायाधीश स्वयंले गनुव पने
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनव
व न
गरी सं वहतामा स्पि रूपमा व्यवस्था िएको छ। यी व्यवस्थाहरू दे वानी कायवववनध सं वहताका
्
नयाँ व्यवस्था हुन।
ु ी दे वानी कायवववनध सं वहताको पररच्छे द ११ र प्रारम्भिक सुनव
ु ाईसँगै सभबम्न्धत
मुलक
अन्य पररच्छे द तथा दफाहरूमा िएका व्यवस्थाहरू दे हाय बमोम्जम रहे को दे म्िन्छ:-

ु ाई तथा पूवस
ु व
ु ाई
दे वानी तथा फौजदारी मुद्दामा प्रारम्भिक सुनव
व न
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"१३१. हकदै या, हदभयाद वा अनधकारक्षेत्र निएको म्जवकर नलन सक्नेः प्रनतवादीले
प्रनतउत्तरपत्र पेश गदाव दे हायको कुनै वा सबै ववषयमा म्जवकर नलन चाहेमा त्यस्तो
ववषय प्रनतउत्तरपत्रमा उल्लेि गनुव पनेछः–
(क) वादीलाई मुद्दा दायर गने हकदै या निएको,
(ि) वफरादपत्र हदभयादनित्र दायर निएको,
(ग) जुन अदालतमा वफरादपत्र दताव िएको छ सोही अदालतलाई वफराद
ु ाई र वकनारा गने अनधकारक्षेत्र
दावीका सभबन्धमा कारबाही, सुनव
निएको।"
ु ाई गनुव पनेः (१) प्रनतवादीले प्रनतउत्तरपत्र ददँदा दफा १३१ मा
"१३२. प्रारम्भिक सुनव
उम्ल्लम्ित कुनै वा सबै ववषयको म्जवकर नलएमा अदालतले त्यस मुद्दामा प्रमाण
ु ाई गने वा वकनारा गने कारबाही प्रारभि गनुअ
बुझ्ने, सुनव
व म्घ त्यस्तो ववषयमा
ु ाई गनुव पनेछ।
प्रारम्भिक सुनव
ु ाई गदाव वादी र प्रनतवादीको
(२)उपदफा (१) बमोम्जम प्रारम्भिक सुनव
तारे ि नमलान िएपनछको अको ताररिका ददन प्रनतवादीले म्जवकर नलएको ववषयमा
ु ाई गनुव पनेछ।
सीनमत रही अदालतले प्रारम्भिक सुनव
ु ाई गदाव अदालतले त्यस्तो
(३) उपदफा (२) बमोम्जम प्रारम्भिक सुनव
मुद्दामा वादीलाई वफरादपत्र दताव गने हकदै या िए वा निएको, हदभयादनित्र
ु ाई र
वफरादपत्र दताव िए वा निएको वा अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनव
वकनारा गने अनधकारक्षेत्र िए वा निएको ववषयमा ननरूपण गरी आदे श वा ननणवय
गनुव पनेछ।
ु ाई गदाव प्रनतउत्तरपत्रवालाले
(४) उपदफा (३) बमोम्जम प्रारम्भिक सुनव
हकदै या निएको, हदभयादनित्र वफरादपत्र नपरे को वा अदालतको क्षेत्रानधकार
निएको सभबन्धमा नलएको म्जवकर मनानसब नदे म्िएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाको
ु ाई र वकनारा गनेछ।"
कानून बमोम्जम कारबाही, सुनव
"१३३. मुद्दा िारे ज िएमा कारबाही अन्त्य हुनःे (१) दफा १३२ बमोम्जम प्रारम्भिक
ु ाई गदाव त्यस्तो मुद्दामा वफरादपत्र दताव गने हकदै या निएको, हदभयाद नित्र
सुनव
मुद्दा दायर निएको वा जुन अदालतमा वफरादपत्र दताव िएको छ त्यस अदालतलाई
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ु ाई र वकनारा गने अनधकारक्षेत्र नरहेको दे म्िएमा
त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनव
अदालतले त्यस्तो मुद्दा िारे ज गने फैसला गनुव पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम मुद्दा िारे ज गने फैसला िएमा त्यस्तो मुद्दाको
कारबाही अन्त्य हुनेछ।"
"१३४. ननरूपण िएको ववषयको म्जवकर नलन नपाइनेः (१) दफा १३२ बमोम्जम आदे श
गदाव अदालतले त्यस्तो मुद्दामा वफरादपत्र दताव गने हकदै या िएको, हदभयादनित्र
ु ाई र वकनारा गने अनधकारक्षेत्र
मुद्दा दायर िएको वा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनव
त्यस्तो अदालतलाई िएको आदे श गरे मा प्रनतवादीले त्यस मुद्दामा पुनरावेदन गदाव
वा मुद्दा दोहोर्याउन तथा पुनरावलोकनको लानग ननवेदन ददँदा सोही ववषयमा पुनः
म्जवकर नलन सक्ने छै न।
(२) कसै ले उपदफा (१) को प्रनतकूल हुने गरी म्जवकर नलए पनन त्यस
ु ाई हुने छै न।
उपर सुनव
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेम्िएको िए तापनन अदालतले
दफा १३२ को उपदफा (३) बमोम्जम गरे को आदे श उपर दफा १५७ बमोम्जम र
ननणवय उपर दफा २०५ बमोम्जम सभबम्न्धत पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा ननवेदन
ददन वा पुनरावेदन गनव सवकनेछ।"
"१५७. अन्तरकालीन आदे श उपर ननवेदन ददन सक्नेः (१) मुद्दाको कारबाहीको नसलनसलामा
तल्लो अदालतबाट िएका दे हायका आदे श उपर म्चत्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदे श
िएको नमनतले पन्र ददननित्र त्यस्तो आदे श बदर वा रद्द गनव त्यस्तो अदालतको
पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा ननवेदन ददन सक्नेछ–
ु ाई गदाव हकदै या, हदभयाद वा
(ग) पररच्छे द–११ बमोम्जम प्रारम्भिक सुनव
अनधकारक्षेत्र सभबन्धी ववषय ननरूपण गरी आदे श गरे को, "
ु ाई छलफल गराउन सक्नेः (१) अदालतले कुनै मुद्दामा
"१९१. वादी प्रनतवादीको पूव–व सुनव
ु व
ु ाई छलफल हुन
ठहर गनुव पने ववषय यवकन गनव वादी र प्रनतवादीको पूवस
व न
मनानसब लागेमा त्यसको कारण िुलाई त्यस्तो छलफल गने आदे श ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम आदे श िएमा अदालतले त्यस प्रयोजनको
लानग पक्षहरूलाई ताररि तोकी त्यस्तो छलफल गराउनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जमको छलफलमा वादी, प्रनतवादी तथा ननजका
कानून व्यवसायी उपम्स्थत हुन सक्नेछन्।
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(४) उपदफा (२) बमोम्जमको छलफलमा वादी र प्रनतवादीले आफ्नो
दावी वा प्रनतवादलाई समथवन वा िण्िन गने प्रमाण पेश गनव तथा अदालतले ठहर
गनुव पने ववषय यवकन गनव आफ्नो दावी वा म्जवकर पेश गनव सक्नेछन्।
(५) उपदफा (२) बमोम्जमको छलफलबाट ठहर गनुव पने ववषययवकन
िइसकेपनछ पररच्छे द– १५ बमोम्जम बुम्िएको प्रमाणको अनतररक्त त्यस्तो ववषयमा
थप प्रमाण बुझ्नु पने दे म्िएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण बुझ्न आदे श ददनेछ।
(६) यस दफा बमोम्जम वादी वा प्रनतवादीको छलफल गराएकोमा
अदालतले त्यसको अनिलेि तयार गरी नमनसल सं लग्न गनुव पनेछ।"
"२०५. ननधावररत अवनधनित्र पुनरावेदन गनव सक्नेः (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था िएकोमा
बाहेक शुरु मुद्दा हेने अदालतले गरे को फैसला उपर म्चत्त नबुझ्ने पक्षले फैसला
िएको थाहा पाएको नमनतले तीस ददननित्र सभबम्न्धत पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा
पुनरावेदन गनव सक्नेछ।"
"२७२. न्यायाधीश आफैंले गनुव पने कामहरूः (१) यस ऐन बमोम्जम अदालतले गने
कामहरूमध्ये दे हायका कामहरू न्यायाधीश आफैंले गनुव पनेछः–
ु व
ु ाई छलफल गराउने, "
(छ) मुद्दाको प्रारम्भिक र पूवस
व न
ु ाई र पूव व
यस प्रकार दे वानी तथा फौजदारी कायवववनध सं वहताले प्रारम्भिक सुनव
ु ाई छलफलका सभबन्धमा अन्य मुलक
ु हरूको िन्दा स्पि कायवववनधगत व्यवस्था गरे को
सुनव
दे म्िन्छ। तथावप यी व्यवस्था कायावन्वयनमा नआउँदा र यी व्यवस्थाको कायावन्वयनको लानग
थप स्पिता नहुँदा सभममा केही प्रश्नहरू अनुत्तररत नै रहने दे म्िन्छ। जस्तो

के

ु ाई सभबन्धी अवधारणालाई पूणव रूपमा
कायवववनध सं वहताले गरे को व्यवस्थाले प्रारम्भिक सुनव
ु ाई हुन सक्दछ वा
समेटेको छ ? फौजदारी मुद्दामा हकदै याका ववषयमा प्रारम्भिक सुनव
ु ाई छलफल (pre-trial conference) र प्रारम्भिक सुनव
ु ाई (preliminary
सक्दै न ? पूव-व सुनव
hearing) लाई कानूनमा समान अथवमा नलइयो वक? यसको प्रयोगका सीमाहरू के के होलान ?
ु ाई गनव सवकन्छ वक
हदभयाद, हकदै या, अनधकारक्षेत्र वाहेक अन्य कुनै ववषयमा प्रारम्भिक सुनव
ु ाई पनछ “आदे श” गने वक “ननणवय”
सवकदै न ? सवकन्छ िने के कुन ववषयमा? प्रारम्भिक सुनव
ु ाई िै हदभयाद,
? आदे श पचाव ििा गने वक फैसला कै ढाँचामा तयार गने ? प्रारम्भिक सुनव
हकदै या, अनधकारक्षेत्र सभबन्धी प्रश्नको ननरूपण गररएको, तर पनछ तत् सभबन्धी अवस्था
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ु ाई पनन स्वच्छ सुनव
ु ाई कै एक अं ङ्ग हो ?
ववधमान दे म्ियो िने के गने ? के प्रारम्भिक सुनव
के यसलाई पक्षले अनधकारको रूपमा दावी गनव पाउदछ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर कानून
कायावन्वयन सं गै स्पि हुँदै जाने दे म्िन्छ।
४. केही सभबद्ध नम्जरहरू
Elijah Waugh V. State of Tennessee, (564 S.W.2d 654) को वववादमा Supreme Court
of Tennessee ले preliminary hearing को प्रयोग क्षेत्र (scope) सभबन्धमा April 18, 1978 मा नै
ववस्तृत रूपमा व्याख्या गरे को दे म्िन्छ।20 त्यस्तै People v. Hodge को मुद्धामा Purpose and
Scope of the Preliminary Hearing का सभबन्धमा ववस्तृत रूपमा व्याख्या गरको दे म्िन्छ21।
ु ाई वा पूव व सुनव
ु ाईको स्पि कानूनको अिावमा हालसभम
हाम्रो सन्दिवमा प्रारम्भिक सुनव
अदालतले स्पि रूपमा वोले को दे म्िँदैन। तथावप अ. वं. १८४क. नं. को सन्दिवमा िने केही
मुद्दामा

सवोच्च

अदालतले

केही

नसद्धान्त

प्रनतपादन

गरे को

दे म्िन्छ।

उदाहरणका

लानग

ननवेदक/वादी हररदास मठछे ववरुद्ध ववपक्षी/प्रनतवादी न्हुछे रघु समेत िएको वववरण बदर गुठी धमव
लोप मुद्दामा सवोच्च अदालतको पूणव इजलासले "आफू समक्ष रीतपूवक
व को उजूर नपरी वादी र
प्रनतवादीहरू बीचको वववादमा अदालतले अनधकार क्षेत्र ग्रहण गरी वववाद ग्रस्त तथ्यको ननणवय गनव
पाउने नदे म्िने" िनी व्याख्या िएको दे म्िएको छ22।" यस नसद्धान्तका आधारमा अनधकार क्षेत्र
निएको ववषयमा अदालतले वववाददत ववषयमा ननणवय गनव सक्दै न िन्ने दे म्िदा यस्तो ववषय
ु ाईको िममा िारे ज गनव सक्दछ।
अदालतमा प्रवेश िएको दे म्िएमा अदालतले प्रारम्भिक सुनव
त्यस्तै

ननवेदक

ववपक्षी

वृहत्तर

जनकपुर

क्षेत्र

ववकास

पररषद्

सञ्चालक

पररषद्

जनकपुरधाम धनुषाको साववक अध्यक्ष िोजराज म्घनमरे ववरुद्ध प्रत्यथी ननवेदक रामप्रसाद नायक
िएको उत्प्रेषण परमादे श समेत मुद्दामा "दावी नै ननलएको वा माग नै नगरे को कुरा अदालतले
न्यावयक अग्रसरता दे िाई आफैंले थप कुरा ददने गरी ननणवय गनव ननमल्ने। दावीमा सीनमत रही
फैसला गनुव पछव।न्याय सभपादन पद्धनतको यो एउटा महत्वपूणव पक्ष हो। साथै यो न्यावयक
आत्मसं यमको नसद्धान्तको एक प्रमुि आधार पनन हो। यसलाई न्यायको एउटा मान्य नसद्धान्तको
रूपमा यस अदालतले मानी आएको छ र यसबाट ववमुि (Deviate) हुनपु ने कुनै कारण र औम्चत्य
निएकाले दावीको सीमा नाघेर आफैं वववादको नसजवना गरी वा औम्चत्यको तकव ददएर अदालतले

20
21

22

See more in: https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/law/law/preliminary-hearing
The Preliminary Hearing as a Critical Stage and More (http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1672&context=plr)
ने.का.प २०४४ अङ्क १ ननणवय नं. २९५९।
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दावी नगररएको कुरामा वा दावीिन्दा बावहर गएर ननणवय गनव ननमल्ने" िनी नसद्धान्त प्रनतपादन
िएकोछ23।
पुनरावेदक/प्रनतवादी योगेन्द्र नगरी ववरूद्ध प्रत्यथी/वादी स्वास्थ्य तथा जनसङ्खख्या
मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमािौंसमेत िएको सेवाबाट हटाएको मुद्दामा सवोच्च अदालतले
"अनधकारक्षेत्रको प्रश्न मुद्दाको ववषयवस्तुमा प्रवेश गनुि
व न्दा पवहले नै ननणवयकतावले ननक्यौल गनुव
पने ववषय हो24" िनी व्याख्या गरे को दे म्िन्छ।
ननवेदक म्जल्ला उदयपुर नत्रयुगा न.पा. विा नं. २ जगददश प्रसाद गुप्ताको श्रीमती
मन्जुदेवी गुप्ता ववरूद्ध ववपक्षी पुनरावेदन अदालत, राजववराज, सप्तरी उत्प्रेषण ववषयको मुद्दामा
सवोच्च अदालतबाट हदभयादका सभबन्धमा महत्वपूणव नसद्बान्त प्रनतपादन गरे को छ। जस अनुसार
"कुनै पनन मुद्दाको सभबन्धमा ननणवय गदाव अदालतले हदभयादको प्रश्नलाई प्रारम्भिकरूपमा
हेनप
वु छव। कानूनले कुनै व्यम्क्तलाई हक प्रदान गदवछ िने सो हक प्रनत उक्त व्यम्क्त सचे त हुनपु छव
र हक हनन् िएको अवस्थामा कानूनले तोकेको भयादनित्र उपचारको लानग अदालतसमक्ष
उपम्स्थत हुनपु छव। कानूनले तोकेको भयादनित्र अदालत समक्ष उपचारको लानग नआई वषौं पनछ
ु ै अदालतमा नानलस
आउँछ िने अदालतले सहयोग गनव सक्दै न। कानूनको भयाद नघाई जवहलेसक
उजुर गनव ददने हो िने वववादको कवहल्यै अन्त्य निई अननम्ितता उत्पन्न हुन जान्छ। अदालत
तथा न्यावयक ननकायबाट िएका आदे शहरू नमले को ननमलेको परीक्षण गनवको लानग कानूनमा
पुनरावेदनको व्यवस्था गररएको हुन्छ। आदे शमा म्चत्त नबुझ्ने पक्षले कानूनले तोकेको अवनधनित्र
पुनरावेदन गनुप
व छव अन्यथा सो आदे श नै अम्न्तम हुन पुग्छ। यसरी अम्न्तम िएर बसेको आदे श
ववरूद्ध कानूनले तोकेको भयाद नाघी वषौं पनछ उजुरी ददइन्छ िने सो हदभयादको नसद्धान्तको
प्रनतकूल त हुन्छ नै फैसलाको अम्न्तमता (finality of decision) को नसद्धान्तको समेत प्रनतकूल
हुन पुग्छ25।"
ननवेदक/वादी योग्यरत्न ताम्राकार ववरूद्ध प्रत्यथी / प्रनतवादी पुण्यरत्न ताम्राकारसमेत
िएको गुठी धमवलोप, गुठी कायम मुद्दामा "वस्तुतः वववाददत वक.नं. १८७ को जग्गाको प्रकृनत
(गुठी र रै कर) के हो िन्ने प्रमाणबाट वववेचना नै नगरी प्रथम दृविमा नै कुन हदभयाद आकवषवत

23

ने.का.प २०६८ अंक १ ननणवय नं. ८५३३।

24

ने.का.प २०७२ अंक ८ ननणवय नं. ९४५८।

25

ने.का.प २०७४ अंक १ ननणवय नं. ९७४९।
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हुने िनी पूवअ
व नुमान गनव नमल्दै न। अथावत ् गुठी वा रै कर के रहेछ िनी जाँचबुि प्रमाण मूल्याङ्कन
नै निई प्रारम्भिकरूपमा नै हदभयादको प्रश्न हेन व नमल्ने यो मुद्दाको तथ्यबाट दे म्िन नआउने।
ु ी ऐन, गुठीको महलको ३(२) को कानूनी व्यवस्थाबाट गुठीको घर जग्गा बेचनबिन दान
मुलक
दातव्यसमेत केही गरी ददन र गुठीको दानपत्र म्शलापत्रसमेतको नलित बमोम्जमको काम नचलाई
धमवलोप गनव हुँदैन िनी स्पि कानूनी व्यवस्था गरे को पाइयो। वपता पुिावले गुठीमा रािेको जग्गा
प्रनतवादी पुण्यरत्नले रै कर िनी आफ्नो नाउँमा दताव गरी आफ्नै श्रीमती तथा िाइलाई हक
हस्तान्तरणसमेत गरे को दे म्िन्छ। सो गुठी दानपत्र म्शलापत्रसमेतको नलित गरी रािेको
दे म्िँदैन। "धमवलोप गरे को" िन्ने दे म्िन आएको अवस्थामा गुठीको महलको १६ नं. को
हदभयादसभबन्धी िुला (Open Space) व्यवस्था नै आकवषवत हुने िई धमवलोप गरे को अवस्थामा
जवहले सुकै हकदारले नानलस ददन सक्ने गरी हदभयादको अवधारणालाई ननयन्त्रण गरे को िन्न
नमल्ने नदे म्िने। गुठी जस्तो मौनलक पवहचान िएको सं स्कृनत परभपरा सभ्यतालाई नै लोप गने
कायवको लानग ननयम्न्त्रत हदभयादको व्यवस्था नराख्ने ववधावयकी मनसाय रहेको स्पि छ। त्यसै ले
प्रस्तुत वफराद गुठीको १६ नं. को हदभयादनित्र रहेको पाइने26 िनी व्याख्या िएको समेत
दे म्िन्छ।
पुनरावेदक/

प्रनतवादी

लोकराज

जोशी ववरुद्ध ववपक्षी/वादी

अम्ख्तयार

दुरूपयोग

अनुसन्धान आयोग, टं गालसमेत िएको उत्प्रेषण / परमादे श मुद्दामा "कसै को हक अनधकारमा
असर पुग्ने अनधकारीले ननजउपर ननणवय गदाव सो ननणवय गने क्षेत्रानधकार छ, छै न िनी
प्रारम्भिकरूपमै ववचार पुर्याउनु पदवछ। कानूनले क्षेत्रानधकार नै प्रदान नगरे को ववषयमा गररएको
ननणवय कानूनसभमत र वैधाननक ननणवय हुन सक्दै न। त्यस्तो क्षेत्रानधकारववहीन ननणवयले कानूनी
मान्यतासमेत प्राप्त गनव नसक्ने"27 िनी सवोच्च अदालतले वोलेको समेत दे म्िन्छ।
ररट ननवेदक/पक्ष न्याय तथा अनधकार सं स्था - नेपाल (जुरी-नेपाल) को तफवबाट र
आफ्नो

हकमा

समेत

सो

सं स्थाका

अध्यक्ष

अनधवक्ता

राजुप्रसाद

चापागाईंसमेत

ववरूद्ध

प्रत्यथी/ववपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मम्न्त्रपररषद् कायावलय, नसं हदरबार, काठमािौंसमेत
ु ी ऐन, जबरजस्ती करणीको ११ नं. र अदालती
िएको परमादे श ववषयको मुद्दामा "मुलक
बन्दोबस्तको ४० नं. को सामन्जस्यतापूणव व्याख्या गररनुपछव िन्ने म्जवकरसभबन्धमा ववचार गदाव
अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को व्यवस्था हदभयादको व्यवस्था ननलभबन हुने नसद्धान्त
(Doctrine of tolling) मा आधाररत दे म्िन्छ। Doctrine of Tolling िइरहेको हदभयादलाई कुनै

26
27

ने.का.प २०७३ अंक १० ननणवय नं. ९६८८।
ने.का.प २०७४ अंक ५ ननणवय नं. ९८०७।
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ननम्ित अवनधसभम ननम्ित शतवमा स्थनगत गररनु हो। जसलाई कानूनी िाषामा हदभयाद स्थगनको
नसद्धान्त (Doctrine of Equitable Tolling) िननएको छ। यो ववषय अपराधिन्दा दुष्कृनत (Equity)
सँग सभबम्न्धत ववषय हो। यसको प्रयोग दे वानी प्रकृनतका ववषयमा हुने कुरा उम्ल्लम्ित ४० नं.
को कानूनी व्यवस्थाले नै गरे को दे म्िने। फौजदारी मुद्दामा अपराधीसँगै अपराध मछव िन्ने
फौजदारी कानूनको मान्य नसद्धान्तअनुसार अपराधको हकवाला हुन नसक्ने। कुनैपनन फौजदारी
मुद्दामा यो व्यवस्था लागू हुन्छ िनी व्याख्या गनव नमल्दै न र ववधावयकी मनसाय पनन
यही दे म्िन्छ। सरकारी मुद्दासभबन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ ले अनुसूची १ अन्तगवतका
मुद्दाहरूमा अपराध िएको वा िइरहे को थाहा पाउने जोसुकैले पनन अपराधको नलम्ित तथा
मौम्िक सूचना ददन सक्ने र नेपाल सरकारका तफवबाट अनुसन्धान तहवककात गरी मुद्दा दायर
गनव सवकने हुनाले हकवालाको प्रश्न नआउने।अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को व्यवस्था
जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीनितका तफवबाट मुद्दा दायर गने हदभयाद गणना गररनुपछव िन्न नमल्ने
नदे म्िने। जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीनित स्वयंले पनन अपराधको सूचना ददन सक्नेसभम हो
अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर हुने नहुने कुरा राज्यको तफवबाट सरकारले अनुसन्धानको आधारमा
ननणवय गने ववषय िएकोले पीनित व्यम्क्त उमेर पुगेको हुँदैमा वा नहुँदैमा मुद्दा चलाउन सक्ने
कुरामा बाधा नहुने हुँदा यो व्यवस्था जबरजस्ती करणीबाट पीनित नाबालकको हकमा पनन लागू
हुन्छ िन्न नसवकने।हदभयाद ननधावरण गदाव कसरी र कनत ननधावरण गने िन्ने सभबन्धमा अपराधको
गाभिीयवता समसामवयक पररवेश दे शको सामाम्जक तथा िौगोनलक अवस्था तथा अन्तरावविय कानून
र अभ्याससमेतलाई ववचार गरी गररनु पने हुन्छ। यो ववषय ववधावयकी वववेक (legislative
Wisdom) को ववषय िएकोले यनत नै हदभयाद ननधावरण गनुव उपयुक्त हुन्छ िनी अदालतले ददन
वकटान गररददन िने नमल्ने नहुन28
े िनी नम्जर नसद्धान्त प्रनतपादन िएको दे म्िन्छ।
ु ाई सभबन्धी अवधारणाको प्रयोग गने अवसर हाम्रो अगािी
अन्तमा, प्रारम्भिक सुनव
आएकोछ। यसमा केही अपयावप्तता र अष्पिता अवश्य छन् तर ती अपयावप्तता र अस्पितालाई
ु ाई छलफलको
म्चदै अगािी वढनु आजको आवश्यकता हो। प्रारम्भिक सुनवाई र पूव व सुनव
अवधारणाको उद्देश्यमूलक र नसजवनशील प्रयोग गदै जानुको ववकल्प छै न।

28

ने.का.प २०७३ अंक २ ननणवय नं. ९५४७।
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दे वानी मुद्दामा प्रतिवाद / प्रतिदावी र िेस्रो पक्षको संलग्निा
- उपेन्द्र प्रसाद गौिम
१. पररचय
समयसापेक्ष

थप

प्रभावाकारी

बनाउन

सामाजिक

पररवितन

सँगै

प्रचतलि

कानूनी

व्यवस्थाहरुमा पररवितन, पररमाितन र सं िहिाब्ध  गददै  िानुपनने हुन्द्छ यसै सन्द्दभतमा दे वानी मुद्दाको
ु ाई र िकनारा िथा सोसँग सम्बजन्द्िि अन्द्य कायतिवति र त्यस्िा मुद्दामा
दायरी, कारबाही, सुनव
भएको तनर्तय कायातन्द्वयन सम्बन्द्िी प्रचतलि कानूनलाई सं शोिन र एकीकरर् गरी कायतिवति
ु ी दे वानी कायतिवति (सं िहिा) ऐन, २०७४
कानूनलाई सरलीकृि र समयानुकूल बनाउन मुलक
िारी भइ २०७५ भार १ दे जि प्रारम्भ हुने क्रममा रहेको छ।1
यस सं िहिामा सािवक ऐनका िवतभन्न महलहरुमा रहे का दे वानी कायतिवतिसँग सम्बजन्द्िि
कानूनी व्यवस्थाहरुलाई समय सापेक्ष सं शोिन र पररमाितन गनुक
त ो अतिररक्त सािवक ऐनमा
नभएका िर पररवतिति समयानुकूल हुनपनने केिह निवन कानूनी अबिारर्ा र सो अनुरुपका कानूनी
व्यवस्थाहरु समेि समावेश गररएको छ। िी व्यवस्थाहरु मध्ये दे वानी मुद्दाको दावी, प्रतिवाद,
प्रतिदावी र िेस्रो पक्षको सं लग्निा पतन एक हो। प्रस्िुि लेिमा सोही िवषयमा चचात गररएको
छ।
२. िवषयवस्िुको सै्ध ाजन्द्िक अविारर्ा
२.१ दावी
दावी भन्नाले कुनै काम कुरा वा जचि वस्िुमा आफ्नो पूवव
त ि हक अतिकार स्थािपि
गराउने उद्देश्यले कसै ले अको पक्षबाट आफूलाई केही कुरा ददलाउन वा भराउन गररने माग वा
जििकर भन्ने बुजिन्द्छ। यसमा आफ्नो हक अतिकार स्थािपि गराउन अरु कसै लाई केही कुरा
तनषेि गराउन वा कुनै काम कुराबाट िवस्थापन गराउने जििकर तलन पतन सिकन्द्छ। अथाति
िसको िुन कुरामा हक अतिकारको स्थािपि गराउन िोजिएको हो सो हक अतिकार प्रातिको
लातग सातिकार तनकाय समक्ष गररएको अतिकारको िोिी नै दावी हो। यसलाई िफराद पत्र
पतन भतनन्द्छ। िसको िुन कुरामा अतिकार हुन्द्छ उसले सो कुराको दावी तलई िफराद गनत


1

फ्याकल्टी/जिल्ला न्द्यायािीश, राििय न्द्याियक प्रतिष्ठान।

मुलकी दे वानी कायतिवति (सं िहिा) ऐन, २०७४ को प्रस्िावना।
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पाउँछ भन्ने तस्ध ान्द्िको आिारमा िफराद दावी सम्बन्द्िी कानूनी व्यवस्था गररएको हुन्द्छ। िफराद
दावी गनने पक्षलाई वादी वा दावीकिात भतनन्द्छ।
२.२ प्रतिवाद
कसै ले आफू िवरु्ध  तलएको िफराद दावीको सम्बन्द्िमा सो कुरा हुनपनने होइन वा
आंजशक मात्र हुनपु नने हो वा तलएको दावीभन्द्दा फरक अवस्था हो वा सो दावीको िवषय भन्द्दा
बढी दाियत्व बहन गररसकेकोले सो बढी बहन गरे को दाियत्व आफूले वादीबाट पाउनु पनने भनी
गररने दावीको िण्डनलाई प्रतिवाद भतनन्द्छ। प्रतिवाद िवतभन्न स्वरुप वा िररकाले गनत सिकन्द्छ।
ु ाईको मौकाको तस्ध ान्द्िमा आिाररि छ। कसै लाई पतन प्रतिवाद वा सुनव
ु ाईको
प्रतिवाद सुनव
मौका नददई दोषी ठहयातउन वा दाियत्व बहन गराउन पाइदै न भन्ने प्राकृतिक न्द्यायको तस्ध ान्द्ि
हो। यिह प्राकृतिक न्द्यायको तस्ध ान्द्िको आिारमा प्रतिवाद सम्बन्द्िी कानूनी व्यवस्था गररएको
ु ाईको मौका ददनुपछत भन्ने तस्ध ान्द्िको
हुन्द्छ। अथाति प्रतिवाद सम्बन्द्िी कानूनी व्यवस्थाले सुनव
ु ाईको
प्रत्याभूति गदतछ। प्रतिवाद सामान्द्यि प्रतिउत्तर पत्रद्वारा गररन्द्छ। यसबाट दुवै पक्षको सुनव
आिारमा मात्र न्द्याय तनरोपर्को तनष्कषतमा पुग्न सिकन्द्छ। प्रतिवाद गनने पक्षलाई प्रतिवादी
भतनन्द्छ।
२.३ प्रतिदावी
प्रतिवादका िवतभन्न िररका मध्ये प्रतिदावी पतन एउटा िररका हो। प्रतिदावी भन्नाले कसै ले
आफू उपर तलएको कुनै दे वानी दावीको िवषयसँग सम्बजन्द्िि िवषयमा कुनै िररकाले उक्त
दावीको दाियत्व भन्द्दा वढी दाियत्व वहन गररसकेको अवस्था हुँदा सो वढी दाियत्व बहन गरे को
कुरा िफिात वा पुनःस्थापना गराई पाउन गररने दावी हो। यसमा प्रतिवादको साथसाथै आफूले
वादीबाट पाउनु पनने केही कुराको दावी समेि गररन्द्छ। यसमा शुरु दावी गनने पक्षलाई
प्रतिवादीले, सोही दावीको िवषयसँग सम्बजन्द्िि िवषयमा वादीले पाउनु पनने भन्द्दा बढी दाियत्व
बहन गरे को हुँदा उक्त बढी दाियत्व वादीले वहन गनुप
त नने हो र सो दाियत्व वादीबाट आफूले
पाउनु पनने हो भनी शुरु दावी गनने पक्ष उपर नै प्रतिवादीले जििकर तलएको अवस्था हुन्द्छ।
ु ाईको
यसरी प्रतिदावी पतन प्रतिवादको एउटा िररका वा माध्यम भएकोले यो व्यवस्था पतन सुनव
मौका ददनुपनने तस्ध ान्द्िमा नै आिाररि छ। यसमा वादी दावीको िण्डनको साथसाथै वादीले
वहन गनुप
त नने दाियत्वको दावी सिहिको प्रतिवाद गररएको हुन्द्छ। यसमा वादी दावीको िण्डन
सिहि वादीले दावी गरे को िवषयवस्िुकै सन्द्दभतमा अथाति सोही दावीको िवषयसँग सम्बजन्द्िि
िवषयमा वादीको कारर्बाट प्रतिवादीले थप दाियत्व वहन गनत परे को अवस्थामा प्रतिवादीले सो
वढी दाियत्वको भ ुक्तानी वा पूतित वादीबाट हुनपनने दावी समेि गररएको हुन्द्छ। अथाति अब
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प्रतिवादमा प्रतिवादीको दावी समेि थपी प्रतिदावी हुनिान्द्छ। यस्िो प्रतिदावीले प्रारजम्भक
अवस्थाका वादी र प्रतिवादीको स्थान उल्याई ददन्द्छ। अथाति प्रतिदावी तलएपतछ सो प्रतिदावीको
िवषय वा सन्द्दभतमा प्रारजम्भक अवस्थाको प्रतिवादी अब प्रतिदावीकिात वादी बन्न िान्द्छ भने
प्रारजम्भक वादी अब प्रतिदावीको िवषय वा सन्द्दभतमा प्रतिवादी बन्न िान्द्छ। यो प्रतिदावीको
व्यवस्था हाम्रो सामान्द्य कानून अन्द्िगति निवन अविारर्ा हो। प्रतिदावीको जििकर प्रतिउत्तर
पत्रमा नै उल्लेि गररन्द्छ ।
२.४ िेस्रो पक्षको सं लग्निा
कुनै मुद्दामा दावी वा प्रतिवाद र प्रतिदावीको िवषयमा न्द्याय तनरोपर् वा मुद्दाको काम
कारवाही वा िकनारा र न्द्याय तनरोपर् गनने सन्द्दभतमा अको कुनै िेस्रो पक्षको हक िहि वा
सरोकार प्रभािवि हुने दे जिएमा त्यस्िो पक्षलाई समेि जिकाई तनिको दावी जििकर वा सरोकार
समेि बुिी सो समेि िवचार गरी मुद्दाको काम कारवाही वा न्द्याय तनरोपर् गनने उदे श्यले
िवचारािीन मुद्दाका पक्षहरु वाहे क त्यस्िो हक िहि वा सरोकार रहेको अन्द्य व्यजक्त वा पक्षलाई
मुद्दामा सररक गराउने कुरालाई िेस्रो पक्षको सं लग्निा भतनन्द्छ। यस्िो व्यवस्थालाई कतिपय
अवस्थामा िेस्रो पक्षको हस्िक्षेप पतन भतनन्द्छ। िर िेस्रो पक्षको सं लग्निामा सं लग्न हुने पक्षको
हक िहि वा सरोकार प्रत्यक्ष गाँतसएको दे जिन्द्छ भने िेस्रो पक्षको हस्िक्षेपमा तनिको हक
िहिको मात्र सरोकार नभई मुद्दासँग सम्बजन्द्िि बृहत्तर हक िहि वा सरोकार गाँतसएको अवस्था
ु ाईको मौका नददई दाियत्व वहन
हुनसक्छ। यो व्यवस्था पतन सरोकारवाला कसै लाई पतन सुनव
गराउन हुँदैन भन्ने तस्ध ान्द्िको आिारमा नै हक िहि वा सरोकारमा असर पनने पक्षलाई पतन
ु ाईको मौका ददनुपनने तस्ध ान्द्िमा नै आिाररि छ। अथाति वादीको दावी वा प्रतिवादीको
सुनव
प्रतिवाद वा प्रतिदावीको जििकरको िवषयले कुनै िेस्रो पक्षको हक िहि वा सरोकारमा असर वा
ु ाईको मौका ददनुपछत भन्ने प्राकृतिक
प्रभाव पनने अवस्था दे जिएमा त्यस्िो पक्षलाई समेि सुनव
न्द्यायको तस्ध ान्द्िको आिारमा नै िेस्रो पक्षको सं लग्निा सम्बन्द्िी कानूनी व्यवस्था गररएको
ु ाई वा तनर्तय गनत नपरोस वा एउटै िववादको
हुन्द्छ। यसबाट एउटै िवषयमा पटक पटक सुनव
ु ाई र कारबाही गरी
िवषयमा सरोकारवाला सबै पक्षको सरोकारको िवषयमा एकैपटक सुनव
एिककृि रुपमा न्द्याय तनरोपर् हुन सकोस भन्ने मान्द्यिा राजिन्द्छ। यसमा समय र िचतको बचि
िथा मुद्दाको व्यवस्थापन र तनर्तय कायतन्द्वयनमा सकारात्मक प्रभाव पनने अपेक्षा गररन्द्छ।
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३. दावी सम्बन्द्िी मौिुदा कानूनी व्यवस्था
कसै ले अको पक्षबाट आफूलाई केही कुरा ददलाउन वा भराउन गररने जििकर वा केही
कुरा वा जचि वस्िुमा आफ्नो हक पुग्ने भनी सो कुरा वा जचि वस्िुमा अरु कसै लाई केही काम
कुरा गनतबाट तनषेि गराउन वा सो कुरा वा जचि वस्िु वा कुराबाट िवस्थापन गराउन तलइने
जििकर हो। अको शव्दमा कुनै िवषय वा जचि वस्िुमा आफ्नो हक स्थािपि गराउनको लातग
कुनै सातिकार तनकाय समक्ष समुजचि समय तभत्र गररएको अतिकारको िोिीलाई वादी दावी वा
ु ी ऐनमा तनम्नानुसार कानूनी व्यवस्था
िफराद दावी भतनन्द्छ। यस सम्बन्द्िमा हाम्रो मौिुदा मुलक
गरे को पाइन्द्छ:
ु ी ऐनमा रहेका कानूनी व्यवस्थाहरु
३.१ िवद्यमान मुलक
नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दा र घू स िाने माग्ने सरकारी कमतचारीकै हस्िाक्षरको
तलििको सबू ि तलई नातलस गरे को घू स मुद्दामा िोसुकैले नातलस गरे पतन हुन्द्छ। सो बाहेक
अरू गैह्र मुद्दामा िसको िुन कुरामा हक पुग्छ उसले सो कुरामा दावी गरी नातलस ददए मात्र
लाग्छ2। यसबाट केही िवशेष अवस्थामा बाहे क िसको िुन कुरामा हक पुग्छ उसै ले मात्र दावी
तलन पाउँछ भन्ने कुरा दे जिन्द्छ। अथाति हकदै या हुनेले मात्र दावी तलन पाउने तस्ध ान्द्िको
आिारमा यो कानूनी व्यवस्था गररएको पाइन्द्छ।
त्यसै गरी अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपतछ सो फैसला उपर ऐन बमोजिमको पुनरावेदन
नभई सोही मुद्दामा उसै िगतडयाका नाउँको िफरादपत्र तलई सुन्न हुँदैन। तलएको भए पतन
िाररि गररददनु पछत3। यो कानू नी व्यवस्था कसै ले पतन एउटै िवषयमा पटक पटक दावी तलन
वा मुद्दा गनत पाइदै न भन्ने प्राङ्नन्द्यायको तस्ध ान्द्िमा आिाररि छ। प्राङ्नन्द्यायको तस्ध ान्द्ि अनुसार
समान पक्षले समान पक्ष उपर समान िवषयमा समान िहमा पटक पटक मुद्दा गनत पाइदै न। िर
यस व्यवस्थाले िल्लो िहको तनर्तय उपर उपल्लो िहमा पुनरावेदन गनत पाउने कुरालाई तनषेि
गददै  न।
त्यसै गरी फैसला तडसतमस तमलापत्र िारे ि भएका मुद्दामा सो फैसला तडसतमस तमलापत्र
िाररि भएकाले अकातको हक समेि िाने भएको रहेछ भने िसको हक िानेछ त्यसै ले थाहा
पाएका पैंिीस ददनतभत्र यसमा हाम्रो पतन हक लाग्छ यसले मात्र हारी वा तडसतमस िारे ि
तमलापत्र गराएकोले हाम्रो हक िाने होइन भनी आफनो हक ितिमा िगतडयाका नाउँमा नातलस
ददए इन्द्साफ गररददनु पछत4। यो कानूनी व्यवस्था आफ्नो हक प्रति आफै िागरुप रहनु पछत
2
3
4

ु ी ऐन अ.बं. ८२ नं.।
मुलक

ु ी ऐन अ.बं. ८५ नं.।
मुलक

ु ी ऐन अ.बं. ८६ नं.।
मुलक
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अथाति आफ्नो हक अतिकार हनन भएको थाहा पाएर पतन उजचि समयमा आफ्नो हक प्रति
उदातसन रहनेलाई कानूनले म्ध ि गनत सक्दै न भन्ने तस्ध ान्द्िमा आिाररि छ।
मुद्दाको िवषय वा प्रकृतिबाट नेपाल सरकारको वा सावतितनक िहि वा सरोकार तनिहि
रहेको मुद्दा नेपाल सरकारले वा अड्डाको अनुमति तलई सवतसािारर् िो सुकैले पतन वादी भै
चलाउन सक्नेछ। अनुमतिका लातग तनवेदन ददं दा िफरादपत्र साथै ददनु पछत।

5

यो कानूनी

व्यवस्थाले सावतितनक सम्पति वा सावतितनक िहि र सरोकारको िवषयमा िवशेष व्यवस्था गरी
बृहत्तर िहिको सं रक्षर्मा िोड ददएको पाइन्द्छ। यो व्यवस्था हकदै या नभएको िवषयमा पतन
िफराद ददन सिकने अपवादको रुपमा रहे को दे जिन्द्छ।
३.२ दे वानी कायतिवति सं िहिा, २०७४ ले गरे का कानूनी व्यवस्थाहरु
“िफरादपत्र” भन्नाले कुनै िवषयमा आफ्नो हक, िहि वा सरोकार कायम गनत वा दावी
कायातन्द्वयन गनत माग गरी पेश गरे को उिुरी, नातलस, दावी वा तनवेदन सम्िनु पछत र सो शब्दले
िफरादपत्र सरहको बयान वा प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेि गररएको प्रतिदावी समेिलाई िनाउँछ।

6

दे वानी कायतिवति सं िहिाले दावीको रुपमा पेश गररने िफरादपत्रको स्पष्ट पररभाषा गरे को छ।
 िफराद दावी गनत हकदै या हुन ु पनने: अदालिमा िफरादपत्र दायर गनत चाहने व्यजक्तले कुनै दावी
तलन तनिमा अतिकार रहेको वा त्यस्िो दावीको सम्बन्द्िमा तनिको कानूनसम्मि िहि वा
सरोकार रहे को व्यहोरा िफरादपत्रमा उल्लेि गरी तनिको हकदै या रहेको कुरा दे िाउनु
पननेछ7। यो कानूनी व्यवस्था आिसम्म हामीहरुले कानूनी तस्ध ान्द्िको रुपमा मात्र िान्द्दै
,बुझ्दै र अभ्यास गददै  आएको प्रस्िुि सं िहिाले दे वानी कायतिवतिका सामान्द्य तस्ध ान्द्िको
ु ी
रुपमा उल्लेि गरे को छ। यस तस्ध ान्द्िको सामान्द्य अविारर्ा हालको मौिुदा मुलक
ऐनको अदालिी वन्द्दोबस्िको ८२ नं मा पतन रहेकोमा सं िहिाको नयाँ कानूनी व्यवस्थाले
थप स्पष्ट र बाध्यात्मक बनाएको दे जिन्द्छ।
यस सं िहिाको पररच्छे द–७ अन्द्िगति िफरादपत्र िथा दावी प्रस्िुिी सम्बन्द्िी तनम्नानुसार
कानूनी व्यवस्था गरे को पाइन्द्छ:
 दावी पेश गनुत पनने

5
6
7
8

8

ु ी ऐन अ.बं. १० नं ।
मुलक

दे वानी कायतिवति (सं िहिा) ऐन, २०७४ को दफा २ को िण्ड (ञ)।
दे वानी कायतिवति (सं िहिा) ऐन २०७४ को दफा १०।
ऐिन, दफा ८५।
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कसै ले कानून बमोजिम दावी तलएको कुरालाई प्रचलन गराउन चाहेमा अदालि समक्ष
त्यस्िो दावी तलनु पननेछ। यो कानूनी व्यवस्थाले कसै ले आफ्नो हक अतिकार हनन भयो
भनेर मात्र हुँदैन सो९को प्रचलन गराउन चाहने हो भने उसले मौकैमा सातिकार तनकाय
समक्ष दावी प्रस्िुि गरे मा मात्र उपचार पाउन सक्ने कुराको प्रत्याभूि गरे को दे जिन्द्छ।
 हक पुग्ने िवषयमा िफराद ददनु पनने 9
यस पररच्छे दमा अन्द्यथा लेजिएकोमा बाहेक िफरादपत्र ददँदा आफ्नो हक पुग्ने िवषयमा मात्र
दावी गरी िफरादपत्र ददनु पननेछ। यो कानूनी व्यवस्थाले िसको िुन कुरामा हक पुग्छ
उसले मात्र त्यति हक प्रचलन गराउन दावी तलन पाउँछ भन्ने तस्ध ान्द्िलाई कानूनी मान्द्यिा
प्रदान गरे को छ। अथाति कुनै कुराको हक दावी गनतलाई हकदै या हुनपनने वाध्यात्मक यो
व्यवस्थाले हकदै याको अभावमा दावी तलन नपाइने व्यवस्थाको प्रत्याभूिी गरे को छ। नयाँ
ु ी ऐनको अदालिी वन्द्दोवस्िको ८२ नं
सं िहिाले गरे को यो व्यवस्था हालको मौिुदा मुलक
ले गरे को व्यवस्थाको तनरन्द्िरिा रहेको दे जिन्द्छ।
 एउटै िफरादपत्र ददन सक्ने

10

कुनै व्यजक्तले अको व्यजक्त िवरु्ध  दे वानी प्रकृतिको कुनै दावी र त्यससँग सम्बजन्द्िि
ितिसुकै िवषय भएपतन त्यस्िो िवषयमा एउटै िफरादपत्र दायर गनत सक्नेछ। नयाँ सं िहिाले
ु ी ऐनको अदालिी वन्द्दोवस्िको ७२नं को
गरे को प्रस्िुि कानूनी व्यवस्था हालको मुलक
तनरन्द्िरिाको रुपमा रहे को दे जिन्द्छ।
 एकपटक मात्र िफरादपत्र ददनु पनने

11

कुनै व्यजक्तले एकै िवषयमा कुनै व्यजक्त उपर एक अदालिमा िफरादपत्र ददई सकेपतछ त्यही
िवषयमा त्यस्िो अदालि वा अन्द्य कुनै अदालिमा त्यस्िो व्यजक्त उपर अको िफराद
ददनसक्ने छै न। प्राङ्नन्द्यायको तस्ध ान्द्िमा आिाररि प्रस्िुि कानूनी व्यवस्था पतन हालको
ु ी ऐनको अदालिी वन्द्दोवस्िको ८५ नं को तनरन्द्िरिाको रुपमा रहेको दे जिन्द्छ।
मुलक
 अनुमति तलई िफराद ददन सिकने12
नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहको हक, िहि वा सरोकार वा सावतितनक िहि
वा सरोकार तनिहि रहेको िववादमा अदालिको अनुमति तलई िोसुकैले िफरादपत्र ददन
सक्छे । यो व्यवस्थाले सावतितनक सम्पिी िथा िहि र सरोकारलाई िवशेष महत्व ददइ

9
10
11
12

ऐिन, दफा ८६।

ऐिन, दफा ८७।

ऐिन‚ दफा ८९।

ऐिन‚ दफा ९१।
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हकदै याको उदार व्यवस्था गरको पाइन्द्छ। नयाँ सं िहिाले गरे को प्रस्िुि कानूनी व्यवस्था
ु ी ऐनको अदालिी वन्द्दोवस्िको १० नं. को तनरन्द्िरिाको रुपमा रहेको
पतन हालको मुलक
दे जिन्द्छ।
 हक कायम गराउन िफरादपत्र ददन सक्ने13
अदालिबाट कुनै मुद्दा तडसतमस, िारे ि वा फैसला वा तमलापत्रको कारर्बाट िेस्रो पक्षको
हक समेि प्रभािवि भएको रहे छ भने त्यस्िो व्यजक्तले थाहा पाएको तमतिले पैँ िीस ददनतभत्र
त्यस्िो फैसला वा तमलापत्र बदर गराई आफ्नो हक कायम गराई माग्न िफरादपत्र ददन
सक्नेछ। यसले आफ्नो हकप्रति सचेि रहनपनने कुराको साथसाथै एकाको कारर्ले अकातको
हक हनन हुन सक्दै न भन्ने कुराको प्रत्याभूि गरे को दे जिन्द्छ। नयाँ सं िहिाको प्रस्िुि कानूनी
ु ी ऐनको अदालिी वन्द्दोवस्िको ८६ नं को तनरन्द्िरिाको रुपमा
व्यवस्था पतन हालको मुलक
रहेको दे जिन्द्छ।
 फैसला भएको िवषयमा िफरादपत्र ददन नहुने

14

कुनै िवषयमा एक पटक फैसला भएपतछ त्यस्िो फैसला उपर कानून बमोजिम पुनरावेदन
नगरी सोही िवषयमा उही व्यजक्त उपर सोही पक्षले िफरादपत्र ददन सक्नेछैन। प्राङ्नन्द्याय
ु ी ऐनको अदालिी
सम्बन्द्िी नयाँ सं िहिाले गरे को प्रस्िुि कानूनी व्यवस्था पतन हालको मुलक
वन्द्दोवस्िको ८५ नं को व्यवस्थाको पररमाितन सिहि तनरन्द्िरिाको रुपमा रहेको दे जिन्द्छ।
 िफराद दावी स्पष्ट हुन ु पनने 15
िफरादपत्र ददँदा वादीले कुन िवषयमा के कस्िो दावी गरे को हो र त्यस्िो दावी कुन कुन
आिार र प्रमार् बमोजिम गररएको हो सो कुरा िकटानीसाथ िफरादपत्रमा िुलाउनु पननेछ।
प्रस्िुि कानूनी व्यवस्थाले अष्पष्ट दावीको अथत नरहने व्यवस्था गरे को पाइन्द्छ।
 िफराद दस्िुर
ु ी
िफरादपत्र ददँदा दुई सय रुपैयाँ िफराद दस्िुर लाग्नेछ। यो व्यवस्था िविमान मुलक
ऐनको अदालिी बन्द्दोवस्िको महलको ७५ नं, को पररमाितन सिहिको तनरन्द्िरिा रहे को
दे जिन्द्छ।

13
14
15

ऐिन‚ दफा ९२।

ऐिन‚ दफा ९४।

ऐिन‚ दफा ९६।
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४. प्रतिवाद सम्बन्द्िी व्यवस्था
प्रतिवाद भन्नाले कसै ले आफू उपर गरे को दावीको िण्डन गनुत हो। प्रतिवाद पेश गनने
ु ाईको मौकाको प्रत्याभूि गदतछ। प्रतिवाद
कुरा प्राकृतिक न्द्यायसँग सम्बजन्द्िि छ। यसले सुनव
पेश गनने कुरा आफू उपर माग गररएको तिनुत वुिाउनु पनने कुरा तिनत बुिाउन पनने होइन वा
आंजशक मात्र तिनत बुिाउन पनने हो भन्ने कुरासँग सम्बजन्द्िि छ। प्रतिवाद पेश गनने कुरा आफूले
तिरी वुिाई सकेको कुरा वा आफूले दावीको दाियत्व भन्द्दा बढी दाियत्व बहन गररसकेको भन्ने
कुरा भन्न पाउने अवसरसँग सम्बजन्द्िि छ।
प्रतिवाद, प्रतिउत्तरपत्र वा प्रतिदावी वा प्रतिवादी कायम हुने अवस्था वा प्रतिउत्तरपत्र

ु ी ऐनको अ
सरहको पुनरावेदनको (म्याद बदर भएमा नयाँ सं िहिाको दफा ११८ र हालको मुलक
वं २०८ नं ) माध्यमबाट प्रतिवाद गनत सिकन्द्छ। प्रतिदावी हाम्रो सन्द्दभतमा सामान्द्य कानून
अन्द्िगति निवन अविारर् हो। यस अजघ मध्यस्थिा ऐन, २०५५मा प्रतिवादी सम्बन्द्िी व्यवस्था
गररएको पाइन्द्छ।
प्रतिवाद पेश गनने कुरा दावी गननेले गलि दावी गरे को भनी वा िवषयबस्िु नै नभएको वा
फरक भएको अवस्थाको बर्तन गनने वा वादी दावीको िण्डन गनने िवषयसँग सम्बजन्द्िि छ। यो
ु ी ऐन अदालिी बन्द्दोवस्िको १२८ नं ले वादीले
व्यवस्था सािवक दे जिकै तथयो। मौिुदा मुलक
पक्रे बमोजिम इन्द्साफ गनुप
त नने कुराको िवाफ लेजि ल्याएको मात्र प्रतिउत्तर तलन हुन्द्छ भन्ने
कानूनी व्यवस्था गरे को हुँदा आिसम्म प्रतिवाद भन्नाले वादी दावीको िवाफ िण्डन मात्र हो भन्ने
बुजिएको अवस्था छ। िर अब प्रतिदावी सम्बन्द्िी नयाँ कानू नी व्यवस्थाले प्रतिवाद भन्नाले वादी
दावीको िण्डन मात्र नभई सोही िवषयमा प्रतिवादीले वादी उपर तलने थप दावीलाई समेि
ु हुन्द्छ। अथाति
बुझ्नपनने हुन्द्छ। िर हालसम्मको सं रचनामा वादी दावीबाट तनर्तय िवन्द्दुशरु
प्रतिवाद केवल दावीको िण्डनमा मात्र सीतमि रही वादी दावीको िवषयमा मात्र सीतमि रिह
तनर्तय गनने प्रचलन कायम छ। प्रतिवाद गनने मुय य माध्यमहरु तनम्नानुसार छन: :४.१ प्रतिउत्तरपत्र
आिसम्म हामीहरुले अभ्यास गररआएको प्रचलन अनुसार प्रतिवादको सामान्द्य िररका
प्रतिउत्तरपत्र नै हो। प्रतिउत्तरपत्र प्राकृतिक न्द्यायको तस्ध ान्द्ि "audi alteram partem" "let the
ु ाईको तस्ध ान्द्िसँग सम्बजन्द्िि छ। अथाति प्रतिउत्तर प्रतिवाद गनने
other side be heard" भन्ने सुनव
ु ाईको मौकाको प्रत्याभूि गदतछ। मुलक
ु ी ऐनको अदालिी बन्द्दोवस्िको
माध्यम हो र यसले सुनव
महलको ५१ र १०२ नं को प्रतिउत्तर लगाउन ३० ददने म्याद ददने कुराले पतन प्रतिवादको
व्यवस्थाको प्रत्याभूि गरे को दे जिन्द्छ भने सोही महलको १२८ नं ले वादीले पक्रे बमोजिम
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इन्द्साफ गनुप
त नने कुराको िवाफ लेजि ल्याएको मात्र प्रतिउत्तर तलन हुन्द्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था
गरे को हुँदा प्रतिउत्तर पत्र केवल वादी दावीको िण्डनमा मात्र सीतमि रहनु पनने अवस्था
दे जिन्द्छ। नयाँ दे वानी कायतिवति सं िहिाको दफा ११९ ले प्रतिउत्तरपत्र म्याद िामेल भएको
तमतिले एक्काईस ददनतभत्र ददनुपनने र प्रतिउत्तरपत्र अनुसूची-९ मा िोिकएको ढाँचामा ददनुपनने भनी
प्रतिउत्तरपत्र सम्बन्द्िी सािवकको व्यवस्थाको पररमाितन सिहि थप स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरे को
पाइन्द्छ। हालको प्रतिउत्तर लगाउन पाउने ३० ददनको अवतिलाई नयाँ सं िहिाले २१ ददन
कायम गरी वितमान सािन श्रोिको उपलब्ििा िथा उपयोगको आिारमा तछटो छररिो न्द्यायको
प्रत्याभूि गनत िोिेको दे जिन्द्छ।
यस कायतिवति (सं िहिा) ऐनको पररच्छे द–९ मा भएको प्रतिउत्तरपत्र िथा प्रतिदावी सम्बन्द्िी
व्यवस्थाहरु


प्रतिउत्तरपत्र पेश गनुत पनने

16

प्रतिवादीलाई म्याद िामेल भएको तमतिले एक्काईस ददनतभत्र प्रतिवादीले सम्बजन्द्िि
अदालिमा प्रतिउत्तरपत्र पेश गनुत पननेछ। सामान्द्यि उल्लेजिि अवतिभन्द्दा पतछ पेश गनत
ल्याएको प्रतिउत्तरपत्र दिात हुने छै न र दिात भएको भए पतन त्यस्िो प्रतिउत्तरपत्रलाई
अदालिले स्वीकार गनने छै न। यो कानूनी व्यवस्थाले प्रतिउत्तरपत्र लगाउने सािवकको तिस
ददनको अवतिलाई घटाइ एक्काईस ददन कायम गरी समय सापेक्ष तछटो छररिो न्द्यायको
अपेक्षा गरे को दे जिन्द्छ।


प्रतिउत्तरपत्रको ढाँचा

17

प्रतिउत्तरपत्र ददँदा अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा ियार गरी ददनु पननेछ। यसले
बुँदागि रुपमा स्पष्ट र सिटक िवाफ सिहिको एिककृि प्रर्ाली अपनाउन िोड ददएको
पाइन्द्छ।


प्रतिउत्तरपत्र दिात गनने

18

प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र दिात गनत ल्याएमा अदालिले त्यस्िो प्रतिउत्तरपत्र म्यादतभत्र
परे वा नपरे को र रीिपूवक
त
भए वा नभएको िाँची म्यादतभत्र परे को र रीिपूवक
त
भएको

16
17
18

ऐिन‚ दफा ११९।

ऐिन‚ दफा १२०।

ऐिन‚ दफा १२२।
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दे जिएमा त्यस्िो प्रतिउत्तरपत्र दिात गरी सम्बजन्द्िि पक्षलाई अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा
त्यसको भरपाई ददनु पननेछ। यसले प्रतिउत्तरपत्र दिातको प्रत्याभूि गरे को पाइन्द्छ।
प्रतिउत्तरपत्र िाँच गदात म्याद नाघी ल्याएको वा रीि नपुगेको दे जिएमा अदालिले
त्यसको कारर् प्रतिउत्तरपत्रमा िुलाई दरपीठ गररददनु पननेछ।


प्रतिउत्तरपत्र दस्िुर

19

ु ी
प्रतिउत्तरपत्र पेश गदात दुई सय रुपैयाँ दस्िुर लाग्नेछ। यो व्यवस्था हालको मुलक
ऐनको अदालिी वन्द्दोवस्िको ७५ नं. को पररमाितन सिहिको तनरन्द्िरिाको रुपमा रहे को
छ।
४.२ प्रतिदावी (Counter claim) सम्बन्द्िी व्यवस्था
नयाँ सं िहिाले गरे को प्रतिदावी सम्बन्द्िी व्यवस्था हाम्रो सामान्द्य कानून अन्द्िगति
निवन व्यवस्था भएिापतन प्रतिदावी सम्बन्द्िी व्यवस्था पतन प्रतिवादको एउटा माध्यम वा
िररका नै हो।

19



Counterclaim – Philosophy 20
The philosophy behind making a counter claim is that when you create an
argument, a counterclaim automatically arises. This is because of the asymmetry
(irregularity) between positive and negative, in terms of burden of proof and other aspects
of knowledge. Therefore, a claim made to rebut (deny or show to be false) a previous
claim is called a counter claim.



Counterclaim – Meaning21 : A counterclaim is a claim made by a defendant opposing
the claim of the plaintiff and seeking some relief from the plaintiff for the defendant.
However, a defendant usually cannot make a counter-claim if it is not possible to make
the same claim by starting a lawsuit.
In general a counterclaim must contain facts sufficient to support the granting of
relief to the defendant if the facts are proved to be true. These facts may refer to the same
event that gave rise to the plaintiff's cause of action or they may refer to an entirely
different claim that the defendant has against the plaintiff.
Where there is more than one party on a side, a counterclaim may be made by
any defendant against any plaintiff or plaintiffs.

ऐिन‚ दफा १२५।

20

राििय न्द्याियक प्रतिष्ठानद्वारा सं चातलि प्रजशक्षक प्रजशक्षर् िातलममा वररष्ठ अतिवक्ता श्री सुजशल कुमार पन्द्ि्ध ारा िविररि

21
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पाठ्यसामग्री।
पाठ्यसामग्री।
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Counter Claims in Civil Suits22
A Counter-claim is “a claim made by the defendant in a suit against the
plaintiff”. It can be stated as follows:1) It is an independent claim
2) It is separable from the plaintiff’s claim, and
3) It is enforceable by a cross-action in favour of the defendant
Before 1976, there was no provision regarding the counterclaim in the Code of
Civil Procedure. In order to prevent multiplicity of proceedings, the Law Commission of
India favoured the conceding of a right to make a counter claim to the defendant. This
right was in addition to a counter-claim in the same suit.

Under the United States Federal Rules of Civil Procedure 23 In U.S. federal
courts, counterclaims can arise on various occasions, including e.g.:an attempt by the
defendant to offset or reduce the amount/implications of the plaintiff's claim; a different
claim by the defendant against the plaintiff; a claim by an impleaded (take proceedings
against) third-party defendant against the original defendant acting as a third-party
plaintiff; a claim by any party against another party who has made a cross claim against
him.
Types of Counterclaim24
 Compulsory Counterclaim – Compulsory counterclaim arises from an even where the
defendant is required to make a counterclaim in an answer if the counterclaim arises from
the same transaction or occurrence on which the plaintiff is suing. This is called a
compulsory counterclaim because the claim must be made in response to the plaintiff's
complaint and cannot be made later or in a separate lawsuit.
Example - A car accident between A and B leads to a personal injury lawsuit.
But the defendant asserts a compulsory counterclaim that the plaintiff actually owes
(To bear toward a person) him/her damages for injuries. A compulsory counterclaim
generally must be a part of the initial answer to the plaintiff’s action and cannot be made
later in the suit or in a separate lawsuit. In other words, if the defendant fails to sue on the
claim now, s/he cannot sue in the future on that same claim.
 Permissive Counterclaims - Permissive counterclaim arises from an event unrelated to the
suit of plaintiff. Permissive counterclaims can be made even at the later stage of the suit
or in a different suit.
Example0- A breaks his leg while visiting the home of B. A sues B alleging
(claim) that B negligently left her child’s roller skate on her front porch which resulted in
the accident. On the other hand, in a permissive counterclaim, ‘ B’ asserts that A owes

22
23
24

A Study By Prof (Dr) Mukund Sarda ( http://bvpnlcpune.org/Article/Counter Claims) हेरेको तमति २०७४।१२।२४

https://en.wikipedia.org/wiki/Counterclaim हेरेको तमति २०७४।१२।२४।
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her money. The court will rule separately on the respective claims of plaintiff and
defendant. This case will involve respective allegations of negligence and bad debt.
Benefits of making a counter claim
 A counterclaim contains assertions that the defendant could have made by starting a
lawsuit if the plaintiff had not already begun the action.
 It is governed by many of the same rules that regulate the claims made by a plaintiff
except, it is a part of the answer that the defendant produces in response to the
plaintiff’s complaint. Counter-claim result in the following advantages (By Prof
(Dr) Mukund Sarda)25:i. Saving the time of the courts, particularly in the context of huge pendency of
cases over a long period of time;
ii. Eliminate the inconvenience of the parties to filing fresh litigation, on the issues
which could be well-resolved in the present suit itself; This would also result in
the avoidance of multiplicity of proceedings and
iii. Help in the early disposal of cases which otherwise, would have been
inordinately delayed.
उल्लेजिि कुराहरुको आिारमा प्रतिदावी दे वानी मुद्दामा मात्र सीतमि हुन्द्छ । यो
स्विन्द्त्र दावी हो।
प्रतिदावी गदात प्रतिवादीले वादी पक्षबाट केही उपचारको अपेक्षा रािेकै हुनपु छत |
प्रतिदावीले वादी र प्रतिवादीको स्थान उल्याइ ददन्द्छ। अथाति अब प्रतिदावीको सम्बन्द्िमा
पिहलाको प्रतिवादी अब वादी बन्न िान्द्छ भने पिहलाको वादी अब प्रतिवादी बन्न िान्द्छ।
अब अदालिले दुबै दावीहरुलाई मूल्याङ्कन गरे र मात्र फैसला गनुप
त छत। प्रतिदावी गननेले
अदालिी शुल्क दाजिल गरे पतछ मात्र प्रतिदावी कायम हुने कानूनी व्यवस्था छ26।
हामी कहाँ अब प्रतिवादमा प्रतिदावी थपी सामान्द्य कानूनको रुपमा नयाँ अभ्यासको
थालनी भएको छ। यसले िववादलाई अजन्द्िम िवन्द्दुमा पुयातउँछ भन्ने मान्द्यिा राजिन्द्छ।
यसबाट समान पक्षहरु िवच एउटै िववादको िवषयमा पटक पटक मुद्दा गनत पनने अवस्थाको
अन्द्त्य हुन्द्छ। प्रतिदावी प्राचीन कानूनी सं रचनामा तथएन। िरपतन दुवै पक्षको कुरा सुन्नपनने
मान्द्यिा कायम छ। हाम्रो कानू नी व्यवस्था अन्द्िगति मध्यस्थिा ऐन, २०५५ मा प्रतिदावीको
व्यवस्थालाई िवशेष कानूनको रुपमा स्वीकार गररसकेको अवस्था छ।
अब सामान्द्य कानूनको रुपमा पतन प्रतिदावी सम्बन्द्िी नयाँ अभ्यासको थालनी
भएकोले हालसम्मको दावीमा मात्र सीतमि रही तनर्तय गनत पनने मान्द्यिा र अभ्यासमा पररवितन
आउने दे जिन्द्छ। यसबाट एिककृि रुपमा िववादको अजन्द्िम न्द्याियक समािान हुन नसकेको

25
26

http://bvpnlcpune.org/Article/Counter Claims हेरेको तमति २०७४।१२।२४।
दे वानी कायतिविी (सं िहिा) ऐन दफा १२१(७) ।
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भन्ने िन गुनासो िथा एउटै िववादको फरक फरक िवषयमा पटक पटक दोहोरो मुद्दा गनतपनने
अवस्थाको अन्द्त्य हुने दे जिन्द्छ। प्रतिदावी वादी दावीको िवषयमा सीतमि हुने भएकोले हाम्रो
नयाँ सं िहिाले पतन प्रतिदावीको दायरालाई वादीदावीको िवषयमामात्र सीतमि गरे को छ27।


प्रतिदावी (counter claim) सम्बन्द्िी मध्यस्थिा ऐन २०५५ को कानूनी व्यवस्था


दफा २ (च) “प्रतिदावी” भन्नाले दावी गनने पक्ष उपर प्रतिवाद गनने पक्षले गरे को दावी
सम्िनुपछत।



दफा २ (छ) “प्रत्युजक्त” भन्नाले प्रतिवादी िवरु्ध  दावी गनने पक्षले गरे को प्रतिवाद सम्िनु
पछत।



दफा १४. दावी, प्रतिदावी, प्रतिवाद वा प्रत्युजक्त पेश गनने (सान्द्दतभतक प्राविान मात्र)
 दावी पेश भएपतछ सम्िौिामा अन्द्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहे क अको पक्षले दावी
प्राि गरे को िीस ददनतभत्र त्यस्िो दावी उपर प्रतिवाद पेश गनुत पनने छ।
 म्यादतभत्र अको पक्षले प्रतिवाद र सो सम्बन्द्िमा तनिको कुनै प्रतिदावी भए सो
समेि पेश गनुत पननेछ र तनिले प्रतिदावी समेि पेश गरे मा मध्यस्थले त्यस्िो
प्रतिदावी उपर प्रत्युजक्त पेश गनत दावी पेश गनने पक्षलाई पन्द्र ददनको म्याद ददनु
पननेछ र त्यसरी प्रत्युजक्त पेश भएकोमा प्रतिदावी पेश गनने पक्षलाई त्यसको एकप्रति
उपलब्ि गराउनु पननेछ।



ु ी दे वानी कायतिवति (संिहिा) ऐन, २०७४ को कानूनी व्यवस्था
मुलक


दे वानी कायतिवति (सं िहिा) ऐनको दफा २ (ि) “प्रतिदावी” भन्नाले वादीले दावी गरे को
दावी उपर प्रतिवादीले गरे को दावी सं िनु पछत।



दफा २(ञ) “िफरादपत्र” भन्नाले प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेि गररएको प्रतिदावी समेिलाई
िनाउँछ। यसबाट प्रतिदावीलाई पतन िफरादको रुपमा पररभािषि गरे को दे जिन्द्छ।



प्रतिदावी पेश गनत सिकने28 :
प्रतिउत्तरपत्र पेश गदात प्रतिवादीले वादी िवरु्ध  कुनै दावी तलन चाहेमा त्यस्िो दावी
तलन सक्नेछ र तनिले त्यस्िो दावी तलएमा प्रतिदावी तलएको मातननेछ।
सो बमोजिमको प्रतिदावी िफराद दावीको िवषयमा सीतमि रहे को र त्यस्िो प्रतिदावी
प्रतिउत्तरपत्रमा नै उल्लेि भएको हुन ु पननेछ। यसरी प्रतिदावी तलइएकोमा प्रतिउत्तरपत्रको

27
28

दे वानी कायत िविी (सं िहिा) ऐन दफा १२१(२)।
ऐिन‚ दफा १२१।
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प्रतितलिप पेश गनुत पननेछ र पेश भएका दुईप्रति प्रतिउत्तरपत्रमध्ये एकप्रति प्रतिउत्तरपत्र
अदालिले प्रतिउत्तरपत्र पेश भए लगिै पतछ अदालिबाट तनिातररि िाररिका ददन उपजस्थि
हुने वादी वा तनिको वाररसलाई बुिाउनु पननेछ। त्यसरी प्रतिउत्तरपत्र बुिाएको पन्द्र
ददनतभत्र वादीले प्रतिदावी स्वीकार गरे को वा इन्द्कार गरे को व्यहोराको तलजिि प्रतिवाद
अदालिमा पेश गनुत पननेछ। प्रतिवादीले प्रतिउत्तर सरहको बयान अदालि समक्ष ददँदा तनिले
प्रतिदावी समेि तलएको भए अदालिले त्यस्िो बयानको अतभलेिको एक प्रति वादीलाई
उपलब्ि गराउनु पननेछ।
प्रतिवादीले यस दफा बमोजिम प्रतिदावी तलएकोमा अदालिले प्रतिदावी तलने पक्षलाई
साि ददनतभत्र पररच्छे द-6 बमोजिमको अदालिी शुल्क दाजिला गनत आदे श ददनेछ र त्यसरी
ददएको आदे श बमोजिम प्रतिवादीले अदालिी शुल्क बुिाएकोमा मात्र तनिको प्रतिदावी कायम
हुनेछ।
४.३ िेस्रो पक्षको सं लग्निा (Third Party Intervention /Involvement)
िेस्रो पक्षको सं लग्निा पतन प्रतिवादको एउटा िररका वा माध्यम नै हो। कुनै मुद्दाको
कारबाही हुँदा कुनै अन्द्य व्यजक्तको हक, िहि, दावी वा सरोकार प्रभािवि हुने अवस्था
दे जिएमा वा तनिले उक्त मुद्दाको कारबाहीबाट आफ्नो हक िहिमा असर पनने कुराको दावी
गरे मा वा िफराद वा प्रतिउत्तर लेिबाट िफराद दावीको िवषयमा अन्द्य व्यजक्तको समेि
सं लग्निा दे जिएमा मुद्दाको कारवाहीमा तनिलाई सहभागी गराउने वा सहभागी हुन ददने
ु ाईको
कुरालाई िेस्रो पक्षको सं लग्निा भतनन्द्छ। यो व्यवस्था पतन प्रभािवि पक्षलाई सुनव
मौका ददनुपनने तस्ध ान्द्िमा आिाररि छ।


29

Third party intervention or involvement:29
Usually a suit with claims on any matter can be filed by a person who has
Locus Standi on the matter. Locus Standi is the right or capacity to bring an action or
to appear in a court. No one can sue in the name of another. However, an exception
is provided to protect the interest of a non party by approaching the court thorough
an intervention in an ongoing law suit.
The basic rational for intervention is that a judgment in a
particular case may affect the rights of nonparties, who ideally should have the right
to be heard.
Intervention is not to be confused with joiner which involves requiring all
parties who have similar claims to join in the same lawsuit to prevent needless

राििय न्द्याियक प्रतिष्ठान ्ध ारा सं चातलि प्रजशक्षक प्रजशक्षर् िातलममा वररष्ठ अतिवक्ता श्री सुजशल कुमार पन्द्ि्ध ारा िविररि
पाठ्यसामाग्री।
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repetitious trials based on the same facts and legal questions, called multiplicity of
actions.
Interveners are expected to stick to issues that are closely and directly
related to the original case. The purpose of this rule is to protect the original parties
from wasted time, money, and energy caused by interveners who want to argue about
something other than the issues in the original case.
The intervention is made either for the purpose of being joined to the
plaintiff, and to claim the same thing he does, or some other thing connected with it;
or to join the defendant, and with him to oppose the claim of the plaintiff, which it is
his interest to defeat.
Types of intervene
1. Intervention as of right, where the party intervening, known as the intervener, has an
interest in property or a transaction which is subject to a lawsuit. The intervener must
show that the judgment of the ongoing lawsuit has the potential to impair his or her
interests. The intervener must show that his or her interests are not represented by
either party in the lawsuit. Once this is shown, the intervener has the inherent right to
enter the lawsuit and does not need the permission of a party or the court to do so.
2. Permissive Intervention - The alternative form of intervention, allows for
intervention where the intervener’s claim or defense has a common question of law
or fact with the ongoing lawsuit. Permissive intervention is subject to the discretion
of the sitting court. The court may decide to allow or disallow the intervention in this
case.
When arguing for a “permissive” intervention, the person intervening must
show that either:
A statute creates a conditional right to intervene, or; The intervenor’s claim
or defense shares a common question of law or fact with the issues in the case.
Who can intervene?
Third party interventions have the advantage of enabling more objective
information and neutral argument to be presented. The third party intervener might want
to present themselves as an expert, there to assist the court itself rather one of the other
parties. Interveners of this kind are known as Amicus curiae, a Latin phrase literally
translated as "friend of the court".30
४.३.१ हाम्रो कानूनी व्यवस्था र अभ्यास


ु ी ऐन
प्रचतलि मुलक
ु ी ऐन अ वं.१३९ नं. वादी प्रतिवादीका पेटबोलीमा लेजिएको मातनस नबुिी
मुलक
मुद्दा नतछतनने दे जिएमा प्रमार्का िवरले अड्डाबाट बुझ्नु हुन्द्छ। सो बुझ्दा प्रतिवादी सरह

30

The public law project: a practical guide, "Third party intervention", 2008
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कारर्ी दे जिन आएमा प्रतिवादी सरह प्रमार् समेि िुलाई बयान तलई कारर्ी सरह नै
िारे िमा रािी उसले ददएको प्रमार्समेि बुिी र सो व्यजक्त प्रमार् सरहसम्म दे जिएमा
बयानसम्म गराई फैसला गनुप
त छत।
प्रस्िुि कानूनी व्यवस्था हे दात पेटबोलीमा लेजिएको मातनस नबुिी मुद्दा नतछतनने
दे जिएमा प्रमार्का िवरले अड्डाबाट बुझ्नु हुन्द्छ भन्ने वाक्यांश प्रयोग केवल प्रमार्को
रुपमा मात्र िेस्रो पक्षलाई बुझ्न सिकने अवस्था दे जिन्द्छ िापतन हाम्रो अभ्यासमा प्रायः
अं जशयाराको रुपमा बुझ्ने गररएको पाइन्द्छ। त्यसरी बुझ्दा कारर्ी सरह दे जिए मात्र
प्रतिवादी सरह िारे िमा राख्ने गरे को पाइन्द्छ। यो व्यवस्था केवल अदालिले आवश्यक
दे िेमा मात्र बुझ्न सक्ने अवस्थासम्म सीतमि रहेको दे जिन्द्छ।
ु ी ऐन, अ.वं. ८० नं. अड्डामा परररहे को फौिदारी मुद्दामा प्रतिवादीका ले िबाट
मुलक
उठे को ऐनले दे वानी कायम हुने मुद्दा वा दे वानी मुद्दामा प्रतिवादीका लेिबाट उठे को
ऐनले फौिदारी कायम हुने मुद्दा सो फौिदारी वा दे वानी मुद्दा हेनने अड्डालेनै त्यसै
तमतसलबाट ठाडो बयान तलई यसै महलको ७८ नम्बर समेिको कानून बमोजिम
कारवाई िकनारा गनुत पछत। िर कुनै ऐन बमोजिम िोिकएको वा सुजम्पएको मुद्दा मात्र
हेनने अड्डाले सोही ऐन बमोजिम सो मुद्दामा मात्र कारवाई िकनारा गनुप
त छत।
उल्लेजिि अ.व १३९ नं को अं जशयारा बुझ्ने अभ्यास िथा अ.व ७८ र ८० नं को
प्रमार्को रोहमा िकिने वा िालसािी कागि प्रमार् पेश गरे को भनी वादी उपर दावी
गरे कोमा सोही कागि प्रमार्को रोहमा सम्बजन्द्िि पक्षको बयान कागि गराइ मुद्दा
उठान गरी न्द्याय तनरोपर् गनतपनने कानूनी व्यवस्था अपवादको रुपमा रहेपतन केही
हदसम्म प्रतिदावी र िेस्रो पक्षको सं लग्निाको अभ्यासिफत उन्द्मुि रहे को दे जिन्द्छ।
दे वानी कायतिवति संिहिाको पररच्छे द ९ मा तनम्नानुसारको कानूनी व्यवस्था रहेको दे जिन्द्छ :


अदालिले प्रतिवादी कायम गनने


31

ु ाई वा
कुनै व्यजक्त उपर अदालिमा िफरादपत्र नपरे पतन कुनै मुद्दाको कारबाही,सुनव
िकनारा गदात कुनै व्यजक्तको हक, िहि, दावी वा सरोकार प्रभािवि हुने दे जिएमा,
वादीले

पेश

गरे को

िफरादपत्रमा

वा

प्रतिवादीले

पेश

गरे को

प्रतिउत्तरपत्रको

लेिाइबाट िफराद दावी तलएको िवषयमा अन्द्य व्यजक्तको समेि सं लग्निा रहेको
दे जिन आएमा वा अन्द्य कुनै मनातसब कारर्ले कुनै व्यजक्तसँग केही कुरा बुझ्न पनने

31

ु ी दे वानी कायतिवति (सं िहिा) ऐन दफा १२३
मुलक
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भएमा अदालिले त्यसको कारर् िुलाई त्यस्िो व्यजक्तलाई बुझ्न आदे श ददन
सक्नेछ।


यसरी बुजिएको व्यजक्तले प्रमार् िुलाई बयान ददन चाहेमा अदालिले तनिको बयान
अतभलेि गनुत पननेछ र तनिले तलजिि रूपमा िवाफ पेश गनत चाहेमा साि ददनमा
नबढाई मनातसब समय ददई तलजिि िवाफ पेश गनत आदे श गनुत पनने छ।



उल्लेजिि बयान वा तलजिि िवाफबाट िफराद दावीको िवषयमा त्यस्िो व्यजक्तको
पतन सरोकार वा सं लग्निा रहेको दे जिएमा वा अदालिबाट फैसला गदात तनिको
हक, िहि, दावी वा सरोकार समेि प्रभािवि हुने भएमा अदालिले तनिलाई प्रतिवादी
सरह िाररिमा राख्नु पननेछ। त्यस्िो व्यजक्त प्रमार् सरह मात्र दे जिन आएमा
अदालिले तनिलाई िाररिमा राख्नु पनने छै न।

ु ी ऐनको अदालिी बन्द्दोवस्िको १३९ नं को व्यवस्थाको थप
उल्लेजिि व्यवस्था मुलक
स्पष्टिा र पररमाितन सिहिको तनरन्द्िरिाको रुपमा रहे को दे जिन्द्छ।


प्रभािवि पक्षलाई बुझ्नुपनने

32

तमतसल सं लग्न कागिािको अध्ययनबाट मुद्दामा कुनै कुरा ठहर गदात मुद्दाका पक्ष
बाहेक िेस्रो व्यजक्तको हक समेि प्रभािवि हुने दे जिएमा वा त्यस्िो व्यजक्त समेि मुद्दामा
सम्बजन्द्िि दे जिन आएमा अदालिले त्यस्िो व्यजक्तलाई समेि बुिी तनिलाई आफ्नो कुरा भन्ने
मनातसव समय र मौका ददइ तनिले पेश गरे को प्रमार्को आिारमा तनिलाई कारर्ी सरह
ु ाई र िकनारा गनुत पननेछ। प्रस्िुि कानूनी व्यवस्था
िाररिमा रािी मुद्दाको कारबाही सुनव
केवल प्रमार् बुझ्ने कुरासँग मात्र सम्बजन्द्िि भएिापतन दफा १२३ को व्यवस्थानै दोहोररएको
दे जिन्द्छ।


प्रतिवादी कायम हुन तनवेदन ददन सक्ने


33

अदालिमा प्रतिउत्तर दिात भएपतछ फैसला हुन अगावै िफरादपत्रमा प्रतिवादी
बनाइएको बाहेकका अन्द्य कुनै व्यजक्तले चाहेमा अदालिमा िवचारािीन कुनै मुद्दामा
आफ्नो हक, िहि, दावी वा सरोकार रहे को र त्यस्िो मुद्दा फैसला हुँदा आफ्नो
हक, िहि, दावी वा सरोकार समेि प्रभािवि हुने आिार र कारर् िुलाई त्यस्िो
मुद्दामा आफूलाई समेि प्रतिवादी कायम गनत अदालि समक्ष तनवेदन ददन सक्नेछ।

32
33

ऐिन‚ दफा १७६

ऐिन‚ दफा १२४
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यसरी प्राि भएको तनवेदनको व्यहोरा मनातसव दे जिएमा अदालिले तनिलाई समेि
प्रतिवादी कायम गरी सो मुद्दाका वादी र अन्द्य प्रतिवादीलाई त्यसको िानकारी ददनु
पननेछ।
िर यसरी कायम भएको प्रतिवादीले वादी िवरु्ध  प्रतिवादी गनत सक्ने छै न। प्रस्िुि

दफा १२४ को ब्यवस्थाले िेस्रो पक्षले अतिकारको रुपमा तनवेदन ददइ आफै सहभागी हुन
पाउने दे जिएिापतन अदालिले तनवेदन मनातसव दे िी सहभागी हुन अनुमति ददएमा मात्र
मुद्दामा सं लग्न हुन पाउने अवस्था दे जिन्द्छ।
यसरी उल्लेजिि कानूनी व्यवस्था हेदात अब अदालिको आदे श र पक्षको तनवेदनको
ु ी
आिारमा गरी २ प्रकारले िेस्रो पक्षको सं लग्निा हुने अवस्था दे जिन्द्छ। िर मौिुदा मुलक
ऐनको व्यवस्थाको आिारमा सािारर् अतिकार क्षेत्र अन्द्िगति अदालिको आदे शले िेस्रो
पक्षको सं लग्निा हुने दे जिएिापतन असािारर् (ररट) अतिकार क्षेत्र अन्द्िगति सवोच्च अदालि
तनयमावली २०७४34 र उच्च अदालि तनयमावली २०७३35 बमोजिम पक्षले आफ्नो
सरोकार दे िाइ तनवेदन ददइ िेस्रो पक्षको सं लग्निा हुनसक्ने अवस्था रहेकोमा अब सािारर्
क्षेत्रातिकारमा पतन पक्षले तनवेदन ददइ सं लग्न हुन पाउने व्यवस्था थप भएको दे जिन्द्छ।
५. उपसं हार
उल्लेजिि कानूनी व्यवस्थाहरुले मुद्दाको शीघ्र कारवाही िथा तछटो छररिो र कम
िजचतलो िथा प्रभावकारी न्द्यायको अपेक्षा गररएको दे जिन्द्छ। यस्िो अवस्थामा प्रतिदावी र िेस्रो
पक्षको सं लग्निा सम्बन्द्िी कानूनी व्यवस्था र अभ्यास केही नयाँ भएकोले यसको तसमा
तनिातरर्मा केही ििटलिा आउन सक्ने अवस्था दे जिन्द्छ भने यसमा प्रशस्ि ब्याय याको
आवश्यकिा पतन दे जिन्द्छ। सवोच्च अदालिबाट मुद्दाको रोहमा ब्याय या भई तस्ध ान्द्ि कायम हुन
केही समय लाग्ने नै हुन्द्छ। यस्िो अवस्थामा कुनै िकतसमको ि्ध िविा र अस्पष्टिा नहोस भनी
उल्लेजिि नयाँ कानूनी व्यवस्थाको प्रयोगमा सहििा, सरलिा, स्पष्टिा र एकरुपिाको लातग
तनयमावली र तनदने जशकाको तनमातर् गनत आवश्यक दे जिन्द्छ।

34
35

सवोच्च अदालि तनयमावली, २०७४ को तनयम ४७

उच्च अदालि तनयमावली, २०७४ को तनयम ४२(६)

अन्तर्कालीन आदे श, अन्तरिम आदे श तथक प्रमकण पिीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थक
- ईश्वि पिकजुली
1. अन्तर्कालीन आदे श, अन्तरिम आदे श सम्बन्धी व्यवस्थक
र्)

सैद्धकन्न्तर् अवधकिणक
रिट ननवेदन र्सै र्ो हर् अनधर्कि हनन भएमक उपचकिर्ो लकनि ददइने ननवेदन हो।
रिट ननवेदन सम्बन्धी अवधकिणक बेलकयतर्क क्रकउन र्ोटाद्वकिक जकिी आदे शबकट शुरु भएर्ो
पकइन्छ। बेलकयतर्ो न्यकय प्रणकलीमक रिट ननवेदनलकई नकिरिर्र्ो अनधर्कि ि स्वतन्रतकर्ो
महत्वपूणा िक्षक र्वचर्ो रुपमक नलइन्छ। र्कयापकनलर्ीय ज्यकदती िोक्ने ि सं ववधकनद्वकिक
प्रत्यकभूत मौनलर् हर् ननवकाध रुपमक उपभोि िना पकउनु पने मकि िरिएर्ो प्रभकवर्किी
उपचकिर्ो मकध्यमर्क रुपमक रिट ननवेदनर्ो प्रयोि हुुँदै आएर्ो छ। नेपकलर्ो सन्दभामक
हेदका, सं ववधकनद्वकिक प्रदत्त मौनलर् हर् उपि अनुन्चत बन्दे ज लिकईएर्ो वक अन्य र्ुनै
र्किणले र्ुनै र्कनून सं ववधकनसुँि बकन्िएर्ो अवस्थकमक त्यस्तो र्कनून वक त्यसर्ो र्ुनै भकि
वक प्रदे श सभकले बनकएर्ो र्ुनै र्कनूनसुँि बकन्िएर्ो वक निि सभक वक िकउुँसभकले बनकएर्ो
र्ुनै र्कनून सं घीय सं सद वक प्रदे श सभकले बनकएर्ो र्ुनै र्कनूनसुँि बकन्िएर्ो हुुँदक त्यस्तो
र्कनून वक त्यसर्ो र्ुनै भकि बदि घोवित िरिपकउुँ भनी1 र्ुनै नेपकली नकिरिर्ले सवोच्च
अदकलतमक ननवेदन ददन सक्दछ। त्यसै ििी सं ववधकनद्वकिक प्रदत्त मौनलर् हर्र्ो प्रचलनर्ो
लकनि वक अर्ो उपचकिर्ो व्यवस्थक नभएर्ो वक अर्ो उपचकिर्ो व्यवस्थक भएपनन सो उपचकि
अपयकाप्त ि प्रभकवहीन दे न्िएर्ो वक अन्य र्ुनै र्कनूनी हर्र्ो प्रचलनर्ो लकनि वक सकवाजननर्
हर् वक सिोर्किर्ो र्ुनै वववकद समकवेश भएर्ो र्ुनै सं वैधकननर् वक र्कनूनी प्रश्न ननरुपणर्क
लकनि2 पनन असकधकिण अनधर्कि क्षेर अन्तिात सवोच्च अदकलतमक ननवेदन िना सवर्ने ि
त्यसिी दकयि िरिने ननवेदनहरूलकई रिट ननवेदन भन्न सवर्न्छ।
सकमकन्य अथामक मुद्दकर्ो र्किबकहीर्ो नसलनसलकमक र्ुनै र्कम र्किबकही तत्र्कल
निोर्ेमक,

र्ुनै

र्कया तत्र्कल

नििे मक, मुद्दकर्ो

मकि

दकबीर्क

सम्बन्धमक

र्ुनै

वविय

यथकन्स्थनतमक निकिेमक वििकद वक पुनिकवेदनर्ो मकि दकवी ननिथार् हुने भएमक मकि िरिने ि
जकिी िरिने आदे श अन्तर्कालीन आदे श हो। दे वकनी र्कयाववनध सं वहतकमक पनन मुद्दकमक हुने


1
2

फ्यकर्न्टट/ न्जटलक न्यकयकधीश‚ िकविय न्यकवयर् प्रनतष्ठकन।

२०७२, नेपकलर्ो सं ववधकनर्ो धकिक १३३(१)।
ऐजन‚ उपधकिक २।
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ननणाय वक िैसलक बकहे र्र्क अन्य आदे श अन्तर्कालीन आदे श हुन भननएर्ो छ3। डक. शंर्ि
ु कईर्ो क्रममक भएर्ो आदे श, अन्न्तम आदे श वक िैसलक
र्ुमकि श्रे ष्ठर्क अनुसकि “मुद्धकर्ो सुनव
हुनपु ूवर्
ा ो र्ुनै पनन आदे श ” (An order that relates to some intermediate matter in the
case; or Any order other than a final order) अन्तरिम आदे श हो भनी उटले ि ििे र्ो
दे न्िन्छ।4 Black's Law Dictionary मक "Provisional, Interim, Temporary not Final,
something Intervening between the commencement and the end of a suit, which
decides some point or matter, but is not a final decision of the whole controversy."5
भनी परिभकिक िरिएर्ो पकइन्छ।
मकनथ उन्टलन्ित परिभकिक तथक यी दुवै आदे शलकई प्रयोि िरिआएर्ो हकम्रो सन्दभा
समेतलकई हे दका, रिट ननवेदन पिे पनछ यसर्ो अन्न्तम टु ङ्गो नलकग्दै रिट ननवेदनसुँि सम्बन्न्धत
ववियवस्तुर्क सम्बन्धमक र्ुनै र्कम िना वक निना जकिी िरिने आदे शलकई अन्तरिम आदे श
भन्न सवर्न्छ भने वििकद वक पुनिकवेदन पर परिसर्ेपनछ सम्बन्न्धत पक्षर्ो ननवेदनर्ो
आधकिमक वक र्कम र्किवकहीर्ो नसलनसलकमक अदकलत आिैले जकिी िने आदे श अन्तर्कालीन
आदे श हो। यसै ििी उन्चत ि आवश्यर् ठकनेमक अवस्थकनुसकि मुद्धकर्ो पुपक्ष
ा र्ो लकनि
प्रनतवकदीलकई तकरिि, जमकनत वक थुनकमक िकख्ने ििी भएर्क आदे श वक मुद्धकर्ो र्किबकहीर्ो
नसलनसलकमक भएर्ो अन्य र्ुनै पनन आदे श जसले र्ुनै वववकददत प्रश्नलकई र्ुनै न र्ुनै रुपमक
सम्बोधन िने प्रयकस ििे र्ो छ, त्यसलकई अन्तर्कालीन आदे श भन्न सवर्न्छ।
ि) अन्तरिम ि अन्तिर्कलीन आदे श र्ो औन्चत्यः
हकलर्ो नेपकलर्ो सं ववधकनले सवोच्च अदकलतर्ो असकधकिण क्षेरकनधर्किलकई व्यकपर्
ििकवर्लो बनकएर्ो छ। यस्तो ििकवर्लो क्षेरकनधर्किर्ै र्किण बन्दीप्रत्यक्षीर्िण, उत्प्रेिण,
पिमकदे श, प्रनतिेध, अनधर्किपृच्छक समेतर्क सबै प्रर्ृनतर्क ववनभन्न प्रर्किर्क रिटहरू दतका हुन
आउुँछन्। त्यसिी दतका हुन आएर्क रिट ननवेदनहरू मध्ये र्नतपय रिट ननवेदनमक अन्तरिम
आदे शर्ो मकि नै िरिएर्ो हुुँदैन। अन्तरिम आदे शर्ो मकि िरिएर्क रिटहरूमक पनन
र्नतपयमक रिट ननवेदनर्ो अन्न्तम ननणाय हुुँदक ननिोपण हुने प्रर्ृनतर्ो मकि अन्तरिम आदे शमक
िरिएर्ो र्किणबकट अन्तरिम आदे श जकिी हुन नसक्ने अवस्थक पनन दे न्िन्छ। अन्तरिम
आदे श जकिी हुनपु ने औन्चत्यर्ो पुवि रिट ननवेदर्ले िनुा पछा। क्षनत वक हकनन नोक्सकनी हुन
लकिेर्ो र्ुिक िोर्ी क्षनत वक हकनी नोक्सकनीबकट ननवेदर्र्ो हर्र्ो सं िक्षणर्ो लकनि अन्तरिम

3

दिक १५६, दे वकनी र्कयाववधी सं वहतक।

4

डक.शंर्ि र्ुमकि श्रे ष्ठ, Dictionary of law and justice, पैिवी प्रर्कशन, र्कठमकडौं २०१२।

5

Black's Law Dictionary, Thomson West; 10th edition 2014.
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आदे श हुन ु अननवकया छ अन्यथक ननवेदर्लकई अपूिणीय क्षनत हुने प्रवल सम्भकवनक छ भन्ने
र्ुिक स्पि पकनुा अन्तरिम आदे शर्ो मकि िने ननवेदर्र्ो न्जम्मेवकिी हो।
अन्तरिम आदे शर्ो मकि िरिएर्ो रिट ननवेदनमक सकधकिणतयक दे हकयर्ो अवस्थकर्ो
ववद्यमकनतक दे न्िनु आवश्यर् ठकननन्छः


ननवेदर्ले मकि ििे र्ो उपचकि प्रकप्त हुनसक्ने अवस्थक प्रकिम्भमक नै दे न्िनु पने।



दकवी र्तकार्ो हर्दै यक ि ननववावकद हर् प्रि रुपमक दे न्िनु पने।



अन्तरिम आदे श जकिी नहुुँदक र्कम यक अनधर्किमक अविोध हुनसक्ने दे न्िनु पने।



दकवी र्तकालकई प्रनतर्ूल असि पिे र्ो दे न्िनु पने।



ननवेदर्र्ो वहत प्रनतर्ूल र्कम सम्पन्न भै सर्ेर्ो हुन नहुने।



अन्न्तम ननणाय िदका ननिोपण हुने प्रर्ृनतर्ो ववियमक अन्तरिम आदे श जकिी हुने।



अन्तरिम आदे श जकिी िने र्कनू नी ि सं वैधकननर् आधकि दे न्िनु पने।
अन्तरिम आदे शर्ो मकि सवहत दतका हुन आएर्ो रिट ननवेदनबकट अन्तरिम आदे श

जकिी िदका अदकलतले वववकदर्ो ववियवस्तु, वववकदर्ो प्रर्ृनत ि परिन्स्थनतर्ो ववचकि िरिनुपछा।
ननवेदन लेिकईबकट प्रथम दृवि (Prime Facie) मक नै ििे वविकएजस्तो दे न्िनु पने , ववपक्षीबकट
भए िरिएर्क र्ुिकमक अदकलतले हस्तक्षेप निदका ननवेदर्ले अपूिणीय क्षनत व्यहोनु पने, सुववधक
सन्तुलन ननवेदर्र्ो पक्षमक दे न्िनु पने अवस्थकमक मकर अदकलतबकट अन्तरिम आदे श जकिी
िरिनु पने मकन्यतक अदकलतले अवलम्वन ििी आएर्ो छ। अन्तरिम आदे श जकिी िदका,
ननवेदन मकिदकबी भन्दक बकवहि िएि जकिी िनुा नहुने ि जकिी िरिनु पने र्किण ि औन्चत्य सो
आदे शमक प्रिसुँि उटलेि िरिनुपछा।
जहकुँसम्म अन्तिर्कलीन आदे शर्ो औन्चत्यर्ो प्रश्न छ त्यसमक नतः र्ुनै स्पि
र्कनूनमक व्यवस्थक िरिएर्ो दे न्िन्छ। नतः अदकलतले नै र्ुनै िकस मकन्यतक स्थकवपत ििे र्ो
छ। ति पनन एउटक र्े र्ुिक स्पि छ भने र्ुनै पनन मुद्दकमक त्यसर्ो प्रर्ृनत अनुसकि र्ुनै न
र्ुनै अन्तिर्कलीन प्रर्ृनतर्ो आदे श हुने नै िछा ि त्यस्तो आदे श ववनक मुद्दकर्ो प्रर्ृयक
अिकडी बढन वक अन्न्तम िैसलक सम्मर्ो अवस्थकमक पुग्न सक्दै न। ववनक र्ुनै आदे श (जस्तैः
िोक्कक, थुनछे र्) प्रर्ृयक अिकडी बढे मक पनन त्यस्तो िैसलक र्कयकान्वयनमक समस्यक आउने
दे न्िन्छ।यसथा पनन अन्तिर्कलीन आदे श र्ुनै पनन मुद्दकर्ो सन्दभामक त्यन्त्तर्ै महत्वपूणा छ।
ि) अन्तरिम आदे श सम्बन्धी मौजुदक र्कनूनी व्यवस्थक
नेपकलर्ो सं ववधकनर्ो धकिक १३३ अनुसकि पना आउने ननवेदन ि न्यकय प्रशकसन ऐन
ु कई िना सक्ने ि
२०७३ र्ो दिक ८ बमोन्जम पने रिट ननवेदनमक सवोच्च अदकलतलकई सुनव
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उपयुक्त आदे श जकिी िना सक्ने अनधर्कि ददएर्ो दे न्िन्छ। सो प्रयोजनर्ो लकनि उच्च
ु कई िना सक्ने
अदकलतले पनन सवोच्च अदकलत सिह ववनभन्न प्रर्किर्क रिट ननवेदन उपि सुनव
भएर्ोले त्यस्तक रिट ननवेदनमक आवश्यर्तक अनुसकि अन्तरिम आदे श समेतर्ो मकि हुने ि
जकिी हुने ििे र्ो दे न्िन्छ।
यसै ििी सवोच्च अदकलत ऐन, २०४८ र्ो दिक ४ ले सवोच्च अदकलतर्ो अनधर्कि
क्षेरर्ो प्रयोिर्ो व्यवस्थक ििे र्ो छ। त्यसै ििी सोही ऐनर्ो दिक ११ अनुसकि सवोच्च
अदकलतले आफ्नो अनधर्कि क्षेरर्ो प्रयोि तथक र्कयाववनध व्यवन्स्थत िना आवश्यर् ननयम
बनकउन सक्छ। सो ननयम बनकउुँदक सं ववधकनर्ो धकिक १३३ र्ो उपधकिक (१) ि (२)
अन्तिात पना आउने ननवेदन सम्बन्धी वविय पनन समकवेश भएर्ो पकइन्छ। सोही ऐनले प्रदकन
ििे र्ो अनधर्कि प्रयोि ििी सवोच्च अदकलत ननयमकवली, २०७४ सवोच्च अदकलतले बनकई
लकिू ििे र्ो छ। उक्त ननयमकवलीर्ो परिच्छे द ६ मक सं ववधकनर्ो धकिक १३३(२) अन्तिात
ददइने ननवेदनपरहरू सम्बन्धी व्यवस्थक िरिएर्ो छ। अन्तरिम आदे श सम्बन्धी व्यवस्थक
ननयम ४९ मक उटलेि िरिएर्ो छ। सो व्यवस्थक अनुसकि ननवेदर्ले र्ुनै ननवेदनर्ो अन्न्तम
टुं िो नभएसम्मर्क लकनि यथकन्स्थनतमक निकिेमक मकिदकवी ननिथार् हुने भनी ननवेदन ददएमक
अदकलतले अपूिणीय क्षनत हुने दे िेमक वक मौनलर् हर् वक र्कनूनी व्यवस्थकर्ो िम्भीि
उटलं घन भएर्ो दे न्िएमक वक सुववधक सन्तुलनर्ो दृविले उन्चत ि आवश्यर् दे िेमक अदकलतले
र्ुनै अवनध तोर्ी वक ननवेदनर्ो अन्न्तम टुं िो नलकिेसम्मर्ो लकनि अन्तरिम आदे श जकिी िना
सक्ने व्यवस्थक दे न्िन्छ। अन्तरिम आदे श जकिी िने वक निने सम्बन्धमक दुवै पक्षलकई िकिी
ु कईमक अन्तरिम आदे श
छलिल ििकउने क्रममक सो अवनधसम्मर्ो लकनि ि एर्पक्षीय सुनव
जकिी भएर्ो भए ननिन्तितक ददने वक नददने भन्ने प्रयोजनर्ो लकनि सो ववियमक छलिल
नहुुँदकसम्म पनन अन्तरिम आदे श जकिी िना सवर्न्छ। सकथै क्षनतपूती नतने प्रनतवद्धतक व्यक्त
ििे मक पनन अन्तरिम आदे श जकिी िना सक्ने दे न्िन्छ।
अदकलतले उन्चत ि आवश्यर् दे िेमक प्रत्यथीबकट नलन्ित जवकि पेश नभएसम्म वक
नमनत वर्टकन ििी वक ननवेदनर्ो टुं िो नलकिेसम्मर्क लकनि आवश्यर् ि उपयुक्त आदे श जकिी
ु कई ििी अन्तरिम आदे श जकिी भएर्ोमक वक र्ुनै
िना सक्ने दे न्िन्छ। एर् पक्षीय सुनव
र्किणले अर्ो पक्षले आफ्नो र्ुिक प्रस्तुत िने मौर्क नपकएर्ोमक त्यस्तो अन्तरिम आदे श िद्द
िनार्ो लकनि ननवेदन ददन सक्ने हुन्छ। अन्तरिम आदे श िद्द िना ननवेदन ददएपनछ अदकलतले
उन्चत ि आवश्यर् दे िेमक अन्घ ददइएर्ो अन्तरिम आदे श िद्द िना वक त्यसमक आवश्यर्
सं शोधन िना सक्ने दे न्िन्छ। र्ुनै ननवेदन अन्तरिम आदे शर्ो लकनि पेश भएर्ो भए पनन सो
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ववियमक ननणाय हुन नै उपयुक्त छ भन्ने इजलकसलकई लकिेमक अन्न्तम ननणायर्ो लकनि
पक्षहरूर्ो र्कनून व्यवसकयीलकई वहस र्ेन्न्ित ििकई ननणाय नै िना सक्दछ। जकिी भएर्ो
ु कई पश्चकत वक
अन्तरिम आदे श अवस्थक अनुसकि नलन्ित जवकि पेश भएपनछ दुवै पक्षर्ो सुनव
ननवेदनर्ो अन्न्तम टुं िो लकिेपनछ स्वतः िद्द भएर्ो मकननने हुन्छ। अदकलतले अन्तरिम आदे श
जकिी िदका वक अन्तरिम आदे श जकिी िना अस्वीर्कि िदका त्यसर्ो र्किण स्पि रुपमक
आदे शमक उटलेि िनुा पने हुन्छ।
यसै ििी उच्च अदकलत ननयमकवली, २०७३ र्ो ननयम ४२ मक अन्तरिम आदे श
सम्बन्धी व्यवस्थक भएर्ोमक भकिकित रुपमक र्ेही तलमकनथ भएपनन सवोच्च अदकलत
ननयमकवली, २०७४ र्ो ननयम ४९ मक उटलेि िरिए अनुसकिर्ै व्यवस्थक भएर्ोले यहकुँ
पुनिकवृत्ती िरिएर्ो छै न। यसै िरि न्जटलक अदकलत ननयमकवली, २०५२ र्ो ननयम १८ ञ
अन्तरिम आदे श सम्बन्धी व्यवस्थक िहेर्ो पकइन्छ।
घ) अन्तर्कालीन आदे श सम्बन्धी र्कनूनी व्यवस्थक
अन्तरिम

आदे शर्ो

सम्बन्धमक

अदकलत

ननयमकवलीहरूमक

व्यवस्थक

िहे पनन

अन्तिर्कलीन आदे शर्ो सम्बन्धमक त्यस्तो स्पि र्कनूनी व्यवस्थक नथएन। आदे शर्ो प्रर्ृनतर्ो
ु ी ऐन, अदकलती बन्दोवस्तर्ो १७ नं., ८३नं., १२४ि, १७१र्,
आधकिमक हे दका मुलर्
१७१ि ि १९४नं ., अं शबण्डकर्ो महलर्ो ३१ नं., जग्िक नमच्नेर्ो महलर्ो १० नं .ि र्िकि
ऐन २०५६ दिक ८७(१)(२) समेतर्क व्यवस्थकहरूलकई अन्तर्कालीन आदे श सम्बन्धी
व्यवस्थकहरू हुन भन्न सवर्न्छ। ति न्यकय प्रशकसन ऐन, २०७३ आइसर्ेपनछ उक्त ऐनमक भने
स्पि रुपमक सो सम्बन्धी व्यवस्थक िकन्ियो। जसमक प्रचनलत र्कनूनमक जुनसुर्ै र्ुिक लेन्िएर्ो
भए तकपनन र्ुनै अदकलत, ननर्कय वक अनधर्किीबकट मुद्दक पुपक्ष
ा र्ो लकनि प्रनतवकदीलकई तकरिि,
जमकनत वक थुनकमक िकख्ने ििी भएर्ो आदे श वक मुद्दकर्ो र्किबकहीर्ो नसलनसलकमक भएर्ो अन्य
र्ुनै आदे श उपि एर् तह मकनथर्ो पुनिकवेदन सुन्ने अदकलतमक ननवेदन ददन सक्नेछ भन्ने
व्यवस्थक छ।6 यसै ििी सोही दिकमक मकनथ जुनसुर्ै व्यहोिक ले न्िएर्ो भएतकपनन दश विा वक
सो भन्दक बढी र्ैदर्ो सजकय हुन सक्ने मुद्दकमक प्रनतवकदीलकई पुपक्ष
ा र्ो लकनि तकरिि, जमकनत
वक थुनकमक िकख्ने ििी भएर्ो आदे श उपि र्कनूनी रुवट वक र्कयाववनध सम्बन्धी अननयनमततकर्ो
्
प्रश्नमक सवोच्च अदकलतमक ननवेदन ददनलकई बकधक पुियकएर्ो
मकननने छै न भन्ने स्पि व्यवस्थक
ििे पनछ भने यस सम्बन्धी र्कनूनी व्यवस्थकर्ो अभकव पूनता भएर्ो मकन्न सवर्न्छ। यसै ििी
उच्च अदकलत ननयमकवली २०७३ र्ो ननयम ६१ अन्तर्कालीन आदे श ि ननयम ७२ मक

6
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वकन्णज्य इजलकसले अन्तिर्कलीन आदे श जकिी िना सक्ने व्यवस्थक ििे र्ो दे न्िन्छ। यसै ििी
न्जटलक अदकलत ननयमकवली, २०५२ ननयम २९ज मक अन्तर्कालीन आदे श सम्बन्धी व्यवस्थक
िहेर्ो पकइन्छ ।
ङ) ऐनतहकनसर् ववर्कसक्रमः
औपचकरिर्

रुपमक

अदकलतबकट

मुद्दकर्ो

ु कई
सुनव

प्रकिम्भ

ििे

दे न्िनै

मुद्दकमक

अन्तर्कालीन आदे शर्ो शुरुवकत भएर्ो हुुँदक ि आदे श प्रर्ृयकमक िकसै अन्ति पनन नआएर्ोले
यसर्ो सम्बन्धमक थप चचका िनुा पने अवस्थक दे न्िं दैन। रिट ननवेदन दतका नभै अन्तरिम
आदे श सम्बन्धी व्यवस्थकर्ो प्रसं ि नै नआउने हुनकले रिट ननवेदन नलने प्रचलन र्वहलेबकट
शुरु भयो भन्ने र्ुिक नै महत्वपूणा हो। रिट ननवेदनर्ो प्रचलनर्ो सन्दभा हेदका नेपकल सिर्कि
वैधकननर् र्कनून, २००४ मक मौनलर् हर्र्ो व्यवस्थक िरिएर्ो भएपनन मौनलर् हर्
उटलं घन भएमक त्यसर्ो उपचकिर्ो व्यवस्थक िरिएर्ो नथएन भने उक्त र्कनून लकिू पनन
भएन। नेपकलर्ो अन्तरिम शकसन ववधकन, २००७ मक मौनलर् हर् सम्बन्धी छु ट्टै भकिर्ो
व्यवस्थक नभै िकज्यर्क ननदे शर् नसद्धकन्त अन्तिात नकिरिर् हर्र्क अनधर्किर्ो व्यवस्थक
िरिएर्ोले पनन ती हर् प्रचलन ििकउन सवर्ने अवस्थक नथएन। प्रधकन न्यकयकलय ऐन,
२००८ र्ो दिक ३० बकट प्रधकन न्यकयकलयर्ो स्थकपनक भयो। सम्भवतः त्यस समयदे न्ि
अदकलत समक्ष ददएर्ो ननवेदनमक अन्तरिम आदे शर्ो मकि िने ि आदे श ददनसक्ने
व्यवस्थकर्ो शुरुवकत भएर्ो हो भन्न सवर्न्छ। जुन तथ्य उद्योि वकन्णज्य िकद्य नसनभल
सप्लकइज ववभकिर्क सेक्रेटिीलकई न्यकयकलयबकट ननणाय नभएसम्म यथकस्थीतमक िकख्नु भनी म्यकद
पुजी िएपनछ अन्तरिम आदे श र्सले ददने भन्ने सम्बन्धमक वववकद उत्पन्न हुुँदक अन्न्तम आदे श
ददन सक्नेले अन्तरिम आदे श ददन सक्ने भनी र्कठमकडौं मन्जिेट वव. समकज सम्पकदर् तथक
प्रर्कशर्र्ो मुद्दक २०१४।६।६।५ मक सवोच्च अदकलतबकट व्यकख्यक भएर्ो दे न्िुँदक यी
तथ्यर्ो आधकिमक अन्तरिम आदे श जकिी िने प्रचलन २००९ सकल तथक सो समयभन्दक
पछकनड मकर शुरु भएर्ो भन्ने दे न्िन्छ।
तत् पश्चकत नेपकल अनधिकज्यर्ो सं ववधकन, २०१५ र्ो भकि ३ मक मौनलर् हर्
सम्बन्धी व्यवस्थक ििी ती हर्र्ो प्रचलनर्ो लकनि सवोच्च अदकलतमक आवेदन ददन सवर्ने,
नेपकलर्ो सं ववधकन, २०१९ र्ो भकि ३ मक मौनलर् हर् ि र्ताव्य सम्बन्धी व्यवस्थक िही
यस भकिद्वकिक प्रदत्त हर्र्ो प्रचलनर्ो लकनि सवोच्च अदकलतर्ो असकधकिण क्षेरकनधर्कि
अन्तिात ननवेदन ददन सवर्ने व्यवस्थक ि सवोच्च अदकलत ननयमकवली, २०२१ जकिी भएपनछ
ववनभन्न रिट ननवेदनहरूमक आवश्यर्तक अनुसकि अन्तरिम आदे श जकिी िदै आएर्ो नथयो।
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नेपकल

अनधिकज्यर्ो

सं ववधकन,

२०४७

अन्तिात

अन्य

व्यवस्थकर्ो

अनतरिक्त

र्कनूनर्ो वैधकननर्तकर्ो पिीक्षण, सकवाजननर् सिोर्किर्ो वविय, अन्य उपचकि अप्रभकवर्किी
तथक प्रभकवहीन भएमक पनन सवोच्च अदकलतर्ो असकधकिण क्षेरकनधर्कि अन्तिात रिट ननवेदन
नलई आउन सक्ने व्यवस्थक भएपनछ असकधकिण क्षेरकनधर्किर्ो ििकवर्लो व्यवस्थकसुँिै रिट
दतका हुने ि त्यस्तक रिट ननवेदनमक अन्तरिम आदे शर्ो मकि िने प्रचलन व्यकपर् भएर्ो हो।
नेपकलर्ो अन्तरिम सं ववधकन २०६३ ि २०७२ सकलर्ो नेपकलर्ो सं ववधकनमक समेत रिट
ननवेदनलकई सोही रुपमक स्वीर्कि ििे र्ो ि दे श सं घीयतकमक िई सर्ेर्ो, स्थकनीय तह तथक
प्रदे श सभकर्ो ननवकाचन भई ती ननर्कयहरू वक्रयकन्शल भइसर्ेर्ो अवस्थकमक ददनकनुददन
सवोच्च अदकलतमक रिट क्षेरकनधर्कि अन्तिात ननवेदन आउने ि त्यसमक अन्तरिम आदे शर्ो
मकि हुने प्रवृन्त्त अिै बढ्दो क्रममक िहने ननन्श्चत छ।
च) अन्तरिम आदे श सम्बन्धमक सवोच्च अदकलतर्ो दृविर्ोण
यवह ि यस्तै अवस्थकमक मकर अन्तरिम आदे श जकिी हुन्छ ि यस्तो अवस्थकमक
अन्तरिम आदे श जकिी हुुँदैन वक िकिे ज हुन्छ भन्ने स्पि र्कनू नी व्यवस्थक नभएपनन अदकलत
ननयमकवलीहरूमक भएर्क र्ेही प्रकवधकनहरू ि अदकलतले ववर्कस ििे र्ो ववनधशकस्त्र समेतर्ो
अध्ययन िदका सकमकन्यतयकः अन्तरिम आदे श जकिी हुने वक िकिे ज हुने अवस्थक दे हकय बमोन्जम
िहेर्ो पकइन्छ।
अ)

अन्तरिम आदे श जकिी हुने अवस्थकहरू
मुद्धकर्ो अन्न्तम िैसलक हुुँदक आिूले प्रकप्त िने सम्पन्त्त वक िर्म निहने
भएमक, अचल सम्पन्त्तर्ो स्वरुप बन्ललने भएमक, अन्य र्सै र्ो नकम वक स्वकनमत्वमक
हस्तकन्तिण हुन सक्ने, थप मुद्धक मकनमलक िनुा पिी है िकनी हुन सक्ने भएमक, र्िकिर्क
पक्षलकई अपूिणीय क्षनत हुन सक्ने अवस्थकमक, मुद्धकर्ो र्ुनै र्किवकही तत्र्कल िोक्न,
र्ुनै र्कम तत्र्कलै िना, र्ुनै ववियलकई यथकन्स्थनतमक िकन्िपकउुँ भनी ननवेदनमक मकिदकवी
िने ि सम्बन्न्धत पक्षर्ो ननवेदन अदकलतलकई उन्चत ि आवश्यर् लकिेमक आदे श जकिी
हुने ििे र्ो पकइन्छ। ति यसबकट र्ुनै पक्षर्ो हर् नसजानक वक समकप्त हुन ु हुुँदैन ि मुद्दक
वक ननवेदनले अन्न्तम परिणकम पनन प्रकप्त िनुा हुुँदैन भन्ने र्ुिकलकई अत्यन्त िम्भीितकर्क
सकथ अदकलतले नलने ििे र्ो पकइन्छ। तत्र्कल र्ुनै र्कयामक िोर् नलिकउुँदक र्कनून
ववपिीतर्ो र्कम र्किवकहीले ननिन्तितक पकइिहने ि रिट ननवेदनर्ो औन्चत्य एवं
सकथार्तक पनन समकप्त हुने न्स्थनत दे न्िएर्ोले 7 रिट ननवेदनर्ो अन्न्तम वर्नकिक

7

अनधवक्तक र्ृष्ण सुवद
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नहुुँदकसम्म भनी अन्तरिम आदे श जकिी हुने भनी एउटक ननवेदनमक बोनलएर्ो पकइन्छ।
यसै ििी अस्पतकल जस्तो सं वेदनशील सं स्थक बन्द हुुँदक जनतकहरू सं र्टमक पने ि
उपचकिबकट बन्ित हुने अवस्थक हुनेमक क्यकन्सि अस्पतकल बन्द िही िहुँदक सकधकिण
जनतकलकई अत्यनधर् मर्का पने दे न्िई अपूिणीय क्षनत हुने भएर्ो हुुँदक वव.वप. र्ोइिकलक
मेमोरियल क्यकन्सि अस्पतकल भितपुि २४ घण्टकनभर सेवक सुचकरु िनुा भनी8 अन्तरिम
आदे श जकिी भएर्ो दे न्िन्छ।
आ) आदे श िकिे ज हुने अवस्थक
र्स्तो अवस्थकमक जकिी भएर्क अन्तरिम आदे शहरू िकिे ज हुन्छन भन्ने
सम्बन्धमक अवहलेसम्मर्ो सवोच्च अदकलतर्ो अभ्यकसलकई हे दका, आदे श र्कयम िहनु पने
अवस्थकर्ो समकनप्त भएमक, अन्तरिम आदे श सकवाजननर् वहतमक नदे न्िएमक, तत्र्कलर्ो
समस्यक समकधकन भईसर्ेमक, अन्न्तम आदे श वक िैसलक भएमक, अदकलतले एर् पक्षीय
ु कई ििी अन्तरिम आदे श जकिी भएर्ोमक अर्ो पक्षले सो आदे श िद्द िने मकि िरि
सुनव
ननवेदन ददएमक, अन्तरिम आदे शर्ो लकनि पेश भएर्ो ननवेदनमक अन्न्तम ननणाय हुन
उपयुक्त छ भन्ने लकनि ननणाय नै भएमक, ननवेदर्ले तकिे ि िुजकिी थकम्ने थमकउने म्यकद
सवर्एमक, अन्तरिम आदे श जकिी ििकउने पक्षले नै पेशी स्थिीत ििकएमक जकिी भएर्ो
अन्तरिम आदे श िकिे ज हुन सक्ने दे न्िन्छ। ननवेदनमक उठकईएर्ो क्षेरकनधर्कि सम्बन्धी
र्कनूनी प्रश्न रिट ननवेदनर्ो अन्न्तम वर्नकिक लकग्दकर्क बित नै ननरुपण हुनपु ने
प्रर्ृनतर्ो दे न्िुँदक अनुसन्धकन प्रवक्रयक नै अवरुद्ध हुने ििी अन्तरिम आदे श जकिी िना
नमटदै न9 भनी एउटक रिट ननवेदनमक बोलेर्ो पकइन्छ। यसै ििी अदकलतबकट भएर्ो
िैसलक प्रनतर्ूल िैसलक र्कयकान्वयन ििे मक र्कनून बमोन्जम हुने अवस्थक हुने नै हुुँदक
िैसलक र्कयकान्वयन िदका ननवेदर्हरूलकई अपूिणीय क्षनत वक सुववधक सन्तुलनर्ो दृविले
बढी मर्का पने अवस्थक समेत नदे न्िं दक मकि बमोन्जम अन्तरिम आदे श जकिी िना
नमलेन10 भनी सवोच्च अदकलतबकट बोलेर्ो पकइन्छ।
छ) अन्तरिम ि अन्तर्कालीन आदे शवीचर्ो ििर्ः

8
9
10

अनधवक्तक ज्योनत बकननयक समेत वव. प्र.म. तथक म.स.समेत 067-WO-1024, आदे श नमनत २०६८।१।२०।

सं िीतक र्ुमकिी र्णा दकस वव. वैदेन्शर् िोजिकि प्रबधान ववभकि समेत 067-WO-1042, आदे श नमनत २०६८।१।२५।
र्ृष्ण प्रसकद प्रसकई वव. भन्सकि ववभकि समेत 067-WO-0161, आदे श नमनत २०६७।११।८।

अन्तर्कालीन आदे श, अन्तरिम आदे श तथक प्रमकण पिीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थक | 153

अन्तरिम ि अन्तर्कालीन आदे श दुवै अदकलत समक्ष आएर्क वववकदर्ो ननरुपण िने
क्रममक अदकलतले जकिी िने आदे श भएपनन यसमक र्ेही अन्तननाहीत नभन्नतक भने िहेर्ो
दे न्िन्छ। ती नभन्नतक दे हकय बमोन्जम छन:
अन्तरिम आदे श

अन्तर्कालीन आदे श

रिट ननवेदनमक जकिी िरिने आदे श

मुद्दकमक जकिी िरिने आदे श

रिट ननवेदनमक हुने ननणायर्ो र्कयकान्वयनमक

मुद्दकमक हुने ननणायर्ो र्कयकान्वयनमक सहज

सहज तुटयकउने उद्देश्य

तुटयकउने उद्देश्य

ििे वविकएजस्तो दे न्िएर्ो अवस्थकमक (Prima

मुद्धकर्ो अन्न्तम िैसलक हुुँदक आिूले प्रकप्त

Facie)जकिी हुन्छ

िने सम्पन्त्त वक िर्म निहने भएमक

अपूिणीय क्षनत पुग्नसक्ने (Irreparable loss or

अन्य

injury) भएमक

हस्तकन्तिण हुन सक्ने भएमक

सुववधक सन्तुलन (Balance of Inconvenience)

अचल सम्पन्त्तर्ो स्वरुप बदनलने ि चल

ननवेदर्र्ो पक्षमक भएमक

सम्पन्त्त हस्तकन्तिण हुन सक्ने भएमक

अन्न्तम ननणाय नभएसम्म वक िकस अवनध

अन्य र्ुनै आधकिमक अन्तर्कालीन आदे श

तोर्ेि जकिी हुने

मकिर्तकालकई थप मुद्धक मकनमलक िनुा पिी

र्सै र्ो

नकम

वक

स्वकनमत्वमक

है िकनी हुन सक्ने भएमक र्िकि / पक्षलकई
अपूिणीय क्षनत हुन सक्ने अवस्थकमक
सम्वन्न्धत अदकलतमक ननवेदन ददन सवर्ने ति

अन्तर्कालीन

पुनिकवेदन

अन्तर्कालीन भएर्ो अवस्थकमक बकहेर् अन्य

सुन्ने

अदकलतमक

ननवेदन

ददन

सवर्दै न।

आदे शमक

एर्तिी

अवस्थकमक सोही अदकलतमक ननवेदन ददन
नसवर्ने।

अन्तरिम आदे श भएर्ो र्किण मर्का पिे मक

ति अन्तर्कालीन आदे शमक त्यस्तो व्यवस्थक

क्षनतपूनता मकि िना सक्ने व्यवस्थक िहेर्ो ।

निरिएर्ो ।

ज) अन्तिर्कलीन आदे शर्ो सम्बन्धमक सवोच्च अदकलतबकट भएर्क व्यकख्यकहरू
अन्तरिम आदे शर्ै सम्बन्धमक वववकद उत्पन्न भई सवोच्च अदकलतले मुद्दकर्ो िोहमक
व्यकख्यक ििे र्ो अवस्थक नदे न्िएपनन अन्तर्कालीन आदे शर्ै सम्बन्धमक भने र्ेही मुद्दकहरूमक
सवोच्च

अदकलतबकट

व्यकख्यक

भएर्ो

पकइन्छ।

नेपकल

र्कनून

पनरर्कमक

प्रर्कन्शत

नन्जिहरूलकई सिसनता अवलोर्न िदका,र्ुनै पनन मुद्दक चटदकचटदै र्ो अवस्थकमक तत्र्कल िरिने
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अन्तर्कालीन प्रर्ृनतर्क आदे श िैसलक सिहर्क नभई त्यस बेलकर्ो औन्चत्यर्ो आधकिमक
िरिने तत्र्कलर्क लकनि ददइने अन्तर्कालीन आदे श हुने। जसले सबू द प्रमकण सं र्लन ि
पिीक्षणपनछ नतनर्ो मूटयकङ्कनर्क आधकिमक हुने िैसलकलकई प्रभकव पकना नसक्ने। अन्तर्कालीन
आदे शद्वकिक िरिने िोक्ककर्ो आदे श वववकदमक आएर्ो चल अचल सम्पन्त्त आवश्यर्तक अनुसकि
प्रनतउत्ति नपिे सम्मर्क लकनि वक मुद्दक वर्नकिक नभएसम्मर्क लकनि यथकन्स्थनतमक िकख्ने र्कनूनी
सं यन्र मकर हो11 भनी एउटक मुद्दकमक व्यकख्यक भएर्ो दे न्िन्छ। अन्तर्कालीन आदे श र्ुनै हर्
बेहर्र्ो ननणाय ववचकिकधीन िहेर्ो न्स्थनतमक यथकन्स्थनतमक निकिेमक मुद्दकर्ो अन्न्तम ननणाय
भएपनछ पक्षर्ो र्कनूनी अनधर्कि प्रचलन िना नसवर्ने अवस्थक आईपने वक अचल सम्पन्त्तर्ो
स्वरुप नै परिवतान हुने वक हर् हस्तकन्तिण भैसक्ने वक नकस हुने न्स्थनतबकट िोक्नर्ो लकनि
अदकलतर्ो वववेर्मक अत्यकवश्यर् दे न्िएमक जकिी िरिन्छ। यस्तो अन्तर्कालीन आदे शबकट
र्ुनै पक्षर्ो हर् सृजनक वक समकप्त िरिदै न न त र्ुनै मुद्दकर्ो अन्न्तम ननणायबकट हुने परिणकम
नै अन्तर्कालीन आदे शबकट प्रकप्त हुने12 भनी अर्ो मुद्दकमक व्यकख्यक भएर्ो दे न्िन्छ। ननिेधकज्ञक
भनेर्ो मुद्दकहरूमक हुने बीच बीचर्ो िन्िट िोक्न नननमत्त ि तत्र्कनलन सं र्टर्ो समकधकन
िने अन्तरिम व्यवस्थकर्ो उपकयर्ो हो13 अन्तर्कालीन आदे श िैसलक सिहर्क नभई त्यस
बेलकर्ो औन्चत्यर्क आधकिमक िरिने तत्र्कलर्क लकनि ददइने आदे श हुन, जसले सवू द प्रमकण
सं र्लन ि पिीक्षण पनछ नतनर्ो मूटयकङ्कनर्क आधकिमक हुने िैसलकलकई प्रभकव पकना नसक्ने।
िोक्कक आदे श वववकदमक आएर्ो चल अचल सम्पन्त्त आवश्यर्तकअनुसकि प्रनतउत्ति नपिे सम्मर्क
लकनि वक मुद्दक वर्नकिक नभएसम्मर्क लकनि यथकन्स्थनतमक िकख्ने समेतर्ो र्कनूनी उपक्रम हो।
यस्तो आदे श र्सै र्क हर्र्ो नसजानक ि र्सै र्ो हर्र्ो समकनप्तर्ै आधकि बन्न नसक्ने14 भनी
यस सम्बन्धमक स्पि रुपमक बोलेर्ो दे न्िन्छ। र्सै र्ो ननववावकद हर्मक र्सै वकट आघकत हुने
पयकाप्त आधकि ि आशंर्कर्ो न्स्थनत ववद्यमकन छ, ननिेधकज्ञक जकिी नभएमक ननवेदर्ले अपूिणीय
क्षनत व्यहोनुा पने न्स्थनत छ भने मकर अदकलतले हस्तक्षेप ििी ननिेधकज्ञक जकिी ििी िोक्नु पने
हुन आउुँछ15 भनी ननिेधकज्ञकर्ो सम्बन्धमक पनन स्पि दृविर्ोण व्यक्त ििे र्ो पकइन्छ।

ु ी दे वकनी र्कयाववनध (सं वहतक) ऐन २०७४ मक भएर्ो व्यवस्थक
ि) मुलर्
11
12
13
14
15

सुिजबकबु पन्थ समेत ववरुद्ध पुनिकवेदन अदकलत, पोििकसमेत ने.र्क.प. २०७१ अंर् ५ ननणाय नं. ९१६३।

र्ृष्णबहकदुि न्चपकलु ववरुद्ध वहमकलयन वट सेन्टिर्क सकिेदकि िकमर्ुमकि िकठी ने.र्क.प. २०५२ अंर् ९ ननणाय नं. ६०७३।

जनर्नसं ह सहिल ववरुद्ध द्वकरिर्क प्रसकद आया ने.र्क.प. २०१९ अंर् १० ननणाय नं. १७४।
िोपकलभूिण पिकजुली ववरुद्ध पुनिकवेदन अदकलत पोििक समेत ने.र्क.प. २०६९ अंर् ६

ननणाय नं. ८८५१।

अंिद र्ुमकि िनकल ववरुद्ध िनकल ट्रेनडङ र्म्पनी मुर्कम नरपुिेश्वि समेत ने.र्क.प. २०५६ अंर् १० ननणाय नं. ६७९८।
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ऐनर्ो परिच्छे द १४ दिक १५६ मक व्यवस्थक भए बमोन्जम मुद्दकर्ो र्किवकहीर्ो
नसलनसलकमक वकदी वक पुनिकवेदर्ले िकस ििी र्ुनै र्कम र्किबकही तत्र्कल निोर्ेमक, र्ुनै
र्कया तत्र्कल नििे मक, र्ुनै वविय यथकन्स्थनतमक निकिेमक ि मकि दकबी ननिथार् हुने भएमक
अन्तर्कालीन आदे श जकिी िना व्यहोिक िुलकई ननवेदन ददन सक्ने व्यवस्थक भएर्ो पकइन्छ।
ु कई िदका उपयुक्त दे न्िएमक र्किण िुलकई अदकलतले अन्तर्कालीन आदे श जकिी िनासक्ने
सुनव
दे न्िन्छ। एर्पक्षीय आदे श भए अर्ो पक्षले बदिर्क लकनि ननवेदन ददन सक्ने ि दुवै पक्षर्ो
ु कई ििी बदि िने वक निने ननणाय िदा छ। उक्त ननणाय उपि न्चत्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो
सुनव
आदे श भएर्ो नमनतले १५ ददन नभर त्यस्तो आदे श बदि वक िद्द ििकउन पुनिकवेदन सुन्ने
अदकलतमक ननवेदन ददन सक्ने दे न्िन्छ।
मुद्धकर्क पक्षलकई तकरििमक िकिेर्ो वक ननजबकट जमकनत वक अदकलती शुटर् नलएर्ो
ु कई िदका
ववियमक, मुद्दक दतका िना ननमटने दिपीठर्ो आदे श सदि भए उपि, प्रकिन्म्भर् सुनव
हर्दै यक हदम्यकद वक अनधर्किक्षेर सम्बन्धी वविय ननरुपण ििी भएर्ो आदे श, र्ुनै
अदकलतमक भएर्ो र्कम र्किबकहीमक म्यकद नकघेर्ो वक मुद्धकमक र्कनून बमोन्जम िनुा पने
र्किबकही ननधकारित अवनध नभर नििी बेिीत भएर्ो भन्ने वविय उपि ि मुद्दकर्ो र्किवकहीर्ो
नसलनसलकमक भएर्क अन्य र्ुनै आदे श उपि पुनिकवेदन सुन्ने अदकलतमक ननवेदन ददन
ु कई िदका तटलो अदकलतले ििे र्ो आदे श वक र्कम र्किवकही बेिीतर्ो वक
सवर्न्छ। सुनव
म्यकद नकघेर्ो दे न्िएमक पुनिकवेदन सुन्ने अदकलतले त्यसर्ो र्किण िुलकई त्यस्तो आदे श बदि
िना, िद्द िना वक र्कनून बमोन्जम उपयुक्त सम्िेर्ो अन्य र्कम िना तटलो अदकलतर्ो नकममक
आदे श जकिी िना सक्ने दे न्िन्छ।
2. प्रमकण पिीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थक
र्) परिचय
सकमकन्य अथामक प्रमकण भन्नकले दे ख्न, अनुभनू त िना, पढन वक सुनकउन सवर्ने र्ुनैपनन
न्चजवस्तुलकई जनकउुँछ जसले अदकलत तथक न्यकवयर् ननर्कयमक ववचकिकधीन मुद्दकमक िहेर्ो
वववकददत र्ुनै र्ुिक सत्य हो वक घवटत भएर्ो नथयो वक सो र्ुिक िलत हो भन्ने र्ुिक प्रमकन्णत
िना सहयोि िदाछ। अथकात ् यसले र्ुनै सूचनकलकई जनकउुँछ जसलकई अदकलत समक्ष र्ुनै
र्ुिक प्रमकन्णत िने वक िन्ण्डत िने प्रयकस स्वरुप प्रस्तुत िरिएर्ो हुन्छ। जसमक सकक्षीर्ो
बर्पर, नलित वक र्ुनै न्चजवस्तु पनन हुन सक्दछ। प्रमकणलकई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, नलन्ित,
मौन्िर् ि भौनतर् प्रमकण भनी विीर्िण ििे र्ो दे न्िएपनन पेश िरिने सवै प्रमकण र्ुनै पनन
मुद्दकर्ो सन्दभामक त्यन्त्तर्ै महत्वपूणा हुुँदैनन ि अदकलतले पनन सोही रुपमक ग्रहण िदै न।
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मूलतः प्रमकण न्यकय ननिोपणर्ो प्रभकवर्किी सकधन हो। न्यकयकधीश त प्रकप्त प्रमकणर्क
आधकिमक तथ्य, र्कनून ि प्रमकणर्ो यथोन्चत वववेचनक ििी िैसलकर्ो उदघोिण िने
अनधर्किीमकर हो। यद्यपी न्यकयकधीशलकई प्रमकण सं र्लनर्क क्रममक ववनभन्न ववधक ि प्रवक्रयक
अवलम्वन िना पकउने अनधर्कि र्कनूनले नै प्रदकन ििे र्ो हुन्छ नबधकयीर्कले न्यकयकधीश तथक
मुद्दक हेने अनधर्किीलकई तजववजी अनधर्किर्ो व्यवस्थक समेत ििे र्ो हुन्छ ति न्यकयकधीश, मुद्दक
हेने अनधर्किी वक र्कनून र्कयकान्वयन िने अनधर्किीले त्यस्तो तजववजी अनधर्किर्ो प्रयोि
वस्तुननि तविबकट प्रयोि िनुा पने हुन्छ। तसथा प्रमकण न्यकय ननिोपणर्ो प्रभकवर्किी सकधन
हो यसले वकस्तववर् न्यकयर्ो नबन्दुसम्म पुग्नलकई ननर्ै योिदकन पुयकाएर्ो हुन्छ। न्यकय
ननिोपणर्क क्रममक न्यकयकधीशले आिूिुसी प्रमकण सं र्लनर्ो ववधक ि प्रर्ृयक तय िना पकउने
ु मक त अदकलतले र्ेवल
अनधर्कि िहेर्ो हुुँदैन। र्मन ल प्रणकली अपनकईएर्ो मुलर्
अनुसन्धकनर्ो क्रममक पेश भएर्क प्रमकण तथक अनभयोजन पश्चकत पेश हुन आएर्क प्रमकणर्क
ु मक प्रमकण सर्लन
आधकिमक मकर िैसलक िने हुनकले यस्तो प्रणकली अवलम्वन ििे र्क मुलर्
िने मुख्य न्जम्मेवकिी अनुसन्धकनर्तकालकई मकर हुन्छ। वववकदलकई न्यकयोन्चत ढं िले ननष्र्िामक
पुयकाउन प्रमकण र्कनूनर्ो अत्यन्त महत्व हुने िदाछ। मुद्दक वक वववकदर्ो ननिोपणमक प्रमकणर्ो
ववशेि महत्व समेत हुने हुनकले प्रमकण र्कनूनर्क मकन्य नसद्धकन्तलकई ववश्वव्यकपी रुपमक स्वीर्कि
िरिन्छ। र्कनूनी सुन्क्तहरू (Legal Maxims) ि अदकलतर्ो ननणायलकई नसद्धकन्तर्ो रूपमक
ग्रहणिने प्रचलन समेत िहेर्ो छ। यसथा प्रमकण र्कनूनमक ननम्न र्ुिकलकई नसद्धकन्तर्क रुपमक
नलने ििे र्ो पकइन्छ।
अ) सवोत्तम प्रमकण पेश िनुा पदाछ (Best evidence must be produced) अदकलतमक पेश
िने प्रमकण ववश्वकनसलो िकम्रो, बनलयो, अर्कट्य, वटर्कउ ि भिपदो हुनपु छा ।
सकमकन्यतयक नलन्ित प्रमकण नै अदकलतमक पेश िनुा पने हुनकले अदकलतमक नलन्ित
प्रमकण नै चकवहन्छ।
आ) श्रत
ु कनुश्रत
ु प्रमकण प्रमकण होइन (Hear say evidence is no evidence) दोस्रो व्यन्क्तले
अदकलतमक अनभव्यक्त ििे र्क र्ुिकबकट सत्य र्ुिक प्रकप्त हुने र्ुिकमक शं र्क िहन्छ।
बढकई चढकई ि र्ेही र्ुिक नबनसाने आफ्नो अनुर्ूल व्यकख्यक िने आदद र्किणले र्ुनै
र्ुिक सुन्न जनत बढी व्यन्क्तर्ो सहभकनितक हुन्छ त्यनत मकरकमक सूचनक िलत रुपले
प्रवकह हुन्छ।
इ) ठहि िनुा पने र्ुिकसुँि प्रमकण सीनमत िहनु पदाछ (Evidence should be limited
tothe fact in issue)
ई) भन्नेले ववश्वकस ददलकउनु पदाछ (He, Who asserts must prove)
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यसै ििी अन्य र्कनूनी सुन्क्त जुन प्रमकण सम्बन्धी आधकिभूत नसद्धकन्तर्ो रूपमक ग्रहण
िरिन्छ। जसमक प्रथक र्ुनै र्ुिकर्ो एर् सवोत्तम व्यकख्यक हो, मूलत र्कनूनर्ो प्रमुि श्रोतर्क
रुपमक प्रथकलकई समेत नलईने हुनकले प्रथक र्ुनै र्ुिकर्ो सबोत्तम व्यकख्यकर्क रुपमक नलन
सवर्न्छ। र्सै लकई पनन जबिजास्ती आफ्नै ववरुद्ध बोटन बकध्य ििकउनु हुुँदैन प्रत्येर्
ब्यन्क्तलकई आिू ववरुद्ध लकिेर्ो अनभयोिमक च ुप िहन पकउने अनधर्कि िहन्छ। दुई पक्षर्क
र्कमर्किवकही तथक व्यवहकिले तेस्रो पक्षलकई असुववधक पकनुा हुुँदैन। ववशेिज्ञर्ो भनकईलकई
मकन्यतक ददनुपदाछ। िलत िने ववरुद्ध अनुमकन िनुप
ा दाछ आदद जस्तक नसद्धकन्तहरू पनन
त्यन्त्तर्ै महत्वपूणा िहेर्क छन्।
सकक्षी, नलित ि दशी प्रमकण र्स्ले ि र्वहले पेश िनुा पने भन्ने सम्बन्धमक
िौजदकिी र्कयाववनध सं वहतकर्ो दिक ९९ हेदका वकदीले उजुिीमक सो सुँिै, अनभयुक्तले वयकनमक
सो सुँिै ि प्रनतवकदीले प्रनतउत्ति परमक सो सुँिै पेश िनुा पने अन्यथक त्यस्तो प्रमकण प्रमकणमक
ननलन नसवर्ने भन्ने व्यवस्थक ििे र्ो दे न्िन्छ। नेपकलर्ो नलन्ित र्कनूनर्ो इनतहकस त्यनत
लकमो नभएपनन र्ेही ऐनतहकनसर् दस्तकवेजले र्े दे िकउुँछ भने प्रमकण पिीक्षणलकई सुरु दे न्िनै
अनत नै महत्वर्क सकथ हे रिएर्ो ि त्यसर्ो प्रमकन्णर् महत्व छु ट्टै रुपमक ग्रहण िदै आएर्ो
पकइन्छ। िकसििी जयन्स्थनत मटलर्ो न्यकय ववर्कनसनी (जुन वव. सं . १४३६ मक जकिी
भएर्ो दे न्िन्छ) यसर्ो ज्वलन्त उदकहिण हुन सक्छ। जसमक एर् प्रसं िमक प्रमणर्ो
सम्बन्धमक बोनलएर्ो छ नलन्ित प्रमकण सुँधै वनलयो हुन्छ। जीववतकवस्थकमक सकक्षी प्रमकण
हुन्छन्। र्कल धे िै ववतेपनछ भोि नै प्रमकण हुन्छ। शकस्त्रर्ो भनकई यही छ। यसै िरि
तीनथिी प्रमकणमध्ये पनन क्रमशः नलन्ितभन्दक सकक्षी बनलयो, सकक्षीभन्दक भोि बनलयो हुन्छ।
भोि नै सबभन्दक बनलयो हुन्छ। नलन्ित प्रमकण हुुँदकहुुँदै सकक्षीहरू जीववत हुुँदकहुुँदै पनन
जबसम्म अचल सम्पन्त्तमक भोि हुुँदैन, तवसम्म त्यसमक न्स्थितक हुुँदैन16 भन्नेजस्तक प्रमकण
सम्बन्धी थुप्रै र्ुिकहरूर्ो चचका िरिएबकट पनन यसर्ो महत्व स्पि हुन्छ।
ि) प्रमकण पिीक्षण सम्बन्धमक सवोच्च अदकलतबकट भएर्क व्यकख्यकहरू
प्रमकण पिीक्षणर्ो सम्बन्धमक थुप्रै मुद्दकहरूमक सवोच्च अदकलतले मुद्दकर्ो िोहमक
व्यकख्यक ििे र्ो पकइन्छ। नेपकल र्कनून पनरर्कमक प्रर्कन्शत नन्जिहरूलकई सिसनता अवलोर्न
िदका, अ.बं . १८४र् नं. मक मुद्दक हेने अनधर्किीले बुझ्नुपने भनी ठहिकएर्ो प्रमकण बुिी हेिी
सो प्रमकणर्ो समेत उन्चत मूटयकंर्न ििी मुद्दकर्ो ननणायमक पुग्नुपने हुन आउुँछ। तदनुसकि
प्रमकणर्ो उन्चत मूटयकंर्न नभएर्ो ि ऐनले पनन अननवकया रूपमक बुझ्नुपने प्रमकण पनन बुझ्दै

16

न्यकय ववर्कनसनी, दिक ३६, www.lawcommission.gov.np accessed on 3/10/2018.
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नबुिी ििे र्ो िैसलक न्यकवयर् मनर्ो पूणा अभकवमक भएर्ो दे न्िन आएर्ोले सो िैसलक बदि
हुने"17। वकदी प्रनतवकदीमक मुि ननमलेर्ो भए पनछ अदकलती बन्दोबस्तर्ो १८४र् बमोन्जम
सबू द प्रमकण बुिी सबू द प्रमकण आधकिमक ठहि ननणाय ददनुपने ”18 भनी एउटक मुद्दकमक व्यकख्यक
भएर्ो सन्दभाले पनन प्रमकणर्ो महत्वलकई दशकाउुँछ।
ि)

प्रचनलत र्कनूनी व्यवस्थक
ु ी ऐन
प्रमकण पिीक्षणर्ो सम्बन्धमक हकल भएर्ो र्कनूनी व्यवस्थक भनेर्ै मुलर्
ु ी
अदकलती बन्दोवस्तर्ो महल ि प्रमकण ऐन,२०३१ नै मुख्य र्कनूनी व्यवस्थक हुन। मुलर्
ऐन अ.वं. १३७ नं .ले वयकन वक प्रनतउत्ति पिे पनछ वक अवनध सवर्एपनछ मकर प्रमकण बुझ्नुपने
भन्ने व्यवस्थक ििे र्ो छ। अ.वं. १३९ नं .मक पेटबोलीबकट अन्य र्ोही व्यन्क्तलकई बुझ्नुपने
दे न्िएमक सो व्यन्क्तलकई बुझ्ने प्रर्ृयकर्ो वकिे मक उटले ि भएर्ो पकइन्छ। यसै ििी अ.वं. १४०
नं.मक ७ ददन नभरै प्रमकण बुझ्ने ि १८४र् नं .मक मुि ननमलेर्ो र्ुिकमक मकर प्रमकण बुझ्नुपने
भन्ने र्कनूनी व्यवस्थक भएर्ो पकइन्छ। यसै ििी िैसलक िने सम्बन्धमक अ.वं. १८५ नं.मक
मुद्दकर्ो जवटलतकले उसै ददन ननणाय िना नसर्ी थप अध्ययन िनुा पने भएमक अर्ो पेशी
तोक्न सक्ने, १८५र् नं.मक नडसनमस िैसलक, १८५ि नं. धेिै पक्ष भएर्ोमक १/१जनक हकन्जि
भएपनन िैसलक िनुा पने ि १८६ नं.मक िैसलक िने सम्बन्धमक र्कनूनले नै स्पि व्यवस्थक
ििे र्ो दे न्िन्छ। प्रमकणर्ो सम्बन्धमक अर्ो महत्वपूणा र्कनूनी व्यवस्थक भनेर्ो प्रमकण ऐन,
२०३१ हो। प्रस्तुत ऐन प्रमकण सम्बन्धी नेपकल र्कनूनलकई सं शोधन ि एर्ीर्िण ििी
समयकनुर्ूल सुधकि िने उद्देश्यले आएर्ो भन्ने यसर्ो प्रस्तकवनकबकटै दे न्िएर्ो ि प्रस्तुत ऐनले
प्रमकण बुझ्न हुने ि प्रमकण वुझ्न नपने र्ुिकहरू, प्रमकणमक नलन हुने ि नहुने र्ुिकहरू, प्रमकणर्ो
भकि, वववन्धन, नलितर्ो प्रमकण, मौन्िर् प्रमकण, सकक्षी पिीक्षण ि ववववधमक बुझ्न पने प्रमकण
नबुन्िएमक वक बुझ्न नहुने प्रमकण बुन्िएमक त्यसर्ो परिणकम र्े हुने भन्ने सम्बन्धमक ववनभन्न
दिकहरूमक स्पि रुपमक व्यवस्थक ििे र्ो दे न्िन्छ। जसमक बुझ्न पने प्रमकण नबुन्िएर्ो वक
बुझ्न नहुने प्रमकण बुन्िएर्ो र्किणले मकर अदकलतर्ो र्ुनै िैसलक वक आदे श बदि हुने
छै न। ति बुझ्नु पने प्रमकण नबुन्िएर्ो वक बुझ्न नहुने प्रमकण बुन्िएर्ो र्किणले ननणायमक
असि पना िएर्ो िहेछ भने त्यस्तो िैसलक वक आदे श बदि हुने19 भनी र्कनूनी व्यवस्थक
ििे र्ो दे न्िन्छ। नयकुँ सं वहतक आए पनन प्रमकण ऐनमक िकसै परिवतान छै न। र्ेही नेपकल

17

सत्यनकिकयण जलकन नब. वीििञ्ज भन्सकि र्कयकालयर्ो प्रमुि भन्सकि अनधर्ृत समेत ने.र्क.प.२०३७, अंर् ३ ननणाय नं.

18

ववष्णु प्रजकपती नब. न्जटलक र्कयकालय भूनमप्रशकसन शकिक नसिकहक समेत ने.र्क.प.२०३४, अंर् १ नन.नं. ११०३।

१३६४।

19

प्रमकण ऐन, २०३१ दिक ५४।
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र्कनूनलकई सं शोधन एर्ीर्िण समकयोजन ि िकिे ज िने ऐनले र्ेवल प्रमकण ऐन, २०३१ र्ो
दिक ६र्ो िण्ड (घ) मक सं शोनधत ििे र्ो छ।
घ) दे वकनी र्कयाववनध संवहतकमक प्रमकण पिीक्षण
दे वकनी र्कयाववनध सं वहतकर्ो दिक १६१ मक प्रमकण पिीक्षण सम्बन्धमक ििे र्क
व्यवस्थकमक प्रमकण सम्बन्धी नलित वकदीले वििकदसकथ ि प्रनतवकदीले प्रनत उत्तिपरसकथ
नलन्ित प्रमकणर्ो सक्कल ि त्यसर्ो प्रनतनलवप पेश िनुा पने, नेपकल सिर्कि वकदी वक प्रनतवकदी
भएर्ो मुद्धकमक नलन्ित प्रमकण तत्र्कल पेश िना नसवर्ने भएमक र्ुन र्कयकालयमक छ सोर्ो
ववविण िुलकउने ि अदकलतबकट न्िर्कउने, नलन्ित प्रमकणर्ो सक्कल प्रनत तत्र्कल पेश िना
नसवर्ने भए त्यसर्ो िीतपूवर्
ा र्ो प्रनतनलवप पेश िना सवर्ने, र्ुनै नलन्ित प्रमकणर्ो
सक्र्लप्रनत र्ुनै व्यन्क्त वक सं स्थकर्ो न्जम्मकमक िहे र्ो र्किण पेश िना नसवर्ने भए वकदी वक
प्रनतवकदीले वििकद वक प्रनतउत्तिपरमक सो र्ुिक उटलेि िनुा पने ि त्यस्तो प्रमकण बुझ्नु पने
दे न्िएमक अदकलतले पेश िना आदे श ददन सक्ने

व्यवस्थक दे न्िन्छ20। र्ुनै सं स्थक वक

व्यन्क्तले त्यस्तो प्रमकण पेश नििे मक अदकलतले रू.१०००। – सम्म जरिवकनक िना सक्ने, वकदी
वक प्रनतवकदीले प्रमकण पेश िना समय मकि ििे मक अदकलतले १५ ददन सम्मर्ो समय ददन
सक्ने सो समयनभर पेश नभएर्ो प्रमकण बुन्िने छै न। वििकद प्रनतउत्तिपर दतका िदका
जकनर्किीमक नआएर्ो नयकुँ प्रमकण पेश िना अनुमनत मकि ििे मक अदकलतले अनुमनत ददन
सक्ने21 व्यवस्थक ििे र्ो दे न्िन्छ।
यसै ििी प्रनतउत्ति पेश नभई वक सोर्ो अवनध ननकन्घ प्रमकण बुझ्न नहुन,े सिर्किी
र्कयकालयमक िहे र्ो र्ुनै प्रमकण बुझ्नुपने भए प्रनतउत्ति पेश भएर्ो वक सोर्ो अवनध नकघेर्ो ७
ददननभर बुझ्ने आदे श िने ि मुि ननमलेर्ो र्ुिकमक मकर प्रमकण बुझ्नु पने ििी स्पि व्यवस्थक
ििे र्ो दे न्िन्छ। पक्षले पेश िना नसर्ेर्ो ति नबुिी नहुने प्रमकण जुनसुर्ै बित बुझ्न
आदे श ददन सक्ने ि आदे श बमोन्जम र्ुनै व्यन्क्तले प्रमकण पेश नििे मक रु.१०,०००। –
सम्म जरिवकनक िना सक्ने ििी दिक १६९ मक व्यवस्थक ििे र्ो पकइन्छ। प्रमकण बुझ्ने
र्ुिकलकई पनन प्रकथनमर्तक ननधकािण ििी पवहले वकदीर्ो त्यसपनछ प्रनतवकदीर्ो प्रमकण बुझ्नु पने
व्यवस्थक ििे र्ो पकइन्छ। र्ुनै र्ुिक सोध्न आवश्यर् दे न्िएमक जुनसुर्ै बित र्किज ििकउन
सक्ने हकलर्ो अ.वं. १३३ नं र्ो जस्तै व्यवस्थकलकई दिक १७१ मक ि वकदी प्रनतवकदीले पेश
ििे र्ो प्रमकणर्क सम्बन्धमक एर् अर्कालकई सुनकई बयकन ििकउनु पने हकलर्ो अ.वं . ७८ नं

20
21

दे वकनी र्कयाववधी सं वहतक दिक १६२।,
ऐजन, दिक १६४।
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र्ो व्यवस्थक पनन दिक १७२ मक यथकवत िकन्िएर्ो दे न्िन्छ। यसै ििी मुद्दकर्क पक्ष बकहेर्
तेस्रो व्यन्क्तर्ो हर्मक असि पने दे न्िएमक ननजलकई बुिी र्किणी सिह तकरििमक िकख्न
सवर्ने, दे वकनी मुद्दकबकट उठे र्ो िौजदकिी र्कयम हुने मुद्दकमक पक्षर्ो बयकन नलई र्किवकही,
ु कई ि वर्नकिक िनुा पने, वववकदर्ो अचल सम्पन्त्त नकप जकुँच िने ि िलत नकपजकुँच ििे मक
सुनव
र्माचकिीलकई रु. १०,०००। सम्म जरिवकनक ि ववभकिीय र्किवकही हुने व्यवस्थकर्ो अनतरिक्त
वववकदर्ो ववियवस्तु जवटल भएमक न्यकयकधीश स्वयम वक अन्य र्माचकिी वक प्रकववनधर्बकट
स्थलित अवलोर्न ििी प्रनतवेदन ददन सवर्ने सम्मर्क नयकुँ व्यवस्थक पनन िरिएर्ो पकइन्छ।
परिच्छे द १६ मक सकक्षी पिीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थक िरिएर्ो दे न्िन्छ। पक्षले सकक्षी
उपन्स्थत ििकउनु पने,अदकलतबकट सकक्षी न्िर्कई पिीक्षण िना सवर्ने ि सकक्षी अदकलतमक
उपस्थनत हुन नसक्ने भएमक डोिमै र्माचकिी िटकउने, तोवर्एर्ो तकिे िर्क ददन सकक्षी पिीक्षण
िनुा पने, सकक्षी पिीक्षण न्यकयकधीशले िनुा पने जस्तक व्यवस्थकमक िकसै परिवतान नभएपनन
श्रव्यदृश्य सं वकद (नभनडयो र्न्ििे न्स) मकिात सकक्षी पिीक्षण िना सक्ने ििी दिक १८२ मक
नयकुँ व्यवस्थक िरिएर्ो ि प्रत्येर् सकक्षीले वर्पर िनुा अिकडी तोवर्एर्ो ढकुँचकमक शपथ नलनु
पने ि न्यकयकधीशले सो र्ुिक प्रमकन्णत िनुा पने जस्तक व्यवस्थक ििी सकक्षी पिीक्षणलकई थप
व्यवन्स्थत िने प्रयकस ििे र्ो पकइन्छ।
ङ) िौजदकिी र्कयाववनध सं वहतकमक प्रमकण पिीक्षण
वकदीले उजुिीमक, अनभयुक्तले बयकनमक ि प्रनतवकदीले प्रनतउत्तिपरमक सकक्षी प्रमकण
िुलकउनु पने भनी र्सले र्वहले प्रमकण पेश िनुा पने हो भन्ने सम्बन्धमक स्पि रुपमक बोलेर्ो
दे न्िन्छ। तत्र्कल पेश िना नसक्ने नलित वक दशी प्रमकण पेश िना अर्ो तकरिि मकि ििे मक
बढीमक १ मवहनक सम्मर्ो समय ददन सक्ने ि र्ुनै नयकुँ प्रमकण पेश िना अनुमनत मकि ििे मक
अनुमनत ददन सक्ने, प्रमकण पेश िने सम्बन्धमक अनुसूची ३ ि ४ र्ो मुद्दकमक नलित प्रमकणर्ो
प्रनतनलवप पेश िदका ववपक्षीर्ो सं ख्यक भन्दक १ प्रनत बढी पेश िनुा पने, तोवर्एर्ो ददनमक पक्षले
सकक्षी उपन्स्थत ििकउनु पने (दिक १०१), र्कबू बकवहिर्ो परिन्स्थनत पिे मक ि ननवेदन ददएमक
सकक्षी बुझ्ने अर्ो तकरिि तोक्न सवर्ने, अनुसूची १ ि २ र्ो मुद्दकमक सबै प्रनतवकदी हकन्जि
नभए पनन र्ुनै पक्षले र्ुनै सकक्षीलकई पनछ उपन्स्थत ििकउन नसक्ने र्किण दशकाई तत्र्कल
बुन्िपकउुँ भनी ननवेदन ददएमक तत्र्कल सकक्षी बुझ्न सवर्ने, जघन्य वक िम्भीि र्सुिमक र्ुनै
िकय ददने सम्बन्न्धत ववशेिज्ञ उपलब्ध नभएमक सोही ववियर्ो समकन वक मकनथर्ो अर्ो
ववशेिज्ञलकई बुझ्न सवर्ने, र्ुनै मुद्दकर्ो सहअनभयुक्तले पोल ििे र्ोमक सो हदसम्म पोनलएर्ो
सहअनभयुक्तले न्जिह िना पकउने (दिक १०३), श्रव्यदृश्य सं वकदबकट सकक्षी बुझ्न सवर्ने
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(दिक १०९), सकक्षीर्ो हकउभकउ वक व्यवहकि मुिकर्ृनत आदद वटपोट िना सवर्ने (दिक
११०), नेपकल सिर्कि वकदी हुने िौजदकिी मुद्दकमक नबुन्ि नहुने सकक्षीर्क नकममक शुरुमक १५
ददने समकव्हकन ि नआएमक रु. २०००। – सम्म जरिवकनक ििी पक्रकउ पूजी जकिी िना सवर्ने
(दिक ११२) हकलर्ो अ.वं . ११५ नं . र्ो जस्तै व्यवस्थक, त्यस्तो सकक्षी पक्रकउ पिे न भने ४५
ददन सम्मर्ो र्ैद ििी बुन्िएर्क प्रमकणबकट िैसलक िनुा पने जस्तक र्ेही नयकुँ तथक परिमकन्जात
व्यवस्थक िकन्िएर्क छन। सिर्किी सकक्षीलकई िक.प.अनं प्रथम श्रे णी सिह ि ववशेिज्ञ
सकक्षीलकई िक.प. तृतीय श्रे णी सिहर्ो भत्तक ददनु पने (दिक ११३), र्ुनै सिर्किी र्माचकिी
सकक्षी भए ननज र्कयाित र्कयकालयले भत्तक ददनु पने जस्तक हकलर्ै व्यवस्थकलकई यथकवत
िकन्िएर्क छन।
नेपकल बकवहिर्ो सकक्षी प्रमकण बुझ्न सवर्ने (पकिस्परिर् र्कनूनी सहकयतक ऐन,
२०७० बमोन्जमर्ो प्रवक्रयक अपनकई), र्सुिर्ो अनुसन्धकन वक पुपक्ष
ा र्ो क्रममक भने
श्रव्यदृश्यसं वकद मकिात् पनन नेपकल बकवहिर्ो सकक्षीलकई बुझ्न वक बर्पर ििकउन सवर्ने।
सकक्षी वक पीनडतर्ो सं िक्षणर्ो लकनि ननवेदन मकि भएमक अदकलतले आदे श ददन सक्ने ि
प्रहिीले सुिक्षक ददनुपने , पीनडत वक सकक्षीर्ो परिचय िोप्य िकख्न सवर्ने दिक १८३ र्ो
व्यवस्थकमक र्ुनै िकस र्सुिबकट पीनडत व्यन्क्त वक सकक्षी,परिचय सकवाजननर् िदका त्यस्तो
व्यन्क्त वक सकक्षीर्ो सकमकन्जर् प्रनतष्ठक वक इज्जत उपि प्रनतर्ूल प्रभकव पना सक्ने,अनभयुक्त वक
अन्य र्ुनै पक्षबकट अनुन्चत डि, रकस वक भय हुन सक्ने,ननजर्ो जीउ ज्यकनर्ो सुिक्षकमक
प्रनतर्ूल असि पना सक्ने दे न्िएमक, नकम, थि, वतन वक बकबुर्ो नकम वक परिचय हुन सक्ने
अन्य र्ुनै हुनलयक िोप्य िकख्न अनुसन्धकन अनधर्किीले सिर्किी वर्ील मकिात अदकलतलकई
ु कई
अनुिोध िना सक्ने ि अदकलतले परिचय िोप्य िकख्ने ििी आदे श ददन सक्ने मुद्दकर्ो सुनव
वक ववविण प्रर्कशन िदका अदकलतर्ो आदे श बमोन्जम र्कटपननर् नकम थि िकिी प्रर्कशन िनुा
पने ििी सकववर्मक नन्जि मकिात् सवोच्च अदकलतले वोलेर्क र्ुिक ि बनकईएर्ो र्कयाववनधलकई
र्कनूनमक नै व्यवस्थक िरिएर्ो पकइन्छ।
३. समस्यक ि समकधकनर्क उपकयहरू
अन्तरिम आदे श जकिी भएर्ो र्किण र्ुनै पक्षलकई क्षनत भएर्ोले क्षनतपूनता पकउुँ भनी
ननवेदन पिे मक क्षनतर्ो आंर्लन ि क्षनतपूनता भिकउने सम्बन्धमक स्पि र्कयाववनध नभएर्ो अवस्थकमक
तत्र्कल सोर्ो व्यवस्थक िनुा पने दे न्िन्छ । सवोच्च अदकलतबकट भएर्ो एर् अध्ययन अनुसकि
अन्तरिम आदे श प्रदकन भएर्क जम्मक २९९ थकनमक १० थकन रिट ननवेदनमक दुवै पक्षर्ो
ु कईपनछ अन्तरिम आदे श िकिे ज भएपनन जम्मक २८९ मक अन्तरिम आदे श र्कयम िहेर्ो
सुनव
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पकइन्छ। त्यसमध्ये अथकात ् ५६% मक मकर रिट जकिी भएर्ो ि २८% मक रिट िकिे ज भएर्ोमक
२८ प्रनतशत मुद्दकर्क ववपक्षीले अनकहर्मक अन्तरिम आदे शबकट क्षनत त व्यहोनुा पयो यस्तो
अवस्थकमक अव र्कनूनमै क्षनतपूनता भिकउने व्यवस्थक भै सर्ेपनछ क्षनतपूनता र्सिी भिकउने भन्ने
समस्यक टडर्किो रुपमक आउने दे न्िन्छ। यसै ििी अन्तरिम आदे श मकि भएर्ोमक अन्तरिम आदे श
जकिी नहुने ति पनछ रिट जकिी भएर्ोमक त्यसबकट ननवेदर्लकई अपूिणीय क्षनत भएमक र्े हुने,
अन्तरिम आदे श नभएर्क ५४३ थकन ननवेदन मध्ये १८ प्रनतशतमक अन्न्तममक आदे श जकिी
भएपनछ ननवेदर्ले क्षनत व्यहोनुा पिे मक र्े हुने, अन्तरिम आदे श िद्द वक सं शोधन भएपनछ मकि िने
क्षनतपूनता भिकउने वविय ननर्ै जवटल हुने दे न्िन्छ। अदकलतमक भएर्ो र्कम र्किवकहीले म्यकद
नकघेर्ो वविय वक मुद्दकमक र्कनून बमोन्जम िनुा पने र्कम र्किवकही ननधकारित अवनधनभर नििी
वेिीत ििे र्ोमक सो उपि उच्च अदकलतमक ननवेदन ददन पकउने भन्ने सकववर् दे न्िनै प्रयोि िरि
आएर्ो वविय भएपनन अनलर् च ुनौतीपूणा दे न्िन्छ।
ु ी अपिकध सं वहतकले प्रमकण पिीक्षणर्ो सम्बन्धमक ववर्नसत आधुननर् पद्धनतर्ो
मुलर्
रुपमक िहेर्ो सूचनक ि प्रववनधलकई आत्मसकत िना िोजेपनन आवश्यर् भौनतर् पूवकाधकि, दक्ष
र्माचकिी, आवश्यर् ननदे न्शर्क समेतर्ो अभकवमक यसर्ो सही र्कयकान्वयनमक र्दठनकई हुने
दे न्िन्छ। नेपकल र्कनूनमक यस अिकनड नभएर्क र्ेही व्यवस्थकहरू जस्तोः सहअनभयुक्तर्ो न्जिह
िने व्यवस्थक, सवै प्रर्किर्क मुद्दकमक प्रत्येर् सकक्षीर्ो सपथ ि प्रमकन्णत िने र्कम, अदकलतर्ो
आदे श वक ववशेि र्किणवस सकक्षीलकई वर्परर्ो लकनि उपन्स्थत ििकउन नसवर्ने भएमक डोि
िटकउने एवं श्रव्यदृष्य मकिात् पनन पिीक्षण िना सक्ने व्यवस्थक तथक नेपकल वकवहि पनन प्रमकणर्ो
पिीक्षण िना सवर्ने ि त्यसले र्कनूनी मकन्यतक पकउने व्यवस्थक तथक सकक्षी ि पीनडतर्ो सं िक्षणर्क
सम्बन्धमक सं वहतकले ििे र्क व्यवस्थक महत्वपूणा हुुँदकहुुँदै र्कयकान्वयनमक र्ेही र्दठनकई हुने
दे न्िन्छ। यी व्यवस्थकहरूलकई प्रभकवर्किी रुपमक र्कयकान्वयन िना सवर्एमक िौजदकिी न्यकय
प्रणकलीमक प्रभकवर्करितक आउने ननन्श्चत छ। सं वहतक लकिू भएपनछ व्यवहकरिर् प्रयोिर्ो अनुभव ि
सवोच्च अदकलतबकट हुने व्यकख्यक समेतर्ो आधकिमक यसमक िहेर्क समस्यकर्ो समकधकन क्रमशः
हुने अपेक्षक िना सवर्न्छ।

फैसला, पुनरावेदन र फैसला कार्ाान्वर्न
- एकराज आचार्ा

१.

ववषर् प्रवेश
फैसला कार्ाान्वर्नको कार्ा त्र्ति रुचीपूर्ा कार्ा नभएको कुरा सवैलाई जानकारी भएको
िथ्र् हो। कर्ाचारीहरूको प्राथतर्किार्ा पतन िहतसल शाखा आउँदैन। र्ुद्दा शाखा नै
स्वाभाववक रुचीर्ा पदाछ।
ु भ, तर्िव्र्र्ी, तनष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदार्ी
न्र्ार् प्रशासनलाई तछटो छररिो, सवासल
बनाउनको लाति अदालिका फैसलाहरूलाई प्रभावकारी रुपर्ा कार्ाान्वर्न िनुप
ा ने दावर्त्व
अदालिको हुन्छ। फैसलाको तछटो छररिो र प्रभावकारी कार्ाान्वर्नबाट सेवाग्राहीहरूलाई
अन्न्िर् न्र्ार् प्राप्त हुन्छ। चौवन्न वषा अिाति २०२० साल भाद्र १ ििेबाट लािू भएको
ु ी ऐनले अवहले को वदतलदो र प्रववति र्ैत्री सर्र्र्ा सफलिापूवक
र्ुलक
ा
कार्ा सम्पादन िना
नसक्नु स्वाभाववक नै र्ान्नु पदाछ।
ु ी फौजदारी कार्ाववति
२०७५ साल भाद्र १ ििेदेन्ख लािू हुन िइरहेको र्ुलक
(सं वहिा)

ऐन, २०७४

र

ु ी
र्ुलक

दे वानी

कार्ाान्वर्नको कार्ालाई तछटो छररिो,

कार्ाववति (सं वहिा)

ऐन, २०७४

ले

फैसला

एकरुपिा र प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने ववश्वास तलन

सवकन्छ। फैसला भएसँिै फैसला कार्ाान्वर्नको कार्ा प्रारम्भ हुन्छ। कार्ाान्वर्नको लाति पक्षले
छु ट्टै तनवेदन ददनु नपने, अदालिलाई कार् कारवाहीर्ा सहर्ोि िने पक्षलाई अदालिले सहर्ोि
िना सक्ने, कार्ाान्वर्नर्ा बािा िरी

लम््र्ाउने प्रर्ासरि पक्षलाई अदालिले सहर्ोि िना

नसक्ने, कार्ाान्वर्नको लाति ६ र्वहनाको सर्र् तनिाारर् िरे को, जररवाना र वविो वकस्िार्ा
बुझाउन पाउने व्र्वस्था र सर्र्र्ा वविो दान्खल निने पक्षलाई जररवाना हुने लिार्िका नर्ाँ
व्र्वस्थाले फैसला कार्ाान्वर्न िना सरल र सहज न्स्थति पतन बनाएको छ।
२. सैद्धान्न्िक अविारर्ा
कार्ाान्वर्न ववनाको फैसलाको अथा र र्हत्व रहदै न। फैसला कार्ाान्वर्न न्र्ार्
सम्पादनको अन्न्िर् तनष्कषा हो, र्सै बाट र्ात्र अन्र्ार्र्ा परे का पक्षहरूले वास्िववक न्र्ार् प्राप्त
िदाछन् र सुखद अनुभतू ि प्राप्त िदाछन। कानूनको उल्लङ्घन िनेले दण्ि प्राप्त िदाछन्।



पूव ा र्ुख्र् न्र्ार्ािीश, पुनरावेदन अदालि।
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अदालिले न्र्ार् िरे र र्ात्र हुँदैन पक्षवाट त्र्सको अनुभतू ि पतन हुन ु पदाछ। न्र्ार्को
अनुभतू ि त्र्न्त्तखेर र्ात्र हुन्छ जव साथाक रुपर्ा फैसला कार्ाान्वर्न हुन्छ। कार्ाान्वर्न ववनाको
फैसला केवल अदालिी घोषर्ार्ा र्ात्र सीतर्ि रहने हुनाले वास्िववक अथार्ा न्र्ार् प्राप्त िरे को
आभाष हुनको लाति फैसला कार्ाान्वर्न िररन आवश्र्क छ।
अदालिबाट भएको फैसला कार्ाान्वर्न सम्बन्िर्ा न्र्ार्पातलका तभत्र र वावहर पतन
चासो व्र्क्त भएको पाइन्छ। सवोच्च अदालिको पञ्चवषीर् रर्नीतिक र्ोजनार्ा फैसला
कार्ाान्वर्नलाई

प्रभावकारीरुपर्ा

कार्ाान्वर्नको

लाति

जोि

ददइदै

आएको

छ।

फैसला

कार्ाान्वर्न तनदे शनालर्को स्थापना सर्ेिबाट पतन फैसला कार्ाान्वर्नको कार्ार्ा आशातिि
सफलिा प्राप्त हुन नसकेको र्थाथािालाई िम्भीर र्ूल्र्ाङ्कन िनुप
ा ने हुन्छ। तनदे शनालर्बाट जारी
भएको लिि वकिाब लार्ो र अ्र्वहाररक भर्ो भन्ने िुनासोलाई तनर्र्ावलीहरूर्ा र्थोन्चि
सम्वोिन िररएर्ा कार्ाान्वर्नर्ा ितिन्शलिा आउन सहर्ोि हुन्छ।।
३. र्ौजुदा कानूनी व्र्वस्था
ु ी ऐन, दण्ि सजार्को र्हलको १ दे न्ख ६१ नं. र
फैसला कार्ाान्वर्न सम्बन्िर्ा र्ुलक
न्जल्ला अदालि तनर्र्ावली,२०५२ नै र्ौजुदा कानूनी व्र्वस्थाहरू हुन।
४. सवोच्च अदालिबाट प्रतिपाददि नन्जर


फैसला कार्ाान्वर्नर्ा र्ुद्दाका पक्षहरूले भोग्न परे को सर्स्र्ालाई सवोच्च अदालि Apex
ँ ा न्चम्लेर बस्न नसक्ने।
Court भएको नािाले र्स अदालिले आख



अदालिर्ा वादी प्रतिवादी भएर लार्ो सर्र् र्ुद्दा लड्नुको उद्देश्र् नै दावी पुग्ने ठहर भएको
फैसला कार्ाान्वर्न िनाको लाति हो। तसद्धान्िको लाति र्ात्र दे वानी र्ुद्दा लड्न र
अदालिबाट दावी पुग्ने ठहछा भनाउन र्ात्र कसै ले र्ुद्दा निने हुँदा फैसलाको तछटो, सरल र
प्रभावकारी कार्ाान्वर्न नै न्र्ार्पातलका र न्र्ार् प्रदान िने अदालिको उद्देश्र् (Motto)
हुनपु ने।



अदालिले हाने पक्षलाई कािज िराई तनजको जेथा कहाँ कहाँ छ, कति छ, उसै ले नै Under
Oath खुलाउन पने।



न्र्ार् तछटो, छररिो र सुलभ भनेको अदालिले फैसला िने र्ात्र नभै आफैले िरे को
फैसलाको तछटो, छररिो र सुलभ िररकाले कार्ाान्वर्न हुनपु ने ।



नेपाली नािररकहरूको न्र्ार् सम्बन्िी अतिकारको िुदठर्ार अथााि Trustee of the Right to
Justice of the People अदालि भएको कारर्ले िदाा आफ्नै सविर्िा (Initiative) र्ा ठोस
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कदर्

चाली

पीतिि

जनिालाई

फैसला

कार्ाान्वर्नर्ा

राहि

ददने

व्र्वस्था

िररददनुपने।(पावािीदे वी पन्ि ववरुद्ध सेिी र्हाकाली िान चार्ल कम्पनी सम्पका कार्ाालर्,
कैलाली, िनिढी सर्ेि,ने.का.प. २०६५ अङ्क ३ तनर्ार् नं.७९४६)
५. फैसलासम्बन्िी नववन व्र्वस्था
५.१. फैसला िर्ार िने अवति
५.१.१. दे वानी सं वहिा (दे वानी कार्ाववति संवहिा)


प्रर्ार् बुझ्ने कार्ा सम्पन्न भएपतछ अदालिले सार्ान्र्िर्ा एक र्वहनातभत्र र्ुद्दाको
ु ाई िरी तनर्ार् िनुा पनेछ।1
सुनव



ु ाई सम्पन्न भएपतछ सार्ान्र्िर्ा सुनव
ु ाई सम्पन्न भएको ददनर्ा नै
र्ुद्दाको सुनव
अदालिले तनर्ार् िनुा पने वववादको ववषर्र्ा तनर्ार् िरी रार् वकिाबर्ा अतभले ख
िनुा पनेछ।2



दफा १९२ बर्ोन्जर् भएको तनर्ार्को आिारर्ा अदालिले एक्काईस कार्ा ददनतभत्र
फैसला िर्ार िररसक्नु पनेछ। िर्ार िररएको फैसलार्ा तर्ति उल्ले ख िरी
न्र्ार्ािीशले हस्िाक्षर िरी प्रर्ार्ीकरर् िनुप
ा नेछ। अदालिले प्रत्र्ेक हप्ता त्र्स्िो
हप्तातभत्र प्रर्ार्ीकरर् भएका फैसलाको वववरर् अदालिको सू चना पाटीर्ा टाँस िरी
आफ्नो वेभसाईटर्ा सर्ेि राख्नु पनेछ।3

५.१.२.फौजदारी सं वहिा


र्ुद्दार्ा प्रर्ार् बुझने कार्ा सर्ाप्त भएको सार्ान्र्िर्ा एक र्वहनातभत्र न्र्ार्ािीशले
र्ुद्दाको फैसला िनुा पनेछ।4



अवतितभत्र फैसला िना नसवकएर्ा त्र्सको कारर् खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालिर्ा
त्र्सको जानकारी िराउनु पनेछ।

1

ु ी दे वानी कार्ाववति (सं वहिा) ऐन, २०७४ को दफा १९२।
र्ुलक

2

ऐजन‚, दफा १९७।

3
4

ऐजन‚, दफा १९८।

ु ी फौजदारी कार्ाववति (सं वहिा) ऐन, २०७४ को दफा १३१।
र्ुलक
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तनर्ार् र्ात्र सुनाइएकोर्ा न्र्ार्ािीशले त्र्स्िो तनर्ार्को छोटकरी वववरर् रार्
वकिाबर्ा लेखी सहीछाप िरी र्ुद्दाका उपन्स्थि पक्षलाई सर्ेि सहीछाप िराई राख्नु
पनेछ।



िर नेपाल सरकार वादी हुने र्ुद्दार्ा सरकारी ववकललाई सहीछाप िराउनु पने
छै न।



तनर्ार् सुनाएकोर्ा न्र्ार्ािीशले एक र्वहनातभत्र फैसला लेखी तर्तसल सं लग्न राख्नु
पनेछ।



“तनर्ार् सुनाएको” भन्नाले सजार् तनिाारर् िरी सुनाएको तनर्ार् सम्झनु पछा।

५.२. फैसला तनिााररि सर्र्र्ा िर्ार नभए उजुर िना सवकने5
तनर्ार् सुनाएकोर्ा न्र्ार्ािीशले एक र्वहना अवतितभत्र फैसला नलेन्खएर्ा त्र्स्िो
म्र्ाद सर्ाप्त भएको िीन ददनतभत्र सम्बन्न्िि पक्षले उच्च अदालि र र्ािहि अदालिको
फैसलाको हकर्ा सम्बन्न्िि उच्च अदालिका र्ुख्र् न्र्ार्ािीश सर्क्ष र सवोच्च
अदालिको फैसलाको हकर्ा प्रिान न्र्ार्ािीश सर्क्ष उजुर िना सक्नेछ।


उजुर पना आएकोर्ा सम्बन्न्िि र्ुख्र् न्र्ार्ािीश वा प्रिान न्र्ार्ािीशले एक हप्तातभत्र
फैसला िर्ार िरी सक्न सम्बन्न्िि न्र्ार्ािीशलाई तनदे शन ददनु पनेछ।



र्सबाट सर्र्र्ा नै फैसलाको पूर्ा पाठ िर्ार िनुप
ा ने दावर्त्व न्र्ार्ािीशर्ा रहन्छ।
सर्र्र्ा फैसला िर्ार निरे र्ा न्र्ार्ािीशको कार्ासम्पादनर्ा नकरात्र्क असर पाना
सक्नेछ। कानूनले िोकेको अवतिर्ा फैसलाको पूर्ा पाठ िर्ार िरी फैसलाको
प्रर्ार्ीकरर् िने कार्ार्ा न्र्ार्ािीश स्वर्र्् नै सविर् र न्जम्र्ेवार हुन ु कुनै पतन
हालिर्ा पतछ पनुा हुँदैन। र्सको लाति अदालि प्रशासन पतन सविर् च ुस्ि र चनाखो
रहनु पने हुन्छ। इजलास सहार्क वा इजलास अतिकृि िथा फाँटवाला सर्ेिको
र्ातसक कार्ा वववरर्लाई र्ातसक प्रोत्साहन भत्तासँि आवद्धिा िरे र्ा पतन र्ो कार्ालाई
सहज रुपर्ा पूरा िना सवकन्छ। अदालि प्रशासनले केवल रीि पुर्र्ाउने र्ात्र कार्ा
िना पतन हुँदैन। कानून बर्ोन्जर् िोवकएको दावर्त्व पूरा िना आवश्र्क र्ानवस्रोि र
सािनको उन्चि व्र्वस्थापन पतन हुन ु पदाछ।



फैसला तनिााररि सर्र्र्ा िर्ार नभए उजुर िना सवकने व्र्वस्था दे वानी कार्ाववतिर्ा
दे न्खदै न।

5

ऐजन‚‚ दफा १३१ उपदफा ७ र ८।
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फैसला िर्ार िररसक्नु पने अवतिर्ा पतन दुवै सं वहिार्ा एकरुपिा छै न। दुवैर्ा एकै



अवति रान्खएको भएर्ा कार् िना सरल हुने तथर्ो।
५.३. फैसला िर्ार भएको सूचना6


अदालिले प्रत्र्ेक हप्ता िर्ार भई प्रर्ार्ीकरर् भएका फैसलाको वववरर् अदालिको
सूचना पाटीर्ा टाँस िरी आफ्नो वेबसाईटर्ा सर्ेि राख्नु पनेछ।



र्ो व्र्वस्थाले फैसला तनिााररि अवतिर्ा िर्ार िरी न्र्ार्ािीशबाट प्रर्ार्ीकरर् भर्ो
वक भएन भन्ने परीक्षर् िना सन्जलोको साथै पक्षहरूको लाति सूचनाको र्ाध्र्र् पतन
हुन्छ। अदालिको कार् कारवाहीको पारदन्शािा र जवाफदे वहिाको र्ापन सीर्ा पतन
तनिाारर् हुन्छ।

५.४.फैसला जानकारी पाएको र्ातनने अवस्था
५.४.१.दे वानी सं वहिा7


पुनरावेदन लाग्ने र्ुद्दार्ा र्ुद्दाको पक्ष वा तनजको वाररस अदालिर्ा हान्जर भई
फैसला सुनेकोर्ा सुतनपाएको कािज िरे को तर्तिले र पक्ष हान्जर नभई फैसला
भएको सूचना जारी भएकोर्ा त्र्स्िो सूचना िार्ेल भएको तर्तिले िीस ददनतभत्र
पुनरावेदन िने म्र्ाद कार्र् हुनेछ।



ु ाईको ददन तनिाारर् िररएको िाररखर्ा र्ुद्दाको पक्ष आफैँ वा तनजको वाररस
सुनव
उपन्स्थि भएको रहेछ र त्र्सरी िाररख िोवकएको ददनर्ा नै र्ुद्दाको फैसला भएको
रहेछ भने र्ुद्दाको पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको र्ातननेछ। (दफा २०५(३))



थाहा

पाएको

ददन

िर्ना

िदाा

दफा

१९८

बर्ोन्जर्

न्र्ार्ािीशले

फैसला

प्रर्ार्ीकरर् िरे को ददनबाट िनुा पनेछ।


र्ातथ जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए िापतन फैसला सुनी पाएको कािज निरे को वा
फैसला भएको सूचना िार्ेल नभएको भए र्ुद्दाको पक्षले र्ुद्दा फैसला प्रर्ार्ीकरर्
भएको छ र्वहनासम्र्र्ा फैसलाको नक्कल तलएको तर्तिले िीस ददनतभत्र पुनरावेदन
िना सक्नेछ।8

6

ु ी दे वानी (सं वहिा) २०७४, को दफा १९८(३) र र्ुलक
ु ी अपराि (संवहिा) ऐन, २०७४ को दफा १३१(१०)।
र्ुलक

7

ु ी दे वानी (सं वहिा) २०७४, को दफा २०५।
र्ुलक

8

ऐजन‚ दफा २०५(४)।
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वटप्पर्ीीः फैसला िदााको बखि र्ुद्दाको पक्ष आफैँ, तनजको वाररस उपन्स्थि भएको
वा तनजको कानून व्र्वसार्ी उपन्स्थि भई बहस पैरवी िरे को रहेछ भने र्ुद्दाको
पक्ष उपन्स्थि भएको र्ातननेछ भनी दफा २००(४)र्ा उल्लेन्खि प्राविान दफा
२०५(३) सँि िालर्ेल नतर्लेको जस्िो दे न्खन्छ।

५.४.२. फौजदारी सं वहिा9


ु ाई हुँदाका
र्स ऐनर्ा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए िापतन अदालिबाट सुनव
बखि र्ुद्दाको पक्ष वा तनजको वाररस उपन्स्थि भएको वा तनजको कानून व्र्वसार्ी
उपन्स्थि भई बहस पैरवी िरे को रहेछ र सोही ददन फैसला भएको रहेछ भने
र्ुद्दाको पक्षले त्र्स्िो फैसला भएको थाहा पाएको र्ातननेछ।10



र्स दफार्ा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए िापतन फैसला भएको तर्तिले एक
वषाको अवति नाघेपतछ पक्षले फैसला भएको स्विीः थाहा पाएको र्ातननेछ।11

५.४.३. थाहा पाएको अन्र् अवस्था
५.४.३.१. म्र्ाद िार्ेल भएको तर्तिले
पक्ष उपन्स्थि नभएर्ा ३० ददनको पुनरावेदनको म्र्ाद जारी िरी िार्ेल
भएको तर्तिले।12
५.४.३.२. सर्ाचारपत्रर्ा प्रकान्शि सूचनाको तर्तिीः


र्ुद्दाको कारबाहीर्ा शुरुदे न्ख नै सं लग्न नरहेको अतभर्ुक्त वा प्रतिवादी, थुना वा
कैदर्ा रहेको अतभर्ुक्त वा एउटा र्ात्र पक्ष भई एकिफी कारबाही भएको
र्ुद्दाको अतभर्ुक्तलाई अदालिले फैसलाको सूचना ददनु पनेछ। र्स्िो सूचना
िार्ेल हुन नसकेर्ा नेपाल सरकारको स्वातर्त्वर्ा रहेको राविर् स्िरको कुनै
दै तनक सर्ाचारपत्रर्ा सूचना प्रकाशन िररनेछ।13



अनुसूची–१, अनुसूची–२ र अनुसूची–३ बर्ोन्जर्को र्ुद्दार्ा भएको फैसलाको
जानकारी सम्बन्न्िि सरकारी ववकलको कार्ाालर्लाई सर्ेि ददनु पनेछ।14

9
10
11
12
13
14

ऐजन‚ दफा १३४ (३ र ४)।
ऐजन‚ दफा १३४ (३)।

ऐजन‚ दफा १३४ (४)।

ऐजन‚ दफा २०५ को उपदफा (२)।

ु ी फौजदारी कार्ााववति (सं वहिा) ऐन, २०७४ को दफा १३२ (१)।
र्ुलक
ऐजन‚ दफा १३२ (४)।
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अदालिबाट एकिफी फैसला भएकोर्ा त्र्सरी फैसला िने अदालिले त्र्स्िो
फैसला िर्ार भई प्रर्ार्ीकरर् भएको तर्तिले िीस ददनतभत्र र्ुद्दार्ा उपन्स्थि
नरहेको पक्षको जानकारीको लाति राविर्स्िरका दै तनक पतत्रकार्ा एकिफी
फैसला

भएको

सूचना

प्रकाशन

िनुप
ा नेछ।15

जानकारीको

सूचना

अन्र्

्र्होराबाट िार्ेल िने ्र्वस्था छै न।
५.४.३.३. सरकारवादी दे वानी
दफा २५४ बर्ोन्जर् दार्र भएको सरकारवादी दे वानी र्ुद्दाको पुनरावेदन
िना ७० ददनको म्र्ाद ददनु पने छ।16 ३० ददन
६. पुनरावेदनसम्बन्िी व्र्वस्था
६.१. पुनरावेदन लाग्न नसक्ने अवस्था17


कानून बर्ोन्जर् म्र्ाद प्राप्त वा िार्ेल भएपतछ प्रतिउत्तरपत्र नददई वा प्रतिवाद निरी
म्र्ाद िुजारे को भएर्ा,



र्ुद्दार्ा तर्लापत्र िरे को भएर्ा,



दाबी वफिाा तलएको भएर्ा,



वफराद तिसतर्स भएकोर्ा,

िर बेरीिपूवक
ा वफराद तिसतर्स भएकोर्ा पुनरावेदन िना सवकनेछ।
६.२.पुनरावेदन दिाा िने अदालि
तनम्न अदालिर्ाफाि पुनरावेदन दिाा िना सवकन्छ।


फैसला िने अदालि,



पुनरावेदन सुन्ने अदालि,



सरकारी कर्ाचारीले बहाल रहे को इलाकार्ा पुनरावेदन सुन्ने अदालि भएर्ा सो
र नभएर्ा न्जल्ला अदालिर्ाफाि।



15
16
17
18

कैदीले कैदर्ा बसेको कारािारर्ाफाि।18

ु ी दे वानी (सं वहिा) ऐन, २०७४ को दफा १९७ को उपदफा ४ र ५।
र्ुलक

ऐजन‚ दफा २६२(१)।

ु ी दे वानी कार्ाववति (सं वहिा) ऐन, २०७४ को दफा २०६।
र्ुलक

ु ी फौजदारी कार्ाववति (सं वहिा) ऐन, २०७४ को दफा १३५।
र्ुलक

र्ाफाि
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६.३. पुनरावेदन सुन्ने अदालिको अतिकार
६.३.१. दे वानी सं वहिा19
ु ाई िदाा पुनरावेदन सुन्ने
दफा २१५ बर्ोन्जर् पुनरावेदनको रोहर्ा सुनव
अदालिलाई दे हार् बर्ोन्जर् िने अतिकार हुनेछ:
क) िल्लो अदालिको फैसला सदर वा बदर िने,
ख) िल्लो अदालिको फैसला आंन्शक वा पूरै उल्टी िने,
ि) बुझ्नु पने प्रर्ार् नबुझी फैसला िररएको रहेछ भने त्र्स्िो प्रर्ार् आफैँ बुझ्ने
वा िल्लो अदालिलाई बुझ्न आदे श ददने,
घ) र्ुद्दार्ा ठहर िनुा पने ववषर् सम्बोिन नभई तनर्ार् भएको भए त्र्स्िो ववषर्र्ा
आफैँले ठहर िने वा त्र्स्िो ववषर्र्ा ठहर िना िल्लो अदालिर्ा पठाउने,
ङ) िल्लो अदालिको फैसलार्ा आनुषाविक वा प्रासांतिक पररविान िने।
आनुषाविकको अथा र्स्िो छ,


आनुषंतिक = घतनष्ट सम्वन्ि भएको,प्रशंिर्ा तर्लेर दे खापने , प्रिान अनुरुप, अप्रिान,
िौर् (नेपाली श्दसािर,वसन्िकुर्ा शर्ाा)



आनुषविक = ठू लो कार्को साथ साथै थोरै प्रर्ासले तसद्ध हुने, साथ साथै हुने, िौर्,
प्रासविक (नेपाली श्दकोष प्रज्ञा प्रतिष्ठान, बालचन्द्र शर्ाा)
 शुरु अदालिको अतिकार प्रर्ोि िने : पुनरावेदन सुन्ने अदालिले र्स
ु ाई वा
पररच्छे द बर्ोन्जर् पुनरावेदनको रोहर्ा र्ुद्दाको कारबाही, सुनव
तनर्ार् िदाा शुरु अदालिको अतिकार प्रर्ोि िना सक्नेछ।20

ु ाई िरी तनर्ार् िनुा पने21
एकैसाथ सुनव


एकै र्ुद्दार्ा िल्लो अदालिले िरे को तनर्ार् उपर र्ुद्दाका ववतभन्न पक्षको बेग्लाबेग्लै
ु ाई िरी ठहरे
पुनरावेदन परे को रहेछ भने पतन सबै पुनरावेदन उपर एकैसाथ सुनव
बर्ोन्जर् तनर्ार् िनुा पनेछ।



तनर्ार् िदाा कारर्वस कुनै पुनरावेदनको पवहले नै तनर्ार् भइसकेको रहेछ भने पतन
त्र्स्िो पुनरावेदनको पवहले तनर्ार् नभए सरह ठानी बाँकी पुनरावेदनबाट र्ुद्दार्ा
ठहरे बर्ोन्जर् तनर्ार् िनुा पनेछ।22

19
20
21
22

ु ी दे वानी कार्ाववति (सं वहिा) ऐन, २०७४ को दफा २१६।
र्ुलक
ऐजन‚ दफा २१७।

ऐजन‚ दफा २१८।

ऐजन‚ दफा २१८ को उपदफा २।
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६.३.२. फौजदारी कार्ाववति सं वहिा


ु ाई िदाा पुनरावेदन सुन्ने अदालिलाई दे हार् बर्ोन्जर्को
पुनरावेदन उपर सुनव
अतिकार हुनेछ23
क) िल्लो अदालिको फैसला सदर वा बदर िने वा उल्टी वा केही उल्टी िने,
ख) िल्लो अदालिले कसूरदारलाई िोकेको सजार्को र्ात्रा घटाउने वा बढाउने वा
सजार्र्ा पररविान िने,
ि) बुझ्नु पने प्रर्ार् नबुझी फैसला भएको रहेछ भने त्र्स्िो प्रर्ार् आफैले बुझ्ने
वा बुझ्न िल्लो अदालिलाई आदे श ददने,
घ) र्ुद्दार्ा ठहर िनुा पने ववषर्र्ा ठहर नभएको भए त्र्स्िो ववषर्र्ा आफैले ठहर
िने वा ठहर िना िल्लो अदालिलाई आदे श ददने।

 िल्लो अदालिले िरे को फैसला उपर कुनै खास कसूरदारको वा प्रतिवादीको र्ात्र
पुनरावेदन परे को रहेछ र त्र्स्िो पुनरावेदनको तनर्ार् िदाा पुनरावेदन निने
कसूरदार वा प्रतिवादीको हकर्ा िल्लो अदालिको फैसला फरक पने दे न्खएर्ा
पुनरावेदन सुन्ने अदालिले सोको कारर् खुलाई त्र्स्िो कसू रदार वा प्रतिवादीको
हकर्ा पतन उन्ल्लन्खि अतिकारको प्रर्ोि िरी कानून बर्ोन्जर् फैसला िना
सक्नेछ।24 र्ो प्रचतलि अ.बं . २०५ नं. को व्र्वस्था नै हो।
 र्स दफार्ा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए िापतन पुनरावेदन सुन्ने अदालिले
िल्लो अदालिलाई भएको अतिकार आवश्र्किा अनुसार प्रर्ोि िना सक्नेछ
६.४. पुनरावेदन लाग्ने अवति वा म्र्ाद
६.४.१. फौजदारी कार्ाववति सं वहिा दफा १३४.


अदालिले िरे को फैसला वा अन्न्िर् आदे श उपर न्चत्त नबुझ्ने पक्षले फैसला
भएको थाहा पाएको तर्तिले िीस ददनतभत्र पुनरावेदन िना सक्नेछ।



िर त्र्स्िो अवतितभत्र पुनरावेदन िना नसकेको कारर् दे खाई पुनरावेदन िना चाहने
पक्षले तनवेदन ददएर्ा र तनवेदनको व्र्होरा र्नातसब ठहराएर्ा पुनरावेदन सुन्ने
अदालिले बढीर्ा िीस ददनसम्र्को म्र्ाद थातर्ददन सक्नेछ।

23
24

ु ी फौजदारी कार्ाववति (सं वहिा) ऐन, २०७४ को दफा १४४।
र्ुलक
ऐजन‚ दफा १४४(२)।
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६.४.२. दे वानी कार्ाववति दफा २०५


शुरु र्ुद्दा हेने अदालिले िरे को फैसला उपर न्चत्त नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको
थाहा पाएको तर्तिले िीस ददनतभत्र सम्बन्न्िि पुनरावेदन सुन्ने अदालिर्ा पुनरावेदन
िना सक्नेछ।



कुनै र्ुद्दार्ा आफ्नो काबु बावहरको पररन्स्थति उत्पन्न भई िोवकएको म्र्ाद वा
िाररखका ददन अदालिर्ा उपन्स्थि हुन नसकी म्र्ाद वा िाररख िुज्रक
े ोर्ा िुजाने
पक्षले म्र्ादको हकर्ा पन्र ददनसम्र् एकपटक र िाररखको हकर्ा बढीर्ा
दुईपटक एक्काईस ददनसम्र् थर्ाउन सक्नेछ।25

६.४.३. प्रतिउत्तरपत्र सरहको पुनरावेदन ददन सक्ने:26


कार्ाववति पूरा निरी बेरीिसँि म्र्ाद िार्ेल िरे को कारर् र्ुद्दार्ा प्रतिरक्षा िना वा
प्रतिउत्तरपत्र पेश िना नपाई आफ्नो ववरुद्धर्ा िल्लो अदालिबाट एकिफी फैसला
भएको व्र्होरा उल्लेख िरी त्र्स्िो फैसला भएको छ र्वहनातभत्रर्ा थाहा पाएको
तर्तिले पैँ िीस ददनतभत्र सम्बन्न्िि प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र सरहको पुनरावेदन
सम्बन्न्िि पुनरावेदन सुन्ने अदालिर्ा पेश िना सक्नेछ।



अ.बं .२०८ नं को व्र्वस्था जस्िै हो। िर केही फरक छ जस्िो प्रतिउत्तरपत्र
सरहको पुनरावेदन।

७. सािकसम्बन्िी व्र्वस्था27


कुनै अतभर्ुक्तलाई बीस वषा वा बीस वषाभन्दा बढी वा जन्र्कैदको सजार् हुने िरी फैसला
भएकोर्ा त्र्सरी फैसला भएको तर्तिले पैँ िीस ददनतभत्र त्र्स्िो अदालिले तर्तसल सवहि
पुनरावेदन सुन्ने अदालिर्ा सािक पेश िनुा पनेछ।



पुनरावेदन सुन्ने अदालिले पतन र्स्िो अतभर्ुक्तलाई बीस वषा वा बीस वषाभन्दा बढी वा
जन्र्कैदको सजार् िने ठहराई फैसला िरे र्ा सवोच्च अदालिर्ा सािक पेश िनुा पनेछ।



सािक पेश हुने िरी भएको फैसलार्ा न्चत्त नबुझ्ने पक्षले त्र्स्िो फैसला उपर पुनरावेदन
िना सक्नेछ।



25
26
27

पुनरावेदन लाग्ने म्र्ादसम्र् सािकको फैसला िना हुँदैन।

ु ी दे वानी कार्ाववति (सं वहिा) ऐन, २०७४ को दफा २२३।
र्ुलक

ऐजन‚ दफा ११८।
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ु ाई िनुा
पुनरावेदन परे र्ा सािकको लिि कट्टा िरी पुनरावेदनको रोहबाट र्ुद्दाको सुनव
पनेछ।



िर सजार् पाउने व्र्न्क्तहरूर्ध्र्े कुनै व्र्न्क्तको र्ात्र पुनरावेदन परे कोर्ा पुनरावेदन निने
व्र्न्क्तका हकर्ा पतन सोही पुनरावेदन कै रोहबाट तनर्ार् िनुा पनेछ।



ु ाई सम्बन्िी अन्र् कार्ाववति पुनरावेदनको सुनव
ु ाई सरह हुनेछ।
सािक सुनव



सािक हेने अदालिले पुनरावेदन सुन्ने अदालिलाई भए सरहको अतिकार प्रर्ोि िना
सक्नेछ।



इन्साफ नतर्ली कुनै पररविान हुन सक्ने दे न्खएर्ा पन्र ददनको म्र्ाद ददई सम्बन्न्िि
पक्षहरूलाई न्झकाउनु पनेछ।

८. फैसला कार्ाान्वर्न सम्बन्िी व्र्वस्था
८.१. फैसलाको अन्न्िर्िा हुनपु ने


फैसलाको अन्न्िर्िा भएपतछ र्ात्र फैसला कार्ाान्वर्नको कार्ा प्रारम्भ हुन सक्नेछ।

८.२. फैसला कार्ाान्वर्नको क्षेत्रातिकार वा तनकार्28


अतभर्ोिपत्र वा उजुरी वा वफरादपत्र दार्र भएको न्जल्ला अदालिले िनेछ,



पुनरावेदन सुन्ने अदालिबाट शुरु कारवाही र वकनारा भएको फैसला सम्बन्न्िि
न्जल्ला अदालिले िनेछ,



न्जल्ला अदालिको एकीन हुन नसकेर्ा पुनरावेदन सुन्ने अदालिले िोकेको न्जल्ला
अदालिले िनेछ।



तनर्तर्ि अदालिबाहेकका अन्र् तनकार्को फैसला सम्बन्न्िि तनकार्ले कार्ाान्वर्न
िनेछ।

८.३. लिि खिा िनुप
ा ने
८.३.१. लिि िर्ार िनुा पने29
 अदालिबाट चलन चलाउने, दान्खल, खारे ज, नार्सारी िराउने, तनखनाई ददने,
अं शबण्िा िरी ददने, तबिो भराउने, जररबाना असुल िने वा अदालिी शुल्क भराई
28

ु ी फौजदारी कार्ाववति (सं वहिा) ऐन, २०७४ को दफा १५२
र्ुलक
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ु ी दे वानी कार्ाववति (सं वहिा) ऐन, २०७४ को दफा २२९।
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दफा २३०।

ु ी दे वानी कार्ाववति (सं वहिा) ऐन, २०७४ को
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ददने सर्ेि िरी फैसला भएकोर्ा सम्बन्न्िि कर्ाचारीले फैसला िर्ार भएको िीन
ददनतभत्र सो सम्बन्िी लिि र्थाशीर िर्ार िरी िहतसल शाखार्ा पठाउनु पनेछ।
 स्पष्टीकरर् : र्स पररच्छे दको प्रर्ोजनको लाति “तबिो” भन्नाले फैसला बर्ोन्जर्
भराउनु पने क्षतिपूतिा सर्ेिको जुनसुकै रकर् सम्झनु पछा।
 लिि प्राप्त भएपतछ सम्बन्न्िि कर्ाचारीले फैसला कार्ाान्वर्नको लाति फैसलाको
प्रतितलवप सं लग्न िरी सो सम्बन्िी छु ट्टै तर्तसल खिा िनुा पनेछ।
 लिि पुनरावेदन सुन्ने अदालिबाट िर्ार भएकोर्ा सम्बन्न्िि कर्ाचारीले फैसला
िर्ार भएको िीन ददनतभत्र त्र्स्िो तर्तसल लिि सवहि सम्बन्न्िि न्जल्ला
अदालिर्ा पठाउनु पनेछ।
८.३.२. सजार्को लिि खिा िनुप
ा ने30
 अदालिबाट कुनै र्ुद्दाको फैसला भए पतछ सम्बन्न्िि अदालिले त्र्स्िो फैसला
बर्ोन्जर् लािेको दण्ि, जररबाना वा ठहरे को वविो वा क्षतिपूतिाको लिि िर्ार िनुा
पनेछ।
 पुनरावदे न सुन्ने अदालिबाट कुनै व्र्न्क्त कसूरदार ठहरी वा िल्लो अदालिको
फैसला उल्टी भई वा बदर भई कसूरदार ठहरे कोर्ा त्र्सको लिि खिा िरी
कार्ाान्वर्न िना सम्बन्न्िि न्जल्ला अदालिर्ा फैसलाको प्रतितलवप पठाउनु पनेछ।
 लिि खिा िरे पतछ सम्बन्न्िि अदालिले फैसला कार्ाान्वर्न िनेछ र फैसला
कार्ाान्वर्नको लाति कुनै कार् कुनै तनकार्ले िनुा पने रहेछ भने सम्बन्न्िि
तनकार्लाई त्र्स्िो कार् िना आदे श िनेछ।
 आदे श िदाा कैद सजार् पाउने व्र्न्क्त अदालिर्ा उपन्स्थि रहेको भए तनजलाई
अदालिले कारािारर्ा चलान िरी पठाउनु पनेछ र उपन्स्थि भएको रहेनछ वा
थुना वा कैदर्ा पतन बसेको रहे नछ भने तनजलाई पिाउ िरी कारािारर्ा बुझाउने
िरी सम्बन्न्िि प्रहरी कार्ाालर्लाई अनुसूची-४९ बर्ोन्जर्को ढाँचार्ा आदे श
पठाउनु पनेछ।
 एकै कसूरदारलाई एकभन्दा बढी सजार् भएकोर्ा कुन ठू लो सजार् हो भन्ने
सम्बन्िर्ा कुनै दिवविा भएर्ा कारािार कार्ाालर्ले सम्बन्न्िि न्जल्ला अदालिर्ा
लेखी पठाउनु पनेछ र न्जल्ला अदालिबाट तनकासा भए बर्ोन्जर् िनुा पनेछ।

30

ु ी फौजदारी कार्ाववति (सं वहिा) ऐन, २०७४ को दफा १५१।
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८.४. फैसला कार्ाान्वर्नको कार्ा स्थिन िनुपा ने
८.४.१ फौजदारी31


पुनरावेदन परे को भए पुनरावेदनको अन्न्िर् वकनारा नभएसम्र्



पुनरावेदन नपरे कोर्ा पुनरावेदन लाग्न सक्ने म्र्ाद भ ुक्तान नभएसम्र्,



सािक पेश हुने र्ुद्दा भए पेश भएको सािकको तनकासा नभएसम्र्।



पुनरावेदन िने पक्षले पुनरावेदन िरे को व्र्होराको तनवेदन सम्बन्न्िि अदालिर्ा
ददनु पनेछ।



जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए िापतन र्स ऐनर्ा अन्र्था व्र्वस्था भएकोर्ा बाहे क
कुनै कसूरदारलाई कैदको सजार् हुने ठहरी फैसला भएकोर्ा त्र्स्िो कसूरदारलाई
ित्काल कैदर्ा पठाउनु पनेछ।

८.४.२. दे वानी:32


पुनरावेदन लाग्नेर्ा पुनरावेदन िना सक्ने म्र्ाद भ ुक्तान नभएसम्र्, पुनरावेदन परे को
भए पुनरावेदनको रोहबाट र्ुद्दाको अन्न्िर् वकनारा नभएसम्र्,र्ुद्दा दोहोर्र्ाउने
आदे श भएकोर्ा त्र्सको वकनारा नभएसम्र्,



पुनरावलोकनको आदे श भएकोर्ा त्र्सको अन्न्िर् वकनारा नभएसम्र्।

८.५. फैसला वा तर्लापत्र कार्ाान्वर्न िना बािा नपने:33


पुनरावलोकन वा र्ुद्दा दोहोर्र्ाई पाउने तनवेदन ववचारािीन रहेको अवस्थार्ा



फैसला वा तर्लापत्र बदर र्ुद्दा दार्र िरे पतन अदालिले अन्र्था आदे श ददएकोर्ा
बाहेक,



फैसला कार्ाान्वर्न ित्काल निरे र्ा र्ुद्दाको ववषर्वस्िुको रूपर्ा रहेको सम्पन्त्त
तबग्रने दे न्खएर्ा वा क्षतिपूतिा तिनुा पने र्ुद्दार्ा न्जत्ने पक्षले पतछ पुनरावेदन िहबाट
र्ुद्दा हारे र्ा अको पक्षलाई पना िएको नोक्सानी बापिको क्षतिपूतिा व्र्होने तलन्खि
प्रतिवद्घिा व्र्क्त िरे र्ा अदालिले शुरु फैसला भएपतछ त्र्स्िो र्ुद्दार्ा पुनरावेदन

31
32
33

ऐजन‚ दफा १५३।
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पने म्र्ाद भ ुक्तानी हुन ु वा पुनरावेदन फैसला हुन ु अिावै त्र्स्िो फैसला कार्ाान्वर्न
िना,


अदालिर्ा ववचारािीन रहेको कुनै र्ुद्दाको कुनै ववषर्र्ा र्ुद्दाका पक्षहरू बीच
सहर्ति भएर्ा र त्र्सरी सहर्ति भएको ववषर् छु ट्टाएर फैसला कार्ाान्वर्न िना
तर्ल्ने भई अदालिबाट आदे श भएर्ा।

८.६. तर्लापत्र वा र्ेलतर्लाप िना र्ौका ददनुपने34


वववाद सर्ािानको वैकन्ल्पक उपार्र्ा तर्लापत्र वा र्ेलतर्लाप पद्धतिलाई अदालिले
र्हत्वपूर्ा रुपर्ा स्वीकार िरे को एउटा सं र्न्त्र हो।



फैसला कार्ाान्वर्नलाई प्रभावकारी बनाउन कार्ाववति सम्बन्िी कानूनले पतन तर्लापत्र
वा र्ेलतर्लापलाई र्हत्वपूर्ा स्थान प्रदान िरे को छ।



िर सरकारी तबिो असुल िने ववषर्र्ा तर्लापत्र वा र्ेलतर्लाप िना तनवेदन ददन
सवकने छै न।



र्ेलतर्लाप ऐन, २०६८ को दफा १६(६) ले र्ेलतर्लापको प्रविर्ािारा तर्लापत्र िदाा
कुनै दस्िुर लाग्दै न।

८.७. िारे ख िोक्ने35
८.७.१. फैसलार्ा नै कार्ाान्वर्नको लाति िारे ख िोक्नुपने36
 र्ुद्दा फैसला िने शुरु अदालि र पुनरावेदन सुन्ने अदालिले चलन चलाई ददने,
दान्खल, खारे ज, नार्सारी िरी ददने, तनखनाई ददने वा अं शबण्िा िरी ददने, तबिो भरी
पाउने सर्ेि िरी फैसला िरे कोर्ा र्ुद्दाका पक्षहरू अदालिर्ा हान्जर रहे को भए
अदालिले फैसला कार्ाान्वर्न िने प्रर्ोजनको तनतर्त्त पक्षहरूलाई त्र्स्िो र्ुद्दार्ा
पुनरावेदन िने म्र्ाद भ ुक्तान हुने अवति कटाई िाररख िोक्नु पनेछ।
 र्ो नववन व्र्वस्था भएकोले र्सको सफल कार्ाान्वर्न िना न्र्ार्ािीश, इजलास
सहार्क ⁄ अतिकृि, र्ुद्दा शाखाका कर्ाचारी र िहतसल शाखाका कर्ाचारी
(अदालिका सवै िहका कर्ाचारीहरू) ले फैसला कार्ाान्वर्नको लाति िारे ख
िोक्ने प्रर्ाली स्पष्ट बुझ्नुपने हुन्छ।

34
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 र्स प्रर्ोजनको लाति िारे ख िोक्दा फैसला प्रर्ार्ीकरर् िनुप
ा ने अवति, कुनै पक्ष
फैसलाको ददन उपन्स्थि नभएको भएर्ा तनजलाई जारी हुने म्र्ाद िर्ार िरी
िार्ेल हुन सक्ने अवति, पुनरावेदन िना पाउने म्र्ाद अवति िथा थाम्न पाउने
अवति आददलाई ववश्लेषर् िरी िारे ख िोक्नु पने हुन्छ।
८.७.२. म्र्ाद पठाउने37


पुनरावेदन सुन्ने अदालिबाट पक्षहरू िाररखर्ा नरहेको व्र्होरा लेखी आएर्ा, पक्षहरू
िोवकएको िाररखर्ा अदालिर्ा हान्जर हुन नआएर्ा वा शुरु अदालिको फैसला
उपर पुनरावेदन नपरी र्ुद्दा अन्न्िर् भएर्ा र कुनै र्ुद्दाका पक्ष अदालिर्ा हान्जर
नभएर्ा शुरु अदालिले

फैसला कार्ाान्वर्नको प्रर्ोजनको लाति पक्षहरूलाई

अदालिर्ा उपन्स्थि हुन अनुसूची–२४ बर्ोन्जर्को ढाँचार्ा पन्र ददनको म्र्ाद
पठाउनु पनेछ।


सर्स्र्ाीः दफार्ा १५ ददन र अनुसूची ढाँचार्ा २१ ददनतभत्र भन्ने फरक फरक
छन। र्सले िदाा कार् कार् कारवाहीर्ा दिवविा हुनसक्छ। दफार्ा उल्लेन्खि
ददन नै िोकी म्र्ाद पठाउनु कानूिसम्र्ि हुन्छ।



र्ुद्दाका दुवै पक्ष वा कुनै पक्ष िाररखर्ा नरहेको भए िाररखर्ा नरहेको पक्षलाई
तर्तसल प्राप्त भएको िीन ददनतभत्र त्र्स्िो म्र्ाद पठाउनु पनेछ।

८.७.३.िाररखर्ा नराख्न पतन सक्ने38


र्स दफार्ा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए िापतन फैसला कार्ाान्वर्नको
तसलतसलार्ा कुनै पक्षलाई िाररखर्ा राख्न आवश्र्क नदे न्खएर्ा अदालिले त्र्स्िो
पक्षलाई िाररखर्ा राख्ने छै न ।

८.८. थप दस्िुर तलई फैसला कार्ाान्वर्न िना सक्नेीः39


र्स ऐन बर्ोन्जर् म्र्ाद जारी भएकोर्ा म्र्ाद नाघेपतछ र म्र्ाद वा िाररख िुजारे कोर्ा
र्ुद्दा सकार िने वा िुज्रक
े ो िाररख थर्ाउने म्र्ाद नाघेपतछ र्ुद्दाको पक्ष फैसला
कार्ाान्वर्न िराउन आएर्ा अदालिले फैसला कार्ाान्वर्न िदाा लाग्ने दस्िुरको म्र्ाद
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नाघेको छ र्वहनातभत्र भए दश प्रतिशि र एक वषातभत्र भए पच्चीस प्रतिशि थप
दस्िुर तलई फैसला कार्ाान्वर्न िररददनु पनेछ।


उक्त अवतितभत्र पतन फैसला कार्ाान्वर्न िना पक्ष हान्जर नभएर्ा र्स पररच्छे दर्ा
अन्र्था उल्लेख भएकोर्ा बाहेक अदालिले त्र्स्िो फैसला कार्ाान्वर्न सम्बन्िी
कारबाही िार्ेलीर्ा राख्नु पनेछ।

९. दे वानी फैसला कार्ाान्वर्न प्रविर्ा
९.१. चलन चलाउने कार्ाववति40


वविो खुलेर्ा ३ प्रतिशि र नखुलेर्ा रु. एक हजार पक्षले िोर खटाउनु अन्घ नै
दान्खल िनुप
ा ने।



िफा नखुलेकोर्ा नरर् िरर् तर्लाई िोला प्रथा िने।



एकपटक चलन चलाइ ददएकोर्ा चलन नछािेर्ा पटकै वपच्छे रु २५,००० सम्र्
जररवाना वा ३ र्वहनासम्र् कैद िरी पुनीः चलन चलन चलाई ददनुपने।



पक्षहरू हान्जर भएको ६ र्वहनातभत्र चलन चलाई ददनु पने।



सर्र् अवति वकटान िरे कोले र्सलाई पालना िराउने दावर्त्व अदालिको हुन्छ।



चलन चलाउँदाको वास्िववक खचा सम्बन्न्िि पक्षले व्र्होनुा पने छ।



न्खचोला िरी तनर्ाार् िरे को भौतिक सं रचना भत्काउन लािेको खचा बनाउने व्र्न्क्तले
व्र्होनुा पने।



चलन चलाउन नसवकने क्षेत्रफलको जग्िाीः फैसला बर्ोन्जर् चलाई ददने िर कानून
बर्ोन्जर् वकत्ताकाट हुन नसकी बण्िा वा चलन चलाउन नसवकने क्षेत्रफलको जग्िा
वा भौतिक सं रचना भएर्ा अदालिले दुवै पक्षको सहर्तिर्ा र्ूल्र् कार्र् भएर्ा
सहर्ति भए सोही बर्ोन्जर्को र्ूल्र् र त्र्सरी सहर्ति नभएर्ा पञ्चवकिी र्ूल्र्
कार्र् िरी वा तललार् तबिी िरी चलन पाउने पक्षलाई त्र्स आिारर्ा चलन
चलाई ददनु पनेछ। त्र्सरी चलन चलाउँदा कुनै पक्षले निदै बुझाउन चाहेर्ा निदै
बुझाई ददनु पनेछ। (दफा २३८(२२)



कसै ले अन्र् व्र्न्क्तको जग्िा तर्ची भौतिक सं रचना तनर्ाार् िरे को वा बनाएको ठहर
भई चलन चलाउनु पदाा त्र्स्िो सं रचना भत्काउनु पनेछ र त्र्स बापिको खचा
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त्र्सरी तर्ची भौतिक सं रचना तनर्ाार् िने वा बनाउने व्र्न्क्तले व्र्होनुा पनेछ। (दफा
२३८(२३)


उपदफा (२३) बर्ोन्जर्को सं रचना नभत्काई क्षतिपूतिा लेनदे न िना पक्षहरू सहर्ि
भए सोही बर्ोन्जर् र सं रचना नभत्काउने कुरार्ा सहर्ि भएपतन क्षतिपूतिा रकर्र्ा
सहर्ति हुन नसकेर्ा पञ्चवकिी र्ूल्र् कार्र् िरी त्र्स्िो र्ूल्र्र्ा पच्चीस प्रतिशि थप
रकर् चलन चलाई पाउने पक्षलाई भराई ददनु पनेछ। (दफा २३८(२४)

९.२. अंश छु ट्याउने कार्ाववति41


पक्षहरू िाररखर्ा रहे को भएको ६ र्वहनातभत्र अं श छु ट्याई ददनु पने (सर्र् अवति
वकटान िरे को)



हान्जर हुन नआउने पक्षको भाि सर्ेि

छु ट्याई हान्जर हुनेको बण्िा िरी ददनु पने



म्र्ादर्ा हान्जर नहुनेव्र्न्क्तले बण्िा िरे को वा असल कर्सल वा घटी बढीर्ा नातलस
िना नपाउने



फाँटवारी सम्पति नपुि जतिर्ा न्जम्र्ा राख्नेले सोि भनाा ददनुपने



सर्ान रुपर्ा उपभोि िना नसक्ने अवस्थार्ाीः सहर्तिले र्ूल्र् कार्र् भएर्ा र्ूल्र्र्ा,
सहर्ति नभएर्ा पञ्चवकतिा र्ूल्र्र्ा अं न्शर्ाराले तलने, र्सरी र्ूल्र्र्ा िेरै जनाले तलन
खोजेर्ा िोला प्रर्ालीबाट बण्िा िने। र्सर्ा पतन हुन नसके पक्षहरूको साथै अन्र्
व्र्न्क्तको सर्ेिको सहभातििा रहने िरी तललार् िरी प्राप्त रकर् बण्िा िररददने।



प्रतिवादीले दरखास्ि ददएर्ा अं श छु ट्याई तलन पाउने



बण्िा िने सम्पति हस्िान्िरर् भएर्ा वा अं न्शर्ारा थवपए वा घटे र्ा तनवेदनबाट
सत्र्िा जाँची बण्िा िने

९.३. तबिो भराउने कार्ाववति42


फैसला बर्ोन्जर् तबिो भराई तलने तसलतसलार्ा तबिो भरी पाउने पक्ष दफा २३५
बर्ोन्जर् िाररखर्ा रहेर्ा अदालिले त्र्स्िो पक्षले तबिो भराई तलन चाहे वा नचाहेको
ववषर्र्ा कािज िराउनु पनेछ।

41
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कािज िराउँदा तबिो भराई तलन पाउने पक्षले तबिो भराई तलन नचाहेर्ा त्र्सरी तबिो
नतलएको कारर्बाट सृजना हुने पररर्ार् सर्ेि बुझाई अदालिले त्र्सै ददन फैसला
कार्ाान्वर्न सम्बन्िी ववषर् अन्त्र् िरी तबिोको लिि कट्टा िनुा पनेछ।



कािज िराउँदा तबिो भरी पाउनेले तबिो भराई तलन चाहेर्ा र तबिो भराई ददने पक्ष
िाररखर्ा रहेको भए अदालिले तनजलाई फैसला बर्ोन्जर् तिनुा पने तबिो बुझाउनको
लाति बढीर्ा पैँ िीस ददनसम्र्को सर्र् ददनु पनेछ।



ददइएको सर्र्तभत्र तबिो बुझाउने पक्षले निद, बैङ्कले जारी िरे को िुि फर पेर्ेन्ट
चेक वा अन्र् कुनै र्ाध्र्र्बाट तबिो बर्ोन्जर्को रकर् अदालिर्ा दान्खला िनुा
पनेछ।



तबिो बुझाउने पक्ष अदालिर्ा हान्जर नभएर्ा वा उपन्स्थि भएपतन सर्र्तभत्र तबिो
बापि रकर् नबुझाएर्ा, सम्पन्त्त नदे खाएर्ा वा त्र्सरी दे खाएको सम्पन्त्तबाट तबिो
भराउन सम्भव नभई तबिो भराई पाउनेले र्ञ्जुर निरे र्ा तनजले तबिो भरी पाउने
पक्षले तबिो बुझाउने पक्षको अन्र् सम्पन्त्त दे खाई त्र्स्िो सम्पन्त्तबाट तबिो भरी पाउन
अदालि सर्क्ष तनवेदन ददन सक्नेछ।



तबिो असुल िदाा कुनै सम्पन्त्त रोक्का राख्नु पने भएर्ा अदालिले त्र्स्िो सम्पन्त्त रोक्का
राखी आवश्र्किा अनुसार सो सम्पन्त्त तललार् तबिी सर्ेि िरी तबिो भराई ददनु
पनेछ।



तबिो भरी ददनु पने सम्पन्त्त अको न्जल्लार्ा रहेको भए अदालिले तबिो भराउन
सम्बन्न्िि अदालिर्ा लेखी पठाउनु पनेछ।



अन्र्त्र जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए िापतन तबिो भरी पाउने व्र्न्क्तले तबिो बुझाउनु
पने व्र्न्क्तबाट सम्पन्त्त दबाए लुकाएको पत्ता लिाई तनज जीववि छँदै ल्र्ाएर्ा
अदालिले त्र्स्िो सम्पन्त्त तललार् तबिी िरी तनजले पाउने तबिोसम्र्को रकर् त्र्स्िो
व्र्न्क्तलाई बुझाई ददनु पनेछ।43



तबिो भराई ददए बापि अदालिले त्र्स्िो तबिोको िीन प्रतिशि दस्िुर तबिो पाउने
व्र्न्क्तबाट तलनु पनेछ।



तबिो भराउने सम्बन्िर्ा तबिो भराई ददनु पने पक्षले पूरै वा नपुि तबिो कुनै वान्र्ज्र्
बैङ्कको बैङ्क जर्ानि पत्र दान्खल िरी वकस्िाबन्दीर्ा बुझाउने सुवविा पाउन अदालिर्ा

43
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तनवेदन ददएर्ा र त्र्सर्ा तबिो भररपाउने सम्बन्न्िि पक्षको र्ञ्जुरी भएर्ा अदालिले
वकस्िाबन्दीर्ा त्र्स्िो तबिो भराई ददन सक्नेछ।44
९.४ दान्खल, खारे ज, नार्सारी िने कार्ाववति45
फैसला बर्ोन्जर् दान्खल खारे ज, नार्सारी िने तसलतसलार्ा त्र्स्िो िरी तलने पक्ष



दफा २३५ बर्ोन्जर् िाररखर्ा रहेर्ा अदालिले फैसला कार्ाान्वर्न िने प्रर्ोजनको
लाति दान्खल, खारे ज, नार्सारी िरी ददने कार्ाालर्का नार्र्ा त्र्सको वववरर्को
व्र्होरा लेखी पक्षलाई सर्ेि सोही कार्ाालर्र्ा एक्काईस ददनतभत्र हान्जर हुन पठाउनु
पनेछ।
अदालिबाट लेखी आएर्ा र सम्बन्न्िि पक्ष कार्ाालर्र्ा हान्जर भएर्ा त्र्स्िो



कार्ाालर्ले पतन फैसला बर्ोन्जर् िीन ददनतभत्र दान्खल, खारे ज, नार्सारी िररददनु
पनेछ।
म्र्ाद नाघेपतछ कुनै पक्ष दान्खल, खारे ज, नार्सारीको लाति सम्बन्न्िि कार्ाालर्र्ा



हान्जर भएर्ा त्र्स्िो कार्ाालर्ले प्रत्र्ेक वषाको लाति पाँच सर् रुपैर्ाँ दस्िुर तलई
फैसला बर्ोन्जर् दान्खल, खारे ज, नार्सारी िरी ददनु पनेछ।
९.५. तनखन्ने सम्बन्िी कार्ाववति46
फैसला बर्ोन्जर् तनखनाई तलने ददने तसलतसलार्ा कुनै पक्ष दफा २३५ बर्ोन्जर्



िाररखर्ा रहेर्ा अदालिले फैसला बर्ोन्जर् तनखनी तलन पाउने सम्पन्त्त तनखनी तलन
वा िरौटी रहेको रकर् बुन्झतलन त्र्स्िो पक्षलाई िाररख िोकी रकर् िरौटी रहेको
कार्ाालर्र्ा पठाउनु पनेछ।
१०. ववववि
१०.१. जार्जाि हुने सम्पन्त्त47


दफा २४२ बर्ोन्जर्को तबिो बापि जार्जाि िदाा त्र्स्िो सम्पन्त्त भोि वा उपर्ोि
िने बाह्र वषादेन्ख र्ातथका र्ानु नछु वट्टई सँिै बसेका र र्ानो वा अं श छु वट्टई तभन्न

44
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बसे पतन सो सम्पन्त्त भोि वा उपर्ोि िने व्र्न्क्तसँि रहेको अं श सर्ेि जार्जाि
िनुा पनेछ।


बाह्र वषा र्ुतनको जार्जाि िनुा हुँदैन। िर कार्ाान्वर्न िदाा र्ो व्र्वस्थाको प्रार्ीः
जसो पालना िरे को हुँदैन। कार्ाान्वर्न िदाा ववशेष ध्र्ान ददनु नै पने हुन्छ।



जार्जाि िदाा दे हार्का सम्पन्त्त छु ट्याई बाँकी रहे को सम्पन्त्त जार्जाि िनुा पनेछ
:–
(क) अन्र् व्र्न्क्तको तनजी सम्पन्त्तको रूपर्ो भए त्र्स्िो सम्पन्त्त,
(ख) जार्जाि हुने व्र्न्क्त िथा तनजको एकाघरका पररवारले लिाएको र लिाउने
िीन

जोरसम्र्को कपिा िथा जुत्ता,

(ि) जार्जाि हुने व्र्न्क्त िथा तनजको एकाघरका पररवारलाई आवश्र्क खाना
पकाउने िथा खाने एकसरो भाँिा, थाल कचौरा, एकसरो ओड्ने ओछ्याउने िथा
र्नातसब सङ्खख्र्ाका फतनाचर,
(घ) जार्जाि हुने व्र्न्क्तको एकाघरका पररवारलाई पठन पाठन िना आवश्र्क पने
पुस्िक,
(ङ) जार्जाि हुने व्र्न्क्त र तनजको एकाघरका पररवारको लाति जार्जािको
कारबाही प्रारम्भ हुन ु भन्दा अिावै खररद िररसकेको औषिी िथा स्वास्थ्र्
सम्बन्िी उपकरर्,
(च) जार्जाि हुने व्र्न्क्त िथा तनजका एकाघर पररवारलाई बढीर्ा िीन र्वहनासम्र्
जीवन तनवााह िना आवश्र्क खाद्यान्न,
(छ) जार्जाि हुने व्र्न्क्त िथा तनजका एकाघर पररवारको पेशा रोजिारसँि
सम्बन्न्िि एकसरो ज्र्ावल वा औजार।


सम्पन्त्त पर सादाा एक लाख रुपैर्ाँभन्दा बढी रकर्को सम्पन्त्त पर साररने छै न।



जार्जाि िदाा सर्ेि तबिो पुिेन भने पररवारका अरु सदस्र्लाई पिन पाइने छै न।



र्ो व्र्वस्था अ.बं . २६ नं.जस्िै छ।

१०.२. तबिो वा जररबाना बापि कैद िने48
१०.२.१. तबिो बापि कैद
 सम्पन्त्त तललार् तबिी िदाा सर्ेि तबिो पर्ााप्त नभएर्ा, सम्पन्त्त नदे खाएर्ा वा
सम्पन्त्त तललार् िना नसवकने भएर्ा भराउन बाँकी तबिोर्ा तबिो भरी पाउनेले

48
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तबिो भराउनु पने व्र्न्क्तलाई कैद िराउन इच्छा िरी सम्पन्त्त तललार् तबिी
भएको वा र्स उपदफा बर्ोन्जर्को अवस्था परे को पन्र ददनतभत्र तनवेदन ददएर्ा
अदालिले त्र्सको पचाा खिा िरी तबिो भरी ददनु पने व्र्न्क्तलाई कानून बर्ोन्जर्
कैदर्ा पठाउनु पनेछ।
 कैद िदाा अदालिले एक ददनको चार सर् रुपैर्ाँको दरले त्र्सरी बाँकी हुन
आएको तबिोलाई कैदर्ा पररर्ि िरी त्र्स बराबर तबिो भनुा पने व्र्न्क्तलाई कैद
िनुा पनेछ।
 कैद िदाा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ा वा अतिकांश स्वातर्त्व वा
तनर्न्त्रर् भएको सावाजतनक सं स्थाको तबिोको हकर्ा चार वषा र व्र्न्क्त ववशेष
वा अन्र् सं स्थाको तबिोको हकर्ा दुई वषाभन्दा बढी कैद िना सवकने छै न।
 कैद िनुा पदाा चार सर् रुपैर्ाँभन्दा कर् रकर् भएर्ा वा बाँकी रहन िएर्ा सो
बापि एक ददन कैद िनुा पनेछ।
 कैद िदाा कानून बर्ोन्जर् लाग्ने तसदा खचा कैद िराउन चाहने व्र्न्क्तले व्र्होनुा
पनेछ।
१०.२.२. जररबाना नतिरे बापि कैद
 जररबाना नतिरे बापि कैद िनुा पदाा चार वषार्ा नबढ्ने िरी एक ददनको दुई सर्
रुपैर्ाँको दरले कैद िनुा पनेछ।
 कैद िनुा अन्घ सम्बन्न्िि व्र्न्क्तलाई आफ्नो भनाई राख्ने र्नातसब सर्र् ददनु
पनेछ।
 पक्षको र्ाि बर्ोन्जर् असुल उपर हुन नसकेको बाँकी तबिो बापि तबिो नतिने
व्र्न्क्तलाई अदालिको आदे श बर्ोन्जर् कैद भएकोर्ा सो तबिोको ववषर्र्ा पुनीः
दाबी तलन सवकने छै न।
१०.३. तबिो असुल िनुा पने व्र्न्क्तको र्ृत्र्ु भएर्ा िने :


तबिो असुल िनुा पने व्र्न्क्तको त्र्स्िो तबिो असुल नहुँदै र्ृत्र्ु भएर्ा तनजको
हकको सम्पन्त्तबाट तबिो असुल उपर िररनेछ।



तनजको हकको सम्पन्त्तबाट तबिो असुल नभएर्ा नपुि तबिो तनजको अपुिाली तलने
व्र्न्क्तबाट असुल िररनेछ।



तबिो असुल िदाा तनजले अपुिाली तलएभन्दा बढी रकर् असुल िररने छै न।
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११. उजूरी, अवहेलना र प्रोत्साहन रकर्
११.१. फैसला कार्ाान्वर्नर्ा उजूर िना सक्ने49


फैसला कार्ाान्वर्नको तसलतसलार्ा सम्बन्न्िि कर्ाचारीले िरे को कार् कारबाही
उपर न्चत्त नबुझ्ने सरोकारवाला व्र्न्क्तले सोही अदालिका न्र्ार्ािीश सर्क्ष पन्र
ददनतभत्र उजुर िना सक्नेछ।



न्र्ार्ािीशको तनर्ार्र्ा न्चत्त नबुझ्ने व्र्न्क्तले पुनरावेदन सुन्ने अदालिर्ा तनवेदन
ददनसक्नेछ।



फैसला कार्ाान्वर्नको उपन्स्थतिको लाति ददइएको सूचना प्राप्त िरी िारे खर्ा
अनुपन्स्थि रहने पक्षले उजुरी वा तनवेदन ददन पाउने छै न।

११.२. अवहेलनार्ा कारवाही िरी सजार् िना सक्ने50


फैसला कार्ाान्वर्न िने कार्ार्ा सहर्ोि िनुा र्ुद्दाका पक्षको किाव्र् हुने।



फैसला कार्ाान्वर्न िने कार्ार्ा अवरोि िने व्र्न्क्तलाई अदालिले अवहेलनार्ा
कारबाही चलाउन वा एक हजार रुपैर्ाँसम्र् जररबाना वा िीन र्वहनासम्र् कैद वा
दुवै सजार् िना सक्नेछ।

११.३. कर्ाचारीले प्रोत्साहन रकर् पाउने51


फैसला बर्ोन्जर् लािेको दण्ि जररबाना वा सरकारी तबिो असुलको लाति खटी
जाने सरकारी कर्ाचारीले दै तनक िथा भ्रर्र् भत्ता बापि पाउने रकर् तलन नचाहेर्ा
असुल िरी ल्र्ाएको रकर्को पच्चीस प्रतिशि प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछ।



असुल िरी ल्र्ाएको रकर्को पाँच प्रतिशि रकर् िहतसलदारले प्रोत्साहन स्वरुप
पाउनेछ।



भत्ता रकर् असुल भएको जररबाना वा सरकारी तबिोको रकर्बाट ददइनेछ।



सरकारी तबिो वा जररबाना सरकारी कर्ाचारी बाहेक अन्र् कुनै व्र्न्क्तले असुल
िरी ल्र्ाएको रहेछ भने तनजलाई सरकारी कर्ाचारीलाई सरह रकर् उपल्ि
िराउन सवकनेछ।
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१२. फौजदारी र्ुद्दार्ा भएको फैसला कार्ाान्वर्न
 फौजदारी र्ुद्दाको फैसला कार्ाान्वर्नसम्बन्िी ववतभन्न पक्षहरू रहेका हुन्छन। र्हाँ केही
र्हत्वपूर्ा बुँदा र्ात्र रान्खएका छन।
१२.१. सरकारी तबिो बापि कैद िना सवकने52


अदालिबाट फैसला हुँदा असूल उपर हुन ु पने िरी ठहर भएको सरकारी तबिो वा
अन्र् कुनै रकर् सम्बन्न्िि व्र्न्क्तले बुझाउनु पनेछ।



सरकारी तबिो वा त्र्स्िो रकर् त्र्स्िो व्र्न्क्तले नबुझाएर्ा तनजको सम्पन्त्त
जार्जाि िरी असूल उपर िनुा पनेछ।



जार्जाि िदाा पतन सरकारी तबिो वा त्र्स्िो रकर् असूल उपर हुन नसकेर्ा त्र्स्िो
व्र्न्क्तलाई दे हार्को सरकारी तबिो वा त्र्स्िो रकर् बापि दे हार्को अवतिसम्र्
कैद सजार् तनिाारर् िनुा पनेछ : क) पाँच हजार रुपैर्ाँदेन्ख दश हजार रुपैर्ाँसम्र्को वविो बापि एक र्वहना,
ख) दश हजार रुपैर्ाँभन्दा बढी पच्चीस हजार रुपैर्ाँसम्र्को वविो बापि िीन
र्वहना,
ि) पच्चीस हजार रुपैर्ाँभन्दा बढी पचास हजार रुपैर्ाँसम्र्को वविो बापि छ
र्वहना,
घ) पचास हजार रुपैर्ाँभन्दा बढी एक लाख रुपैर्ाँसम्र्को वविो बापि एक वषा,
ङ) एक लाख रुपैर्ाँभन्दा बढी प्रत्र्ेक पचास हजार रुपैर्ाँसम्र्को वविो बापि छ
र्वहना।
च) उन्ल्लन्खि रकर्भन्दा कर् रकर् बापि कैद िनुा पदाा प्रति ददनको िीन सर्
रुपैर्ाँ कट्टी हुने िरी िनुा पनेछ।



सरकारी तबिो बापि कैद िनुा पदाा साि वषाभन्दा बढी हुने िरी कैद ठे क्न सवकने
छै न।

१२.२. कैद बापि रकर् तिना सवकने53


कुनै कसूरर्ा पवहलो पटक कसूरदार ठहरी एक वषा वा एक वषाभन्दा कर् कैदको
सजार् भएको र्ुद्दार्ा कसूरदारको उर्ेर, कसूरको िम्भीरिा, कसूर िरे को िररका,

52
53
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आचरर् सर्ेिलाई ववचार िदाा कारािारर्ा राख्नु उपर्ुक्त नदे न्खएर्ा िथा तनजलाई
छोड्दा सावाजतनक शान्न्ि, कानून र व्र्वस्थार्ा खिरा पुग्ने सर्ेि नदे न्खएर्ा
त्र्सको कारर् खुलाई अदालिले तनजलाई कैदर्ा राख्नुको सट्टा त्र्स बापि रकर्
तलई कैदबाट छातिददन उपर्ुक्त ठहर्र्ाएर्ा कैद बापिको रकर् तिरी कैद बस्नु
नपने िरी आदे श ददन सक्नेछ।


आदे श ददनुअन्घ त्र्स्िो व्र्न्क्तलाई कुनै प्रकारको कसूर निरी राम्रो आचरर् पालन
िनेछु भन्ने व्र्होराको कािज िराउनु पनेछ।



रकर् तिरी कैद बस्नु नपने िरी आदे श भएको कसूरदारले कैद बापि रकर्
बुझाउँदा एक ददन कैदको िीन सर् रुपैर्ाँका दरले रकर् बुझाउनु पनेछ।



कैद बस्न छु ट भएको व्र्न्क्तले त्र्सरी छु टे को तर्तिले िीन वषातभत्र कैदको सजार्
हुने कुनै कसूर िरे र्ा तनजलाई पवहले भएको फैसला बर्ोन्जर्को कैद सर्ेि थपी
सजार् कार्ाान्वर्न िनुा पनेछ।



एक वषा वा एक वषाभन्दा कर् कैदको सजार् पाई थुना वा कैदर्ा रहे बसे को
ववदे शी नािररकले कैदको सट्टा रकर् तिरी कैदबाट छु टकारा पाउन तनवेदन ददएर्ा
अदालिले दफा १५९ को उपदफा (४) र्ा उल्लेख भएका कसूर बाहे क अन्र्
कसूरका कसूरदारलाई कैद सजार् बापि प्रति ददन पाँचसर् रुपैर्ाँका दरले हुन
आउने रकर् एकर्ुष्ट िोकी त्र्स्िो रकर् बुझाएर्ा बाँकी अवति कैदर्ा बस्नु नपने
िरी आदे श ददन सक्नेछ।



त्र्स्िो ववदे शी व्र्न्क्तलाई साि ददनतभत्र नेपाल बावहर पठाउने आदे श ददनु पनेछ र
अध्र्ािर्न कार्ाालर्ले अदालिको आदे श बर्ोन्जर् त्र्स्िो व्र्न्क्तलाई नेपाल बावहर
पठाउनु पनेछ।



रकर् तिरे र्ा कसूरदारले कैद भ ुक्तान िरे को र्ातननेछ।



र्स दफा बर्ोन्जर् कैदबाट छु टे को व्र्न्क्तको कैदको लिि कैद भ ुक्तान हुने
अवतिसम्र्का लाति कार्र् रहनेछ

१२.३. वकस्िार्ा जररवाना बुझाउन सवकनेीः54


जररबाना ित्काल बुझाउन नसकी कुनै सम्पन्त्त जर्ानि ददएर्ा अदालिले एक
वषातभत्र त्र्स्िो रकर् च ुक्ता हुने िरी बढीर्ा िीन वकस्िार्ा जररबाना बुझाउने
आदे श ददन सक्नेछ।

54
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िरौट वा जर्ानिबाट असूल िरी नपुि भए जतिको वकस्िावन्दीर्ा बुझाउने आदे श
ददनुपनेछ।

१२.४. फौजदारी र्ुद्दार्ा क्षतिपूति भराउने सम्बन्िी व्र्वस्था
१२.४.१.क्षतिपूतिा सम्बन्िी ्र्वस्थाीः
र्ी सं वहिाहरूर्ा क्षतिपूतिा सम्वन्िर्ा तनकै र्हत्व ददइएको पाइन्छ। तनम्न
स्थानर्ा क्षतिपूतिाको बारे र्ा उल्लेन्खि छनीः
 क्षतिपूतिा तनिाारर् सम्बन्िी ्र्वस्था (फौजदारी कसूर (सजार् तनिाारर् िथा
कार्ाान्वर्न ऐन, २०७४ को दफा ४१(२))
 क्षतिपूतिालाई असर नपने िरी जररबाना तनिाारर् िनुप
ा ने (सजार् तनिाारर् िथा
कार्ाान्वर्) ऐन,२०७४ को दफा १९)
 क्षतिपूतिा तनिाारर् िनुा पने (दे वानी कार्ावविी सं वहिा दफा २६६)
 क्षतिपूतिा ददनुपने (दे वानी कार्ावविी सं वहिा दफा १६०)
१२.४.२. तनजी तबिो वा क्षतिपूतिा भराउने कार्ाववति55
 तिनुा पने ठहरे को तनजी तबिो, पीतिि वा तनजको हकवालाले पाउने क्षतिपूतिा वा
अन्र् कुनै रकर् त्र्सरी फैसला बर्ोन्जर् तिनुा पने व्र्न्क्तलाई फैसला भएको छ
र्वहनातभत्र बुझाउनु पनेछ।
 अवतितभत्र नबुझाएर्ा तनजलाई दश हजार रुपैर्ाँसम्र् जररबाना हुनेछ।
 नबुझाएर्ा त्र्स्िो तबिो क्षतिपूतिा वा रकर् भरी पाउने व्र्न्क्तले अन्न्िर् फैसला
भएको तर्तिले िीन वषातभत्र सम्पन्त्त दे खाई तनवेदन ददन सक्नेछ।
 सम्पन्त्त पत्ता लिाउन नसकेर्ा त्र्स्िो सम्पन्त्त फेला परे को बखि तनजले जनाउ
ददएर्ा भराई ददने िरी अदालिले त्र्स्िो तनवेदन िार्ेलीर्ा राख्नु पनेछ।
 सम्पन्त्त तललार् तबिी भएको तर्तिले वा तनवेदन िार्ेलीर्ा रहेको िीस ददनतभत्र
कैद िराउन तनवेदनपत्र ददन सक्नेछ।
 कुनै व्र्न्क्तलाई कैद िदाा व्र्न्क्त ववशेषको तबिोको हकर्ा दुई वषा र नेपाल
सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीर् िहको पूर्ा वा अतिकांश स्वातर्त्व वा
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तनर्न्त्रर् भएको सावाजतनक सं स्थाको तबिोको हकर्ा चार वषाभन्दा बढी कैद िना
सवकने छै न।
 िर क्षतिपूतिा असूल उपर नभए बापि कैद िराउन पदाा चार वषासम्र् कैद िना
सवकनेछ।
 कैद िदाा कानून बर्ोन्जर् लाग्ने तसिा खचा नेपाल सरकारले व्र्होनुा पनेछ।
 तनजी तबिो, क्षतिपूतिा वा अन्र् रकर् तिनुा पने व्र्न्क्तले आफ्नो कुनै सम्पन्त्त
लुकाएको वा कुनै प्रकारले रुपान्िरर् िरे को ठहरे र्ा प्रचतलि कानूनर्ा जुनसुकै
कुरा लेन्खएको भए िापतन त्र्स्िो सम्पन्त्त पत्ता लिाएर्ा त्र्स्िो सम्पन्त्त जफि
हुनेछ र र्सरी जफि भएको सम्पन्त्तको पच्चीस प्रतिशि रकर् पत्ता लिाउनेलाई
ददई बाँकी रहेको रकर्बाट तिनुा पने तबिो, क्षतिपूतिा वा अन्र् रकर् भ ुक्तानी िरी
बाँकी रहेर्ा त्र्सरी बाँकी रहे को रकर् सन्ञ्चि कोषर्ा जम्र्ा िनुा पनेछ।56
१३. तनष्कषा
 फैसला कार्ाान्वर्नको लाति सरोकार सवै पक्षको दावर्त्व पतन तनिाारर् िरे को हुँदा सवै
पक्षको हाददा क सहर्ोि अपररहार्ा आवश्र्किा रहन्छ। सरकार, अदालि, पक्षहरू, कानून
व्र्वसार्ी र सर्ाजका सवै पक्षको श्रर्, सर्र् र सािन स्रोिको बचावट हुन्छ।
 अदालिप्रतिको जनआस्थार्ा पतन सकरात्र्क अतभवृवद्ध हुनेछ।
 फैसला कार्ाान्वर्नको कार् कारवाहीसँि प्रत्र्क्ष सरोकारवाला न्जल्ला न्र्ार्ािीश, श्रे स्िेदार,
िहतसलदारले ववििका फैसला कार्ाान्वर्नका कतर्कर्जोरीलाई र्नन र ववश्लेषर् िरी
प्रभावकारी फैसला कार्ाान्वर्नको र्हान कार्ार्ा आफूलाई सर्ावहि िनुा नै र्ूल दावर्त्व
हुन्छ।
 िलबको पचास प्रतिशि भत्ता र दे वानी कार्ाववतिको दफा २52 ले प्रदान िने प्रोत्साहन
भत्तालाई फैसला कार्ाान्वर्नको विर्ाशीलिार्ा आवद्ध िना सकेर्ा र्स कार्ालाई सफलिा
प्राप्त िना थप बल तर्ल्नेछ।
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सजायसम्बन्धी सामान्य ससद्धान्त र कानूनी व्यवस्था
डा. श्रीप्रकाश उप्रेती
१. पररचय
दण्डसजाय कुनै पसन राजनैसतक समुदाय वा राज्यले स्वीकार गनै पने सम्भवत एउटा
जटटल टवषयवस्तु हो। यो राज्य हुनका लासग एउटा पूव व शतव हो र यसको प्रयोगको अभावमा
् यही कारणले यो एउटा
राज्यले आफ्नो दाटयत्व पूरा गनव वा आफूलाई सनरन्तरता ददनै सक्दै न।
राजनीसतक रुपमा टववादास्पद् टवषय पसन हो। यो समय र स्थान सापेक्ष हुुँदाहुुँदै पसन यसका केही
तत्वहरु टवश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गररएका हुन्छन्। यसको टवकास समाजको टवकाससुँग
अटवभाज्य छ। नेपालको सन्दभवमा हाल लामो समयदे खि प्रयोगमा रहेका फौजदारी तथा दे वानी
कानूनमा ठू लो पररवतवन गररएको छ। फौजदारी दाटयत्व तथा दण्ड सजायको सम्बन्धमा समसत
ु ी अपराध (सं टहता) ऐन, २०७४, फौजदारी कायवटवसध
२०७५।५।१ दे खि लागू हुने गरी1 मुलक
(सं टहता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय सनधावरण तथा कायावन्वयन) ऐन, २०७४ ले
ु ाई,
केवल समसामटयक सुधार मात्र नगरी दण्डसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, यसको स्वरुप, सुनव
सनधावरणका आधार तथा प्रटिया, सुधारात्मक दण्डको प्रयोगको दायरा आददका क्षेत्रमा आधारभूत
पररवतवन गरे को छ। यटह सन्दभवमा दण्डसजायका सै द्धाखन्तक आधार तथा नटवन व्यवस्थाहरुको
बारे मा उल्लेि गररएको छ।
२. सैद्धाखन्तक पक्ष
दण्ड ददइने व्यखिको इच्छा टवपरीत वा उसको इच्छालाई वास्तै नगरी जब उसमासथ
दण्डकोरुपमा पीडायुि प्रसतटिया साववभौम शखि प्रयोग गने प्रासधकारले औपचाररक सनणवयमाफवत
नै व्यि गदवछ र त्यो कायव कानूनी मासनन्छ भने पकै पसन त्यसको औखचत्य र सै द्धाखन्तक आधार
हुनपु दवछ। दण्डको औखचत्य स्थाटपत गनव वा यसलाई सै द्धाखन्तक आधार प्रदान गनव दण्ड तथा
दण्ड सनधावरणसम्बन्धी टवसभन्न ससद्धान्तहरु टवकससत भएका छन्। यसको पररभाषा, उद्देश्य, नमूना
लगायतका सै द्धाखन्तक पक्षको बारे मा सं क्षेपमा तल उल्ले ि गररएको छ।
२.१. दण्डको पररभाषा

1

खजल्ला न्यायाधीश, टवद्यावाररसध (Ph.D.): नेपालको दण्ड तथा दण्ड सनधावरण प्रणाली र स्नातकोत्तर (LLM): फौजदारी कानून।

ु ी अपराध (सटहता) ऐन, २०७४ को दफा १(२), फौजदारी कायवटवसध (सटहता) ऐन, २०७४ को दफा १(२), र
मुलक
फौजदारी कसूर (सजाय सनधावरण तथा कायावन्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १(२)।
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दण्ड आफैंमा यस्तो पीडायुि प्रसतटिया हो, जो कानूनले सनदे शन गरे भन्दा
टवपरीत कायव वा अकायव (Act/conduct or Omission) गरे वापत समाज वा राज्यबाट त्यस्तो
सनषेसधत कायव वा अकायव गने व्यखिउपर व्यि गररन्छ। शाखन्त सुरक्षा राज्यको प्राथसमक
कायव हो, यसका लासग दण्डलाई स्वीकार गररएको हुन्छ अथावत राज्यले जानाजान
पुर ्याएको पीडालाई वैध मासनन्छ। दण्ड ददने कायव कानूनको त्यस्तो कायव हो, जहाुँ राज्य
अत्यन्त कठोर र सनमवम हुन्छ र यो फौजदारी कानूनको अत्यन्त टववादास्पद र राजनैसतक
रुपमा सं वेदनशील पक्ष पसन हो।2 दण्ड अपराधको पररणाम हो र त्यसै ले यसको सोझो
सम्बन्ध समाजसुँग छ। समाजमा अपराध शुन्यताको अवस्था असम्भव भएकोले दण्डहीन
समाजको पररकल्पना पसन असम्भव छ। फ्रान्सेली समाजशास्त्री एसमल डुकवहाइम (Emile
Durkheim) ले त अपराध समाजमा अवश्यम्भावी मात्र है न समाज टवकासको लासग
अपेखक्षत पसन छ भनेका छन्। यस प्रसङ्गमा उनले 'अपराध हामीले स्वतन्त्रताको लासग
सतरे को एउटा मूल्य हो' भनेका छन्।3 यसबाट मानव समाजमा कुनै न कुनै प्रकारको
अपराध हुने र त्यसको प्रसतटियास्वरुप समाज वा राज्यले दण्डको व्यवस्था गरे को हुन्छ
भन्ने स्पष्ट हुन्छ। D. R. Taft ले "We may define Punishment as the conscious infliction
upon a disturbing individual of undesired experiences not solely in the interest of his
welfare"4 भनी पररभाटषत गरे का छन्। अपराधशास्त्री Edwin H. Sutherland ले यसमा २
वटा तत्व हुने कुरा उल्लेि गरे का छन् : (a) It is inflicted by the group in its corporate
capacity upon one who is regarded as the member of the same group, (b) Punishment
involves pain or suffering produced by design and justified by some value that the
suffering is assumed to have."5 Ferri ले "दण्ड एक कानूनी प्रसतरोध" हो (Punishment
is a legal deterrent) भनी पररभाटषत गरे का छन्। नेपाली वृहत् शव्दकोशमा दण्डको अथव
सजाय, जररवाना, डाुँड, यातना दण्डसजाय6 भनी उल्लेि गररएको पाइन्छ। अपराधशास्त्र
सम्बन्धी टवद्वानहरुले दण्डमा ५ तत्व सनटहत हुने भनी उल्ले ि गरे का छन्, ती हुन (१)
दण्ड कानून टवपरीत व्यवहार गरे वापत हुन्छ, (२) यो व्यवहार गने व्यखि अपराधी
हुनपु छव , (३) यो अपराधी वाहे क अरु व्यखिद्वारा कायावखन्वत हुन्छ, (४) दण्ड कायावन्वयन
गने व्यखि राज्यद्वारा कानून बमोखजम असधकार प्राप्त हुन ु पछव र (५) दण्डमा अवाखछछत

2

Mirko Bagario, (2001), Punishment & Sentencing: A Rational Approach, London: Cavendish Publishing Limited, p. 3.
Ahamad Siddique, (2001), Criminology Problems & Perspectives, Lalbag, Lucknow: Eastern Book Company, p. 264.
4
M.S. chauhan, (1981), Criminology and criminal Administration (D.R. Taft Criminology, 3rd edn. page 353), Ilahabad:
central law agency, p. 160
5
Ibid - (Sutherland and cressey – Principles of criminology, 6th edn, p.256) p. 161
3

6

नेपाली वृहत् शब्दकोश (२०४०), काठमाडौं: ने.रा.प्र.प्र., पृष्ठ ६३०।
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कष्ट हुनपु छव।7 वास्तवमा दण्ड एडटवन एच. सदरल्याण्ड (Edwin H. Sutherland) को
अपराधशास्त्रको प्रससद्ध पररभाषाको तेस्रो भाग 'Reacting towards the breaking of law' सुँग
सम्बखन्धत छ र अखिल्ला दुईवटा भाग Law making र Law breaking भन्दा बढी
समजशास्त्रीय पसन छ। दण्डको मात्रा र अपराधीको उपचारात्मक पद्धसत अपराधशास्त्रसभत्र
पसन समाजशास्त्रसुँग बढी नखजक रहे का पक्षहरु हुन।
कुनै पसन मानव कायव (वा अकायव) लाई अपराधको पररभाषासभत्र समाटहत गने
(Criminalization), आपरासधक कायवको रुपमा पररभाटषत कायवलाई अपराधको पररभाषाबाट
मुि गने (Decriminalization) पूणव क्षेत्रासधकार (Exclusive Jurisdiction) टवधाटयकाको
हो। अन्य कानूनको वैधता सं वैधासनक कानूनबाट प्राप्त हुने भए पसन अपराधको पररभाषा
गने र सतनको दण्ड तोक्ने फौजदारी कानून सनरपेक्ष (Secular) प्रकृसतको हुन्छ। यसको
अथव सं वैधासनक कानूनमा पररवतवन आउुँदा पसन यसको सनरन्तरतामा प्रश्न उठाइुँदैन।
यसका आफ्नै केही सास्वत ससद्धान्तहरु छन्। ती ससद्धान्तहरु कानून सनमावण र प्रयोगको
सन्दभवमा असत महत्वपूणव मासनन्छन्। समाजलाई सनयमन र सनयन्त्रण गने सन्दभवमा सबै
प्रकृसतका कानून, नैसतकता, स्थाटपत मूल्य मान्यता, प्रथा आदद सान्दसभवक भएपसन समाज
सनयन्त्रणको अखन्तम आश्रय, हालसम्म पसन, फौजदारी कानून मूलतः दण्ड नै हो। राज्य
बसलयो

हुनका

लासग

दण्डमा

राज्यको

एकासधकार

हुनैपदवछ।

दण्डमा

राज्यको

एकासधकारको अथव राज्य बाहे क कसै ले पसन दण्डारोपण गने अवस्था नहुन,ु दण्डहीनताको

अवस्था नहुन ु र कसै मासथ पसन गैरकानूनी दण्डारोपण नगररने सुसनखितता हुन ु हो।
२.२. दण्डको उद्देश्य
दण्डका आफ्ना सनखित उद्देश्यहरु हुन्छन्। यी उद्देश्यहरु प्राप्त गनवका लासग नै
राज्यले दण्डको व्यवस्था गरी दण्ड ददने गदवछ। राज्यमा शाखन्त सुरक्षा कायम गनुव र
नागररकहरुको जीउधनको रक्षा गनुव नै राज्यको प्राथसमक दाटयत्व हो र यसलाई प्राप्त गने
अखन्तम आश्रयको रुपमा दण्डको व्यवस्था गररएको हुन्छ। यसका असतररि दण्डका
सनम्न उद्देश्यहरु हुन्छन्:

(क) सम्भाटवत पुनः अपराध रोक्नु
7

कृष्णानन्द न्यौपाने, (२०४३), अपराध शास्त्र एक पररचय, काठमाडौं: साझा प्रकाशन, पृ. ६५।
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आपरासधक कायव गने व्यखिलाई दण्ड ददएपसछ उसले पुनः सो अपराध
गदै न भन्ने टवश्वास गररन्छ। यो टवश्वास दण्डको हतोत्साहको ससद्धान्तमा आधाररत
छ। अपराधीलाई दण्डस्वरुप कारागारमा पठाएपसछ उसले पुनः अपराध गनव
सक्दै न।
(ि) सम्भाटवत अपराध रोक्नु
आपरासधक

कायव

गने

व्यखिलाई

राज्यले

दण्ड

ददएपसछ

त्यसको

प्रभावस्वरुप अन्य व्यखिहरुले आपरासधक कायवसुँग दण्ड जोसडएको कारणले त्यस्तो
कायव गनुव हुुँदैन भन्ने ज्ञान प्राप्त गरररहेका हुन्छन्। दण्डबाट उत्पन्न हुने साधारण र
खशक्षाप्रद हतोत्साहले अपराध गने बारे मा सोखचरहेका व्यखिहरुले सम्भाटवत अपराध
गदै नन् भन्ने उद्देश्य रहेको हुन्छ।
(ग) अपराधसुँग दण्ड जोसडएको हुन्छ भन्ने दे िाउन
फौजदारी कानूनको प्रमुि कायव नै समाजको लासग हासनकारक मासनएका
कायवलाई अपराधको रुपमा पररभाटषत गने र त्यस्तो आपरासधक कायव भएमा
सनधावररत दण्ड ददने हो। आपरासधक कायवसुँग दण्ड अटवभाज्य रुपमा जोसडएको
हुन्छ। यदद दण्डको व्यवस्था टवना कुनै कायवलाई अपराधको रुपमा पररभाटषत
गररएमा त्यसको कुनै अथव हुुँदैन। तसवथ, दण्डको एउटा उद्देश्य अपराधसुँग यसको
अटवभाज्यता दे िाउनु हो। अपराधको प्रसतटिया दण्ड हुन्छ र यो पीडादायक हुन्छ
भनी असभव्यि हुन ु दण्डको अन्तरसनटहत चररत्र हो। साथै यसले पीसडत र
अपराधीको रुपमा सन्तुलन कायम गने, पीसडत र समाजलाई सन्तुटष्ट ददने र
अपराधीलाई आफ्नो नराम्रो कायवबाट मुि हुने वा प्रायखित गने अवसर उपलब्ध
गराउुँछ।
(ि) अपराधीको सुधार गनुव
हरे क व्यखि समाजको उत्पादन र सदस्य भएकोले समाजको सदस्यले
कुनै आपरासधक कायव गरे मा सनजको सुधार गरी कानून नमान्ने व्यखिबाट उसलाई
कानून मान्ने व्यखिमा बदल्नु पसन समाजको दाटयत्व हुन्छ

कुनै पसन आपरासधक

कायव गने व्यखिलाई उपचारको माध्यमबाट सुधार गनव सटकन्छ भन्ने दण्डको
सुधारात्मक ससद्धान्को आधारमा सुधारात्मक दण्ड ददएर व्यखिलाई सुधानुव पसन
दण्डको उद्देश्य रहेको हुन्छ।
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२.३. दण्डको वगीकरण
दण्डका हरे क ससद्धान्तहरुका आफ्नै प्रकारका दण्डका स्वरुप तथा प्रथसमकताहरु
छन्।

दण्डलाई

टवसभन्न

आधारमा

वगीकरण

गने

गररएको

छ।

यसलाई

स्वरूप

(Structure) को आधारमा तीन भागमा वगीकरण गनव सटकन्छ। ती सनम्न छन्।
(क)

प्रमुि दण्ड (Fundamental Penalty) :

प्रमुि दण्डमा मृत्युदण्ड, जन्मकैद,

आवसधक कैद, जररवाना जस्ता आपरासधक कायव भएमा यस्तो दण्ड हुने भनी
फौजदारी कानूनले टकटानी गरे का दण्डहरू पदवछन्। यसमा आपरासधक कायवको
पूरा सजायको रूपमा नै यस्तो दण्ड तोटकएको हुन्छ। यस्तो दण्डमा कानूनले
कसतपय अवस्थामा अन्य दण्डलाई पसन साथै तोक्न सिछ।
(ि)

असतररि दण्ड (Additional Penalty) : प्रमुि दण्ड वा वैकखल्पक दण्डसुँगै तोटकने
अन्य दण्डलाई असतररि दण्ड भसनन्छ। कसूरदार ठहररएको व्यखिलाई यो दण्ड
मात्रै तोक्न सटकुँदै न, त्यसै ले यसलाई असतररि दण्ड भसनएको हो। अपराधको
प्रकृसत अनुसार मुख्य दण्डसुँगै अन्य प्रकारका दण्ड पसन ददने भनी कानूनले भनेको
अवस्थामा यस्तो दण्डको प्रयोग हुन्छ। अनुमसतपत्रको सनलम्बन, जफत, क्षसतपूसतव
भराउने जस्ता दण्डलाई यसमा राखिन्छ।

(ग)

वैकखल्पक दण्ड (Alternative Penalty) : वैकखल्पक दण्ड प्रमुि दण्डको टवकल्पको
रूपमा रहेको हुन्छ। यसमा प्रमुि दण्डलाई िारे ज गररएको हुुँदैन तर सशतव
सनलम्बन गरी यसको टवकल्पमा सहज िालका दण्डलाई तोटकएको हुन्छ। यस्ता
वैकखल्पक

दण्ड

सफलतापूवक
व

कायावन्वयन

भएको

अवस्थामा

प्रमुि

दण्ड

कायावन्वयन गररुँदैन। सामुदाटयक सेवामा पठाउने, सनषेधाज्ञा, जररवाना, क्षसतपूसतव
आदे शजस्ता दण्ड यस वगवमा पदवछन्।
दण्डलाई यसको प्रकृसत (Nature of Penalty) को आधारमा तीन भागमा वगीकरण
गनव सटकन्छ। ती सनम्न छन्:
(क)

आसथवक दण्ड (Economic Penalty) : आसथवक दण्ड मुद्रासुँग सम्बखन्धत दण्ड हो।
यसमा आपराधीलाई उसले गरे को आपरासधक कायवको लासग आसथवकरुपमा दखण्डत
गररन्छ। शारीररक दण्डको तुलनामा यसलाई सहज मासनन्छ। अत्यसधक लचकता
यसको फाइदा हो भने धनी व्यखिलाई सुटवधा हुने यसको वेफाइदा हो। यसमा
पसन सनम्न स्वरुप छन्।
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(अ) जररवानाः- यसमा आपरासधक कायव वापत दोषीलाई सनखित रकम दण्डको
रुपमा तोटकन्छ। उसले सो जररवाना बुझाएपसछ मात्रै मुखि पाउुँछ।
(आ) सववस्वः- यो आसथवक दण्डको उच्चतम् रुप हो। यसमा अपराधीको सबै
सम्पखत्त सजायस्वरुप राज्यले हरण गदवछ।
(ि)

शारीररक दण्ड (Corporal Penalty) : यो कठोर दण्डको कोटीमा पदवछ। यो दण्ड
कायावन्वयनको लासग अपराधीको सशरीर उपखस्थसत असनवायव हुन्छ। यसका पसन
टवसभन्न स्वरुपहरु छन्। सतनमा दे शसनकाला, शारीररक यातना, कैद र मृत्युदण्ड
पदवछन्। वतवमान समयमा कैद सजाय दण्डका सबै ससद्धान्तहरुले ससफाररस गने
तथा टवश्वका सबै दे शले मुख्यरूपमा प्रयोग गने दण्डको रुपमा रहेको छ।8

(ग)

सुधारात्मक

दण्ड

(Reformative Penalty) : दण्डको

सुधारात्मक

ससद्धान्तले

ससफाररस गने दण्ड सुधारात्मक दण्ड हो। यसमा मुख्यतः दुई प्रकारका दण्डहरु
पदवछन्। पटहलोमा सजायको

सनलम्बन (Suspended Sentence)

र दोस्रोमा

सामुदाटयक सजाय (Community Sentence) पदवछन्। सामुदाटयक सजायसभत्र पसन
टवसभन्न स्वरुपहरु रहेका छन्। सतनमा Parole, Probation Order, Community
Service र Curfew Order आदद जस्ता सजाय तथा उपायहरु पदवछन्।
२.४. दण्डको नमूना (Models of Punishment)
टवधाटयकाले फौजदारी कानूनको सनमावण गरी सनखित प्रकारका मानव कायव वा
अकायवलाई सनषेसधत गररसकेपसछ त्यस्तो कायवलाई आपरासधक कायव मासनन्छ र यस्तो कायव
वापत टवधाटयकी कानूनले सजाय तोक्दछ। यसरी सजाय तोक्ने िममा टवसभन्न तररकाले
सजायको व्यवस्था गरे को हुन सक्दछ। यही तररकालाई नमूना (Models) को रुपमा
उल्लेि गने गररएको छ। समग्रमा यी सजायका व्यवस्थाहरुलाई तीन प्रकारका नमूनाहरु
राख्ने गररएको पाइन्छ।
(क)

टवधाटयकी मोडल (Legislative Model)M यस अन्तगवत टवधाटयकाले नै त्यस्तो
आपरासधक कायवका लासग यस्तो वा यसत मात्राको सजाय हुन्छ भनी सजायको
टकटानी व्यवस्था गरे को हुन्छ। अदालतले असभयुि दोषी वा सनदोष भएको
ु ाई गरी सकेपसछ, असभयुि दोषी पाइएमा उ टवधाटयकी कानूनले
टवषयमा सुनव

8

डा. श्रीप्रकाश उप्रेती, (२०७३), नेपालमा कारागार व्यवस्थापन (मानवअसधकारको दृटष्टकोणबाट टवष्लेषण), काठमाडौं: सम्झना
पखब्लकेशन प्रा.सल., पृ. १४।
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ु ाई गने अदालतलाई दण्ड तोक्ने
सनधावरण गरे को दण्ड तोक्न वाध्य हुन्छ। सुनव
टवषयमा टववेकीय असधकार ददइएको हुुँदैन, उसले केवल दोषी वा सनदोटषताको ठहर
गदवछ र दोषी ठहर भएमा टवधाटयकी कानूनद्वारा सनदे खशत दण्ड बोल्छ।
(ि)

न्यायपासलकीय मोडल (Judicial Model)M यस अन्तगवत टवधाटयकाले आपरासधक
कायवमा दोषी व्यखिलाई यसतसम्म वा यसतदे खि यसतसम्म सजाय हुन्छ भनी
सजायको

मात्रामा

लचकता

रािेको

हुन्छ।

यस्तो

अवस्थामा

ु ाई
सुनव

गने

अदालतलाई दण्ड तोक्ने टवषयमा टवधाटयकी कानूनले सीसमत टववेकीय असधकार
ददएको हुन्छ, जसको सीमासभत्र रही अदालतले दण्ड सनधावरण गदवछ। यसमा पसन
अदालतले टवधाटयकी सीमालाई उल्लं िन गनव सक्दै न तर सोसभत्र दण्ड सनधावरण गने
ु ाई
िममा दण्डका आधारहरु पटहचान गनव तथा यसको मात्रा सनधावरण गनव सुनव
गनवको लासग टववेकीय असधकारको प्रयोग गदवछ। यसमा दण्ड सनधावरण प्रटिया
अत्यन्त महत्वपूणव हुन्छ।
(ग)

प्रशासकीय मोडल (Administrative Model)M दण्ड सनधावरण सम्बन्धी प्रशासकीय
ु ाई गने अदालतले असभयुिको कायवको सम्बन्धमा दोषी र सनदोटषताको
मोडल सुनव
सनणवय गररसकेपसछ दोषी दे खिएमा उसलाई सजाय हुने कुरा भन्दछ तर सजायको
मात्राको टवषयमा सनणवय नगरी यसको सनधावरण गनव सो कायावन्वयन गने प्रशाससनक
असधकारीलाई सुम्पन्छ। दण्ड सनधावरण गने अखन्तम असधकार त्यस्तो प्रशासकीय
असधकारीलाई नै ददइएको हुन्छ। उसले दण्ड कायावन्वयका सन्दभवमा असभयुि र
अन्य आवश्यक सन्दभवहरुको समेत टवचार गरी दण्डको वास्तटवक मात्रा सनधावरण
गदवछ।

२.५. दण्डका ससद्धान्त
दण्डको औखचत्य स्थाटपत गनव वा यसलाई सै द्धाखन्तक आधार प्रदान गनव टवसभन्न
दृटष्टकोणहरु (Approaches) र ती दृटष्टकोणहरु सभत्र टवसभन्न ससद्धान्तहरु (Theories)
टवकाससत भएका छन्। यसरी टवकास भएका टवसभन्न दृटष्टकोणहरुमा दण्डात्मक दृटष्टकोण
(Punitive Approach), उपचारात्मक दृटष्टकोण (Therapeutic Approach) र सुरक्षात्मक
दृटष्टकोण (Preventive Approach) पदवछन्।
दण्डात्मक

दृटष्टकोणसभत्र

प्रसतशोधात्मक

ससद्धान्त

(Retributive

Theory),

हतोत्साहको ससद्धान्त (Deterrent Theory) र सुरक्षात्मक ससद्धान्त (Incapacitation Theory)
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टवकससत भएका छन्। प्रसतशोधात्मक ससद्धान्तले मूलतः बदलामा टवश्वास गछव। यस
ससद्धान्त अनुसार बदला (Vengeance) र प्रायखित (Expiation) का लासग अपराधीलाई
दण्डारोपण गररन्छ। बदलाले पीसडत र समाजलाई सन्तुटष्ट ददन्छ, प्रायखितले अपराधीलाई
आखत्मक रुपमा समेत शुद्ध गराई समाजमा सखम्मलन गराउुँछ। यस ससद्धान्तउपर भएको
आलोचना र दण्डमा परे को आधुसनकीकरणको प्रभावले सम्झौतागत समाधानको रुपमा हाल
'Just Deserts Approach' टवकससत र प्रचसलत रहे को पाइन्छ। हतोत्साहको ससद्धान्तले
दण्डबाट उत्पन्न हुने भय वा त्रासमा टवश्वास गछव। अपराधीलाई कडा सजाय ददयो भने सो
दे िेर अन्य मासनसले अपराध गने साहस गदै नन् भन्ने यो ससद्धान्तको केन्द्रीय तत्व हो।
यसमा अपराध सापेक्ष दण्ड नददई यथासम्भव बढी सजाय गने प्रयास गररन्छ। यो ससद्धान्त
अनुसार समाजमा दण्डको भयले तीन तहमा हतोत्साह उत्पन्न हुन्छन्।9 पटहलोमा
अपराधीलाई दण्ड गनावले उसले पसछ फेरी अपराध गने साहस गदै न, अखि भोगेको कष्टका
कारणले पुनः अपराध गनव सनरुत्साटहत हुन्छ। यसलाई Specific deterrence भसनन्छ।
दोस्रोमा अपराधीलाई दण्ड ददएको दे िेर, सुनेर अरु सम्भाटवत अपराधी वा अपराध गने
टवषयमा सोखचरहेका व्यखि पसन सो आपरासधक कायव गनव डराउुँछन्। दण्डबाट त्रास
ससजवना गनव कानून सनमावणको तहमा कडा सजाय व्यवस्था गररन्छ भने अपराध भएमा
अदालतबाट पसन कडा सजाय सनधावरण गररन्छ। यसलाई General deterrence भसनन्छ।
यो ससद्धान्त सुिवादी दशवन (Hedonistic

Philosophy) मा आधाररत रहेको पाइन्छ।

मासनसले आफूले गने कायवबाट प्राप्त हुने सुि दुःिको पूवक
व ल्पना गदाव पररणाममा पीडा
दे िेमा त्यस्तो कायव गदै न भन्ने टवश्वास गररएको छ। तेस्रोमा समाजमा आपरासधक कायव
गनेले कडा सजाय पाएको दे खिरहेका व्यखिहरुको अचेतनमन (Sub-conscious) मा
आपरासधक कायव गनुव हुुँदैन र कानून मान्नु पदवछ भन्ने खशक्षा प्राप्त भइरहे को हुन्छ।
उनीहरुमा नजासनकनै कानून मान्ने आदत टवकास भइरहे को हुन्छ। यसलाई Educative
deterrence भसनएको छ। सुरक्षात्मक ससद्धान्तले अपराधीलाई पुनः अपराध गनवसक्ने
अवस्थाबाट सुरखक्षत राख्नु पदछव भन्ने तकवमा टवश्वास गछव। यो ससद्धान्तले अपराधीलाई
जुनसुकै तरहले होस् समाजबाट टाढा राख्नु पछव भन्ने सनदे शन गदवछ। अपराधी समाजको
सम्पकवमा भएमा त्यसले समाजलाई हानी गने हुनाले अपराधी समाजको शत्रु हो भन्ने सोच
यो ससद्धान्तको रहेको पाइन्छ। अपराधीलाई समाजबाट अलग राख्नको लासग मृत्युदण्ड,
दे श सनकाला र कैदका सजायजस्ता गम्भीर िालका सजायको ससफाररस पसन गररन्छ।

9

C. M. V. Clarkson and H. M. Keating, (1998), Criminal Law Test and Materials, London: Sweet and Maxwell, P.36.
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अपराधीलाई समाजबाट पृथक राख्न सकेमा समाज सुरखक्षत हुन्छ भनी सोच्नु नै यो
ससद्धान्तको सार हो।
दोस्रो उपचारात्मक दृटष्टकोण (Therapeutic Approach) सभत्र सुधारात्मक ससद्धान्त
(Reformative Theory) टवकससत भएको छ, जसले अपराधी समाजको सदस्य भएकोले उ
समाजको उत्पादन हो, उ केवल रोगी भएकोले उसलाई उपचार गरे र कानून मान्ने
नागररकमा बदल्न सटकन्छ भन्ने टवश्वास गदवछ। अपराधमा दोषी ठहररएको व्यखिलाई
उपचारात्मक दण्डको ससफाररस गदवछ। दण्डको माध्यमबाट बदला सलने, भय उत्पन्न गने,
अपराधीलाई असक्षम गराउने जस्ता अखिल्ला ससद्धान्तहरुको सारको टवपरीत यसले
अपराधीलाई बदसलएको समाजको उपयोगी नागररकको रुपमा अपेक्षा गरे को छ। यस
ससद्धान्त अन्तगवत दण्डकतावले प्यारोल, सामुदाटयक सेवा, सनषेधाज्ञा, जररवाना, क्षसतपूसतव
आदे श, सशतव दण्ड छु ट जस्ता सामुदाटयक सेवासुँग सम्बखन्धत सहज दण्ड छान्नु पदवछ।10
उल्लेखित सबै ससद्धान्तहरुका सबल र दुवल
व पक्षहरु रहेका छन्।
तेस्रो र पसछल्लो सुरक्षात्मक दृटष्टकोण (Preventive Approach) "रोग लागेपसछ
उपचार गनुभ
व न्दा रोग लाग्नै नददनु राम्रो" (Prevention is better than cure) भन्ने तकवमा
आधाररत छ। यो वास्तवमा दण्ड वा उपचारको बारे मा टवचार गनेभन्दा पसन अपराध नै
हुन नददने धारणा राख्ने दृटष्टकोण हो। यसथव, यस अन्तगवत दण्डका ससद्धान्त टवकससत हुने
कुरै भएन। यसले आपरासधक कायव रोक्न टवसभन्न कायविमहरु जस्तै मनोवैज्ञासनक उपचार,
शैखक्षक कायविम तथा सामुदाटयक कायविम जस्ता कायविमहरु सञ्चालन गनुप
व छव भनी
ससफाररस गदवछ।
समाजमा दण्डको आवश्यकता र त्यसको औखचत्य पुटष्ट गनव स्थाटपत उल्लेखित
टवसभन्न दृटष्टकोणहरु र ती सभत्र टवकससत टवसभन्न ससद्धान्तहरुको आफ्नै टवखशष्ट सन्दे स र
उपयोसगता रहेको पाइन्छ। सम्भवतः सबैभन्दा बढी आलोखचत प्रसतशोधात्मक ससद्धान्तले
ससफाररस गरे का दण्डका स्वरुप र स्थाटपत गरे को औखचत्यका तकवहरुको पसन आफ्नै
उपयोसगता हालसम्म पसन रहे कै छ। दण्डमा कुनै न कुनै रुपमा बदलाको अं श रहेको
पाइन्छ। यसको सनरपेक्ष रुपमा अस्वीकार गनव सटकने अवस्था छै न। Punitive Approach
सभत्र पसन मुख्यतः दुई टवपरीत ससद्धान्त टवकससत भएको दे खिन्छ, जसलाई Retributivism
र Utilitiarianism को रुपमा सलइन्छ। अपराधीलाई समाजोपयोगी बनाउने अपेक्षा राख्ने
10

Ibid. p.86.
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सुधारात्मक ससद्धान्त तुलानात्मक रुपमा नयाुँ हो र यसले सुधार सम्भव हुने, कम उमेरका,
पररखस्थसतवस आपरासधक कायवमा सामेल भएका र समाजमा पुनसखम्मसलत भई सामान्य
नागररक सरह समाजलाई योगदान गनव सक्ने मासनस कुनै कारणले अपराधमा सं लग्न भए
पसन सुध्रने मौका प्रदान गने हुुँदा यो ससद्धान्तको उद्देश्य भटवश्योपयोगी छ। तर अन्य
ससद्धान्तहरुको पूणव अनुपखस्थसतमा यो ससद्धान्तले मात्र फौजदारी न्याय प्रणाली सञ्चालन हुन
नसक्ने कुरामा सचेत रहनु पसन उखत्तकै आवश्यक छ। Preventive Approach वास्तवमा
दण्डशास्त्रभन्दा पसन समाजशास्त्रको टवषयवस्तु हो, जसले समाजमा अपराध नै नहोस भन्ने
अपेक्षा गदवछ र स्वभाटवक रुपमा यससभत्र दण्डको ससद्धान्त टवकससत भएको छै न।
२.६. दण्ड सनधावरणका ससद्धान्त
फौजदारी न्याय प्रणालीमा दण्ड सनधावरण पृथक टवषय हो। अदालतले कुनै असभयुि
दोषी वा सनदोष के हो भन्ने सनणवय गरे पसछ अदालतका सामू यो प्रश्न उपखस्थत हुन्छ।
्
अपराधी िोटषत गनुव (Conviction) र दण्डसजाय तोक्नु (Sentencing) फरक कुरा हुन।
कुनै व्यखिलाई अपराधी िोटषत गने आधारहरु जे जसत हुन्छन् तीभन्दा बढी आधारहरुको
टवचार गरी दण्ड तोक्नुपने हुन्छ। अपराधीलाई दण्ड तोक्न दण्डशास्त्रीहरु, मनोटवज्ञानटवद्,
खचटकत्सक आदद समेतको सहयोग सलनु पने मान्यता टवकससत भएको छ। दण्ड
सनधावरणको

लासग

ु ाईमा
पृथक सुनव

अपराध गदावको

अवस्था, अपराधको गम्भीरता,

अपराधीको समाजमा पुनः एकीकरण र सुधारको सम्भावना, अपराधीको टवगत, उसको
चररत्र, उमेर, पाररवाररक पृष्ठभूसम, रोजगारीको अवस्था, अपराधको पटक, मनोखचटकत्सक
तथा खचटकत्सकको प्रसतवेदन, कामको असभलेि, स्कुलको असभलेि, कुनै सं गठनमा उसको
सं लग्नता जस्ता टवटवध कुराहरुलाई टवचार गनुव पने हुन्छ। दण्ड सनधावरणका टवसभन्न
चरणहरु हुन्छन।11 टवधाटयकी कानूनले यस सम्बन्धमा व्यवस्था गने हुुँदा यस्ता
चरणहरुका सम्बन्धमा टवसभन्न क्षेत्रासधकाहरुका बीचमा टवसभन्नता पसन हुन सक्दछ। दण्ड
सनधावरणका सम्बन्धमा टवसभन्न ससद्धान्तहरु टवकास भएको छ। ती ससद्धान्तहरुलाई
आवश्यकता अनुसार एकल वा समखश्रत रुपमा आधार सलई टवधाटयकी कानून तथा
अदालतले उपयोग गने गरे को पाइन्छ। ती ससद्धान्तहरु सनम्न छन:
(क)

अनुपासतकताको ससद्धान्त (Principle of Proportionality)M यो ससद्धान्तले दण्डको
मात्रा अपराधको गम्भीरताको मात्रासुँग समल्नु पदवछ भन्ने धारणा राख्दछ। ठू लो
अपराधको लासग ठू लो सजाय र सानो अपराधको लासग सानो सजाय हुने भन्ने आम

11

Sue Titus Reid, (1996), Criminal Justice, Chicago City: L. Bevan O' Callaghn, Ibid, pp. 283-286.
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मासनसले बुझ्ने सामान्य टवषय सामेल गरे को यो ससद्धान्त पुरानो तथा आम प्रचसलत
ससद्धान्त हो। Let the punishment fit the crime भन्ने धारणा यो ससद्धान्तको छ। यो
ससद्धान्तलाई नयाुँ बनेका कानूनले असभव्यि रुपमा स्वीकार गरे को छ।12
(ि)

समानताको ससद्धान्त (Principle of Parity)M यो ससद्धान्तले उस्तै अपराध गने
अपराधीहरुलाई ददइने सजाय समान हुनपु दवछ भन्ने धारणा राख्दछ। उस्तै अपराध
गने अपराधीहरुले उस्तै सजाय पाउुँछन भन्ने आम मासनसले बुझ्ने सामान्य टवषय
सामेल गरे को यो ससद्धान्त पसन पुरानो तथा आम प्रचसलत ससद्धान्त हो। यो
ससद्धान्तलाई नयाुँ बनेका कानूनले असभव्यि रुपमा स्वीकार गरे को छ।13

(ग)

स्वसनयन्त्रणको ससद्धान्त (Principle of Restrain)M यो ससद्धान्त िासगरी सजाय ददने
न्यायाधीशले सजाय ददने समयमा यथासम्भव कम सजाय ददने गरी आफूलाई
सनयन्त्रण गनुव पने टवषयसुँग सम्बखन्धत छ। यसले कैद सजायलाई टवकल्प भएसम्म
प्रयोग नगने र प्रयोग गनै पने अवस्थामा पसन जसत कम आवश्यक हुन्छ त्यसत मात्र
प्रयोग गने भनी न्यायाधीशलाई स्वसनयखन्त्रत हुन सल्लाह ददन्छ। मानवअसधकारको
दृटष्टबाट स्वतन्त्रताको अपहरणलाई अखन्तम उपायको रुपमा मात्र प्रयोग गनव सटकने
मान्यता टवकास भएको हुुँदा यो ससद्धान्तको टवकास भएको हो। यो ससद्धान्तलाई
पसन नयाुँ बनेका कानूनले असभव्यि रुपमा स्वीकार गरे को छ।14

(ि)

दण्डको वैयखिकरणको ससद्धान्त (Principle Individualization of punishment)M
यो ससद्धान्तको शुरुवात अपराधशास्त्रको नवशास्त्रीय चरण (Neo-classical phase)
बाट शुरु भएपसन यसको प्रयोग सुधारात्मक ससद्धान्तसुँग जोसडएको छ। अपराधलाई
नभई अपराधीलाई सजाय गने हुुँदा सजायलाई वैयखिकरण गरी अपराधीलाई समल्ने
सजाय ददनु पदवछ भन्ने धारणा यो ससद्धान्तको रहे को छ। Let the punishment fit
the criminal not the crime भन्ने धारणा यो ससद्धान्तको छ। यो ससद्धान्तले दण्डको
मात्रा सनधावरण गने सम्बन्धमा मासथका दुईवटा ससद्धान्तकोभन्दा फरक धारणा
रािेको छ। यो ससद्धान्तलाई नयाुँ बनेका कानूनले असभव्यि रुपमा स्वीकार गरे को

12
13
14

फौजदारी कसूर (सजाय सनधावरण तथा कायावन्वयन) ऐन, २०७४, दफा १४(क)।
ऐजन, दफा १४(ग)।

ऐजन, दफा १४(ि) र दफा २३।
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छै न, तर सजायपूवक
व ो प्रसतवेदनको व्यवस्था15 गरी अपराधीको फरक अवस्थाको
कारणले उसलाई फरक सजाय हुनसक्ने कुरालाई स्वीकार गररएको छ।
टवश्वको

कुनैपसन क्षेत्रासधकारसभत्र सम्बखन्धत

टवधाटयकाले

कुनै

मानव

कायवलाई अपराधको पररभाषा सभत्र समाटहत गररसकेपसछ सो कायव गरे बापत दण्डको
व्यवस्था गदाव वा कुनै असभयुिलाई अपराधी ठहर गररसकेपसछ दण्ड तोक्ने क्षणमा
अदालतले आफूले तोकेको दण्डको औखचत्य स्थाटपत गनव उल्लेखित कुनै वा समखश्रत
ससद्धान्तको साहारा सलएको पाइन्छ। नेपालको सन्दभवमा पसन फौजदारी कानून
ु ाईको तहमा कुनै एक मात्र ससद्धान्तको प्रयोग नभई
सनमावणको तह र सुनव
आवश्यकताको आधारमा टवसभन्न ससद्धान्तहरुको आश्रय सलएको पाइन्छ। पसछल्लो
चरणमा सनमावण भएका वा सं शोधन भएका फौजदारी कानूनहरु तथा बालबासलका,
टकशोर, पटहलो पटकको आपरासधक कायव, न्यून सजाय हुने अवस्था जस्ता
टवषयहरुमा दण्ड ससफाररस गदाव सुधारात्मक ससद्धान्तलाई सीसमत रुपमा स्वीकार
गनव थासलएको सथयो र हाल नवसनसमवत कानूनी सं रचनाले सुधारात्मक ससद्धान्तले
ससफाररस गने दण्डका स्वरुपलाई टवस्तृत रुपमा स्वीकार गरे को छ।
३. दण्डसम्बन्धी टवद्यमान कानूनी व्यवस्था
ु
नेपालको कानूनी सं रचना सं वैधासनक कानून, टवशेष कानून र सामान्य कानूनको सं यि
स्वरुप हो। यसका असतररि नेपालले आफूलाई पक्षराष्ट्रको रुपमा स्वीकार गरे का टवसभन्न
अन्तरावटष्ट्रय सखन्धहरुका व्यवस्थाहरु पसन सान्दसभवक हुन्छन र सवोच्च अदालतबाट प्रसतपाददत
ससद्धान्त वा स्थाटपत नखजर कानून सरह मान्य छन्। फौजदारी कानूनको सन्दभवमा पसन यटह कुरा
उखत्तकै लागू हुन्छ। दण्डसुँग सान्दसभवक कानूनलाई सनम्नानुसार उल्लेि गररएको छ।
३.१. टवधाटयकी कानून
फौजदारी कानूनको टवषय मूलतः टवधाटयकी कानूनद्बारा नै सञ्चासलत हुन्छ, टकनभने
अपराधीकरण तथा दण्डको मात्राको दायरा सनधावरण गने एकासधकार टवधाटयकालाई मात्र
हुन्छ। यसमा सं वैधासनक कानून, टवशेष कानून तथा सामान्य कानून रहेका छन्।
सं वैधासनक कानूनको रुपमा सं टवधानले फौजदारी न्यायका ससद्धान्तहरुलाई सं वैधासनक
ु ी ऐन, २०२०
व्यवस्थाका रुपमा स्वीकार गरे को छ। सामान्य कानूनका रुपमा मुलक
ु ी ऐनको भाग दुई र सारवान पक्षको लासग
लागू छ। कायवटवसधगत पक्षको लासग मुलक

15

ऐजन, दफा १२।
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ु ी ऐनमा िासगरी परम्परागत अपराधहरुलाई समावेश
भाग चार महत्वपूणव छ। मुलक
गररएको छ। नेपालको प्रचसलत फौजदारी कानूनी सं रचनामा टवशेष कानूनको महत्वपूणव
स्थान रहे को छ। आधुसनक प्रकृसतका अपराधहरुलाई टवसभन्न छु ट्टाछु ट्टै कानूनको सनमावण
गरी सनषेध गररएको र सनषेसधत आपरासधक कायवका लासग दण्ड सजायको व्यवस्था गररएको
ु ी ऐन, २०२० बन्नुपूव व
पाइन्छ। यस्ता टवशेष कानूनलाई टवशेष ऐन भन्ने गररन्छ। मुलक
लागू भएका टवशेष ऐनदे खि हालसम्म फौजदारी टवषयमा टवशेष ऐन बन्ने प्रटिया सनरन्तर
छ र नयाुँ सं टहता ऐनहरु लागू भएपसछ पसन यो सनरन्तर रहनेछ। यसबाट नेपालमा हाल
ु ी ऐन र टवसभन्न टवशेष ऐनहरुले
प्रचसलत दण्ड प्रणालीलाई सामान्य कानूनको रुपमा मुलक
कानूनी आधार प्रदान गरे को दे खिन्छ। उल्लेखित कानूनी सं रचनालाई हेदाव नेपालमा
प्रचसलत दण्डको स्वरुपमा सववस्वसटहत जन्मकैद, जन्मकैद, आवसधक कैद, जररवाना, कैद
र जररवाना, कैद वा जररवाना वा दुवै रहेका छन्। यसका असतररि दण्डका अन्य
स्वरुपमा जररवाना वापत कैद, पटक अनुसार कैद, थप कैद र आधा सजाय प्रचलनमा
रहेको पाइन्छ।
दण्ड सजाय सम्बन्धमा भएका समग्र व्यवस्थालाई दण्ड सनधावरण प्रटियाका
टहसाबले

वा

टववेकीय

असधकारको

प्रयोगको

सम्भावनाको

टहसाबले

वगीकृत

गदाव

टवधाटयकाले तीन िालका दण्ड सम्बन्धी कानूनको सनमावण गरे को दे खिन्छ। ती सनम्न
छन्:
(१) कानूनले तोकेको सनखित दण्ड,
(२) कानूनले तल्लो र मासथल्लो हद तोकेको दण्ड, र
(३) कानूनले मासथल्लो हद मात्र तोकेको दण्ड।
ु ी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको महलको १८८ नं. ले
यसका असतररि मुलक
सववस्वसटहत जन्मकैद र जन्मकैदको सजाय भएको अवस्थामा सजाय गने न्यायाधीशलाई
सो सजाय चको पने लागेमा कारणसटहत सजाय कम गनव राय ससफाररस गनव सक्ने र
सवोच्च अदालतबाट राय स्वीकार भएमा कम सजाय हुने व्यवस्था गररएको छ। यो
ु ी ऐनदे खिको टवशेष व्यवस्था हो र अब यसलाई
नेपाली कानूनी प्रणालीको अखिल्लो मुलक
नयाुँ कानूनले टवदा गरे को छ।
३.२. नखजर
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हाल प्रचसलत फौजदारी न्याय प्रणाली मूलतः टवधाटयक मोडलको कानूनी
सं रचनामा आधाररत रहेको भएपसन दण्ड सनधावरणका सम्बन्धमा अदालतलाई ददइएको केही
टववेकीय असधकार र अ.बं . १८८ नं. को प्रयोगको सन्दभवमा सवोच्च अदालतले केही
महत्त्वपूणव नखजरहरु स्थाटपत गरे को छ। भटवष्यमा समेत सान्दसभवक हुन सक्ने सजाय तथा
सजाय सनधावरण सम्बन्धी केही महत्त्वपूणव नखजरहरु सनम्नानुसार छन्:
(क)

ुँ ठकुरी टवरुद्ध कारागार कायावलय16
गगनससह
कानूनले सनखित गरे को प्रटियाअन्तवगत कसूरदारलाई दखण्डत गनुव पने तर
त्यस्तो दण्ड कानूनले सनधावरण गरे को सीमा उल्लिंन गनव नहुने। कुनै अड्डाका
असधकारीको गल्तीको कारणबाट व्यखिको वैयखिक स्वतन्त्रता कुखण्ठत हुन नहुने।

(ि)

नेपाल सरकार टवरुद्ध टवटपन महरा समेत17
राज्यले कानूनबमोखजम सजाय नै गनुप
व दाव पसन कैद वा जररवानासम्म मात्र
गनव सक्छ। सजायस्वरुप कुटपीट वा यातना ददन नसक्ने।

(ग)

सुरेन्द्र प्रसाद शाह टव. धनकुटा खजल्ला अदालत समेत18
सजाय गदाव सजाय गनेले सजायको मात्रा सम्बन्धमा तजसबज प्रयोग
गनवसक्ने नभै वस्तुगत रुपमा कायव गरे को दे खिएपसछ याखन्त्रक रुपले सजायको मात्रा
तोक्नु पने।

(ि)

नेपाल सरकार टवरुद्ध शेरे भन्ने शेरबहादुर लामा समेत19
कसूरको

अनुपातमा

सजाय

गनुव

पने

गरी

तजटवखज

असधकार

(Discretionary power) अदालतलाई प्रदान गरे को पाइुँदा सजायको न्यूनतम् र
असधकतम् हद ऐनले नै सनधावरण गरे को अवस्थामा कसूरको गम्भीरताको आधारमा
कसूरको मात्रा सनधावरण गरी सोही अनुपातमा सजाय गने गरी न्यायपूणव ढं गले
तजटवखज असधकारको प्रयोग गनुव पने। अन्य प्रसतवादीहरु तथा पीसडतको साथमा
लासग जानुसम्मको टियाकलाप कसूरको रुपमा मानेको अवस्थामा पसन त्यसबापत
असधकतम वा उच्चतम सीमाको सजाय गनुव न्यायपूणव नहुने।

(ङ)

16
17
18
19

चन्द्रकान्त ज्ञवाली टव. मखन्त्रपररषद् सखचवालय समेत20

ने.का.प, २०६७, अंक २, सन.नं. ८३१३, पृष्ठ २४२

ने.का.प, २०६७, अंक ५, सन.नं. ८३७४, पृष्ठ ७९४

ने.का.प, २०५२, अंक ६, सन.नं. ६०२७, पृष्ठ ५२०

ने.का.प, २०६५, अंक ७, सन.नं. ७९९६, पृष्ठ ९०८
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कारागार

सनयमावली,

२०२०

को

सनयम

२१(१)

को

खशक्षा

वा

रहनसहनले ठू लो औकातमा वस्ने बानी परे कालाई क श्रे णीमा र वाुँकी अरुलाई ि
श्रे णीमा राखिने छ भन्ने व्यवस्था सं टवधानको धारा ८८ (१) का साथै धारा १३१
समेतका आधारमा अमान्य र सनखष्िय हुने।
(च)

प्रकाशमखण शमाव समेत टवरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मखन्त्रपररषद्को कायावलय समेत21


कुनै एउटै मुद्दामा कसूरदार ठहररएका कैदीहरूबीच फरक फरक व्यवहार
गररएको अवस्था नभई केही गम्भीर प्रकृसतका मुद्दाहरू तोकी त्यस्ता मुद्दामा
कैद सजाय पाएका कसूरदारलाई सामुदाटयक सेवामा नपठाउने र िुला
कारागारमा नराख्ने गरी कानूनद्वारा तोटकएको अवस्था रहेकोले यसलाई सीधै
समानताको प्रसतकूल भएको मान्न नसमल्ने।



न्यायोखचत ढं गले अवस्थाअनुसार गम्भीर अपराधमा सजाय पाएका गभववती
स्वास्नी मासनसलाईभन्दा सामान्य अपराधमा सजाय पाएका गभववती स्वास्नी
मासनसलाई बढी सुटवधा र अवसर कानूनले प्रदान गदाव समानताको ससद्धान्त वा
सं वैधासनक व्यवस्थाको टवपरीत हुने नदे खिुँदा सजाय भोग्दाको अवस्थामा ददइने
सहुसलयत र सुटवधालाई अपराधको गाम्भीयवतासुँग दाुँजेर हेनप
वु ने ।

(छ)

शाखन्त टव.क. टवरुद्ध श्री ५ को सरकार22
सजाय िटाउन र दण्ड सनधावरण गनुव पदाव सनम्न सलखित अवस्था र
खस्थसतलाई टवचार गनुव उपयुि दे खिन्छः (क) मानेसम्मको मनसाय रािी इवी
अदावत

सलई

पूव व योजना

वनाई

हत्या

भएको

छ, छै न ?,

(ि)

िुरता

र

यातनापूवक
व को हत्या, (ग) अपराधको प्रकृसत र मात्रा, (ि) अपराध गने व्यखिको
उद्देश्य र सामाखजक पृष्ठभूसम, (ङ) अपराध हुन पने पररखस्थसत, (च) अपराध गने
व्यखिको उमेर, (छ) अपराध गने व्यखिको शारीररक, मानससक, आसथवक अवस्था र
पाररवाररक खस्थसत, (ज) पीसडत पक्षको राय वा भावना, (झ) पीसडत पक्ष वा
समाजलाई हुन गएको हासन नोक्सानी, (ञ)

अपराधीको टवगतको अपरासधक

प्रवृखत्त, (ट) अदालतमा साुँचो कुरा गरी न्याटयक प्रटियालाई सहयोग गरे , नगरे को,

20
21
22

ने.का.प, २०५७, अंक ६/७, सन.नं. ६९१४, पृष्ठ ५०२

ने.का.प, २०५७, अंक ४, सन.नं. ७९५२, पृष्ठ ४१२
ने.का.प, २०६१, सन.नं. ७३९९, पृ. ७६९
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(ठ) कसूर गरे मा पिातापको भाव आए, नआएको, (ड) सुध्ररे भटवष्यमा अपराध
नगने वाचा गरे वा नगरे को, (ढ) कसै को वहकाव वा दवावमा अपराध गरे वा
नगरे को,

र

(ण)

यस्तै

मुद्दाको

तथ्यगत

अवस्थावाट

दे खिने

अन्य उपयुि

कारणहरु।
(ज)

श्री ५ को सरकार टवरुद्ध जुगत सदा समेत23
हदै सम्म सजाय गदाव वा हदै सम्म सजाय नगरी आधा वा कम सजाय गदाव
टकन हदै सम्म सजाय गरे को वा टकन हदै सम्म सजाय नगरी आधा वा कम सजाय
गररएको हो त्यसलाई पुटष्ट गने आधार र कारणले समथवन गनुव पने।
अ.वं. १८८ नं. बमोखजम सजाय िटाउुँदा वा निटाई हदै सम्मको सजाय
तोक्दा टकन हदै सम्मको सजाय गनव परे को हो, कारणटवनाको परम्परागत कैद तोक्ने
वा िटाउने प्राणालीको अन्त्य गरी अपराध गदावको पररखस्थसत, तयारी षडयन्त्र,
योजना, असभयुिको आपरासधक असभलेि, अपराध गदावको बितको असभयुिको
सजगता, अपराध गरी सकेपसछको असभयुिको कृयाकलाप, असभयुिको अपरासधक
सगरोहसुँग सं लग्नता एवं साुँठगाुँठ, अपराध सं गदठत अपराध हो, होइन कखत्तको
सनमवमतापूवक
व अपराध भएको हो, अपराध गदाव प्रयोग गररएको हातहसतयार, साधन
एवं उपकरण, असभयुिको उमेर,

चररत्र,

पीसडतलाई पुगेको क्षसत,

पीसडतको

पररवारलाई पुगेको क्षसत, क्षसत अपुरणीय हो टक आदद टवसभन्न कुराहरुलाई ध्यानमा
ुँ र गल्ती नदोहोयावउने भनी अपराध
रािेर असभयुिले अव पुनः अपराध गने आट
माटफकको उखचत कैद सजाय तोक्नुपने ।
(झ)

गोटवन्दवहादुर काकी टवरुद्ध नेपाल सरकार24
अ.वं. १८८ नं को प्रयोग गरी सजाय िटाउदा अदालतले दे हायका कुरा
र अवस्थाहरू टवचार पुर्याउनु पनेः (क) ज्यान मनव गएको कारण, अवस्था र
पररखस्थसत, (ि) अपराधको तयारी योजना तथा असभयुि र पीसडतका बीच पूव व
ररसईवी, सम्वन्ध, (ग) अपराधमा सं लग्न असभयुिहरूको सं ख्या, (ि) प्रयोग
गररएको हसतयार, (ङ) मनेको शरीरमा दे खिएको िाउचोट, (च) ज्यान माररएको
ठाउुँ अवस्था िटनास्थल र समय, (छ) असभयुिको चररत्र तथा आपरासधक रे कडव,

23
24

ने.का.प, २०६३, सन.नं. ७७५२, पृ. १०७६

ने.का.प, २०६५, सन.नं. ८०३९, पृ. १३६९
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(ज) मनेको आपरासधक रे कडव, (झ) मनेको आखश्रत पररवार, (ञ) मनेको िरको
पररवारको है ससयत र (ट) मनेको समग्र आसथवक अवस्था।
४. नयाुँ कानूनी व्यवस्था
नेपालको फौजदारी कानूनी प्रणालीमा समसामटयक सुधार तथा केही नटवन क्षेत्रमा
कानूनी व्यवस्था सटहत दण्डसजाय तथा यसको सनधावरणको क्षेत्रमा आधारभूत पररवतवन गने गरी
ु ी अपराध (सं टहता) ऐन, २०७४, फौजदारी कायवटवसध (सं टहता) ऐन, २०७४ र
हालै मुलक
फौजदारी कसूर (सजाय सनधावरण तथा कायावन्वयन) ऐन, २०७४ को सनमावण भएको छ। यी
कानून समसत २०७५।५।१ दे खि लागू हुनेछन्। तर, फौजदारी कसूर (सजाय सनधावरण तथा
कायावन्वयन) ऐन, २०७४ का सुधारात्मक दण्डसुँग सम्बखन्धत केही व्यवस्था नेपाल सरकारले
तोकेको समसतदे खि लागू हुने व्यवस्था गररएको छ। यी कानूनी सं रचनाले फौजदारी कानूनी
ु ाई, पीसडतको
प्रणालीसभत्र दण्डको एकरुपता, उपयुिता, वैयखिकरण, पृथक र पयावप्त सुनव
भूसमका, पररपूरण तथा क्षसतपूसतव, अपराधीलाई सुध्रने अवसर तथा सुधारात्मक सजाय लगायत
आधुसनक फौजदारी न्याय प्रणालीले स्वीकार गरे का अवधारणालाई समावेश गने प्रयास गरे को
छ। व्यवहाररक प्रयोगमा अवश्यम्भावी च ुनौसतहरु रहे को भएपसन सं स्थागत सं रचनाले ती
च ुनौसतहरुलाई समयिमसुँगै अभ्यासको माध्यमबाट सामना गदै जानेछन। यी कानूनी सं रचनाले
दण्ड सजायको क्षेत्रमा गरे का मूलभूत व्यवस्थाहरुलाई सनम्नानुसार उल्लेि गनव सटकन्छ।
४.१. सजायसम्बन्धी सामान्य ससद्धान्तको व्यवस्था
कानून प्रणालीसभत्र लामो अभ्यास तथा टवसधशास्त्रले स्थाटपत गरे का ससद्धान्तहरुलाई
सामान्य ससद्धान्तको रुपमा सलइन्छ र यस्ता ससद्धान्तहरु टवधाटयकी कानूनको सनमावण,
ु ी अपराध
प्रयोग तथा व्याख्याको समयमा उपयोगी तथा ददशा सनदे शक हुन्छन। मुलक
(सं टहता) ऐन, २०७४ को पररच्छे द २ मा र फौजदारी कसूर (सजाय सनधावरण तथा
कायावन्वयन) ऐन, २०७४ को पररच्छे द २ मा यस्ता ससद्धान्तहरूको उल्ले ि गररएको छ।
कानून बमोखजम बाहे क सजाय नहुने, एउटै कसूरमा दोहोरो सजाय नहुनेजस्ता सजायसुँग
सम्बखन्धत ससद्धान्तहरु सारवान कानूनको प्रारम्भमै राखिएको छ। यसै गरी कसूर सनधावरण
सम्बन्धी ऐनमा कसूर गदावको बितभन्दा सजाय सनधावरण गदावका बित कानून बमोखजम
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िटी सजाय हुने रहेछ भने िटी सजाय हुने गरी दण्ड सनधावरण गनुव पने25, एकभन्दा बढी
सजाय कायावन्वयन गनव नहुने26 जस्ता ससद्धान्तहरुलाई समावेश गररएको छ।
४.२. कसूरको गम्भीरता बढाउने तथा िटाउने अवस्थाहरुको उल्लेिन
िासगरी न्यायपासलकीय नमूना (Judicial Model) का कानूनको प्रयोगको सन्दभवमा
सामान्यतया सजायको उपयुि मात्राको छनौटको लासग कसूरको गम्भीरता बढाउने तथा
िटाउने अवस्थाहरुले महत्त्वपूणव भूसमका सनवावह गदवछन्। यसले सजाय सनधावरणको
अनुपासतकताको ससद्धान्तलाई प्रयोग गनव ठोस आधार प्रदान गने भएको हुुँदा कानूनमा
व्यवस्था नभएको अवस्थामा पसन अदालतले यी आधारहरु आफैँ सनधावरण गने गदवछ।
शाखन्त टव.क. को मुद्दा यसको उदाहरण हो। प्रस्तुत कानूनले कसूरको गम्भीरता बढाउने
अवस्थाहरु27 तथा िटाउने अवस्थाहरु28को स्पष्ट उल्लेि गरे को छ। यसबाट सनधावररत
सीमासभत्र उपयुि सजायको मात्रा सनधावरण गनव न्यायाधीशलाई ठोस आधार प्राप्त हुन्छ।
४.३. दण्डको नमूनामा पररवतवन
हाल प्रचसलत कानूनी सं रचनासभत्र रहेका सजायसम्बन्धी सम्पूणव व्यवस्थाहरुलाई
हेदाव सजायसम्बन्धी असधकांश व्यवस्थाहरु टवधाटयकी नमूना (Legislative Model) मा रहेको
पाइन्छ। यसको अथव अदालतलाई दण्ड तोक्ने सम्बन्धमा टववेकीय असधकार नददई
टवधाटयकाले नै सजायको मात्रा कानूनमा नै तोकेको पाइन्छ। अदालतले असभयुि दोषी वा
सनदोष छु ट्याएपसछ दोषी पाइएमा याखन्त्रक रुपमा सजायको िोषणा गने गरे को पाइन्छ।
तर, नयाुँ कानूनले असधकांश सजायसम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा मासथको हद मात्र तोकी
उपयुि सजायको मात्रा अदालतले सनधावरण गने गरी न्यायपासलकीय नमूना (Judicial
Model) मा कानूनको सनमावण भएको छ। यो फौजदारी कानूनी प्रणालीमा भएको एउटा
आधारभूत पररवतवन हो।
४.४. कैद र जररवानाको मात्रामा अनुसाटङ्गकता
हालको अवस्थामा प्रचसलत फौजदारी न्याय प्रणालीले कैद, जररवाना, यी दुवै वा
कुनै एकलाई बहुप्रचसलत सजायको रुपमा स्वीकार गरे को छ। तर कसत कैदसुँग कसत
जररवानालाई समायोजन गने वा कसत कैदको टवकल्पमा कसत जररवाना हुने भन्ने टवषय
कुनै तकवको आधारमा नभई पूणत
व ः बेमेलयुि अवस्थामा छ। यो अनुपयुितालाई नयाुँ
25
26
27
28

फौजदारी कसूर (सजाय सनधावरण तथा कायावन्वयन) ऐन, २०७४, दफा ५।

ऐजन, दफा ११।

ु ी अपराध (सं टहता) ऐन, २०७४ दफा ३८।
मुलक
ऐजन, दफा ३९।
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कानूनले धेरै हदसम्म सम्वोधन गरे को छ। नयाुँ कानूनमा एक वषवको कैदसुँग दश हजार
रुपैयाुँलाई समायोजन गरी सोही अनुपातमा सजायको व्यवस्था गररएको छ।
४.५. सजायपूवक
व ो प्रसतवेदन
ु ाई गनुव पने तीन वषवसम्म कैद वा तीस हजारसम्म
सजायको लासग छु ट्टै सुनव
जररवानाको

सजाय

हुने

मुद्दामा

सजाय

सनधावरण

गने

प्रयोजनको

लासग

अदालतले

ु ाईपूवक
कसूरदारको सम्बन्धमा सुनव
व ो प्रसतवेदन तयार गनव प्रोवेशन असधकृत वा प्यारोल
असधकृतलाई आदे श ददनसक्ने व्यवस्था गररएको छ।29 यो बमोखजम तयार भएको
प्रसतवेदनमा कसूरदारका सम्बन्धमा सनम्न कुरा सामेल गनुप
व दवछ:


कसूरदारको व्यखिगत, सामाखजक र साुँस्कृसतक पृष्ठभूसम,



कसूर गदावको पररखस्थसत,



कसूर गनुव अखिको कसूरदारको चालचलन,



कसूरदारको उमेर,



प्रोवेशन असधकृत वा प्यारोल असधकृतले आवश्यक ठानेका अन्य कुराहरु।
यसरी

पेश

भएको

प्रसतवेदन

सरकारी

वकील,

कसू रदार

र

सनजको

कानून

व्यवसायीलाई तथा सनज नाबालक भए सनजको सं रक्षकलाई उपलब्ध गराउने, सनजहरुले
सो उपर आफ्नो राय पेश गनव सक्ने र सो प्रसतवेदन तथा राय समेतको आधारमा सजाय
सनधावरण हुने हुुँदा अपराधी सापेक्ष हुने गरी दण्डको छनौट गनव सटकने भई दण्ड
सनधावरणको वैयखिकरणको ससद्धान्त अनुकूल दण्ड सनधावरण गनव सटकने कानूनी आधार
स्थाटपत भएको छ।
ु ाईको व्यवस्था
४.६. पृथक सुनव
फौजदारी मुद्दामा असभयुिलाई अपराधी िोटषत गनुव (Conviction) र दण्डसजाय
्
तोक्नु (Sentencing) फरक फरक कुरा हुन।
कुनै व्यखिलाई अपराधी िोटषत गने
आधारहरु जे जसत हुन्छन् तीभन्दा बढी आधारहरुको टवचार गरी दण्ड तोक्नुपने हुन्छ।
अपराधीलाई दण्ड तोक्न दण्डशास्त्रीहरु, मनोटवज्ञानटवद्, खचटकत्सक आदद समेतको सहयोग
ु ाईमा अपराध
सलनु पने मान्यता टवकससत भएको छ। दण्ड सनधावरणको लासग पृथक सुनव
गदावको अवस्था, अपराधको गम्भीरता, अपराधीको समाजमा पुनः एकीकरण र सुधारको
सम्भावना, अपराधीको टवगत, उसको चररत्र, उमेर, पाररवाररक पृष्ठभूसम, रोजगारीको
29

फौजदारी कसूर (सजाय सनधावरण तथा कायावन्वयन) ऐन, २०७४ दफा १२।
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अवस्था, अपराधको पटक, मनोखचटकत्सक तथा खचटकत्सकको प्रसतवेदन, कामको असभले ि,
स्कुलको असभलेि, कुनै सं गठनमा उसको सं लग्नता जस्ता टवटवध कुराहरुलाई टवचार गनुव
पने हुन्छ। दण्ड तोक्ने सम्बन्धमा अदालतलाई टववेकीय असधकार ददइएको अवस्थामा
ु ाईको महत्त्व रहन्छ। नयाुँ कानूनले यस्तो असधकार अदालतलाई ददएको
मात्रै पृथक सुनव
ु ाईले
हुुँदा दण्डको वैयखिकरणको ससद्धान्त अनुकूल हुने गरी दण्ड तोक्न पृथक सुनव
योगदान गनव सक्दछ। नयाुँ कानूनले कुनै व्यखि कुनै कसूरका सम्बन्धमा अदालतबाट
कानून बमोखजम कसूरदार ठहर भइसकेपसछ मात्र अदालतले त्यस्तो व्यखिलाई त्यस्तो
कसूरको सम्बन्धमा सजाय सनधावरण गनुव पने, यसरी सजाय सनधावरण गदाव कसूरदार
ु ाई गरी सजाय सनधावरण गररसक्नु पने तर तीन वषवसम्म
ठहररएको तीस ददनसभत्र छु ट्टै सुनव
कैद वा तीस हजार रुपैयाुँसम्म जररवाना हुने कसूरको कसूरदारलाई सजाय सनधावरण गदाव
ु ाई गनुव नपने व्यवस्था गरे को छ।30
छु ट्टै सुनव
४.७. दण्डसजाय सनधावरणका आधारहरुको व्यवस्था
दण्डशास्त्र अनुसार दण्डको उद्देश्य तथा आधार स्पष्ट हुन ु पदवछ र ददइएको
दण्डले उद्देश्य प्राप्त हुन सक्यो की सकेन भन्ने कुरा परीक्षणयोग्य हुन ु पदवछ। फौजदारी
कसूर (सजाय सनधावरण तथा कायावन्वयन) ऐन, २०७४ ले सजायको उद्देश्य, कैद सजाय
सनधावरण गदाव टवचार गनुव पने कुराहरु, जररवानाको सजाय सनधावरण गदाव टवचार गनुव पने
कुराहरु, सजाय सनधावरण गने आधारहरु, बालबासलकालाई सजाय गदाव टवचार गनुव पने
कुराहरु, सजाय सनधावरण गदाव िुलाउनु पने कुराहरु टवस्तृत र पयावप्त रुपमा ऐनमा नै
उल्लेि गररएको छ। यसले न्यायाधीशलाई सजाय सनधावरण गदाव टवचार गनुव पने टवषयमा
ठोस आधार प्रदान गदवछ। दण्ड सजाय जस्तो अप्रसतस्थापनीय दाटयत्वको सनधावरण गने
टवषयमा टवधाटयकी कानूनले नै आधार र उद्देश्यलाई स्पष्ट रुपमा उल्ले ि गनुव वाछछनीय
हुन्छ र यसले सजाय सनधावरणमा एकरुपता कायम हुने आधार समेत तयार भएको छ।
४.८. क्षसतपूसतवसम्बन्धी व्यवस्था
नयाुँ कानूनी सं रचनाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा गरे को एउटा आधारभूत
पररवतवन

अपराध-पीसडतको

असधकारको

स्थापना

हो।

हालको

व्यवस्थामा

अपराध-

पीसडतलाई सरकारी साक्षीको रुपमा मात्र मान्यता ददइएकोमा नयाुँ सं टवधानले अपराध

30

ऐजन, दफा ८ र ९।
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पीसडतको हकलाई मौसलक हकको मान्यता ददयो।31 सं टवधानले अपराध-पीसडतको हकमा
सनम्न हकलाई समावेश गरे को छ।


अपराध पीसडतलाई आफू पीसडत भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी
जानकारी पाउने हक हुनेछ ।



अपराध पीसडतलाई कानून बमोखजम सामाखजक पुनःस्थापना र क्षसतपूसतव सटहतको न्याय
पाउने हक हुनेछ।
ु ी अपराध (सं टहता) ऐन, २०७४ ले सामान्य
उल्लेखित व्यवस्थालाई मुलक

ससद्धान्तको रुपमा स्वीकार गरे को छ।32 उि ऐनको दफा ४०(१)(ङ) ले क्षसतपूसतवलाई
सजायको प्रकारमा रािेको छ भने दफा ४८ मा अन्तररम क्षसतपूसतवको लासग आदे श
ददनसक्ने कानूनी व्यवस्था गरे को छ। उि सं टहताको सारवान व्यवस्था गने सबै
महलहरुमा अपराधबाट कसै लाई हासन नोक्सानी पुगेको अवस्थामा ... कसूरदारबाट पीसडत

व्यखिलाई त्यसको मनाससब क्षसतपूसतव भरावई ददनु पनेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसले
पीसडतको क्षसतपूसतवको हकलाई साटवकको जस्तो अपवादको रुपमा नभै आम सनयमको
रुपमा स्वीकार गररएको छ। यी सारवान व्यवस्थाका असतररि फौजदारी कसूर (सजाय
सनधावरण तथा कायावन्वयन) ऐन, २०७४ मा यस सम्बन्धमा पररच्छे द ६ मा कायवटवसधगत
व्यवस्था गररएको छ। क्षसतपूसतव भराई ददनु पने, क्षसतपूसतव तत्काल बुझाउनु पने, तत्काल
बुझाउन नसके सम्पखत्त जमानत ददए १ वषवसभत्र ३ टकस्तामा बुझाउन सक्ने, कसूरको
मात्रा अनुसार प्रत्येक कसूरदारले क्षसतपूसतव व्यहोनुव पने, क्षसतपूसतव नसतरे कैद हुने व्यवस्था
यो पररच्छे दमा सामेल छन।
४.९. पीसडत राहत कोषको व्यवस्था
टवशेष कानूनको रुपमा रहेको मानव बेचसबिन तथा ओसारपसार (सनयन्त्रण) ऐन,
२०६४ को दफा १४ ले पुनस्थावपना कोषको व्यवस्था गरे को भए पसन अपराध-पीसडतलाई
राहत ददन साझा राहत कोषको व्यवस्था सथएन। नयाुँ कानूनले पीसडत राहत कोष िडा
गनुव पने33 कानूनी व्यवस्था गरे को छ। सो दफामा कसूरबाट पीसडतलाई राहत उपलव्ध
गराउन पीसडत राहत कोष नामक एक कोष िडा गररने, यसरी िडा भएको कोषमा

31
32
33

नेपालको सं टवधान (२०७२), धारा २१

ु ी अपरध (सं टहता) ऐन, २०७४, दफा ३२।
मुलक

फौजदारी कसूर (सजाय सनधावरण तथा कायावन्वयन) ऐन, २०७४ दफा ४८ ।
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अदालतको फैसला बमोखजम जररबाना वापत असूल उपर भएको वा अपराध सं टहता
बमोखजम कैद वस्नु पने कसूरदार कैद नवसी कैद वापत जररबाना सतरे को रकममध्ये
पचास प्रसतशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गनुव पने, उल्लेखित रकम वाहे क कानून
बमोखजम व्यवस्था भएको रकम वा नेपाल सरकारबाट वा अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त भएको
रकम समेत जम्मा हुने, कोषको सं चालन, पीसडतको वगीकरण, कोषबाट पीसडतलाई ददइने
राहत रकमको आधार, सो रकमको हद तथा टवतरण प्रकृया सम्बन्धी अन्य कायवटवसध
नेपाल सरकारले वनाएको सनयममा व्यवस्था भए बमोखजम हुने व्यवस्था गररएको छ।
४.१०. सुधारात्मक सजाय तथा कायविमको व्यवस्था
ु ाईको प्रटियामा मात्रै पररवतवन गरे को
नयाुँ कानूनी सं रचनाले दण्डको सुनव
होइन। यसले पयावप्त मात्रामा सारवान कानूनमा सुधारात्मक दण्डको व्यवस्था गरे को छ।
यसका असतररि कारागारमा सुधारात्मक कायविम सञ्चालन गनुव पने कुरालाई पसन
कानूनमा समावेश गरे को छ। फौजदारी कसूर (सजाय सनधावरण तथा कायावन्वयन) ऐन,
२०७४ गरे का यस्ता व्यवस्था सनम्न बमोखजम छन।
सुधारात्मक सजाय/कायविम

सजायको प्रारखम्भक चरणमा
 सामुदाटयक

सेवा

सजायको अवसधमा
सम्बन्धी

व्यवस्था, दफा २२

श्रममा

 कैद सजाय सनलम्बन गनव सटकने,
दफा २४
 सुधार गृहमा पठाउन सटकने, दफा
२५

 पुनस्थावपना

केन्द्रमा

 कैद बापत शारीररक

पठाउन

सटकने, दफा २६

 सप्ताहान्त वा रात्रीकालीन समयमा
कैद भ ुिान गनव सटकने, दफा २७

सजायको उत्तराधवमा


राख्न

लगाउन

सटकने, दफा ३१
 कारागार

बाटहर

जान

सटकने,

ददन

दफा ३२

कारागारमा

सटकने,



प्यारोलमा

गनुव पने, दफा ३३

राख्न

सटकने, दफा २९


सामाखजकीकरण
गराउनु

सञ्चालन

दफा

२८

 सुधारात्मक
कायविम

िुल्ला

पने

(दफा ३०)


कैद कट्टा हुन सक्ने,
दफा ३७
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५. सनष्कषव
नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली सुधारको लासग सनरन्तर प्रयास भइरहेको छ। हाल
ु ी ऐन आउनुभन्दा पटहले नै २०१२ सालमा दण्ड सं टहताको मस्यौदा भएको सथयो
प्रचसलत मुलक
भने २०३०/०३४ तथा २०५८/०५९ सालमा पसन प्रस्ताटवत सं टहताहरु सनमावण भएका सथए।
तर ती प्रयासहरु सफल हुन सकेनन्। हाल बनेको नयाुँ कानूनी सं रचनामा सारवान कानून,
कायवटवसध कानून तथा दण्ड सनधावरण कानूनको एकैपटक सनमावण भएकाले यी कानूनी सं रचना पूणव
तथा समयानुकूल छन्। दण्डसजायको क्षेत्रमा यी कानूनले सनकै ठू लो पररवतवन ल्याएका छन्।
तर प्रयोगको चरणमा च ुनौसत रहेको छ। नयाुँ कानूनको प्रयोगको लासग सोही अनुरुपको सक्षम
सं स्थागत सं रचना आवश्यक हुन्छ। यसका लासग प्रखशक्षणको व्यवस्था गनुव पसन उखत्तकै
ु ी ऐनले "कानून बमोखजमको न्याय" र "प्रमाण परीक्षणमा ददव्य
आवश्यक छ। १९१० को मुलक
परीक्षाको उन्मूलन" लाई स्थाटपत गरी सो समयमा फौजदारी न्याय प्रणालीमा आधारभूत पररवतवन
ु ी ऐनले "सनरपेक्ष फौजदारी कानून" र "अमानवीय सजायको
गरे को सथयो। २०२० सालको मुलक
उन्मूलन" लाई स्थाटपत गरी सो समयमा फौजदारी न्याय प्रणालीमा आधारभूत पररवतवन गरे को
सथयो भने यी नयाुँ कानूनी सं रचनाले गरे को न्यायपासलकीय नमूनामा कानूनको सनमावण, सजायको
ु वाईको व्यवस्था, सुधारात्मक दण्डको व्यवस्था र पीसडतको असधकारको
लासग पृथक सुनन
स्थापनालाई फौजदारी न्याय प्रणालीमा आधारभूत पररवतवनको रुपमा सलन सटकन्छ। यी
पररवतवनहरुलाई अपेक्षाअनुरुप व्यवहाररक प्रयोगमा ल्याउनु अपररहायव छ।
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सजायको उद्देश्य तथा निर्ाारणका आर्ारहरू
- डा. हररवंश निपाठी

१. ववषय प्रवेश
सं गठठत

समाजको

प्रारम्भ

ु न्दा
हुिभ

र्ेरै

पवहले देखि

िै

अपरार्

र

आपरानर्क

वियाकलापहरूको ववद्यमािता रवह आएको छ। अपरार् वववहि समाजको पररकल्पिा असम्भव
छ।

वकिभिे

जवसम्म

समाजका

सदस्यहरूका

पारस्पररक

वहत

र

स्वाथाहरू

तथा

प्राथनमकताहरूका वीच द्वन्द्व र टकराव भई रहन्छ, जब सम्म समाजमा स्थावपत मूल्य र
मान्यताहरू प्रनतको दृविकोणमा नभन्नता रहन्छ र जबसम्म कािूि कायाान्वयि गिे समाजको
क्षमताका सीमाहरू रवह रहन्छि्, तब सम्म अपरार्का घटिाहरू भई िै रहिेछि्। अपरार्को
उपखस्थनत हरे क काल िण्डमा, हरे क सामाखजक पररवेशमा अवश्यम्भावी रुपमा ववद्यमाि रवह
रहिेछ। यसको पूणा उन्मूलिको पररकल्पिा असम्भव र अव्यावहाररक हुन्छ। तसथा यस
सम्बन्र्मा राज्यलाई उपलब्र् एक माि व्यावहाररक ववकल्प भिेको अपरार्को रोकथाम र
अपरार् घवटत हुिे अवस्थाहरूको पवहचाि गरी सम्भव भएसम्म उन्मूलि वा रोकथामका लानग
प्रभावकारी उपायको अवलम्वि गिुा हो। यसै उद्देश्यको प्रानतिकको लानग हरे क राज्यले आ-आफ्िो
फौजदारी कािूिमा समय सुहाउदो प्रभावकारी दण्डिीनतको अवलम्वि गरे को हुन्छ जसले
अपरार्को रोकथाम, नियन्िण र सुर्ार (To Curb, Control and Cure) को माध्यमबाट समाजमा
शाखन्त, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गिा अनभि रािेको हुन्छ।
२. दण्डको अवर्ारणा
मानिसका सवाानर्क महवपवपूणा मािव अनर्कारहरू- जीवि, स्वतन्िता र सम्पखिको
सं रक्षणको अनर्कार (Right to Life, Liberty and Property) समेतका ववनभन्न अनर्कारहरू ववरुद्ध
गररिे गैरकािूिी कायालाई निषेनर्त र दखण्डत गिा फौजदारी कािूिको आवश्यकता पदा छ।
अपरार् कािूि (Criminal Law) राज्यको अपरार् नियन्िणको िीनत (Criminal Policy) वा दण्ड
ु को अपरार् कािूि र
िीनत (Penal Policy) को कायाान्वयिको सशक्त माध्यम हो। हरे क मुलक
दण्डिीनत सो समाजमा कुिै िास कालिण्डमा ववद्यमाि रहेको तवपकालीि सामाखजक, आनथाक
तथा राजिीनतक मूल्य, मान्यता र आकांक्षाहरूलाई मध्यिजर रािी निमााण गररएको हुन्छ।



पूव ा न्यायार्ीश‚

पुिरावेदि अदालत।
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शायद यसै कारणले होला फ्रीडमैि (Friedman)

ले अपरार् कािूिलाई कुिै पनि समाजको

िैनतक जागरुकताको बैरोनमटर (Barometer of moral consciousness) को सं ज्ञा ठदएका नथए।
प्रवपयेक राज्यको फौजदारी न्याय व्यवस्थामा अपरार् र अपरार्ीप्रनत गररिे कािूिसम्मत
व्यवहारको वारे मा आ-आफ्िो दे श, काल र मान्यता अिुसार छु ट्टै िीनत अं नगकार

गररएको

हुन्छ। तर आफ्िो दण्डिीनतको छिौट गदाा अन्तरााविय समुदायले अिुमोदि गरे का तत् सम्बन्र्ी
ववश्वव्यापी नसद्धान्त र मान्यताहरूसं ग सक्दो समन्वय र सामं जस्य कायम होस् भन्ने सतकाता पनि
ु ले अवलम्वि गरे को हुन्छ।
हरे क प्रजाताखन्िक मुलक
२.१. दण्डको पररभाषा
सं प्रभ ु (राज्य)  ले निमााण गरे को मूल्य र मान्यताहरू तथा निर्ाारण गरे का
व्यवहार र आचरणका

सीमा एवं मापदण्डको उल्लं घि गिे कायालाई अपरार् भनिन्छ।

यसरी अपरार् कािूि र अपरार् सम्बन्र्ी दण्डिीनतको माध्यमबाट राज्यले कुिै बखजात वा
निषेनर्त आचरण प्रनत जुि प्रनतविया व्यक्त गदाछ वपयसलाई दण्ड भन्न सवकन्छ। वास्तवमा
दण्ड भिेको अपरार् प्रनतको सामाखजक प्रनतविया (Societal reaction to an act of
criminality) हो। हरे क दण्डमा कुिै ि कुिै रुपमा शारीररक, मािनसक वा आनथाक कि,
पीडा वा िोक्सािको तवपव मौजूद रहन्छ। अपरार्ीलाई प्रदाि गररिे यो कि वा पीडालाई
िै दण्डको सं ज्ञा ठदि सवकन्छ। प्रनसद्ध अपरार्शास्त्री डी.आर.टे फ्ट ( D.R.Taft) ले दण्डमा
कि वा पीडाको उपखस्थनतलाई एउटा अनिवाया तवपव मान्दै भिेका छि्;

''We may define

punishment as the conscious infliction upon a disturbing individual of undesired
experience not solely in the interest of his welfare''.1
ब्ल्याक्स ल नडक्सिरीमा दण्डलाई निम्ि बमोखजम प्रियाउि िोखजएको छः
''Punishment is only fine, penalty or refinement inflicted upon a person by
the authority of the law and the judgment and sentence of a court for some crime or
offence committed by him or for his omission of a duty enjoined by law".2
तर प्रनसद्ध अपरार्शास्त्री सदरलै ण्डले दण्डको सवाानर्क लोकवप्रय एवं साथाक
पररभाषा गदै यसमा दुई अवपयावश्यक ववचारहरू अन्तनिावहत रहेको दृविकोणलाई अनभव्यक्त
गरे का छि्;
"Two essential ideas are contained in the concept of punishment as an
instrument of public justice: first, it is deliberately inflicted by officials of the State
upon one who is regarded as subject of the Laws of the state. Secondly, punishment

1
2

D.R .Taft, Criminology , 3rd.edit, p.358.
Henary Campbell Blacks, Black's law dictionary, St. paal, Minn .West Publishing Co.(sixed) 1990, p.1234
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involves suffering produced by design and justified by same value that the suffering is
assumed to have."3
सदरलै ण्डको उपरोक्त पररभाषाले

दुई वटा मान्यताहरूलाई रे िांवकत गिा

िोजेको छ। पवहलो, दण्ड भिेको कािूि भं ग गरे वापत कािूिको पालिा गिे दावयवपव
भएको व्यखक्त उपर राज्य शखक्तद्वारा जािीबुखि गररिे व्यवहार हो। दोस्रो, दण्ड अन्तगात
सोची सम्िी पीडा वा कि प्रदाि गररएको हुन्छ र उक्त कि पुर्याउिुको पछानड
अन्तनिावहत रहे को मान्यताले यसलाई न्यायोखचत ठहर्याएको

हुन्छ। भिाइको तावपपया, गैर

सामाखजक आचारण गिे व्यखक्तको वियाकलापलाई निरुवपसावहत र नियखन्ित गरी सामाखजक
मूल्य मान्यताहरूलाई रक्षा गिे पववि उदे श्यको तवपवले दण्डको औखचवपयलाई स्थावपत
गछा। साथै यस अथामा व्यखक्तले प्रनतकार वा वदलाको भावािाले कसै लाई ठदिे कि वा
पीडा भन्दा राज्यले प्रदाि गिे पीडा वा किलाई कािूिसम्मत छु ट्टै श्रे णीमा राखिन्छ।
वेलायतका प्रनसद्ध दण्डशास्त्री एण्रयु एसवथा (Andrew Ashworth) ले पनि
दण्डलाई सामाखजक उपयोनगता र औखचवपय भएको एउटा सामाखजक सं स्थाको रुपमा
पररभावषत गरे का छि्

साथै दण्डको पररणामहरूलाई समाजकालानग आवश्यक ठान्दछि्

वकिभिे यसको अभावमा समाजमा अराजकता फैनलि सक्छः
"Punishment is a social institution with a social justification. It is necessary
because its consequences are needed, and without it anarchy is likely to ensure".4
सं क्षेपमा भन्नु

पदाा, दण्ड भिेको सामाखजक व्यवस्था र मूल्य मान्यताहरूको

सं रक्षण गिा राज्यले बिाएको कािूिको उल्लं घि वा अनतिमण गरे वापत राज्यद्वारा
वपयस्तो उल्लं घिकताालाई भयको रुपमा प्रदाि गररिे शारीररक, मािनसक वा आनथाक कि
वा पीडा हो।
२.२. दण्डको उद्देश्य
अपरार्प्रनत समाजको जस्तो र्ारणा हुन्छ, वपयसै अिुरुप दण्डप्रणाली निर्ााररत
भएको हुन्छ। दण्डप्रणाली

पनि अपरार् जस्तै स्थाि र समय सापक्ष हुन्छ। अपरार्को

सन्दभामा दण्डको भूनमका प्रनत समाजको जस्तो दृविकोण र अपेक्षा रहन्छ सोही अिुसार
दण्डको उद्देश्य पनि निर्ााररत गिे गररन्छ। तसथा ववनभन्न ववद्वाि र दण्डशास्त्रीहरूले समय
समयमा दण्डको उद्देश्य प्रनत ववनभन्न ववचार व्यक्त गरे का छि्। न्यायार्ीश होम्स

3
4

Edwin # Sutherland, Principles of criminology , 1966,p.4.
Andrew Ashworth, Sentencing and Criminal Justice ,Butterworth, London(1995) p.322
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(Holmes)  का अिुसार ''दण्डको मुख्य उद्देश्य निरोर् वा निवारण ( Prevention ) हो। "
तर जेरेमी बेन्थम (Jeremy Bentham) को ववचारमा "दण्डको प्रमुि उद्देश्य निवारण
(Prevention) एवं क्षनतपूनता (compensation) हो। " नसजवीक (Sidgiwick)  ले दण्डको
मुख्य उद्देश्य सामाखजक सुरक्षा (Social defense) मािेका छि्। तर हेगल ( Hegel ) ले
दण्डलाई अनर्कार र िैनतकताको दृविकोणबाट ववश्लेषण गरे का छि् र दण्ड अपरार्ीको
अनर्कार हो जसबाट उसलाई वखित गिा हुुँदैि भन्ने ववचार व्यक्त गरे का छि्।
जीवि, स्वतन्िता र सुि प्रानतिक मानिसको िैसनगाक अनर्कार हो। मानिसले
राज्यबाट भय रवहत रुपमा यी अनर्कारहरूको उपभोग गिा पाउिे सुनिखितताको प्रवपयाभूनत
चाहन्छ। यी अनर्कारहरूका ववरुद्ध गररिे आपरानर्क वियाकलापलाई नियखन्ित गरी
समाजमा शाखन्त र सुव्यवस्था कायम गिा राज्यले दण्डको व्यवस्था गरे को हुन्छ। प्रनसद्ध
ववनर्शास्त्री साल्मण्ड (Salmond) ले दण्डको उद्देश्य मानथ बहुआयामी दृविकोण प्रस्तुत
गरे का छिः
"दण्डले भववष्यमा अपरार् गिा सक्िे सम्भाव्य अपरार्ीहरूलाई दुरुवपसावहत गरी,
वास्तववक अपरार्ीलाई थप अपरार् गिाबाट रोक्िुका साथै उसलाई सुर्ारे र कािूिको
सम्माि गिे िागररकमा रुपान्तरण गरी समाजको रक्षा गिा सक्छ। दण्डको समस्या
मुख्यतः यी तीि वटै प्रनतस्पर्ी दृविकोणहरूमा सखन्नवहत रहे को हुन्छ। " (Punishment can
protect society by deterring potential offender, by preventing the actual offender from
committing further offences and by reforming and by turning him into a law abiding
citizen. The problem of punishment consists largely of the competing claims of these
three different approaches.")5
२.३ दण्डका उद्देश्य (Objective of Punishment) र सजाय निर्ाारणका उद्देश्यहरू (Objective of
sentencing)
दण्डका उद्देश्य' र 'सजाय निर्ाारणका उद्देश्य' भन्ने दुईवटा शब्दावलीहरू फरक
दे खिए पनि वयिीहरूका वीच केही समािता, केही सानमप्यता पनि रहेको छ। साुँच्चै भन्ने
हो भिे अन्तोगवपवा यी दुईवटै शब्दावलीहरू समािाथी जस्तै दे खिन्छि्। 'दण्डका उद्देश्य'
भन्ने वाक्यांशले ववनभन्न कालिण्डमा ववकनसत भएका प्रनतशोर्ावपमक नसद्धान्त, प्रनतरोर्ावपमक
नसद्धान्त,

निरोर्ावपमक

नसद्धान्त,

सुर्ारावपमक

नसद्धान्त

जस्ता

दण्डको

उद्देश्यको

आर्ारखशलाको रुपमा रहे को कसूरदारलाई दण्ड ठदिुको प्रयोजि वा मकसदलाई इं नगत
गछा। तर 'सजाय निर्ाारणका उद्देश्य' भन्नेले वाक्यांशले कसूरदारलाई ठदइिे सजायको
माध्यमबाट ववर्ावयका वा न्यायकतााले प्रातिक गिा िोजेको प्रयोजि वा अनभिलाई जिाउुँछ।
5

P.J. Filzgerald, Salmond on Jurisprudence, Sweet and Maxwell, London(1985), p. 94
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'दण्डको उद्देश्य' ले एउटा वृहत सै द्धाखन्तक पररवेशलाई समेटेको हुन्छ तर 'सजायको
उद्देश्य' ले दण्ड वा सजायको निर्ाारण सम्बन्र्ी

िीनत निमााण गदाा ववनर्कतााले वा उक्त

िीनतलाई कायाान्वयि गदाा सजाय तोक्िे पदानर्कारीले ववनभन्न प्रकारका सजायहरूको
माध्यमबाट प्रातिक गिा िोजेको उद्देश्यलाई जिाउुँछ। सजाय निर्ाारण (Sentencing)  एउटा
वृहत सामाखजक उद्देश्यबाट निदे खशत भएको हुन्छ। अथाात न्यायको समुखचत प्रवियाको
माध्यमबाट दोषी ठहर गररएको व्यखक्तलाई उसका आवश्यकता, अवस्था र सम्भाविाहरू
अिुरुप सजायको वैयखक्तकरण (Individualized sentencing) को माध्यमबाट समुखचत
सजायको निर्ाारण गररन्छ।
ु हरूको दण्डसं वहतामा सजाय निर्ाारण
फौजदारी न्याय अन्तगात ववनभन्न मुलक
सम्बन्र्ी सामान्यतया निम्िनलखित छ वटा उद्देश्यहरू अं नगकार गररएको पाइन्छः
क) प्रनतशोर् (Retribution),
ि) हतोवपसाह (Deterrence ),
ग) निरोर् वा अशखक्तकरण (Prevention or Incapicitation),
घ) सामूवहक निन्दा वा भवपसािा (Denunciation) ,
ङ) पीनडतको अनर्कारको पुिस्थाापि (Restoration of victim's right ), र
च) सुर्ार वा पुिवाास (Reformation or Rehabilitation)।
सजाय निर्ाारण सम्बन्र्ी मानथ उल्लेखित ववनभन्न नसद्धान्तहरूमा अन्तनिावहत
उद्देश्यहरूवारे सं खक्षतिक चचाा गिुा सान्दनभाक हुन्छ।
क)

प्रनतशोर्ावपमक नसद्धन्त (Retributive Theory)
अपरार्ी व्यखक्तले गरे को

दुष्कमाको लानग निजसुँग प्रनतशोर् वा वदला नलिुपिे

मान्यता सजाय निर्ाारणको प्राखचितम उद्देश्य हो। अरु व्यखक्तलाई कि वा पीडा
ठदिे व्यखक्त स्वयम्ले पनि सोही अिुरुपको कि वा पीडाको अिुभनू त गरे पनछ माि
उसले आफ्िो दुष्कृवपयको लानग दण्ड भोग्छ। पीनडत पक्षको आिोशमा मलहम
लाग्छ

साथै

उसले

न्यायको

अिुभनू त

गछा।

प्राखचिकालमा

हम्मुरावीको कठोर दण्डसं वहतामा यो नसद्धान्त आर्ाररत छ

पनसायाका

राजा

जसको मूल मान्यता

ुँ ाको लानग आि
ुँ ा" (Eye for an eye ) "िू िको लानग िू ि" (Blood for
नथयो - "आि
blood) र "दाुँतको लानग दाुँत '' (Tooth for tooth)। प्रनसद्ध ववनर्शास्त्री सालमण्डको
ववचारमा "प्रनतकार क्षनतग्रस्त मान्छे को अनर्कार हो। अपरार् गरे वापतको दण्ड
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एउटा यस्तो ऋण हो जो अपरार्ीले पीनडत व्यखक्तप्रनत बोकेको हुन्छ र भ ुक्ताि
भएपनछ यो ऋण च ुक्ता हुन्छ। ("Revenge is the right of the injured person, the
penalty of wrong –doing is a debt which the offender owes to his victim and
when the punishment has been endured, the debt is paid.")6 आर्ुनिक युगमा
जनतसुकै सजायको सुर्ारावपमक पक्षको वकालत गरे पनि सजायमा कुिै ि कुिै रुपमा
कि वा पीडाको तवपवलाई कवहले पनि िजर अन्दाज गिा नमल्दै ि। वतामाि समयमा
अवपयानर्क प्रचलिमा रहेको अपरार् अिुसारको दण्ड अथाात समािुपानतक दण्ड (Just
Deserts) को मोडेल (Model) प्रनतशोर्ावपमक नसद्धान्तमा आर्ाररत रहे को छ।
ि) हतोवपसाहमूलक उद्देश्य (Deterrent Objective)
मानिसले आफ्िो कमाको छिौट गदाा सुि वा दुि (Pleasure or Pain) को
आर्ारमा गिे गछा । अथाात स्वभाववक रुपमा मानिसले बव

सुि ठदिे कायालाई गिा

िोज्दछ। तसथा यस नसद्धान्तले आपरानर्क कायाबाट कुिै व्यखक्तले प्रातिक गरे को
आिन्द भन्दा उसलाई तुलिावपमक रुपमा बव

दुि, कि वा पीडाको अिुभनू त होस्

भन्ने तररकाले दखण्डत गिुा पदाछ भन्ने मान्यता राख्दछ। अनि माि सजाय प्रभावकारी
हुन्छ र मानिसहरू अपरार् गिाबाट हतोवपसावहत हुन्छि्। यस नसद्धान्तले सजायको
कठोरतामा ववश्वास गदाछ र यसमा भयलाई अवपयानर्क महवपव ठदएको पाइन्छ। यस
प्रकारको सजायले भोगी जान्ने हतोवपसाह (Specific deterrence) र दे खि जान्ने
हतोवपसाह (General deterrence) अथाात दुई स्तरमा अपरार् नियन्िणमा प्रभाव पाछा।
ग) निरोर्ावपमक उद्देश्य (Preventive or Incapicitative Objective)
सजायको निरोर्ावपमक उद्देश्य अन्तगात अपरार्ी व्यखक्तलाई अपरार् गिाबाट
रोक्िे अनभि राखिएको हुन्छ। अपरार्ी व्यखक्तले थप अपरार् गिा िपाओस् भन्ने
उद्देश्यको लानग उसको अपरार् गिा सक्िे है नसयत वा क्षमतालाई समातिक पािा सक्िु
पछा वा उसलाई समाजबाट अलग्याएर राख्नु पछा। उदाहरणको लानग, भ्रिाचारको
दोषभागी ठहर भएको व्यखक्तलाई पदमुक्त गरे र वा ट्रावफक नियमको पटक पटक
उल्लं घि गिे व्यखक्तको सवारी चालक अिुमनतपि रद्द गरे र वा निलम्वि गरे र,
अपरार्ी व्यखक्तलाई निखित अवनर्का लानग कारावासमा रािेर वा दोस्रो निजलाई
मृवपयुदण्ड ठदएर।

6

P.J. Filzgerald, Salmond on Jurisprudence, Sweet and Maxwell, London(1985), p.99
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घ) सामूवहक निन्दा वा भवपसािा सम्बन्र्ी उद्देश्य (Denunciatory Objective)
कनतपय गम्भीर अपरार् र अपरार्ीप्रनत समाजको मुिर असहमनत र
व्यापक आलोचिा वा भवपसािा व्यक्त गिुा सजायको अको उद्देश्य हो। हरे क समाजले
िैनतक आचरण र सामाखजक व्यवहारका सोमा र मापदण्डहरू निर्ाारण गरे को हुन्छ
जसको उल्लं घि भएमा वपयस उल्लं घि प्रनत जिसार्ारणको आिोश, असहमनत र
सामूवहक निन्दा व्यापक रुपमा मुिररत हुन्छ। सजायको माध्यमबाट यस्तो
सामाखजक असहमनत र आिोशलाई सम्बोर्ि िगरे मा कवहलेकावहं न्यावयक निणाय
आलोचिाको भागी बन्न पुग्छ। उदाहरणका लानग, केही वषा पवहले भारतको
ियाुँठदल्लीमा निभाया भन्ने िामाकरण गररएको कले जकी छािालाई बस नभि गररएको
सामूवहक िुर बलावपकार र हवपयाको घटिाले भारतीय जिचेतिालाई उद्वे नलत पारे को
नथयो। वपयस्तै, केही वषा पवहले काठमाडौंको कालीमाटी/बल्िु क्षेिमा िावानलका
ख्यानत श्रे ष्ठको बलावपकार र िुर हवपयाले पनि व्यापक स्तरमा सामाखजक निन्दा र
आिोशलाई मुिररत गरे को नथयो। तसथा

समाजलाई स्वीकाया हुिै िसक्िे यस्ता

अमािववय आचरण प्रनत सामूवहक आिोश र निन्दालाई सजायले सक्दो सम्वोर्ि
गिा सक्िु पछा।
ङ) पीनडतको अनर्कारको पुिस्थाापिा सम्बन्र्ी उद्देश्य (Restorative Objective)
सजायको यस उद्देश्यले आपरानर्क कायाबाट कुिै ि कुिै रुपमा पीनडत
भएको व्यखक्तको हक अनर्कारको पुिस्थाापिा वा सो वापत निजलाई क्षनतपूनता वा
राहत प्रदाि गिे लक्ष्य रािेको हुन्छ। यस अन्तगात सजायको माध्यमबाट पीनडत
व्यखक्तको

क्षनतग्रस्त

हक

अनर्कारको

पुिस्थाापिा

(Restoration)

वा

हजाािा

(Restitution) उपलब्र् गराउिे प्रयास गररन्छ। निःशुल्क सामुदावयक सेवाको
अवर्ारणा (Concept of community service)

यसै उद्देश्यबाट अनभप्रेरीत रहे को

पाइन्छ। सजायको पुिस्थाापिा सम्बन्र्ी उद्देश्यको प्रभाव दण्डावपमक (Punitive) 
ु ा साथै पुिस्थाापिावपमक (Rehabilitative) पनि हुन्छ। तथावप क्षनतपूनता वा
हुिक
पुिस्थाापिाको व्यवस्था आनथाक कसूरहरूको सन्दभामा बव

प्रभावकारी हुन्छ तर

गम्भीर फौजदारी कसू रहरूको सन्दभामा यसको उपयोनगता केही अपवादावपमक
अवस्थामा वाहे क घटे र जान्छ।
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च) सुर्ारावपमक वा पुि: स्थापिा सम्बन्र्ी उद्देश्य (Reformative or Rehabilitative
Objective)
सजायको

सुर्ारावपमक

नसद्धान्त

अपरार्ीलाई

रोगीको

रुपमा

हेरी

खचवकवपसकले ववरामीलाई निको पारे जस्तै अपरार्ीलाई उपचार माफात सवल, सक्षम,
योग्य र खजम्मेवार व्यखक्तमा रुपान्तर गिे आर्ुनिक र्ारणा हो। यस नसद्धान्तका
अिुसार सामाखजक वातावरण र अवस्थाले अपरार्लाई जन्माउछ। अपरार्ी व्यखक्त त
अपरार् गिे एउटा माध्यम माि हो। सजायको सुर्ारावपमक वा पुिवाास सम्बन्र्ी
मोडेलको मुख्य उद्देश्य अपरार्ी व्यखक्तको सुर्ारावपमक तररकाले उपचार गरे र
उसलाई समाजमा पुिस्थाावपत गिुा र भववष्यमा थप अपरार् गिे सम्भाविालाई कम
ु
गिुा हो। १९८० को दशकमा सं यक्त
राज्य अमेररकामा गररएको एउटा अध्ययिका
अिुसार केवल २५% अपरार्ी माि पेशेवर वा अभ्यस्त वा कठोर प्रकृनतका हुन्छि्
जसलाई सुर्ार गिा प्रायः असम्भव हुन्छ। तर ७५% अपरार्ी व्यखक्तहरू सामाखजक
अवस्था, पाररवाररक ववघटि, अखशक्षा, दररद्रता, शहररकरणको दुवषत प्रभाव जस्ता
ववनभन्न कारक तवपवहरूको चिव्यूहमा फसेर अपरार् गिा पुगेका हुन्छि्। यस्ता िव
अपरार्ी, आकखस्मक अपरार्ी वा वाल अपरार्ीले गरे को अपरार्को कारण पिा
लगाई वपयसको निदाि गरी निजलाई सुर्ार गरी समाजमा पुिस्थाापि गिा सवकन्छ।
मानिस स्वभावतः असल प्राणी भएकोले उसले समुखचत सहयोग, प्रश्रय र अवसर
पाएमा आफूलाई सुर्ार गिा सक्छ। यठद कुिै व्यखक्तलाई अपरार्ी बिाउिमा
समाजको पनि कुिै ि कुिै रुपमा भूनमका छ भिे उसलाई सुर्ािे दावयवपव पनि
समाजले नलिु पदाछ। वहजो आज सजाय गिुा भन्दा पवहले सजाय निर्ाारणकतााले
सजाय पूव ा प्रनतवेदि (Pre-Sentence Report) दाखिला गिा लगाई अपरार्ीको
आवश्यकता अिुसार उपचारावपमक कायािम र समुखचत

सजायबारे निणाय गिे

प्रचलि बढ्दो छ।
सजायका ववनभन्न उद्देश्यहरूलाई कुिै एउटै प्रकृनतको सजायमा समावहत
ु को फौजदारी न्याय
गिे काया कदावप सम्भव हुि सक्दै ि। तसथा हरे क मुलक
प्रणालीले

मानथ चचाा गररएका दण्ड सम्बन्र्ी ववनभन्न दखण्डक िीनतहरूलाई सखम्मश्रण

गरी दण्डिीनत (Penal Policy) अखख्तयार गरे को हुन्छ। नमखश्रत सजायको िीनतले
आवश्यकता र सन्दभा अिुसार अपरार्जन्य कायाको निन्दा गिा सक्छ, जािी वुिी
अपरार् गिा िोज्िेलाई हतोवपसावहत गिा सक्छ, सुर्ार गिै िसक्िे पटके वा पेशेवर
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अपरार्ीलाई असक्षम बिाउि सक्छ, बाटो नबराएकालाई समाजमा पुिस्थाावपत गिा
सक्छ, पीनडतलाई क्षनतपूनता गिा सक्छ र दोषीलाई दखण्डत गिा सक्छः
A combined sentencing policy seeks to ''denounce the wrongful, deter
the calculating, incapacitate the incorrigible, rehabilitate the wayward,
recompense the victim and punish only the culpable." 7
३. सजाय निर्ाारणका मूलभूत तवपवहरू
सजाय समुखचत र प्रभावकारी भएि भिे यसको उपादे यता रहदै ि। ववर्ावयकाले िै
कािूिमा कुिै कसूरका लानग निखित प्रकृनतको वा अवनर्को बाध्यावपमक सजाय (Mandatory
Sentence) को निर्ाारण गरी ठदएको अवस्थामा सजाय तोक्िे काम असखजलो हुिे कुरा िै भएि।
तर न्यायकतााले स्ववववेवकय अनर्कार प्रयोग गरी सजायको माि तोक्िे खजम्मेबारी ववर्ावयकाले
न्यायकताालाई िै सुम्पेको अवस्थामा समुखचत सजाय तोक्िु एउटा च ुिौतीपूणा र अनत िै
सं वेदिखशल काम हो। साुँच्चै भन्ने हो भिे कसूरको प्रकृनत र कसुररदारको आवश्यकता अिुसार
समुखचत सजायको निर्ाारण गिे काम कसूर ठहर गिे काम भन्दा पनि अप्यारो काम हो।
वकिभिे आवश्यकता भन्दा बव
खस्थनत नसजािा गछा

वा घटी सजाय भयो भिे पवहलोले अन्याय र अपूरणीय क्षनतको

भिे दोस्रोले सजायलाई प्रभावशून्य माि तुल्याएको िभई कवहले काही

खजस्काएको वा न्यावयक स्वेच्छाचाररताको प्रदशाि गरे को जस्तो महसुस हुन्छ। तसथा यस्तो
अवस्थामा सजाय निर्ाारण गदाा न्यायकतााले र्ेरै तवपवहरूलाई ववचार र ववश्लेषण गिुा पिे हुन्छ
तर सजाय निर्ाारण सम्बन्र्ी निम्ि नलखित तीि वटा मूलभूत तवपवहरू (Basic Elements)  लाई
मध्यिजर राख्नै पछा ;
क) समािुपानतकताको तवपव (Element of Proportionality)
ि) नियन्िण सम्बन्र्ी तवपव (Element of Restraint)
ग) समता सम्बन्र्ी तवपव (Element of Parity)
यी तवपवहरू मानथ छोटकरीमा प्रकाश पािुा आवश्यक छ।
क) समािुपानतकताको तवपव (Element of Proportionality): सजाय निर्ाारण गदाा कसूरको
गखम्भयाता (seriousness of crime), सो सम्बन्र्ी कसूरदारको खजम्मेवारी (culpability of the
offender) र वपयसबाट पीनडतलाई भएको हानि िोक्सािी (extent of damage) को समुखचत
ववश्लेषण गरी तवपपिात माि एवकि सजाय तोक्िु पछा।

7

Davies, Croale and Tyrer, Criminal justice, second edition (1988), London and Newyork: longman, p. 247
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ि) नियन्िण सम्बन्र्ी तवपव (Element of Restraint): मानिसको वैयखक्तक स्वतन्िता (Personal
liberty) सवाानर्क महवपवपूणा मािव अनर्कार हो। तसथा अन्य वैकखल्पक दण्डावपमक
प्रकृनतको उपचार उपलव्र् भएको अवस्थामा सम्भव भएसम्म कसूरदारलाई कम भन्दा कम
कैद जस्ता न्यूितम नियन्िणावपमक प्रकृनतको सजाय तोक्िुपछा।
ग) समता सम्बन्र्ी तवपव (Element of Parity): कािूिको अगानड समािता (Equality before the
ु को
Law) र कािूिको समाि सं रक्षण (Equal Protection of the Law) को अनर्कार हरे क मुलक
प्रजाताखन्िक

सं ववर्ािले

मौनलक

हकको

रुपमा

प्रवपयाभूनत

गरे को

हुन्छ।

न्यावयक

स्ववववेकानर्कारको प्रयोग गदाा न्यावयक दृविकोणमा एकरुपता (Uniformity)  वा समािता
(Equality) र सुसंगखत (Consistency) को अभाव भएमा सजायमा दे खिएको ववषमता वा
ववनभन्नता (Disparity)  ले गदाा पक्षले अन्यायको अिुभनू त गछा भिे यसबाट जिआस्थामा समेत
प्रनतकूल प्रभाव पिा सक्छ। वपयसै ले समाि अवस्थामा समाि व्यवहार गिुा न्याय सम्पादिको
अनिवाया शता मानिन्छ। अतः उस्तै प्रकृनतको कसूर, उस्तै अवस्थाको कसू रदार एवं उस्तै
पररखस्थनतमा भएको कसूर वापत कसूरदारलाई समाि िालको दण्ड तोवकिु पिे यस
नसद्धान्तको सारतवपव हो।
मानथ

उल्लेखित

मूलभूत

तवपवहरूका

अनतररक्त

पनि

सजाय

निर्ाारण

गदाा

निर्ाारणकतााले मिि गिुा पिे अन्य र्ेरै कुराहरू छि्। शाखन्त वव.क. ववरुद्ध श्री ५को
सरकार भएको कताव्य ज्याि मुद्दामा
कताव्य ज्याि मुद्दामा

9

8

र श्री ५ को सरकार वव. जुगत सदा समेत भएको

सम्मानित सवोच्च अदालतले सजाय निर्ाारण गिुा पदाा ववचार गिुा

पिे कुराहरू वारे केही महवपवपूणा नसद्धान्तहरू प्रनतपादि गरे को पाइन्छ। शाखन्त वव.क.को
ु इजलासले
मुद्दामा माििीय न्यायार्ीश द्वय मीि बहादुर रायमािी र खिलराज रे ग्मीको सं यक्त
तथा कारी सदा मुसहरको मुद्दामा माििीय न्यायार्ीश द्वय बलराम के.सी. र पवि कुमार
ु
ु ी ऐि, अदालती बन्दोबस्तको १८८ िं. को प्रयोगको
ओिाको सं यक्त
इजलासले मुलक
सन्दभामा उक्त नसद्धान्तहरू प्रनतपादि गरे को दे खिन्छ। तथावप जुिसुकै फौजदारी अपरार्
सम्बन्र्ी मुद्दामा सजाय निर्ाारण गदाा उल्लेखित मागादशाक नसद्धान्तहरू उनतकै सान्दनभाक र
उपयोगी हुि सक्छि्। शाखन्त वव.क.को मुद्दामा माििीय न्यायार्ीशहरूले "समाि अवस्थाका
अपरार्ीहरूलाई समाि प्रकृनतको दण्ड र समकक्षको हद तोक्िे ठदशामा समाि न्यावयक

8
9

िे.का.प, (२०६१)  भाग,४६ अंक पृष्ठ ७६९।

िे.का.प, (२०६३)  भाग ४८, अंक ८, पृष्ठ ७७५२।
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समिदारी बिाउिु पिे आवश्यकता दे खिि आएको" भिी अनभव्यक्त गरे को ववचार अवपयन्तै
मििीय छ।
४. सजाय निर्ाारण ( Sentencing) र गम्भीरताको अवर्ारणा (Concept of Seriousness)
सजाय निर्ाारणको प्रवियामा अपरार्को गम्भीरताको तवपवले महवपवपूणा प्रभाव पादाछ
वकिभिे सजाय तोक्दा अपरार्ीको गम्भीरता र दण्डको अिुपात (Proportion) का वीच रहेको
गवहरो सम्बन्र्लाई मध्यिजर राख्नु पिे हुन्छ। िेपालको फौजदारी कािूि अन्तगात सजाय
निर्ाारणको प्रकृयामा कसूरको गम्भीरताको अवर्ारणालाई स्वीकार गररएको पाइन्छ। उदाहरणका
लानग, भ्रिचार निवारण ऐि, २०५९को पररच्छे द २ मा "कसूरको मािा अिुसार" र लागू औषर्
(नियन्िण )  ऐि,

२०३३को दफा १४ मा "अपरार्को मािा अिुसार" कसूरदारलाई ववनभन्न

प्रकृनतको कैद र जररवािाको सजाय तोक्िे व्यवस्था गररएको पाइन्छ। अपरार्को गखम्भरता
मुख्यतया निम्िनलखित आर्ारमा तय गिा सवकन्छः
क) अपरार्बाट उवपपन्न सामाखजक ितरा र असुरक्षा (Social danger and Insecurity),
ि) अपरार्ले उवपपन्न गरे को सामाखजक खचन्ता (Social Alarm)
ग) अपरार्प्रनत व्यापक सामाखजक अस्वीकृनत (Social Disapproval)
घ) अपरार्ले पुयााएको हानि िोक्सािीको मािा (Extent of Harm or Damage)
ङ) आपरानर्क कायाको दुि वा िूर प्रकृनत (Wickedness and Cruelty)
मानथ उल्लेखित आर्ारहरू वाहे क अपरार्को गम्भीरता ब ाउिे वा घटाउिे अवस्थाहरू
पनि हुि सक्छि् जसको सोिो सम्बन्र् अपरार्ी व्यखक्त भन्दा पनि अपरार्ी वियासं ग रहे को
ु ी अपरार् (सं वहता)  ऐि, २०७४को दफा ३८ मा २५ वटा कसूरको गम्भीरता
हुन्छ। मुलक
ब ाउिे अवस्थाहरू (Aggravating circumstances of crime) र दफा ३९ मा १२ वटा कसू रको
गम्भीरता घटाउिे अवस्थाहरू (Mitigating circumstances of crime) को उल्लेिि गररएको
पाइन्छ।
अपरार्को गम्भीरता ब ाउिे केही मुख्य कारक तवपवहरू निम्िबमोखजम हुि सक्छि्;
क) असहाय र सहजै हानि पुर्याउि सवकिे (Vulnerable) वगाका मानिस ववरुद्ध भएको
अपरार्। जस्तै, ववरामी अशक्त, अनत वृद्ध पुरुष वा मवहला, बालबानलका ववरुद्ध गररएको
अपरार्,
ि) सुनियोखजत तररकाले गररएको अपरार्,
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ग) सामूवहक रुपमा गररएको अपरार्,
घ) ववश्वास भं ग गरे र (Breach of trust) वा पठदय है नसयतको दुरुपयोग (Abuse of power)
गरे र गररएको अपरार्। उदाहरणका लानग, भ्रिाचार निवारण ऐि, २०५९ को दफा
२४ अिुसार सं वैर्ानिक अं ग वा निकायका पदानर्कारी, िेपाल सरकारका ववखशि श्रे णी
वा सो सरहका पदानर्कारी, सावाजनिक सं स्थािका महाप्रबन्र्क वा सो सरहका
पदानर्कारीले उक्त ऐि अन्तरगतको कसूर गरे मा निजलाई थप तीि वषासम्म कैद
सजाय हुि सक्िे व्यवस्था गररएको छ,
ङ) िस्लवादी सोच वा कारणबाट भएको अपरार्,
च) सावाजनिक पदानर्कारी ववरुद्ध भएको अपरार्,
उदाहरणका लानग, सामान्य मानिसको तुलािामा डयुटीमा िवटएको प्रहरी कमाचारी
मानथको आिमण बव

गम्भीर अपरार् हो वकिभिे सावाजनिक खजम्मेवारी बोकेको

मानिसको कताव्य पालिामा अवरोर् िडा गिे काम मूलतः राज्य व्यवस्था मानथ िै
आिमण हो,
छ) कसूरदारले अपरार् गदाा जािी जािी वहं सा गरे को वा अवपयानर्क िुरता वा अमािववयता
प्रदशाि गरे को,
ज) अन्य व्यखक्तलाई समेत उक्साएर वा उचालेर आपरानर्क कायामा सं लग्ि गराएको,
ि) अरु व्यखक्तको प्रस्ताव स्वीकार गरे र रुपैयाुँको लानग अपरार् गरे को (Crime on
hire/contact killing)।
सजाय निर्ाारणमा अपरार्को गम्भीरता घटाउिे कारक तवपवहरूलाई पनि ववचार गिुा
पिे हुन्छ। अपरार्को गम्भीरता घटाउिे केही मुख्य कारक तवपवहरू निम्िबमोखजम हुि
सक्छिः
क) आपरानर्क कायाबाट न्यूि क्षनत पुगेको,
ि) अपरार्को कायाान्वयिमा आरोवपत व्यखक्तको भूनमका गौण रहे को,
ग) पीनडतले उिेखजत पारे को वा उक्साएको कारणले अनभयुक्तले अपरार् गिा पुगेको,
घ) भाविावपमक आवेग वा मािनसक हतासा वा गम्भीर दवावको कारणले अनभयुक्तबाट
आपरानर्क काया हुि गएको,
ङ) मािनसक ववखक्षतिकता वा असन्तुलिको अवस्थामा आपरानर्क काया गररएको,
च) कसूरदारसुँग

सम्बखन्र्त

केही

अन्य

वैयखक्तक

अवस्थाहरूले

पनि

अपरार्को

गम्भीरतालाई न्यूिीकरण (Mitigation) गिा प्रभाव पािा सक्छि्। उदाहरणको लानग,
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कसूरदारको पवहले को राम्रो चररि, अदालत समक्ष अपरार्को स्वीकारोकृत (Guilty
ु ाई प्रारम्भ हुिभ
ु न्दा अगावै कसूरदारले
plea), मुद्दाको सुिव

पीनडत वा निजको

हकदारलाई समुखचत क्षनतपूनता वा राहत उपलव्र् गराउिु, अदालतमा मुद्दा ववचारार्ीि
रहेको अवस्थामा कसूरदारले गरे को कुिै उल्लेििीय सामाखजक योगदाि जस्ता
कुराहरू।
तथावप अपरार्को गम्भीरता ब ाउिे र घटाउिे अवस्थाहरूको सनमश्रण रहे को
मुद्दामा यस्ता तवपवहरूको परस्पर ववरोर्ी उपखस्थनतलाई सजाय निर्ाारण गदाा न्यायकतााले कसरी
समायोजि गिे भन्ने कुरा एउटा ठू लो च ुिौनत हो। "यस सम्बन्र्मा यनतमाि भन्न सवकन्छ वक
हरे क मुद्दाको आ-आफ्िै तथ्य

र सन्दभा हुन्छ र न्यायकतााले प्रवपयेक मुद्दाको गुण र दोषको

आर्ारमा आफ्िो समुखचत स्ववववेक प्रयोग गरी सजायको निर्ाारण गिुा पदाछ।''10
५. फौजदारी कसूर (सजाय निर्ाारण तथा कायाान्वयि)  ऐि,२०७४ र यसको महवपव
ु ाईको औखचवपयः
५.१ सजाय निर्ाारण सम्बन्र्मा छु ट्टै सुिव
फौजदारी न्याय प्रणाली

अन्तगात अदालती कारवाहीका दुई महवपवपूणा चरण

हुन््ि्; पवहलो, अनभयोग दावी ठहर हुिे वा िहुिे (Conviction or Acquittal) र दोस्रो,
अनभयोग दावी ठहर भएको अवस्थामा सजायको निर्ाारण (Sentencing)। कसूर ठहर गिे
काया फौजदारी कारवाहीको चरमोवपकषा ववन्दु (Climax) हो जस अन्तगात मुख्य आरोवपत
व्यखक्तले कसूर गरे को हो होइि भन्ने कुराको निणाय गररन्छ भिे सजाय निर्ाारण प्रकृया
(Sentencing) द्वारा प्रचनलत दण्ड ववनर् अिुसार कसुरदारले व्यहोिुा पिे दण्ड सम्बन्र्ी
दावयवपव निर्ाारण गररन्छ। तर हाम्रो न्यावयक अभ्यास हेिे हो भिे हामी हाम्रो सम्पूणा बुवद्ध,
ज्ञाि, अिुभव र पररश्रम अमुक अपरार् अमुक व्यखक्तले गरे को हो होइि भन्ने ववषयमा िै
निणाय गिा िचा गरे का छौं। दोषी ठहरे को िण्डमा अपरार्ी

ठहर भएको व्यखक्तलाई के

कनत दण्डनिय दावयवपव व्यहोिा लगाउिु पछा? उसलाई कस्तो वकनसमको कनत मािामा
सजाय तोक्िु पछा? भन्ने वारे मा हामीले कुिै ववशेष ध्याि ठदि सकेका छै िौं। यसरी हाम्रो
प्राथनमकता एकांगी र एक पखक्षय माि िभई अर्ुरो पनि दे खिि आउुँछ। वास्तवमा भन्ने
हो भिे समुखचत सजाय निर्ाारण गिे काया अनभयुक्त दोषी हो होइि भन्ने ठहर गिे काया

10

डा.हररवंश निपाठी सजाय निर्ाारण सम्बन्र्ी िीनत (नसद्धान्त,अभ्यास र सुर्ारको आवश्यकता) , (२०६७) , राविय न्यावयक
प्रनतष्ठाि पृष्ठ, ५८।
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भन्दा कुिै पनि दृविकोणबाट कम महवपवपूणा होइि। वकिभिे कसूरदार ठहर गिुा सारभूत
(Substantive) र सजाय निर्ाारण गिुा अिुसाविक (Ancillary) काया होइि।

11

ु हरूको फौजदारी न्याय प्रणालीमा अनभयोग ठहर
प्राय: जसो ववकनसत मुलक
ु ाई गिे
(Conviction) र सजाय निर्ाारण (Sentencing) का निनमि पृथक पृथक सुिव
व्यवस्था छ। अनभयुक्तलाई दोषी ठहर गदाा आर्ार नलएका सवू त प्रमाण निजलाई ठदइिे
सजायको प्रकृनत

र मािा निर्ाारणमा पनि पयाातिक र उपयोग हुन्छ भन्न नमल्दै ि। तसथा

कसुरदार ठहर भई सके पनछ निजलाई सजाय निर्ाारण गिुा भन्दा पवहले निजको
आपरानर्क दावयवपवलाई घटाउिे वा ब ाउिे प्रकृनतको कुिै सवू त प्रमाण भए पेश गिाका
ु ाई
लानग कसुरदार ठहररएको व्यखक्त र वादी सरकार पक्ष समेतलाई मौका ठदई छु ट्टै सुिव
ु ाईको दौरािमा अनभयुक्तले आफू
गिुा पिे कािूिको मिसाय हो। वकिभिे मुद्दाको सुिव
मानथ लागेको अनभयोग ववरुद्ध प्रनतरक्षा गिामा िै आफ्िो सम्पूणा ध्याि र पररश्रम केखन्द्रत
गरे को हुन्छ।
भारतको Criminal Procedure Codeको दफा २३५ को उपदफा (१)  र (२) 
ु ाई गिे वाध्यावपमक
मा अनभयोग ठहर र सजाय निर्ाारणको लानग निम्ि बमोखजम छु ट्टै सुिव
प्रावर्ाि रहे को छः
Indian Criminal Procedure Code ,"Sec. 235
(1) After hearing argument and points of law, If any, the judge shall give a judgment in
the case .
(2) If the accused is convicted, the judge shall, unless he proceeds in accordance with
the provision of section 360, hear the accused on the question of sentence, and he pass
sentence on him according to law. "
भारतीय सवोच्च अदालतले Santa Singh

vs. State of Punjab (1976) र

Allaudin Mian vs. State of Bihar (1989)को ज्याि मुद्दामा सजाय निर्ाारण सम्बन्र्मा वकि
ु ाई गिुा पछा ? र यसको प्रकृनत कस्तो हुि ु पछा भन्ने वृहत वववेचिा गरे को
छु ट्टै सुिव
पाइन्छ। Santa Singh vs. State of Punjab

12

को मुद्दामा न्यायमूनता पी. एि. भगवतीले

भारतीय फौजदारी कायाववनर् सं वहताको उपरोक्त दफा २३५ (२) को वाक्यांश –"The
Judge...shall hear the accused on the question of sentence" मा प्रयुक्त ''hear the accused
on the question of sentence" भन्ने शब्दावलीको व्याख्या गदै भिेका छि् वक कसूरदार
ठहर भएको व्यखक्त र अनभयोग पक्ष दुइवटै लाई अदालत समक्ष केवल मौखिक तका माि
11

डा.हररवंश निपाठी सजाय निर्ाारण सम्बन्र्ी िीनत (नसद्धान्त, अभ्यास र सुर्ारको आवश्यकता) , (२०६७) , राविय न्यावयक

प्रनतष्ठाि, पृष्ठ, ५८।
12

AIR, 1976 sc p.86
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िभई अन्य सान्दनभाक सबू त प्रमाण समेत पेश गिा सक्िे अनर्कार हुन्छ जसको आर्ारमा
अदालतलाई उपयुक्त सजाय निर्ाारण गिा सहयोग पुग्ि सकोस। वकिभिे यठद मौखिक
ु ाईको कुिै
तका प्रस्तुतीकरण (वहस)  मा माि यसलाई सीनमत गिे हो भिे वपयस्तो सुिव
अथा हुुँदैि र यो केवल एउटा औपचाररकतामा सीनमत हुि पुग्छ:
"Section 235(2) is not confined merely to hearing oral submission, but it is
also intended to give an opportunity to the Prosecution and the accused to place before
the court facts and material relating to various factors beating on the question of
sentence and if any are contested by either side, then to produce evidence for the
purpose of establishing the same" 13
वपयनत माि िभई न्यायमूनता पी. एि. भगवतीको ववचारमा उपरोक्त दफा
२३५(२) को व्यवस्थाको अिुपालिाको अभावमा गररएको मृवपयुदण्डको सजाय सम्बन्र्ी
फैसला सामान्य अनियनमतता माि िभई पूणत
ा या गैर कािूिी काया हो जसले सजायलाई िै
दूवषत पाछा :
"Non –compliance with the requirement of Section 235(2) cannot be
described mere irregularity…If goes to the root of the matters and the resulting
illegality is of such a character that it vitiates the sentence." 14
वपयस्तै Allaudin

Mian vs. State of the Bihar15को ज्याि मुद्दामा भारतीय

ु ाई
सवोच्च अदालतका न्यायमूनता A. M. Ahmadi ले पनि सजाय निर्ाारणको लानग छु ट्टै सुिव
ु ाई र
गिुा पिे उल्लेखित प्रावर्ािको महवपव बारे ववश्लेषण गदै यसलाई स्वच्छ सुिव
प्राकृनतक न्यायको दृविकोण समेतवाट उखचत र आवश्यक भएको ववचार व्यक्त गिुा भएको
छ:
"The requirement of the hearing the accused is intended to satisfy the rule of
natural justice. It is a fundamental requirement of fair play that the accused who was
hitherto concentrating on the prosecution evidence on the question of guilt should, on
being found guilty, be asked if he has anything to say or any evidence to tender on the
question of sentence."
…The said provision (Sec. 235 (2), therefore ,satisfies a dual purpose, it
satisfies the rule of natural justice by according to the accused an opportunity of being
heard on the question of sentence and the same time helps the court to choose the
sentence to be awarded."

13
14
15

ऐजि‚

ऐजि‚

ऐजि‚
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६. िेपाली फौजदारी न्याय प्रणालीमा सजाय निर्ाारण सम्बन्र्ी ऐि
सं सदबाट लामो छलफल, वाद वववाद र वहस पिात् पाररत भई सम्मािनिय राि
ु ी अपरार् (सं वहता)  ऐि, २०७४,
प्रमुिबाट नमनत २०७४/६/३० मा प्रमाणीकरण भएका मुलक
ु ी फौजदारी कायाववनर् (सं वहता)  ऐि,२०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्ाारण तथा
मुलक
कायाान्वयि)  ऐि, २०७४ लाई िेपालको फौजदारी न्याय प्रशासिलाई सुदृ

र आर्ुनिकीकरण

गिे ठदशामा कोशे ु िा (Milestone) को रुपमा नलिु पछा। वपयसमा पनि फौजदारी कसूर (सजाय
निर्ाारण तथा कायाान्वयि)  ऐि, २०७४ बाट फौजदारी न्याय प्रशासि अन्तगात सजाय निर्ाारणको
प्रवियालाई बव

वैज्ञानिक, बव

खजम्मेवार र बव

प्रभावकारी बिाउि अवपयावश्यक अभ्यासको

शुरुवात हुिे ववश्वास गररएको छ। यसले हाम्रो हाल सम्मको फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तगात
कसूर कायम गरी ठहर गररए पनछ लगतै स्वतस्फूता यन्ि चानलत रुपमा सजाय तोवकिे
ु हरूको दण्ड निर्ाारण पद्धनत अिुसार
पद्धनतलाई अन्वपय गिेछ। साथै यसले अन्य ववकनसत मुलक
सजाय निर्ाारणका सवास्वीकृत मान्यताहरूको प्रयोग र अिुकूलि (adaptation) गिे पद्धनतको
ववकास गिेछ। तर सजाय निर्ाारण सम्बन्र्ी यस ऐि (अब उप्रान्त Sentencing Act) को
खजम्मेवार र उिरदावयवपवपूणा प्रयोग भएि भिे यसले भववष्यमा थप ववसं गनत र वीचलिहरू पैदा
गिे तफा सम्वद्ध सवै वगा चिािो हुि ु पनि उखिकै आवश्यक छ।
यस Sentencing Act को दफा ८ अिुसार आरोवपत व्यखक्त कािूि बमोखजम कसूरदार
ठहर भइ सकेपनछ माि अदालतले वपयस्तो व्यखक्तलाई उक्त कसूरको सम्बन्र्मा तीस ठदि नभि
ु ाई गरी सजाय निर्ाारण गिुा पिे अभ्यासको शुरुवात हुि गई रहेको
दफा ९ अिुसार छु ट्टै सुिव
छ। तर तीि वषा सम्म कैद वा ३०,०००। – रूपैयाुँ सम्म जररवािा हुिे कसूरदारको हकमा
ु ाई गिुा पिे छै ि भन्ने समेत ऐिले प्रावर्ाि गरे को छ। यस अपवादावपमक व्यवस्था
छु ट्टै सुिव
ु ाई गिुा पिे मान्यतामा आर्ाररत रहे को छ। छु ट्टै
गम्भीर प्रकृनतको कसूरमा माि छु ट्टै सुिव
ु ाई गिुप
सुिव
ा िे व्यवस्थाको मतलव मौखिक तका प्रस्तुतीकरण (वहस) को औपचाररकता माि
िभएर सान्दनभाक सवू त प्रमाणहरू समेत पेश गिे अनर्कार रहेको मिसाय हो भन्ने बुझ्िु पछा।
ु ाई गिुा पिे िया प्रावर्ािले हाम्रो न्याय प्रवियालाई बव
यद्यापी सजाय निर्ाारण गिा छु ट्टै सुिव
िखचालो र िं िवटलो बिाउि सक्िे वारे केही मुिर आलोचिा पनि िभएको होइि।
६.१ सजायको उद्देश्य ववचार गिुा पिेः
अब उप्रान्त सजाय निर्ाारण गदाा न्यायकतााले सजायको उद्देश्य ववचार गिुा पिे र
सजाय निर्ाारण गदाा केही िास मापदण्डहरूलाई मध्यिजर रािी सजाय निर्ाारणका लानग
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तोवकएका केही आर्ारहरूलाई मिि गरे र कसूरदारलाई सजाय तोक्िु पिे वारे ववर्ावयकाले
निदे शि ठदएको छ। यस दृविकोणबाट ऐिका दफा १३, १४ र १५ अनत महवपवपूणा छि्।
यस Sentencing Act को दफा १३ ले दे हायका कुिै वा सवै उद्देश्यहरूलाई ववचार
गरी सजाय निर्ाारण गिुा पिे व्यवस्था गरे को छः
क) कसूर गिा कसूरदार वा अन्य व्यखक्तलाई हतोवपसावहत गिे,
ि) समुदाय वा समाजलाई सुरक्षा गिे,
ग) पीनडतलाई क्षनतपूनता सवहत न्याय प्रदाि गिे,
घ) कसूरदारलाई समाजमा पुिस्थाापिा गिा सहयोग गिे वा सुर्ार गिे,
ङ) कसूरदारलाई समाजबाट अलग राख्ने
च) कसूरदारलाई आफ्िो कायाप्रनत पिाताप बोर् गराई पीनडत व्यखक्त वा समुदायलाई हानि
िोक्सािी भएको छ भन्ने कुराको अिुभनू त गराउिे,
छ) कािूिद्वारा निषेनर्त आचरणको निन्दा गिे।
कुिै कसूरदारलाई सजाय गिुक
ा ो पछानड सजायका लानग माि सजाय िभएर कुिै
िास उद्देश्य प्रातिक गिे चाहिा राखिएको हुन्छ। सजाय भिेको अपरार् र अपरार्ीप्रनत
समाजले व्यक्त गिे प्रनतविया हो। वपयसै ले सजायका उद्देश्यहरू समय सापेक्ष हुि ु पछा।
''सजायका उद्देश्यहरू राज्यको सजाय िीनतमा आर्ाररत हुन्छ र अदालतले कुिै कसूरदारलाई
सजाय निर्ाारण गदाा राज्यले रािेका यी उद्देश्यहरू हानसल हुिे दृविकोण अपिाउिु पिे
ु को फौजदारी कािूिमा
अपेक्षा राखिएको हुन्छ।"16 हरे क सभ्य र प्रजाताखन्िक मुलक
सजायका उद्देश्यहरू स्पि उल्लेि गररएका हुन्छि् र सजाय निर्ाारण गदाा अदालतले ती
उद्देश्यहरूलाई ववचार गिुा पिे व्यवस्था गररएको हुन्छ।17
यो भन्दा पवहले िेपाल राज्यको फौजदारी न्याय प्रणाली सम्बन्र्ी कुिै घोवषत
दण्डिीनत िभए पनि सम्मानित सवोच्च अदालतबाट समय समयमा सजायका उद्देश्यको
सम्बन्र्मा कनतपय महवपवपूणा

16

न्यावयक नसद्धान्तहरू प्रनतपादि भएको पाइन्छ। उदाहरणको

फौजदारी कसूरमा सजाय निर्ाारण तथा कायाान्वयि गिे सम्बन्र्मा व्यवस्था गिा बिेको ववर्ेयक: फौजदारी कसूर (सजाय

निर्ाारण तथा कायाान्वयि)  ऐि,२०६७, दफाबारे व्याख्यावपमाक वटप्पणी (२०७०) , राविय न्यावयक प्रनतष्ठाि काठमाडौं, पृष्ठ
२५।
17

हेिह
ाु ोस् बेलायतको (Criminal Justice Act, 2003)  को दफा १४२, न्यूखजल्याण्डको Sentencing Act, 2003 को दफा ७ र

अिेनलयाको Crimes(Sentencing ) Act, 2005 को दफा 6।
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लानग, असवफा लाल साह तेलीको जाहे रीले िेपाल सरकार वव. बैजिाथ साह तेली समेत,18को
अं गभं ग मुद्दामा सवोच्च अदालतले निम्ि बमोखजम ववचार व्यक्त गरे को छः "फौजदारी कािूि
र न्यायको एउटा महत्त्वपूणा उद्देश्य भिेको कसुरदारलाई सजाय गिुक
ा ो साथै अपरार्को
रोकथाम र नियन्िण गरी समाजमा शाखन्त र व्यवस्था कायम गिुा पनि हो। कसूरदारलाई
सजाय तोक्दा दण्ड गरे जस्तो माि दे खििु हुुँदैि। कसूरको मािा र गम्भीरता अिुसार दण्ड
पाएको अिुभनू त गरी, पिातापको वातावरण पनि सृजिा हुिे वकनसमले दण्ड गिुा पिे।" यसै
गरी शाखन्त वव.क. ववरुद्ध छववलाल वव.क.को जाहेरीले िेपाल सरकार भएको कताव्य ज्याि
मुद्दा19 मा निम्िनलखित ववचार व्यक्त गररएको पाइन्छः "दण्डको निर्ाारणमा दण्डको प्रकृनत र
दण्ड हद दुवैको निर्ाारण हुि ु पिे हुन्छ। कुिै पनि दे शले आफ्िो फौजदारी न्याय
ु ो साथै दण्ड निर्ाारण िीनत
प्रशासिको िाका तयार गदाा दण्डको उद्देश्य प्रनत स्पि हुिक
स्पि हुि ु अवपयावश्यक पदछा। सजाय तोक्िे मापक निखित हुि ु न्यावयक दृविले वाञ्छिीय
माि िभएर सं वैर्ानिक आवश्यकता पनि हो।"
सजाय तोक्िे मागा दशाि स्थावपत गिे कताव्य प्रथमतः ववर्ावयकाको िै हो भन्ने
कुराको पुिरावृखि गरी रहिु पदै ि। वहजोसम्म हामी कहाुँ दण्ड निर्ाारण सम्बन्र्ी राज्यको
िीनतको अभावमा अन्यौलको खस्थनत रवह आएको नथयो। तसथा िेपालको प्रस्तुत Sentencing
Act को दफा १३ मा सजायका सात वटा उद्देश्यहरूको उल्ले ििलाई यसै पररप्रेक्ष्यमा मिि
गिुा पछा।
६.२ सजाय निर्ाारण गदाा ववचार गिुा पिे कुराहरुः
वतामाि Sentencing Act को दफा १४ ले सजाय निर्ाारण गदाा दे हायका पाुँच वटा
कुराहरूलाई ववचार गिुा पिे व्यवस्था गरे को छः
क) कसूरको गम्भीरता (Seriousness of crime) र कसूरदारको दोष (Culpability of
offender)को मािा अिुसार सजाय समािुपानतक भन्दा बव

हुि िहुिे,

ि) सजायको उद्देश्य प्रातिक गिा आवश्यक हुिे भन्दा चको सजाय हुि िहुिे,
ग) उस्तै पररखस्थनतमा घटे को कसूरको अको कसूरदारलाई पवहले ठदइएको सजायसं ग
अनमल्दो (Disproportionate) र असमाि (Unequal ) सजाय हुि िहुिे ,

18
19

िे.का.प, २०६८, अंक ६, नि.िं. ८६३७, पृष्ठ १०४६।
िे.का.प, २०५९, अंक ६, नि.िं.७३९९, पृष्ठ ७६९।
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घ) एक भन्दा बव

कसूरको लानग सजाय गदाा वा कुिै कसू रमा सजाय भोगी रहे को

कसूरदारलाई अको कसूरवापत सजाय गदाा समग्र सजाय उखचत र समािुपानतक भन्दा
बव

हुि िहुिे,

ङ) कसूरको अिुपातमा अन्य सजाय िै पयाात हुिे दे खिएमा कैद सजाय िगिे (Alternatives
to Imprisonment )।
उपरोक्त दफा १४ मा उल्लेखित

ववचार गिुा पिे कुराहरू अन्तरगत सजाय निर्ाारण

सम्बन्र्ी निम्िनलित नसद्धान्तहरूलाई आवपमसात गररएको पाइन्छ:


समािुपानतक सजायको नसद्धान्त,



आवश्यक सजायको नसद्धान्त,



समाि सजायको नसद्धान्त,



अखन्तम ववकल्पको रुपमा कैद सजायको नसद्धान्त।

मानथ
सजायको

उल्लेखित

नसद्धान्त

नसद्धान्तहरूको

अपरार्

र

सजायको

सं खक्षतिक
प्रकृनत

चचाा

उपयोगी
तथा

20

हुिेछ।

मािाको

समािुपानतक

समािुपानतकतामा

(Proportionality) मा आर्ाररत छ। आपारानर्क कायाको दोषको मािा (Degree of
Culpability)  र अपरार्को गम्भीरता (Seriousness of Offence)  को आर्ारमा सजायको
अिुपात निर्ाारण गिुा न्यायोखचत हुन्छ। यस्तो सजायबाट एकानतर अपरार्ी ठहर भएको
व्यखक्तले आफ्िो आपरानर्क कायाको लानग समुखचत मािामा माि दण्ड भोग्िु पिे सुनिखितता
गिा सवकन्छ भिे अको तफा पीनडत पक्षले पनि न्याय पाएको अिुभनू त गदाछ।
वपयस्तै, आवश्यक सजायको नसद्धान्तले ववनभन्न प्रकार र अवस्थाका अपरार्ीहरूलाई
सजायको बैयखक्तकरणको नसद्धान्त (Individualized Sentencing Policy)  को आर्ारमा
निजहरूको हकमा आवश्यक हुिे जनत माि सजाय गिुा पिे मान्यता राख्दछ। बस्तुतः सजाय
कुिै िास उद्देश्य हानसल गिे उद्देश्यका साथ तोवकएको हुन्छ। यसको ववपरीत आवश्यक
भन्दा वव

सजाय तोवकएको अवस्थामा कसूरदारमा न्याय प्रणाली प्रनत असन्तोष र आिोश

पैदा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अपरार्ी वगाबाट निजलाई सहािुभनू त र समथाि प्रातिक भएमा
सजाय प्रवपयुतपादक बन्न पुग्छ।
समाि सजायको अको नसद्दान्त समािता न्यायको आर्ारखशला हो र समाि सजायको
लानग असमाि सजाय तोक्िु सं ववर्ािले प्रवपयाभूत गरे को समािताको नसद्धान्त (Equality
20

ऐजि, िंवर १, पृष्ठ २८।
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before the Law) को प्रनतकुल हो भन्ने मान्यतामा आर्ाररत छ। साथै असामान्य सजाय
तोक्िे प्रवृनतले न्याय व्यवस्थाको निष्पक्षता मानथ समेत प्रश्न खचन्ह िडा गछा।
अखन्तम ववकल्पको रुपमा कैद सजायको नसद्धान्त कैद सजायको प्रयोग प्रनत
प्रायःजसो प्रजाताखन्िक राज्य व्यवस्थाले प्रदा शि गरे को नियखन्ित दृविकोणको पररचायक हो।
United Nations Standard Minimus Rules for Non – Custodial Measures (The Tokyo
Rules), 1990 को र्ारा १.५ ले सदस्य रािहरूले कैद सजायको प्रयोगमा कमी गदै अन्य
गैर वहरासतीय उपायहरू (Non- custodial Measures) लाई आ-आफ्िो कािूि प्रणालीमा
ववकास गिा निदे शि गरे को छः (" Member States shall develop non custodial measures
within their legal system to provided other options, thus reducing the use of
imprisonment, and to provide other options, thus reducing the use of imprisonment, and
to rationalize the criminal justice policies. ")
वेलायतको Criminal justice Act, 1991/को दफा १को उपदफा (२) को िण्ड (क) 
अिुसार अपरार्को प्रकृनत यनत गम्भीर छ वक कैद सजाय माि न्यायोखचत हुन्छ भन्ने ववश्वास
िभएसम्म अदालतले कैद सजाय तोक्िु हुुँदैि: ("... That the offence was so serious that
only such a sentence, - (Imprisonment)  -can be justified.")
अवहलेसम्म िेपालको दण्डप्रणालीमा सवाानर्क िड्केको कुरा नथयो सजायका
ु हालसम्म हाम्रो दण्ड प्रणाली
ववकल्पहरू (Alternatives to Imprisonment) को अभाव हुि।
कैद र जररवािाका वीचमा माि अल्मनलएको अवस्था छ र यसको पवहचाि मूलत:
दण्डावपमक (Punitive) प्रकृनतको रही आएको छ। तर आगामी ठदिहरूमा निणायकतााले
उपयुक्त दे खिएको अवस्थामा प्रोवेसि, पेरोल, निःशुल्क सामुदावयक सेवा, िुल्ला कारागार
जस्ता कैदका ववकल्पहरूको दाखण्डक सुववर्ाहरूको अभ्यास गिा सक्िे कािूिी आर्ार िडा
भएको छ। यसबाट लामो समयसम्म कैद सजाय भोग्ि बाध्य पारे को अवस्थामा कसूरदारमा
आपरानर्क भाविा सुदृ

हुि जािे, र अपरार्ीलाई सुर्ार गिा सक्िे सम्भाविा कम हुिे र

कैद सजाय भोगेर बावहर निस्के पनछ समाजमा पुिस्थाापि हुि कसूरदार व्यखक्तलाई र्ेरै गाह्रो
पिे समस्यालाई सकारावपमक रुपमा सम्वोर्ि गिा सवकन्छ। अतः यो एउटा यथाथा हो वक
कैद सजायलाई पूणत
ा या उन्मूलि गिा सवकदै ि र कनतपय अवस्थाको सन्दभामा यस्को
उन्मूलि गिुा पनि हुुँदैि। तर कैद सजायलाई

सम्भव भएसम्म अखन्तम ववकल्पको रुपमा

माि प्रयोग गिुा पिे मान्यताको ववस्तार भई रहे को पाइन्छ।
६.३ सजाय निर्ाारण गिे आर्ारहरुः
प्रस्तुत

Sentencing Act को दफा १५ मा कसूरदालाई सजाय निर्ाारण गदाा

दे हायमा उल्लेखित आर्ारहरूलाई मध्यिजर राख्नु पिे व्यवस्था गररएको छः
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क) कसुरको गम्भीरता (Seriousness)  र कसूरदारको दोषको मािा (Culpability),
ि) कसूर गदााको पररखस्थनत,
ग) कसूरको गम्भीरता ब ाउिे वा घटाउिे अवस्थाहरू (Aggravating or Mitigating
circumstances ),
घ) कसूरदारको आचरण र ववगतका वियाकलापहरू,
ङ) ऐिको दफा १३ मा उल्लेखित सजायको उद्देश्य।
उपरोक्त दफा १५को दपदफा (२)  मा दे हाय बमोखजम सजाय निर्ाारण गिुा पिे
बारे निदे शि गरे को पाइन्छः
क) जघन्य वा गम्भीर प्रकृनतको कसूरदारलाई कैद सजाय,
ि) बालबानलकालाई सजाय गदाा निजको सुर्ार र पुिस्थाापिा,
ग) पटके कसुरदारलाई पनछल्लो कसूरवापत हुिे सजायको दोब्बर थप सजाय,
घ) समाज वा समुदायलाई ितरा हुिे कसूरदारलाई कैद सजाय,
ङ) कुिै सरकारी

कायाालय वा सावाजनिक वा सं गठठत सं स्थाको पद वा ओहदामा बहाल

रही वपयस्तो कसूर गिे कसूरदारलाई वपयस्तो कसूरमा हुिे सजायको डे ी सजाय।
ु ी फौजदारी अपरार् सं वहताको
आउुँदो भाद्र १, २०७५ साल दे खि लागू हुिे मुलक
एउटा प्रमुि ववशेषता भिेको कसूरदारलाई सजाय निर्ाारण गिे सम्बन्र्मा न्यायकताालाई
व्यापक स्ववववेवकय अनर्कार (Discretionary Power) प्रदाि गिुा हो। यस ऐिमा प्रायःजसो
अपरार्हरूमा हुि सक्िे सजायको मानथल्लो हद माि तोवकएको छ, तल्लो हद तोवकएको
छै ि। यस्तो अवस्थामा न्यायकतााले हरे क पटक गम्भीरतापूवक
ा आफ्िो स्ववववेवकय आर्ार
प्रयोग गिुा पिे हुन्छ। समाि अवस्थाको अपरार्मा सजाय निर्ाारणमा यठद एकरुपता
(Uniformity) र सुसंगनत (Consistency) भएि भिे अिावश्यक आलोचिा र वटका वटप्पणी
गिे प्रवृनत मौलाउछ। यसबाट न्यायपानलकाको सवास्वीकायाता र अदालतप्रनतको जिआस्थामा
प्रनतकूल असर पिे सम्भाविा रहन्छ। अतः अदालतलाई प्रातिक स्ववववेवकय अनर्कारको
प्रयोगलाई बव

स्पि, वस्तुनिष्ठ र आर्ारयुक्त बिाउि सामान्य ठदशा निदे शि गिा ऐिमा िै

सजायको उद्देश्य, सजाय निर्ाारण गदाा ववचार गिुा पिे कुराहरू र ध्याि ठदिु पिे
आर्ारहरूको

व्यवस्था

गररएको

दे खिन्छ।

यसै

सन्दभामा

ु ी
मुलक

फौजदारी

अपरार्

सं वहता, २०७४को दफा ३८ मा उल्लखित २५ वटा कसूरको गम्भीरता ब ाउिे
अवस्थाहरू र दफा ३९ मा उल्लेखित १२ वटा कसूरको गम्भीरता घटाइिे अवस्थाहरूलाई
सजाय निर्ाारण गदाा ववचार गिुा पिे हुन्छ।
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६.४ बालबानलकालाई सजाय गदाा ववचार गिुा पिे कुराहरुः
यस Sentencing Act को दफा १६ ले बालबानलकालाई सजाय गदाा दे हायमा
उल्लेखित कुराहरूलाई समेत ववचार गिुा पिे व्यवस्था गरे को छः
क) बालबानलकाको सवोिम वहत (Best interest of the child)
ि) कसूरको गम्भीरता र

दोषीपिाको मािा,

ग) निजको व्यखक्तगत पररखस्थनत,
ऐिले "व्यखक्तगत पररखस्थनत" भन्नाले बालबानलकाको उमेर, खशक्षा, पाररवाररक
खस्थनत, सामाखजक अवस्था, कसूरको वकनसम, कसुरबाट पुग्ि गएको हानि िोक्सािी र कसूर
गिुक
ा ो उद्देश्य समेतका कुरा सम्ििु पिे भिी स्पिीकरणमा प्रियाएको छ।
घ) पीनडतलाई ठदिे प्रस्ताव गररएको क्षनतपूनता,
ङ) अपरार्प्रनतको पिाताप
च) असल र उपयोगी जीवि खजउिे चाहिा।
तर बालबानलकालाई सजाय गदाा जघन्य कसूर, गम्भीर कसूर वा पटके कसूर
गरे कामा वाहे क कैदको सजाय गिुा हुुँदैि भन्ने वारे समेत उपरोक्त दफा १६को उपदफा (२) 
मा व्यवस्था छ।
ु
सं यक्त
रािसं घबाट पाररत भएको बाल अनर्कार सम्बन्र्ी महासखन्र्, १९८९को
सवाानर्क महवपवपूणा नसद्धान्त हो – बालबानलका सं ग सम्बखन्र्त सबै कायाहरूमा बालबानलकाको
सवोिम वहत ("Best interest of the child ") िै प्राथनमक ववचारको कुरा हुिेछ। भिाईको
तावपपया बालबानलका सम्बन्र्ी कुिै पनि ववषयमा निणाय नलदा वा काम कारवाही गदाा
बालबानलकाको सवोिम वहतलाई आर्ार मान्नु पछा । बालबानलकाले गिे कसूरलाई वयस्क
मानिसहरूले गिे कसूर भन्दा पूणत
ा या पृथक दृविकोणबाट हेिे गररन्छ। वकिभिे मािनसक
पररपक्वता र सुिवुिको अभावमा बालबानलकाले आफूले गिे कायाको पररणाम र प्रकृनतवारे
अिनभज्ञ रहेको हुि सक्छि्। जािी जािी मिसायपूवक अपरार् गिुा भन्दा पनि वाल सुलभ
चं चलता र उवपसुकता र आफ्िो उमेरजन्य इच्छा र आवश्यकता पूरा गिे उद्देश्यले पनि
बालबानलकाले
बानलकाहरूबाट

कािूितः

कसू रजन्य

ठहररिे

काया

गरे को

हुि

सक्छि्।

वपयसै ले

बाल

हुि गएको कािूिको उल्लं घिलाई अपरार् िभिी बाल दुराचार (Juvenile

Delinquency) भिी सम्बोर्ि गररन्छ। तसथा ववश्व भरी बालबानलकाले गरे को वाल दुराचारका
घटिाहरूलाई सम्बोर्ि गिा छु ट्टै वाल न्याय प्रणाली (Juvenile Justice System) को स्थापिा
गिे प्रचलि रहेको छ। साथै बालबानलकालाई ठदईिे सजायको स्वरुप, प्रकृनत र मािा
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वयस्कहरूको तुलािामा फरक र बालमैिी दृविकोणबाट निदे खशत हुि ु पिे मान्यता ववकनसत
हुि गएको छ। हाल प्रमाणीकरण भई प्रकाशमा आएको Sentencing Act को दफा १६ को
बालवानलकालाई सजाय गदाा ववचार गिुा पिे कुराहरूलाई यसै पररप्रेक्ष्यमा मिि गिुा पछा।
७. जररवािाको सजाय निर्ाारण गिे आर्ारहरु
वतामाि Sentencing Act को दफा १८ मा जररवािाको सजाय निर्ाारण सम्बन्र्मा
उल्लेि गररएको व्यवस्थाले जररवािाको सजाय सम्बन्र्मा अवपयन्तै प्रगनतखशल र व्यावहाररक
दृविकोण रािेको छ। उक्त दफा १८को उपदफा (१)  अिुसार कुिै कसूरमा जररवािाको सजाय
निर्ाारण गदाा वपयस्तो कसूर र जररवािाको अनर्कतम र न्युितम हद समेतलाई ववचार गरी गिुा
पछा। यस वाहेक उपदफा (२)  मा उल्लेि भए अिुसार कसूरदारलाई जररवािाको सजाय
निर्ाारण गदाा दे हायको कुरा ववचार गिुा पदाछः
क) कसूरदारको आनथाक है नसयत र आय आजाि क्षमता,
ि) कसूरदारले गरे को कसूरको कारणबाट अरु व्यखक्तलाई हुि गएको आनथाक हानि िोक्सािी,
ग) उक्त कसूरको कारणबाट कसूरदार वा निजको पररवारले प्रातिक गरे को लाभ,
घ) जररवािाबाट कसूरदारले पालि पोषण गिुा पिे पररवारलाई पिे असर,
ङ) पीनडतलाई नतिुा पिे क्षनतपूनताको रकम,
च) जररवािा िनतरे को कारणबाट सरकारलाई पिा सक्िे दावयवपव,
छ) कसूरदार सं गठठत सं स्था भएमा सो सं स्थाको आकार र कारोबार,
ज) पीनडत राहत कोषमा रकम जम्मा गराउिु पिे भए वपयस्तो रकम।
यस वाहेक उपरोक्त ऐिले जररवािाको सजायलाई वव

व्यावहाररक, उद्देश्यमूलक र

प्रभावकारी बिाउिका लानग समेत थप प्रावर्ािहरू गरे को छ। उदाहरणका लानग, कसूरदारले
पीनडतलाई क्षनतपूनता नतिुा पिे भए क्षनतपूनतालाई असर िपिे गरी जररवािा निर्ाारण गिुा पिे,21
जररवािा तवपकाल बुिाउि िसक्िे अवस्थामा कुिै सम्पनत जमाित ठदए एक वषा नभि बव मा तीि
वकस्तामा बुिाउिे गरी आदे श ठदि सवकिे,22 र कुिै कसूरमा एक भन्दा बव
जररवािा गदाा कसूरको मािा अिुसार जररवािा निर्ाारण गिुा पिे।

21
22
23

फौजदारी कसूर (सजाय निर्ाारण तथा कायाान्वयि)  ऐि,२०७४ को दफा १९।
ऐजि, दफा २०।

ऐजि‚ दफा २१।

23

कसूरदारलाई
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ऐिको दफा १८ को उपदफा (२) को िण्ड (क)  मा गररएको जररवािाको सजाय
निर्ाारण गदाा कसुरदारको आनथाक है नसयत र आय आजाि क्षमतालाई आर्ार मान्नु पिे व्यवस्था
जररवािाको सजायलाई सांखच्चकै प्रभावकारी र व्यावहाररक बिाउिे सोचबाट निदे खशत छ। यो
व्यवस्था सजायको समाि प्रभाव (Principle of Equal Impact) को नसद्धान्तलाई अं नगकार गिुक
ा ो
साथै सामाखजक न्याय (Social Justice) को नसद्धान्तलाई आवपमसात गरे को छ। वकिभिे सामान्य
वा निम्ि आनथाक है नसयतको मानिस र सम्पन्न आनथाक अवस्था भएको मानिसलाई एउटै प्रकारको
जररवािा तोक्दा पवहलोको हकमा यसले थप आनथाक पीडा थोपिा सक्छ भिे दोस्रो वगाको
मानिसको हकमा यो ववल्कुलै प्रभाव शून्य हुि सक्छ। एउटा ररक्सा चालक वा दै निक ज्याला
मजदुरी गिे मानिसलाई रु.१००००। -को जररवािा राखश नतिा गाह्रो हुि सक्छ तर ठू लो
व्यापाररक घरािाका कुिै मानिसलाई वपयो राखश अवपयन्तै न्यू ि हुि जान्छ। वस्तुतः स्वीडे ि र
ु हरूले वपयसै कारणले Day Fine System
जमािी जस्ता मुलक

लागू गरे का छि् जस अन्तगात

कसूरदार व्यखक्तको आम्दािी अिुसार उसलाई जररवािाको अं क तोवकन्छ।24
तवपकाल जररवािा नतिा िसक्िे कसूरदारलाई सो वापत जमाित ठदएमा एक वषा नभि सो
रकम बव मा तीि वकस्तामा बुिाउि सक्िे गरी ऐिको दफा २० ले प्रदाि गरे को सहुनलयतलाई
हाम्रो दण्ड पद्धनतलाई उदारीकरण गिे ठदशामा एउटा प्रभावकारी प्रयासको रुपमा नलि सवकन्छ।
ु ी अपरार् (सं वहता)  ऐि, २०७४को दफा ४६ ले जररवािा नतिा वुिाउि िसकेमा
मुलक
कसूरदारलाई कैद गिा सवकिे व्यवस्था गरे को छ। तर जररवािा गिुक
ा ो उद्देश्य कसूरदारलाई
कैदमा िै राख्नु पिे मिसायबाट अनभप्रेररत भएको होइि। तसथा कसू रदारलाई जररवािा नतिा
पयाातिक अवसर ठदिु पछा र सो अवनर् नभि पनि निजले जररवािा नतिा िसकेको िण्डमा माि
कैदको वैकखल्पक व्यवस्था कायााखन्वत गिुा पछा भन्ने ववर्ावयकाले उदारवादी सोच रािेको
दे खिन्छ।
८. निष्कषा
प्रस्तुत Sentencing Act को दफा २३ ले कसू रदारलाई सजाय गदाा जररवािा र
सामुदावयक सेवा (Community Service) पयाातिक िहुिे भएमा कैद सजाय गिुप
ा छा भिी गरे को
व्यवस्थाले ववर्ावयकाले हाम्रो दण्डप्रणालीलाई कैदमुिी िभई सुर्ारावपमक, उद्देश्यमूलक र
प्रभावकारी बिाउि िोजेको हो भन्ने दे खिन्छ। यस्तो पररप्रेक्ष्यमा अदालतले कसूरदारलाई सजाय
तोक्दा ऐिले व्यवस्था गरे को सजाय निर्ाारण गदाा सजायको उद्देश्य, सजाय निर्ाारण गिे
24

डा. हररवंश निपाठी, सजाय निर्ाारण सम्बन्र्ी िीनतः नसद्धान्त, अभ्यास र सुर्ारको आवश्यकता (२०६७) , राविय न्यावयक

प्रनतष्ठाि, पृष्ठ ३४।
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आर्ारहरू र सजाय निर्ाारण गदाा ववचार गिुा पिे कुराहरूलाई गम्भीरतापूवक
ा मिि गरी तोक्िु
पिे खजम्मेवारी सुखम्पएको छ। ऐिको दफा १२ ले यस सम्बन्र्मा अदालतले आवश्यक ठािेमा
सजायको पूव ा प्रनतवेदि (Pre-Sentence Report) तयार गिा आदे श ठदि सक्िे व्यवस्था समेत
गरे को छ। सजायको पूव ा प्रनतवेदिले कसूरदारको व्यखक्तगत, सामाखजक र सांस्कृनतक पृष्ठभूनम,
कसूर गदााको पररखस्थनत, कसूरदारको आचरण र उमेर समेतको ववववर् पक्षबारे यथोखचत प्रकाश
पारे मा निणायकतााले सजायको प्रकृनत र सजायको मािा तोक्ि सखजलो हुिेछ। न्यायकताालाई
आफ्िो निणायमा सजायको औखचवपय समेत

िुलाउि यसबाट सहज हुिेछ। हुित ववशेष गरी

ववगत २०६०को दशकदे खि न्यायकतााहरूले फैसलामा सजायको औखचवपय वारे केही हदसम्म
कारण र आर्ारहरू िुलाउिे प्रवृनत बढ्दो छ। यसलाई अिै ववश्लेषणावपमक रुपमा अभ्यास गिुा
आवश्यक छ। उपरोक्त बमोखजम समुखचत सजाय तोक्िे प्रारखम्भक र महवपवपूणा खजम्मेवारी शुरु
अदालत (Trial Court ) को हो। शुरु अदालतले आफ्िो न्यावयक स्ववववेकानर्कार प्रयोग गरी
सजाय तोकी सकेपनछ पुिरावेदकीय तहमा उक्त सजायमा सामान्यतया हस्तक्षेप गरी हेरफेर गिा
िहुिे स्थावपत अन्तरााविय

न्यावयक मान्यता र अभ्यास हो। तथापी तल्लो अदालतबाट तोवकएको

सजाय यठद कािूि, प्रमाण र तथ्यमा आर्ाररत िभई वपयसबाट गम्भीर अन्याय (Miscarriage of
Justice) भएको प्रमाखणत भएमा पुिरावेदि सुन्ने तहबाट वपयस्तो सजायलाई सच्याउिु पछा भन्ने
समेत अन्तरााविय मान्यता हो। तसथा यस स्थावपत न्यावयक अभ्यासलाई समेत हाम्रो दण्ड
प्रणालीमा समेत अं नगकार गिुा पिे आवश्यकता छ। अन्वपयमा, कािूिी सं रचिा र व्यवस्था
आफैमा राम्रो भएर माि हुुँदैि; मूल कुरा त यसको प्रभावकारी र निष्ठापूवक
ा को कायाान्वयि हो।
िेपालको दण्ड प्रणालीको सफल कायाान्वयिको खजम्मेवारी न्यायपानलका मानथिै छ। तसथा यो
भन्नु पदाा अनतशयोखक्त िहोला "The ball is in the court of the court"।
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दण्डको सुधारात्मक प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था
- श्रीकृष्ण भट्टराई
१. पररचय
कानूनको शासन राज्य सञ्चालनको सं यन्र हो। कानून र व्यवस्था (Law and Order)
कायम राख्नको लागि राज्यले कानूनको अस्त्र प्रयोि िदद छ। कानूनको उल्लङ्घन िरे बापत
अनुसास्तीको रुपमा राज्यले दण्डको प्रावधान राखेको हुन्छ। दण्डको भय (Fear of Punishment)
भएन भने मागनस कानूनको पालना िनद उदासीन रहन्छ। कानूनको पालना नहुन ु भनेको समाजमा
आपरागधक कृयाकलाप बढोत्तरी भई भयगभत अवस्था (State of Terror) हुन ु हो। ववगभन्न
स्वाथदहरुको द्वन्द (Conflict of Interest) को पररणाम नै आपरागधक वारदात घवित हुन ु हो।बााँच्न
पाउने हक मागनसको मौगलक अगधकार हो। यस अन्तिदत प्रत्येक व्यक्तिलाई शाक्तन्तपूणद
जीवनयापन िनद पाउने हक राज्यले प्रत्याभूत िरे को हुन्छ। कानून र व्यवस्था गनयन्रणमा राखी
समाजमा शाक्तन्त कायम राख्ने कायद कल्याणकारी राज्यको दावयत्व गभर पददछ।
धमदशास्त्रको आधारमा गनयगमत र व्यवक्तस्थत िरराँदै आएको वहन्दू न्याय प्रणालीमा
अपराधलाई पापको रुपमा क्तचगरत िरी पापकमदको प्रायक्तितस्वरुप ववगभन्न प्रकृगतका दण्डहरु ददने
प्रचलन भएको पाइन्छ। पूववदय दशदनमा अपराधी वा दुष्टलाई सजाय ददने कायद राजाको कतदव्य
एवं दावयत्व मागनन््यो। राजाले सजाय ददन्छन् भन्ने डरबाि जनता आ-आफ्नो धमदमा प्रवृत्त हुने
मान्यता धमदशास्त्रीय दशदनले राख्द्यो1।
पक्तिमी सभ्यतामा पगन प्राचीन दण्ड व्यवस्था बदलामा आधाररत गथयो। पौराक्तणक
इक्तजक्तससयन दण्ड व्यवस्थामा सम्पक्तत्त प्रत्यानयन, कसूरदारलाई यातना ददने, दे श गनकाला िने,
अङ्गभङ्ग िने, जबरजस्ती शारीररक श्रम, कुिवपि, जररबाना, सवदस्वहरण, मृत्युदण्ड जस्ता पद्धगतहरु
प्रचलनमा गथए। अझ कसूरदारलाई क्तजउाँदै जलाउनेदेक्तख क्तचहानबाि मृतक कसूरदारको नामनामेसी
मेिाउनेसमेतका अत्यन्त अमानवीय र क्रुरतम तररका पगन अपनाइन््यो2।
पौराक्तणक कालमा प्रचगलत १० विा मुख्य क्रुर दण्डववगधहरु गनम्न पाइन्छन्3:-


1

क्तजल्ला न्यायाधीश‚ भिपुर क्तजल्ला अदालत।

श्रे ष्ठ, ज्ञाइन्र ब. (२०५०). वहन्दू ववगधशास्त्र र नेपालको कानूनी व्यवस्था (पवहलो सं स्करण). काठमाडौ, नेपाल: पैरवी पुस्तक भण्डार.
Retrieved जेठ ७, २०७५।

2

3

Rekhmire, Vizier. (2018). (WordPress and Stargazer) Retrieved May 29, 2018, from Ancient Egyptian Legal System
Facts,Crime and Punishment Laws: http://www.ancientegyptianfacts.com/ancient-egyptian-legal-system.html
Ejaz, K. (n.d.). (Wonderlist ) Retrieved May 29, 2018, from 10 Most Brutal Execution Methods of Ancient Civilization:
https://www.wonderslist.com/10-most-brutal-execution-methods/
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क) गलङची (Lingchi): यसलाई लक्तम्बकृत मृत्यु वा वढलो िरी िुक्रा पाने (Slow slicing) ववगध
पगन भगनन्छ। सन् ९०० मा चीनमा प्रचलनमा रहेको यो ववगधमा कसूरदारलाई मृत्यु
पयदन्तसम्म चक्कु वा अन्य धाररलो हगतयारको सहायताले हजारौं घाउ पारी लामो अवगध
लिाएर

काविन््यो।

राज्यरोह, आमहत्या, मागलक

वा

रोजिारदाताको

हत्या

जस्ता

तत्कालीन समयमा अत्यन्तै ठू ला मागनएका अपराधमा यो सजाय ददइन््यो।
ख) झुण्याउने, डुवाउने र चार ट्क्क्रा पाने (Hanged, Drawn and Quartered): इङल्याण्डमा
प्रचगलत यो पद्धगत शीर्दक अनुसारनै तीनभािमा ववभि गथयो। पवहला कसूरदारलाई
काठको सयानल वा मुढामा बााँगधन््यो, त्यसपगछ बााँधी घोडाले क्तघसादै मृत्युदण्ड ददने
ुाँ ी क्तझकी
स्थानसम्म पुयादइ नमरुञ्जेलसम्म झुण्याइन््यो। त्यसपगछ नपुंशक बनाई आन्राभड
िाउको गछनाली चारभािमा ववभि िरी शहरको मुख्य केन्रहरुमा छररन््यो। यो पुरुर्
कसूरदारको हकमा आकवर्दत हुन््यो भने मवहलालाई सूली चढाइ जलाइन््यो।
ि) आरो लिाइ माने (Death by the swing): रोमन कालमा यूरोपमा स्पेन र एगसयाका केही
भािहरुमा काठका फल्याकको बीचमा कसूरदारलाई िाउको तल र खुट्टा मागथ हुने िरी
च्यापेर झुण्याई फल्याकसवहत आरोले क्तचरे र दुईखुट्टा दुईगतर छु वट्टने र िाउको पगन
दुईिु क्रा हुने िरी क्तचरी दण्ड ददने प्रचलन गथयो।
घ) जलाउने (Death by burning): खासिरी रोममा प्रचलनमा रहेको यो पद्धगत गसगसली,
बेलायत र उत्तरी अमेररकाका केही भािहरुमा समेत प्रयोिमा गथयो। कसू रदारको
ाँ , पाखुरा, छाती र अनुहार जलाइ अन्त्यमा
शरीरलाई शीर, सााँप्रा र हात, शरीरको गिड
माररन््यो। यो यगत कष्टकर हुन््यो वक कवहलेकावहाँ कावदनमोनोअक्साइडको ववर्ाि
गयााँसले त्यसरी जलाउनु अक्तघनै कसूरदारको मृत्यु हुन््यो।
ङ) वकचाउनु (Crushing): यस अन्तिदत धेरैविा वकच्ने/वकचाउने पद्धगत प्रयोिमा ल्याइन््यो।
त्यसमध्ये हात्तीद्वारा वकचाउने तररका ४००० वर्दसम्म दक्तिणी र दक्तिण पूवी एगसयामा
साथै रोमनहरु र गभयतनामको नुगयान शासनकालमा पगन प्रचलनमा गथयो।
च) सूली चढाउने (Impalement): रोमागनयामा १५औ ं शदीमा शुरु िररएको यो पद्धगत रोमन,
क्तचगनया र िवकदसहरुले पगन अपनाएका गथए। मध्यकालमा यसलाई एगसया र यूरोवपयन
ु मा पगन प्रयोिमा ल्याइएको पाइन्छ।कसू रदारको मलद्वार वा योगनबाि गतखो वस्तु
मुलक
गछराई रिताम्य बनाई मुखबाि गनकाली माने वा गतखो धार भएको कडा वस्तुमागथ
कसूरदारलाई राखी मागथबाि अाँठ्याइ घोचेर माने यो तररका पगन क्रुरतममध्ये एक
मागनन्छ।
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ुाँ ी गनकाल्ने (Disembowelment): चोरहरु र करणीसम्बन्धी अपराधमा कसूरदार
छ) आन्राभड
ुाँ ी शरीर बावहर
ठहररएकालाई ददइने यो सजाय ववगधमा मुख्य अङ्गहरु तथा आन्राभड
गनकालेर मृत्यु िराइन््यो। यो ववगध खासिरी इङ्गल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, बेक्तल्जयम र जापानमा
प्रचलनमा गथयो।
ज) पाङ्ग्ग्रामा च्यासने (Breaking Wheel): मध्य युिदे क्तख १९औ ं शताब्दीसम्म फ्रान्स, रुस,
ुद ल र स्वीडेनमा प्रचलनमा रहेको यो ववगधमा एकप्रकारको क्याथररन
जमदनी, स्पेन, पोचि
ह्वववल (Catherine Wheel) नामको यातना ददने चक्कामा कसूरदारलाई राखेर पेगलन््यो।
ठू लो हथौडा वा फलामको डण्डीले चक्कामा ठोकी हड्डी िु क्रा-िु क्रा पारे र चरम यातना ददएर
मानद यो ववगध प्रयोि िररन््यो।
झ) छाला काड्ने (Flaying): मध्ययुिमा प्रचलनमा रहेको यो ववगधमा कसूरदारलाई क्तजउाँदै
छाला काढी नूनच ुक छकेर नमरुञ्जेलसम्म झुण्याइन््यो। बोक्सीको आरोप लािेका एवं
युद्ध वन्दीहरुलाई ददइने यसप्रकारको यातना हजारौं वर्दअक्तघ मध्यपूव द र अवफ्रकामा
प्रचलनमा गथयो।
ञ) क्रसमा झुण्याउने (Crucifixion): छै ठौं शताब्दी गब.सी. दे क्तख चौथो शताब्दी इ.सं . सम्म
सेलेगसड्स्, काथादक्तजगनयन्स्, पगसदयन्स् र रोमन साम्रज्यमा प्रचगलत यो ववगधमा आरोवपतलाई
ठू लो काठको क्रसमा वकला ठोकेर वा बााँधी नमरुञ्जेलसम्म झुण्याइन््यो। रित बिेर
नमरे मा भोक वा गतखादले माने यो ववगधमा क्तचसोले कठाक्तङ्ग्ग्रएर मने व्यक्तिलाई भागयमानी
ठागनन््यो।
समयको अन्तरालसाँिै दण्डको प्रकृगत र स्वरुपमा पगन पररवतदन हुाँदै आयो। चचद वा
ु हरुको हातबाि राजाको हातमा शासन आएपगछ अपराधलाई हेने दृविकोणमा पगन अन्तर
धमदिरु
आउन थाल्यो। धमदशास्त्रमा आधाररत दण्ड प्रणाली ववस्तारै कानूनमा आधाररत हुन थाल्यो।
अपराधको प्रकृगत र पररभार्ामा पगन समयानुसार ववस्तारै फरक मान्यताहरु प्रादुदभाव, ववकगसत र
स्थावपत हुन थाले। समयको ववकासक्रमसाँिै राजा महाराजाहरुको सनक वा लहडमा एकै
प्रकृगतका कसूरमा ददइने िरे को फरक-फरक दण्ड ववगधमा एकरुपताको आवश्यकता महसुस
हुन थाल्यो। धनी र िरीव, ठू ला र साना, जातभात, वणद, धमद, समुदाय, पेशा जस्ता अमूक
मापदण्ड वा आधारमा ववभि दण्ड ववगधमा पररमाजदनको आवाज उठ्न थाल्यो। लहड वा
सनकको भरमा ददइने अवैज्ञागनक पद्धगतको सट्टा अपराध िदादको पररक्तस्थगत वा िम्भीरताको
आधारमा दण्ड ददने वैज्ञागनक प्रणालीको आवश्यकता दण्डशास्त्रीहरुले महसुस िनद थाले ।
अपराधीको अन्त्य िरे र वा अपराधीलाई कठोर दण्ड ददई मारे र अपराधको गनमूल
द ीकरण हुन्छ
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भन्ने पूरातन मान्यतामा पररवतदन हुन थाल्यो। कसूरबापतको दण्ड वा सजायलाई कानूनको
पालनासाँि िााँसेर हेने प्रणालीको प्रादुभादव भएसाँिै अपराधीलाई हतोत्सावहत पारे र वा उसले
िरे को अपराधका लागि प्रायक्तित िराएर वा समाज वा पीगडतप्रगत क्तजम्मेवारीवोध िराएर
उसलाई सुधानद सवकन्छ भन्ने मान्यता दण्ड प्रणालीले अवलम्बन िनद थाल्यो।
२. दण्ड ववगधशास्त्र
दण्डलाई कानूनी भार्ामा Punishment वा Sentence भनी क्तचगनन्छ। ल गडक्सनरीका
अनुसार फौजदारी कानूनमा Punishment भन्नाले

Any pain, penalty, suffering or confinement

inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of a court,
for some crime or offense committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law 4
अथादत अपराध वा कानून उल्लङ्घन िरे बापत वा कानूनले तोकेको कतदव्य पालन निरे बापत
सागधकार गनकायद्वारा त्यस्तो व्यक्तिलाई ददइने कुनै प्रकारको पीडा वा कष्ट, सजाय, अनुसास्ती वा
काराबास वा अदालतको फैसला वा सजायलाई दण्ड भगनन्छ। ववगधशास्त्री Austin ले दण्डलाई
अनुसास्ती5 नाम ददएका छन्, उनका अनुसार Law stands in need of sanctions, law to him is
something for the citizen to obey, not as he pleases but whether he likes it or not, and this it
cannot be without some method of coercion6. अथादत अनुसास्तीको आवश्यकतामा कानून अडेको
हुन्छ। नािररकको लागि कानू न भनेको उसको इच्छानुसारको छनौिको ववर्य नभई पालना िने
क्तचज हो र यो कुनै वकगसमको पीडा गबना यसको अक्तस्तत्व रहाँदैन। ववगधशास्त्री Pollock ले
अनुसास्तीलाई आज्ञापालन निरे वापतको हुन आउने पररणाम (the appointed consequence of
disobedience) भन्दै यसलाई तीनविा फरक अथदमा हेरेका छन्7।
क) केही कायदहरुको पररणामस्वरुप कतदव्य सृजना हुन्छ तब अनुसास्ती नामको वस्तु अक्तस्तत्वमा
आउाँछ (That a duty exists whenever something called sanction actually happens, or will
probably happen, or can be made to happen, in consequence of some action)।
ख) अक्तन्तम उल्लेक्तखत असहजताबाि पार पाउन अनुसास्तीलाई कानूनी कतदव्यको परीिणको
सामान्य सुर मागनन्छ। To surmount the last-mentioned difficulty it is said that sanction
as a test of legal duty is simply the prescriptive formula।

4
5
6

7

The Law Dictionary. (n.d.). Punishment. Retrieved May 31, 2018, from https://thelawdictionary.org/punishment/
Sanction
Fitzgerald, P.J. (1966). Law as the Command of the Sovereign: Imperative Law. Retrieved June 4, 2018, from
SALMOND ON JURISPRUDENCE (12th Ed.). p 28, Sweet & Maxwell, London
Pollock, A First Book of Jurisprudence, p 23, cited in Dias, R.W.M. (1994). Sanction. Retrieved June 4, 2018, from
DIAS JURISPRUDENCE (5th Ed.). p 237-238, Aditya Books Private Limited, New Delhi, India
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ि) अनुसास्तीको अको सम्भाव्य अथद कानूनी कतदव्यको परीिण हो जुन कतदव्य कसै को केही
िने कानूनी अवस्था वा दावयत्व स्वचागलत रुपमा गबग्रदै िएको अवस्थामा पालना िररयो वा
िररएनसाँि सम्बक्तन्धत छ र यसलाई अनुसास्ती भन्दा पगन कष्ट मान्न सवकन्छ (Another
possible meaning of sanction as a test of legal duty is that a duty exists when there is an
automatic worsening of one's legal condition or liability to something being done,
regardless of whether it is in fact done or not; and on much the same line the term
'privation' rather than sanction, has been offered)।
यसै िरी युएस गलिल इङ्कका अनुसार "A sentence is the punishment given by a judge
or jury to a person convicted of a crime. A sentence is required to be within the guidelines set
by state law for state crimes or federal law in convictions for a federal crime. A sentence
includes all fines, community service, restitution or other punishment, or terms of probation.
Sentencing varies by state and the facts of each case and offender history"8- अथादत दण्ड
भन्नाले न्यायाधीश वा जुरीद्वारा कसूरदारलाई ददइने सजाय हो। दण्ड राज्यको िेरागधकारगभरका
अपरागधक कायदको लागि राज्यको कानूनले गनधादरण िरे को वा सं घीय अपराधको लागि सं घीय
कानूनले कसूरदार ठहयादएको नीगत

गनदे शगभर ददइन्छ। दण्डगभर सबै प्रकारका जररबाना,

् दण्ड राज्जसामुदावयक से वा, पुनथादपना वा अन्य सजायहरु वा प्रोवेशनका शतदहरुसमेत पछदन।
राज्यबीच वा प्रत्येक मुद्दाको त्य वा कसूरदारको ववित अनुसार फरक-फरक हुन्छ।
३. नेपालको अभ्यास
वेलायत

भ्रमणबाि

फकेपगछ

फ्रान्सको

नेपोगलयन

कोडबाि

प्रभाववत

भएर

वव

सं १९१० मा जङ्गबहादुरले प्रादुभादव िरे को १६३ महलको ऐन दजदनौंपिक सं शोधन हुाँदै २०२०
ु ी ऐनको नामले लािू भएको ५४ वसन्त पार भइसकेको छ।लामो
साल भार १ ितेदेक्तख मुलक
ु ी अपराध (सं वहता) ऐन, मुलक
ु ी
समय मस्यौदामै खचे र २०७४ सालमा मूतरु
द प गलएको मुलक
ु ी फौजदारी कायदववगध (सं वहता) ऐन र मुलक
ु ी दे वानी (कायदववगध)
दे वानी (सं वहता) ऐन, मुलक
ु ी ऐनलाई प्रगतस्थापन िरे को छ।
सं वहता ऐनले २०७५ भार १ ितेबाि लािू हुने िरी मुलक
यसलाई नेपालको कानूनी इगतहासमा नयााँ युिको प्रादुदभाव मान्न सवकन्छ। नयााँरुपमा आएका यी
ु ी ऐन र केही ववशेर् ऐनका अगधकांश प्रावधानहरुलाई सं वहतावद्ध िरे को
ऐनहरुले साववक मुलक
पाइन्छ। यसबाहे क अलिै फौजदारी कसूर (सजाय गनधादरण तथा कायादन्वयन) ऐन, २०७४ पगन
अक्तस्तत्वमा आएको छ।

8

US Legal, Inc. (2016). Retrieved May 31, 2018, from uslegal.com: https://definitions.uslegal.com/s/sentence/
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४. भारतीय अभ्यास
भारतीय फौजदारी कानून तीनविा मुख्य ऐनहरु इक्तन्डयन पेनल कोड (आइवपसी)
१८६०9, कोड अफ वक्रगमनल प्रोगसयुर १९७३10 र इक्तन्डयन एगभडेन्स एक्ि १९७२11 को
समवष्टरुपलाई मागनन्छ12। दे वानी कायदववगधलाई गनयगमत िनद भारतमा द कोड अफ गसगभल
प्रोगसयुर १९०८13 प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। भारतमा गिविस शासनकालमै आइवपसी साँिै शुरु
भएको जुरी प्रणाली एकसय वर्दपगछ केएम नानाभाती ववरुद्ध स्िे ि अफ महारािको मुद्दाबाि बम्बे
हाइकोिदले १९६० मा िरे को खारे जीलाई भारतीय सवोच्च अदालतले सदर िरे पगछ अन्त्य भएको
गथयो14। भारतमा १५७ वर्द अक्तघनै पेनल कोड आएपगन हालसम्म गसगभल कोड र सेन्िे क्तन्सङ
एक्ि आउन सकेका छै नन् तर नेपालले दे वानी सं वहता र कसूर गनधादरण तथा सजाय ऐनका
सन्दभदमा

भारतलाई

पगन

दुई

कदम

पछागड

छाडेको

छ।

भारतमा

फौजदारी

कसूरमा

सजायसम्बन्धमा छु ट्टै कानून नभएपगन िृह मन्रालयद्वारा सन् २००३ मा फौजदारी न्याय
प्रणालीमा सुधार हेत ु िठन िरे को मागलम्याथ कगमविले 15 मार नभई
पगन सन् २००८ मा स्िे ि अफ पन्जाब ववरुद्ध प्रेमसािर
स्िे ि अफ केरला

17

16

भारतीय सवोच्च अदालतले

र सन् २०१३ मा सोमन ववरुद्ध

लिायतका मुद्दामा सेन्िे क्तन्सङ िाइडलाइन गनधादररत िरे को पाइन्छ।

५. सेन्िे क्तन्सङ एक्ि
नेपालमा फौजदारी कसूर (सजाय गनधादरण तथा कायादन्वयन) ऐन, २०७४ को नामले
नयााँ सेन्िे क्तन्सङ एक्ि आिामी भदौ १ ितेबाि लािूहन
ु े एवं सोको दफा १७ का ४ विा
खण्डहरुसवहत अन्य ९ विा दफा नेपाल सरकारले राजपरमा सूचना प्रकाशन िरे पगछ प्रारम्भ
हुनेछन्। यो नेपालको दण्ड प्रणालीमा सवदथा नौलो प्रयोि हो। बेलायत, अमेररका, अिेगलया,

9

10

11

12

13
14

15

16

17

Indian Penal Code. (2017). Retrieved June 12, 2018, from Vakilno1.com:
https://www.vakilno1.com/bareacts/indianpenalcode/indianpenalcode.html
Code of Criminal Procedure. (1973). Retrieved June 12, 2018, from
http://www.icf.indianrailways.gov.in/uploads/files/CrPC.pdf
Indian Evidence Act. (1872). Advocate Khoj. Retrieved June 12, 2018, from
http://www.advocatekhoj.com/library/bareacts/indianevidence/index.php?Title=Indian%20Evidence%20Act,%201872
Encyclopaedia Britannica. (2018). Retrieved June 11, 2018, from Indian law: https://www.britannica.com/topic/Indianlaw
Wipo. (n.d.). Retrieved June 11, 2018, from http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/in/in056en.pdf
K. M. Nanavati v. State Of Maharashtra (Supreme Court of India November 24, 1962). Retrieved June 11, 2018, from
https://indiankanoon.org/doc/1596139/
Gopalakrishnan, S. (2003, May). Recommendations of the Malimath Committee on reforms of Criminal Justice
System. Retrieved June 11, 2018, from http://www.pucl.org/Topics/Law/2003/malimath-recommendations.htm
State Of Punjab v. Prem Sagar & Ors (Supreme Court of India May 13, 2008). Retrieved June 11, 2018, from
https://indiankanoon.org/doc/1889684/
Soman v. State Of Kerala (Supreme Court of India December 14, 2012). Retrieved June 11, 2018, from
https://indiankanoon.org/doc/27726153/
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ु हरुमा सेन्िे क्तन्सङ कानून प्रचलनमा छ। अमेररकामा
न्युक्तजल्याण्ड, क्यानडा, सामोआलिायतका मुलक
सन् १९८४ मा आएको कक्तम्प्रहेक्तन्सभ क्राइम कन्रोल एक्िले18 तोकेबमोक्तजम न्याय ववभाि
अन्तिदत रहने िरी स्वतन्र युनाइिे ड स्िे ट्क्स सेन्िे क्तन्सङ कगमसन छ जसले सं घीय अदालतहरुको
लागि सजायका मािददशदनहरु गनधादरण िरे को पाइन्छ19।
ु ी ऐन र ववशेर् ऐनहरुका आधारमा
नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा हालसम्म मुलक
ु ाईद्वारा कसूर ठहर र सजाय गनधादरण पगन हुने प्रचलन छ ।२०७४ सालमा आएको
एउिै सुनव
सजाय

गनधादरण

तथा

कायादन्वयन

ऐन

अदालतको

अवहेलनासम्बन्धी

कसू र,

सं सदको

ववशेर्ागधकारसम्बन्धी कारबाही र अन्य कानूनमा छु ट्टै व्यवस्था भएको अवस्थामा भने लािू
हुाँदैन। ऐनले कुनै कसूरकासम्बन्धमा गनक्तित अवगधको कैद वा गनक्तित रकमको जररबाना वा
ु ाईद्वारा कैद सजाय गनधादरण
सजाय तोकेको अवस्थामा कसू र ठहर िदादकै अवस्थामा एउिै सुनव
िनद सवकने तर तीनवर्दसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयााँसम्म जररबाना हुने कसूरमा सजाय गनधादरण
ु ाई िरी सजाय गनधादरण िनुद पने व्यवस्था िरे को छ।
िदाद भने कसूर ठहर भएपिात् छु ट्टै सुनव
ु ाई
६. छु ट्टै सुनव
ु ाई हो। मुद्दाको पवहलो सुनव
ु ाईद्वारा कसूरदार
यो ऐनको मूलभूत ववशेर्तानै छु ट्टै सुनव
ठहर भएको तीसददनगभर त्यस्तो व्यक्तिलाई सजाय गनधादरण िदाद गनक्तित ववगध र प्रकृयाहरु ऐनले
ु ाईद्वारा सजाय गनधादरण िदाद सजायपूवक
गनधादरण िरे को पाइन्छ20। यस्तो सुनव
द ो प्रगतवेदनलाई
अगनवायद शतद तोवकएको छ21। नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा पवहलोपिक प्रोवेशन22 र
सयारोल23

अगधकृतको

अवधारणा

गभत्र्याइएको

छ।

प्रोवेशन

र

सयारोलको

फरक

फरक

ववगधशास्त्रीय अवधारणा भएपगन ऐनमा दुवैलाई एकै अथदमा प्रयोि िरी एउिै व्यक्ति प्रोवेशन र
सयारोल अगधकृत हुनसक्ने जस्तो अवधारणा ऐनमा राक्तखएको छ जुन िलत छ। सामुदावयक सेवा
र पुनस्थादपनामा काम िरे को अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाि गनयुि हुने प्रोवेशन र सयारोल
अगधकृतले कसूरदारको व्यक्तिित, सामाक्तजक वा सााँस्कृगतक पृष्ठभूगम, कसूर िदादको पररक्तस्थगत,
कसूर िनुद अक्तघको कसूरदारको चालचलन,
18

19
20
21
22

23

कसूरदारको उमेर र आवश्यक अन्य कुराहरु

NCJRS. (2018). (National Criminal Justice Reference Center) Retrieved June 11, 2018, from Office Of The Justice
Program, https://www.ncjrs.gov/App/publications/Abstract.aspx?id=123365
USSC. (2018). Retrieved June 11, 2018, from United States Sentencing Commission : https://www.ussc.gov/
फौजदारी कसूर (सजाय गनधादरण तथा कायादन्वयन) ऐन, २०७४, दफा ९ ।
ऐजन‚ दफा १२।

Probation in criminal law is a period of supervision over an offender, ordered by the court instead of serving time in
prison.
Parole is a temporary release of a prisoner agrees to certain conditions before the completion of the maximum sentence
period
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समावेश भएको प्रगतवेदन24 अदालतसमि पेश िरे पगछ अदालतले सो प्रगतवेदन सम्बक्तन्धत सरकारी
वकील,

कसूरदार र गनजको कानून व्यवसायीलाई तथा कसूरदार बालबागलका भए गनजको

सं रिकलाई उपलब्ध िराउनु पने र प्रगतवेदन प्राप्त िरे पगछ गनजहरुले आफ्नो राय अदालतसमि
पेश िनद सक्ने तथा प्रोवेशन वा सयारोल अगधकृत गनयुि नभएको अवस्थामा भने सो कायदको
क्तजम्मा वादी र प्रगतवादीको कानून व्यवसायीलाई ददइएको छ। यसअक्तघ न्यायाधीशले एकलरुपमा
िदै आएको सजाय गनधादरण प्रकृयामा यस ऐनले कानून व्यवसायीको अथदपूणद उपक्तस्थगत र भूगमका
पररकल्पना िरे को छ। यसको सफल कायादन्वयननै ऐनको ठू लो च ुनौगत मागनएको छ।
कसूरदारलाई सजाय गनधादरण िदाद कसूरको मारा र प्रकृगत अनुसार कसूरदार वा अन्य
व्यक्तिलाई कसूर िनद हतोत्सावहत िने,

समाज वा समुदायलाई सुरिा िने ,

पीगडतलाई

िगतपूगतदसवहत न्याय प्रदान िने, कसूरदारलाई समाजमा पुनस्थादपना िनद सहयोि िने वा सुधार
िने, कसूरदारलाई समाजबाि अलि राख्ने, कसूरदारलाई आफ्नो कायदप्रगत पिाताप बोध िराई
पीगडत व्यक्ति वा समुदायलाई हानी नोक्सानी भएको छ भन्ने कुराको अनुभगू त िराउने एवं
कानूनद्वारा गनर्ेगधत आचरणको गनन्दा िने जस्ता उद्देश्य ववचार िनुद पने ववधावयकी मनसाय रहेको
छ25। सोको अलवा कसूरको िाम्भीयदता र कसूरको मारानुसार सजाय समानुपागतकभन्दा बढी
हुन ु नहुने,

सजायको उद्देश्य प्राप्त िनद आवश्यक हुनेभन्दा चको सजाय हुन नहुने,

उस्तै

पररक्तस्थगतमा घिे को कसूरको अको कसूरदारलाई पवहले ददइएको सजायसाँि अगमल्दो वा असमान
सजाय हुन नहुने, एकभन्दा बढी कसूरको लागि सजाय िदाद वा कुनै कसूरमा सजाय भोगिरहेको
कसूरदारलाई अको कसूरबापत सजाय िदाद समग्र सजाय उक्तचत र समानुपागतकभन्दा बढी हुन
नहुने, कसूरको अनुपातमा अन्य सजायनै पयादप्त हुने दे क्तखएमा कैद सजाय निने जस्ता कुराहरु
ववचार िरे र मार सजाय गनधादरण िनुद पने हुन्छ26। सोको अलवा ऐनले बालबागलका र उमेर
पुिेको कसूरदारलाई सजाय गनधादरण िदाद ववगभन्न आधारहरु तोवकददइ त्यसरी सजाय गनधादरण
िररएको फैसला वा आदे शमा खुलाउनु पने न्यूनतम कुराहरुसमेत तोवकददएको पाइन्छ27।
कैदलेमार पयादप्त हुने अवस्था नभएमा वा कैदको ववकल्पकोरुपमा जररवाना िनुद
गनधादरण िने ववगभन्न आधारहरुसमेत ऐनमा तोवकएका छन्28।

24
25
26
27
28

फौजदारी कसूर (सजाय गनधादरण तथा कायादन्वयन) ऐन, २०७४, को दफा १२।

ऐजन‚ दफा १३।

ऐजन‚ दफा १४।

ऐजन‚ दफा १६।
ऐजन‚ दफा १८।

पने भएमा सो
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यो ऐनले ल्याएको युिान्तकारी पररवतदनकोरुपमा कैदको ववकल्प वा पररपूरकको रुपमा
कसूरदारलाई सामुदावयक सेवा िनद आदे श ददन सक्ने29, अन्य सजाय पयादप्त नभए मार कैद
सजाय िनुद पने30, कैद सजाय गनलम्बन िनद सवकने31, सुधारिृहमा पठाउन सवकने32, पुनस्थादपना
केन्रमा पठाउन सवकने33, सप्ताहन्तको अक्तन्तम ददन वा रागरकालीन समयमा मार कारािारमा
बसी कैद भ ुिान िनद सवकने34, खुल्ला कारािारमा राख्न सवकने35, सयारोलमा राख्न सवकने36,
कसूरदारलाई सामाक्तजकीकरण िराउनु पने37,

कैदबापत शारीररक श्रममा लिाउन सवकने38,

कारािार बावहर जान ददन सवकने39, सुधारात्मक कायदक्रम सञ्चालन िनुद पने40, अवस्थानुसार
अस्पताल वा अन्य यस्तै अन्य स्थानमा राख्नु

पने41, कसूरदार कैदमा रहाँदा चालचलनमा सुधार

आएमा र गनजले चौथाइ कैद भ ुिान िरे मा गनजलाई भएको कैद सजाय कारािारले कट्टा42 िनद
सक्नेजस्ता नेपालका लागि सवदथा नयााँ प्रयोिहरु छन्।
७ िगतपूगतद भराउने व्यवस्था
अपराध

पीगडतको रुपमा सामाक्तजक पुनःस्थापना र िगतपूगतदसवहतको न्याय पाउने

हकलाई नेपालको सं ववधान २०७२ मै पवहलोपिक प्रत्याभूत िररएको पररप्रेक्ष्यमा आएको वतदमान
ऐनमा कसूरको पररणामस्वरुप पीगडतको जीउ, ज्यान, सम्पक्तत्त वा इज्जतमा िगत पुिेमा त्यस्तो
िगतबापत कसूरदारबाि पीगडतलाई मनागसब िगतपूगतद भराइददने व्यवस्था िररएको छ। पीगडतलाई
िगतपूगतद भराउने कानूनी व्यवस्था स्वाितयोगय भएपगन पीगडतशास्त्रका अगभयन्ताहरुको भनाईमा
पीगडतलाई िगतपूगतद भराउाँदा कसूरदारबाि नभई राज्यद्वारा भराउनु पने, फैसला कायादन्वयनको

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ऐजन‚ दफा २२।

ऐजन‚ दफा २३।

ऐजन‚ दफा २४।

ऐजन‚ दफा २५।

ऐजन‚ दफा २६।

ऐजन‚ दफा २७।

ऐजन‚ दफा २८।

ऐजन‚ दफा २९।

ऐजन‚ दफा ३०।

ऐजन‚ दफा ३१।

ऐजन‚ दफा ३२।

ऐजन‚ दफा ३३।

ऐजन‚ दफा ३४।

ऐजन‚ दफा ३७।
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चरणमा कसूरदारबाि राज्यले सोधभनाद िनुद पने पीगडत ववगधशास्त्रको मान्यता ववपरीत यो प्रावधान
आएको भनी आलोचना भएकोसमेत पाइन्छ।
कसूरबाि पीगडतलाई राहत उपलब्ध िराउन पीगडत राहत कोर् खडा िररने व्यवस्था
ऐनमा भएको नववनतम् प्रयोि हो43। यस कोर्मा अदालतको फैसला बमोक्तजम जररबानाबापत
असूलउपर भएको वा अपराध सं वहताबमोक्तजम कैद बस्नुपने कसूरदार कैद नबसी कैदबापत
जररबाना गतरे को रकममध्ये पचासप्रगतशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा िनुद पने र सोबाहेक
कानूनबमोक्तजम व्यवस्था भएको रकम वा नेपाल सरकारबाि वा अन्य कुनै स्रोतबाि प्राप्त भएको
रकमसमेत जम्मा हुने व्यवस्था छ। यस्तै प्रकृगतको न्यावयक कोर्को व्यवस्था २०४३ सालकै
छु ट्टै ऐनद्वारा िररएपगन उि ऐन हालसम्म कायादन्वयनमै आउन नसकेको यथाथदता हाम्रो सामु
छ।
फौजदारी सं वहताले कुनै कसूर भएको कारणबाि त्यस्तो कसूरबाि पीगडत व्यक्ति वा
गनजमा आक्तश्रत व्यक्तिलाई तत्काल उपचार िराउनु पने भएमा वा िगतपूगतद वा कुनै प्रकारको
राहत रकम ददनुपरे मा त्यस्तो व्यक्तिलाई और्धोपचार िराउन वा अन्तररम रुपमा िगतपूगतद वा
राहत रकम गतनद अदालतले त्यस्तो कसूरको अगभयोि लािेको व्यक्तिलाई आदे श ददन सक्ने,
त्यस्तो आदे श भएकोमा त्यस्तो अगभयोि लािेको व्यक्तिले त्यस्तो िगतपूगतद वा रकम पीगडत
व्यक्ति वा गनजमा आक्तश्रत व्यक्तिलाई तुरुन्त उपलब्ध िराउनु पने, त्यसरी उपलब्ध िराउन
नसकेमा वा कसूरदाबाि र कसूरदारबाि तत्काल सम्भव नभए पीगडत राहत कोर्बाि अन्तररम
िगतपूगतद

उपलब्ध

िराउन

अदालतले

आदे श

ददनसक्ने44

व्यवस्था

स्वाितयोगय

भएपगन

अदालतबाि फैसला हुाँदा अगभयुिले सफाइ पाएमा त्यसरी पाएको अन्तररम िगतपूगतदको रकम
पीगडतले ३५ ददनगभर वफताद िनुद पने, वफताद निरे मा त्यसरी सफाई पाएको ६० ददनगभर त्यस्तो
व्यक्तिको जुनसुकै जायजेथाबाि त्यस्तो रकम भराइ ददनु पने अगनवायद प्रावधान अव्यवहाररक मार
नभई पीगडतशास्त्रीय मान्यतासमेत ववपरीत दे क्तखन्छ।
७. उपसं हार
ववधावयकाले बनाएका अपराध सं वहता, फौजदारी कायदववगध सं वहता र दे वानी सं वहता, दे वानी
कायदववगध सं वहता एवं फौजदारी कसूर (साजय गनधादरण तथा कायादन्वयन) ऐन सं वत् २०७५ भार
ु को न्याय प्रणाली नयााँ युिमा प्रवेश िने सुगनक्तित छ। चारविै
१ ितेबाि लािू भएपगछ मुलक

43
44

ऐजन, दफा ४८।

ु ी अपराध सं वहता, २०७४, दफा ४८।
मुलक
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ु ी शब्दको ह्याङओभरबाि ववधावयका मुि हुन
अपराध सं वहताको नामाकरण हेदाद एकागतर मुलक
सकेको पाइदै न भने अकोगतर एउिै ऐनको नामामकरणमा सं वहता र ऐन दुवै शब्दको प्रयोि हुन ु
सै द्धाक्तन्तकरुपमा पगन अगमल्दो दे क्तखन्छ।सं वहतामा क्रस ररफरे न्समा केही रुिी पाइन्छन् भने
भार्ाित र व्याकरणित रुविपगन प्रशस्त भेविन्छन्। आशा िरौं ववधावयकाले यी रुविहरु समयमै
ु को न्याय प्रणालीलाई सही
र सहीरुपमा सं शोधन िनेछ। यसको सही कायादन्वयनले नै मुलक
ददशामा डोयादउने अपेिा िनद सवकन्छ।
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फौजदारी मुद्दामा क्षतिपूतिि र पीतिि राहि कोष सम्बन्धी व्यवस्ााः एक चचाि
- ईश्वर पराजुली

१. पृष्ठभूतम
समाजले साविजतिक िैतिकिा, सामाजजक मान्यिा भन्दा वाहहरका आचरणलाई अपराधको
रुपमा त्यतिवेला सम्म भन्दै ि जबसम्म त्यो कायिले समाजमा शाजन्ि र व्यवस्ा खल्बतलिं दैि।
त्यसिो कायि वा आचरणलाई तियन्रण गिे अन्य तियमिकारी उपायले सम्भव हुुँदैि भन्ने ठािेमा
मार अजन्िम उपायका रुपमा मािव व्यवहार वा कायिलाई अपराधीकरण गदिछ र सजायको समेि
व्यवस्ा गदिछ। ित्कातलि समाज, स-सािो झुण्िमा रहेकोले पति कसै को कायि वा व्यवहारबाट
पीतिि व्यजिलाई सामजकै प्रमुखले गल्िी गिेवाट ित्काल क्षतिपूिी ददलाउिे गरी व्यवस्ा
गररएको हुन््यो। समाज हवसिारै राज्यको रुप तलदै गएको र आधुतिक राज्य व्यवस्ासुँगै जव
त्यसिा प्रकृतिका मुद्दामा राज्यले प्रतितितधत्व गरे र मुद्दा चलाउि ्ालेपतछ पीतिि हवसिारै कम
प्रा्तमकिामा पिि ्ाल्यो। उदाहरणको रुपमा जयजस्ति मल्लले गरे को कािूिी व्यवस्ा "मािव
न्यायशास्त्र" मा आफूभन्दा अगािीका शासकले तधक्दि र शारीररक दण्िमार ददिे गरे कोमा
आफूले जररवािा तिरे र पति सजाय काहटिे कािूिी व्यवस्ा गरे को भिी उल्लेख गरे को र त्यसिो
जररवािा

राज्यकोषमा

जािे

व्यवस्ा

गरे का

त्ए1। यसै गरी

पृ्वीिारायण शाहले

आफ्िो

ददव्योपदे शमा जररवािाको रकम साधुसन्िलाई खुवाउिु वाुँकी वचेमा कपिा हातलददिु बाटोखचि
ददिु2 भिेका र उति पतछका शासक रणबहादुर शाहले सवै रकम राज्यकोषमा दाजखला गिुि
ु मा पति
भिेबाट पति राज्यको पीतििप्रतिको भूतमका खासै सकारात्मक दे जखिं दैि। पाश्चात्य मुलक
खासगरी वेलायिमा म्याग्िाकाटािदेजख हवल अफ राईटस र अमेररकाको जोि मासिलको Marbury
vs. Madison को मुद्दामा भएको फैसलादे जख कैयौं शिाजददसम्म राज्य सिं यन्र र अन्िरािहिय
समुदाय अतभयुिको अतधकारको वारे मा केजन्िि हुि पुगेको दे जखन्छ। सि् १९८० सम्म
अपराध-पीतििलाई फौजदारी न्यायप्रणालीले सम्बोधि गिुप
ि छि र क्षतिपूतिि ददिुपछि भन्ने सोजचएको
त्एि। अपराध पीतििलाई मार, अपराधको सूचिादािा र अतभयोजि पक्षको साक्षी मार हो भन्ने
मान्यिा राजखन््यो। हवसिारै यो अवधारणा पररवििि भई बालवातलकालाई परम्परागि फौजदारी


फ्याकल्टी/जजल्ला न्यायाधीश, राहिय न्याहयक प्रतिष्ठाि।

1

मािव न्यायशास्त्र, िेपाल कािूि आयोगको वेभसाईट www.nepallawcommission .gov.np.

2

पृ्वी िारायण शाहका ददव्योपदे श, िेपाल कािूि आयोगको वेभसाईट www.nepallawcommission .gov.np.
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कायि प्रणाली भन्दा फरक ढिं गवाट हेिे दृहिकोणको हवकास हुि गएको पा्न्छ भिे अपराध
पीतििलाई पति हेिे दृहिकोणमा फरक हवतधशास्त्रको हवकास हुि पुगेको दे जखन्छ।
२. क्षतिपूतििको पररभाषा
क्षतिपूतिि के हो भन्ने सम्बन्धमा िा. शङ्कर कुमार श्रे ष्ठको िेपाली कािूिी शददकोशमा,
"हजाििा; मुआदजा; भिािल; सोधभिाि; कसै को केही हाति िोक्सािी भएमा सो पूतिि गिे काम िै
क्षतिपूतिि हो" भतिएको छ। यसै गरी "कसै को केही हाति–िोक्सािी भएमा वसिु पूरा गररददिे वा
िोक्सािी भराई ददिे काम; क्षति भएका वसिुको सट्टामा दद्िे रकम वा धि हो"3 भिी िेपाली
बृहि् शददकोशमा पररभाषा गररएको छ। िर िेपालको सिं हवधाि प्रचतलि ऐि र अपराध सिं हहिामा
क्षतिपूतििको पररभाषा गररएको भिे छै ि।
यसै गरी Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Panel, 1985 मा
“Victims” भन्नाले

persons who, individually or collectively, have suffered harm, including

physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of
their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws
operative within Member States, including those laws prescribing criminal abuse of power. 4
भिी धारा १ मा पररभाषा गररएको पा्न्छ। यसै गरी Basic Principles को Art 2 मा A person
may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is
identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship
between the perpetrator and the victim. The term “victim” also includes, where appropriate,
the immediate family or dependents of the direct victim and persons who have suffered harm
in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization 5. भिी तिजको पररवार र
तिजमा आजश्रि व्यजि पति पीतििको पररभाषातभर पिे भिी व्यवस्ा गररएको पा्न्छ।
३. अवधारणात्मक तभन्निाहरू (Conceptual Departures)
परम्परागि फौजदारी न्याय प्रणाली र आधुतिक फौजदारी न्याय प्रणाली वीचको
तभन्निाको आधार भिेकै अपराध पीतििको लातग दद्िे क्षतिपूतिि िैं हो भन्न सहकन्छ। दुवै
प्रणालीमा कािूि बिाउिे र सजाय तिधािरण गिे क्रममा रहे का मौतलक अन्िरलाई तिम्ि बमोजजम
पति हेि ि सहकन्छ।

3

िेपाली बृहि् शददकोश, िेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठाि, काठमाण्िौ (२०६९)।

4

Art 1, Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985.

5

Art 2, Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985.
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परम्परागि फौजदारी न्याय प्रणाली


मािवीय व्यवहारलाई
अपराधीकरण गिे।



आधुतिक फौजदारी न्याय प्रणाली

उल्लघि गरे मा के कति सजाय
गिे भन्ने कािूिमा व्यवस्ा


कािूि बिाउिे
क्रममा

गररएको हुन्छ।

मािवीय व्यवहारलाई अपराधीकरण
गिे।



उल्लघि गरे मा के कति सजाय
गिे भन्ने तिक्यौल गिे।



पीतििलाई क्षतिपूतिि र पुिाः्ािपि
गिे कुरा पति सपि रुपमा कािूिमैं
व्यवस्ा गररन्छ।



दोषी हो वा तिदोष एहकि
गिे।



दोषी पा्एमा सजाय गिे कायि

ु ाईमा
सुिव



दोषी हो वा तिदोष एहकि गिे।



दोषी पा्एमा सजाय गिे।



फैसला गदाि पीतििलाई के कति

गररन्छ।

कसरी क्षतिपूतिि ददिे र पुिाः्ािपि
गिे कुरा पति फैसलामै सपि
रुपमा खुलाउिुपिे हुन्छ।.

४. अन्िराहिय दसिावेजहरू (International Legal Instruments):
अपराध पीतििको सम्बन्धमा अन्िराहिय समुदाय लामो समयसम्म बेखवर जसिो रहेपति
अन्ििाः यसलाई सवीकािि वाध्य भएको पा्न्छ। खासगरी अपराध ि्ा अजतियारको दुरुपयोग
पीतििहरूको न्यायका आधारभूि तसद्धान्िसम्बन्धी घोषणापर, १९८५ को घोषणाबाटै यसले मूिि
रुप तलएको मातिन्छ। उि घोषणापरको अपराध पीतििको पररभाषा गिुक
ि ा सा्ै पीतििलाई
ु ा् र न्यायमा पहुुँच स्ापिा गिे, पीतििलाई क्षतिपूति, पररपूरण, पुि:स्ापिा
कसरी सवच्छ सुिव
र सहयोग गिे भन्ने सम्बन्धमा पति हवसिृि रुपमा बोले को पा्न्छ। धारा ८, ९,१० ले
पररपूरणसम्बन्धी र धारा ११, १२ र १३ले क्षतिपूतिि सम्बन्धमा सपि व्यवस्ा गरे को पा्न्छ।
प्रसिुि घोषणाबाटै अपराध पीतिि र क्षतिपूतिि सम्बन्धी व्यवस्ाले मूिि रुप तलएको मातिएपति
ु रािसिं घ अन्य पूरै मौि रहेको मान्न तमल्दै ि। UN
अपराध पीतिि र क्षतिपूतििको सम्बन्धमा सिं यि
Declaration of Human Right, 1948 जसले याििा पीतिि ि्ा अमािवीय व्यवहार हवरुद्धमा
बोले पति यो िै पहहलो त्यसिो दसिावेज हो जसले मािविा, अमािवीय व्यवहार, कािूिको
अगािी समाििा जसिा मािवीय मूल्य र मान्यिालाई बोकेको त्यो। यसै गरी ICCPR,1966 को
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धारा २ र ३, The Rome Statue of the International Criminal Court,1998 को धारा ६८ जसमा
court should take measures: protect the safety, physical and psychological wellbeing , dignity
and privacy of victims and witness भतिएको छ। Convention Against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984 (CAT, 1984) जसले याििा
पीतििको क्षतिपूतििको लातग पक्ष रािलाई तसफाररस मार गदै ि त्यसको अिुगमि पति गिे गरे को
पा्न्छ। फौजदारी मातमलामा पुिाःस्ापकीय न्याहयक कायिक्रमको प्रयोगसम्बन्धी आधारभूि
तसद्धान्ि, २००२, अन्िरराहिय मािवअतधकार कािूिको सघि उल्लङ्घि र अन्िरराहिय मािवीय
कािूिको गम्भीर उल्लङ्घिका पीतििहरूको उपचार ि्ा पररपूरणको अतधकारसम्बन्धी मूलभूि
तसद्धान्ि र मागिदशिि, २००५ जसको पररच््द ६ मा पीतििको उपचार र पररच्छे द ७ मा
Victims right to remedies, equal and effective access to justice, adequate effective and
prompt reparation for harm suffered, access to relevant information concerning violation
and reparation mechanism

आदद सम्बन्धमा बोलेको पा्न्छ। यसै गरी बालबातलकाको

पुिाःस्ापकीय न्याय सम्बन्धी तलमा घोषणापर २००९ पति अपराधबाट पीतिि वालवातलका र
तिजहरूको पुिाःस्ापिा ि्ा क्षतिपूतििको लातग महत्व रा्े महत्वपूणि दसिाबेज हो।
अन्िराहिय गैरसरकारी सिं स्ा The World Society of Victimology (जसलाई सयुि राि
सिं घको आत्िक ि्ा सामाजजक पररषद्ले ि्ा युरोहपयि पररषद्ले मान्यिा समेि ददएको छ)
अपराध पीतििको हक अतधकारको लिा्मा यसको पहहलो िेहराि सम्मेलि १९७३ दे जख
हङकङमा १० दे जख १४ जुि २०१८ मा हुि ग्रहेको सम्मेलि सम्म यसले गरे का अिुसन्धाि
र त्यसको आधारमा गरे का तसफाररस ि्ा पीतििका समसया र तििीहरूको अतधकारको लातग
ु मा स्ाहपि
गरे को कायि तिकै िै सहािीय छ। सो प्रयोजिको लातग यो सिं स्ाले कतिपय मुलक
राहिय अन्िराहिय गैर सरकारी सिं स्ासुँगको समन्वय र सहयोगको ठू लो महत्व छ।
५. क्षतिपूतििको सम्बन्धमा सवोच्च अदालिबाट प्रतिपाददि केही तसद्धान्िहरुाः
सवोच्च अदालिले क्षतिपूतििको सम्बन्धमा प्रचतलि कािूिमा आधाररि रहह गरे का
हववादका तिरोपण, ररटको माध्यमबाट क्षतिपूतििको सम्बन्धमा रहेको कािूिको अभाव पूतिि गिे
काम र यसमा रहेका ्ुप्रै कािूिी अिचिहरूलाई समाधाि गिे क्रममा प्रतिपादि गरे का
तसद्धान्िहरूले क्षतिपूतििको सम्बन्धमा ठू लो योगदाि गरे को पा्न्छ। यसै सन्दभिमा राकेश कुमार
तसिं ह तबरुद्ध हहमाली गोलेको जाहेरीले िेपाल सरकार भएको जवरजसिी करणी मुद्दामा पीतििलाई
जवरजसिी करणीबाट पीतिि भएको कारण पीतििलाई मािवीय, मिोवैज्ञातिक, शारीररक, पेशागि,
चाररतरक, बौहद्धक, सामाजजक, आत्िक लगायि जीविको हवतभन्न पक्षमा परे का दुरगामी असरलाई
ध्यािमा राखी क्षतिपूतिि सवरुप प्राप्त हुिे सम्पजि हो। फैसला अजन्िम भएपतछ जजल्ला अदालिले
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आफैले पीतिि जाहेरवालीलाई फैसलाको जािकारी गराई अदालि आफैले फैसला कायािन्वयि
गरी आधा अिं श ददलाई ददिु पछि।सा्ै अिं श ददलाउि दे हाय बमोजजम गिुि पिे भिी अिं श
पाउिे तिजको कािूिी अतधकार भएको कुरा जािकारी, फैसला भएको तमति पतछ अिं जशयार
मध्येको कसै लाई कुिै व्यहोराले हक छािी ददएको भए पति िी कागजहरूलाई मुद्दा परे पछी
श्रृजिा गरे को कागज मािी त्यसलाई मान्यिा िददिु र अन्य अदालिले पति मुद्दा आफ्िै जजल्लामा
परे सरह कायािन्वयि गिुि भिी तसद्धान्ि प्रतिपादि भएको दे जखन्छ।6 अको एउटा जबजिसिी
करणी मुद्दामा7 अपराधको गाम्भीयििा पीतििलाई पुगेको हाति, अपराधको पटक, पीतििको
अवस्ा

अतभयुिको अपराधको चरम सीमा, मारा, अपराध गरे को िररका आददलाई हवचार गरे र

सजाय िोक्ि हवधाहयकाले न्यूििम ७ वषि र अतधकिम १० वषिको िजहवजी सजायको व्यवस्ा
गरे को मान्नुपिे। गम्भीर अपराधमा जजल्ला अदालिले ठे केको कैदमा हसिक्षेप गरी कुिै आधार
कारण िददई सजाय घटाउिे गरे को पुिरावेदि अदालिको फैसलालाई गम्भीरिाका सा् तलई अव
भहवष्यमा सबै पुिरावेदि अदालि र जजल्ला अदालिका माििीय न्यायाधीशहरूले सजाय गदाि
अपराधको गाम्भीयििा र अपराधबाट पीतििलाई पिि गएको क्षति पीिालाई बुझी अपराध
माहफकको

सजाय

िोक्िुपिे।सा्ै

जवजिसिी

करणीको

अपराधबाट

पीतिि

भएका

कारण

पीतििलाई पाररवाररक, मािवीय, मिोवैज्ञातिक शारीररक चाररतरक, पेशागि, बौहद्धक, सामाजजक,
आत्िक लगायि जीविका हवतभन्न पक्षमा परे को दूरगामी असरलाई ध्यािमा राखी क्षतिपूतिि सवरुप
प्राप्त हुिे सम्पजि भएकाले यसिोमा पीतििलाई दण्ि सजायको महलको व्यवस्ा लागू िहुिे भिी
व्यातया भएको पा्न्छ।
पीिकको क्षतिपूतिि तििे आत्िक है तसयि िभएको, पीिकको पहहचाि हुि िसकेको वा
पीिक फरार रहे को अवस्ामा पति िागररकको अतभभावकको है तसयिले अपराध पीतििलाई उि
क्षतिपूतिि प्रदाि गिे कििव्य राज्यको हुिे, पीतििको जीवि तिवािहको लातग क्षतिपूतिि पाउिुपिे, सो
ु िे र तिजको पुि:स्ािपि (rehabilitation) ित्काल हुिपु िे एवम्
क्षतिपूतिि य्ेि (adequate) हुिप
त्यसिो क्षतिपूतिि र पुिस्ापि राज्यलेिै गिुि पिे, पीिकबाट सरकारी तबगो सरह असुलउपर गिे
सम्बन्धमा उपयुि कािूिी व्यवस्ा लागू गिि सक्िे र क्षतिपूतिि रकम एउटा छु ट्टै कोषको
स्ापिा गरी सो कोषबाट ित्काल उपलदध गराउि र सो रकम पीिकबाट असुलउपर गिे
गराउिे व्यवस्ा तमलाउि य्ाशीघ्र आवश्यक र उपयुि पूवािधारको तिमािण गिू ि गराउिू भिी
6
7

राकेश कुमार तसिं ह हव. िेपाल सरकार िे.का.प. २०६४ अिंक १ ति.ििं. ७८१०।
तररत्न जचरकार हव. िेपाल सरकार िे.का.प. २०६६ अिंक ५ ति.ििं. ८१४८।
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िेपाल सरकार, प्रधािमन्री ि्ा मजन्रपररषद्को कायािलयमा लेखी पठाउिे गरी एउटा मुद्दामा
बोतलएको पा्न्छ8। पीतििलाई न्यायमा सहज वािावरण तसजििा गििका लातग अन्िररम
राहि, क्षतिपूतिि ि्ा अन्य सिं रक्षणात्मक ि्ा सहायिायुि कायिक्रम ि्ा उपायहरूलाई हवसिार
गिुि पिे ि्ा प्रभावकारी बिाउिुपिे। यौि हहिं साका पीतििहरूको न्याहयक उपचारको लातग लामो
समय लाग्ि सक्िे र त्यतिन्जेल पीतििहरूको व्यवस्ा केही पति िभएमा पतछबाट अदालिबाट
न्याय िै प्राप्त भएमा पति भोग्ि िसक्िे गरी तिर्िक अवस्ा तसजजिि हुिे हुिाले यौिहहिं साबाट
पीतिि भिी पहहचाि भ्सकेपतछ मुद्दामा अिुसन्धाि वा न्याय तिरूपणको प्रहक्रया जारी रहे वा
िरहेपति वा सोको टुिं गो लाग्दासम्मको लातग पीतििको सवास्य, जशक्षा, राहि, न्याहयक एविं
कािूिी सहायिा ि्ा सिं रक्षणको लातग चाहहिे व्यवस्ाको लातग लै हिक हहिं सासम्बन्धी कोषको
व्यवस्ा गिि र अन्िररम राहि व्यवस्ापि गििसमेि िेपाल सरकार, महहला, बालबातलका ि्ा
समाज कल्याण मन्रालयसमेिको िाममा तिदे शात्मक आदे श जारी भएको पा्न्छ9। प्रतिवादीबाट
पीतििलाई

के

कति क्षतिपूतिि

भराई

ददिे

भन्ने

कुरा

अदालिको

jurisdiction

भएपति

अतभयोगपरमा क्षतिपूतििसमेिको माग गिे legal duty वादी िेपाल सरकारको हो। पीतििलाई
मिातसब

क्षतिपूतिि

भराउिु पिे

दाहयत्व प्रतिवादीको भएपति

कुिै प्रकारको सम्पजि र

आयस्रोिसमेि िभएको प्रतिवादीबाट पीतििलाई क्षतिपूतिि भराई ददिे गरी फैसला गदाि त्यो
औजचत्यपूणि र कायािन्वयियोग्य िहुि10
े हुुँदा त्यसिो अवस्ालाई पति हवचार गिुि पिे हुन्छ भिी
बोलेको दे जखन्छ।यसै गरी जचहकत्सकले गलि सेवा प्रदाि गरे को वा लापरवाहीपूणि कायि गरे को
कारणबाट उपभोिालाई असर वा हाति िोक्सािी पुग्ि गएको अवस्ामा क्षतिपूतिि पाउिु पीतिि
उपभोिाको कािूिी अतधकार पति हो।यसिो अवस्ामा उपभोिा सिं रक्षण ऐिको उद्देश्य
अिुरुप क्षतिपूतिििफि दाबी तलएको अवस्ालाई न्यायोजचिरूपबाट हेररिु पिे 11 भिी सवोच्च
अदालिले दयातया गरे को दे जखन्छ।
६. िेपालको सिंवैधातिक ि्ा कािूिी व्यवस्ा
मल्लकातलि राजा जयजस्ति मल्लको सामाजजक ि्ा कािूिी सुधारको रुपमा आएको
मािव न्यायशास्त्रमा पति राज्यले चोर पिा लगाउि िसके चोररएको धिमाल राज्यले पीतििलाई
ददिे व्यवस्ा तमलाउिु पछि भिी अपराध पीतििको न्यायको लातग राज्यलाई सररक गराउि एविं

8
9
10
11

लोक बहादुर काकी हव. िेपाल सरकार िे.का.प.२०७२ अिंक २ ति.ििं. ९३४६।

पुण्यजशला दवािी हव. मजन्रपररषद समेि िे.का.प.२०७४ अिंक १ ति.ििं. ९७४१।
िेपाल सरकार हव. िेज बहादुर ्ारु िे.का.प.२०७४ अिंक १ ति.ििं. ७९४६।

िा. बुलन्द ्ापा हव. सुष्मा ्ापा िे.का.प.२०७४ अिंक ५ ति.ििं. ९८१४।
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उिरदायी बिाउि खोजेपति जररवािाको सजायलाई प्रषय ददिे र सो रकम राज्यकोषमा जािे
व्यवस्ा (हुिि: पृ्वी िारायण शाहको ददव्योपदे शवाट सो रकम राज्य कोषमा िराखी साधु
सन्िलाई बाुँिेको दृिान्ि पति िभएको हो्न्न) हाम्रो राज्य सिं यन्र पीतििको हकमा खासै उदार
दे जखएि। पतछल्लो समयमा अ्ािि ् २०७२ सालमा िेपालको सिं हवधाि, जारी भएपतछ मार यस
सम्बन्धी सिं वैधातिक व्यवस्ाले मूिि रुप तलि सकेको दे जखन्छ।यसको सशि उदाहरण भिेकै
अपराध पीतििको हक भिी गररएको धारा २१ को व्यवस्ालाई मान्न सहकन्छ।जसमा
पहहलोपटक अपराध पीतििलाई आफू पीतिि भएको मुद्दाको अिुसन्धाि ि्ा कारबाही सम्बन्धी
जािकारी पाउिे र अपराध पीतििलाई कािूि बमोजजम सामाजजक पुिाःस्ापिा र क्षतिपूतिि
सहहिको न्याय पाउिे हक हुिेछ12 भिी सिं हवधािमािै सपि रुपमा मौतलक हकको रुपमा
राजखयो।यसको

अलावा

सिं हवधािका

हवतभन्न

धाराहरूमा

रहेका

मौतलक

हक

सम्बन्धी

व्यवस्ाहरूमा पति क्षतिपूतिि सम्बन्धी प्रावधािहरू छररएर रहेको दे ् सहकन्छ। जसमााः धारा
२२ याििा पीतििको हक, धारा २४ छु वाछु ि ि्ा भेदभाव हवरुद्धको हक, धारा २९ शोषण
हवरुद्धको हक, धारा ३८ महहलाको हक, धारा ३९ बालबातलकाको हक र धारा ४४ उपभोिाको
हक सम्बन्धी मौतलक हकहरूमा पति क्षतिपूतििलाई य्ास्ाि ददएको पा्न्छ।
ु ी ऐिमा रहेको व्यवस्ा
क. मुलक
ु ी ऐिको जवरजसिी करणीको महलमा पीतििले क्षतिपूतिि वापि पीिकबाट
मुलक
आधा अिं श पाउिे प्रावधाि िैं महत्वपूणि प्रावधािको रुपमा रहेको त्यो।यस सम्बन्धमा ्ुप्रै
िजजरहरू समेि प्रतिपादि भ्सकेको पा्न्छ।जसको चचाि मात् िैं भ्सकेकोले ्प चचाि
ु ी ऐिको सिं शोधिबाट जवरजसिी
गरररहिु पिे दे जखएि।२०५८ सालमा भएको मुलक
ु गरे गराएमा पीतििलाई
करणीको महलमा ९क ्प गरी िावालकसुँग अप्रकृतिक मै्ि
मिातसव क्षतिपूतिि भराईददिु पछि भन्ने व्यवस्ा ्प गररएको दे जखन्छ भिे २०७३ को
सिं शोधिमा ९ख ्प गरी वैवाहहक वलात्कार मुद्दामा पीतिि श्रीमिीलाई लोग्िेवाट सभ्य
व्यवहार, उपचार खचि, भरणपोषण र अन्य मिातसव क्षतिपूतिि ददलाउिे गरी कािूिी व्यवस्ा
्प गररयो। त्यसिो लोग्िेले क्षतिपूतिि ददि िसके महहला ि्ा बालबातलका कायािलयबाट
पाउिे गरी क्षतिपूतिि सम्बन्धी व्यवस्ामा राज्यलाई पति जवाफदे ही विाउिे गरी केही
फराहकलो बिा्एको पा्न्छ।

12

िेपालको सिं हवधाि, धारा २१
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यसै गरी कुटहपटको महलको २५ क ििं .मा पीतििलाई २ लाख सम्म क्षतिपूतिि
भरा्ददि सक्िे र जररवािाको रकम उपचार खचि सवरुप पाउिे व्यवस्ा, चोरीको महल,
वेरीिसुँग ्ुन्दाको महल, जीउ मासिे वेच्िेको महलको ३ ििं. मा रहेका मिातसव क्षतिपूतिि
ु ी ऐिमा रहेका क्षतिपूतिि सम्बन्धी मुतय व्यवस्ाहरू हुि।
्
सम्बन्धी व्यवस्ाहरू िै मुलक
ख. प्रचतलि अन्य कािूिहरू
हवशेष ऐिको रुपमा रहे का केही िेपाल ऐिहरूमा समेि क्षतिपूतिि सम्बन्धी
व्यवस्ाहरू रहेको पा्न्छ। खासगरी गाली वे्ज्जिी ऐि, २०१६ को दफा १२ मा
पीतििलाई मिातसव क्षतिपूतिि ददलाईददिे भन्ने व्यवस्ा, केही साविजतिक (अपराध र सजाय)
ऐि, २०२७ मा पीतििलाई पुग्ि गएको वासिहवक क्षति, ममिि खचि ि्ा सम्पजिको मुल्य
ददलाउिे भन्ने व्यवस्ा र सवारी ि्ा यािायाि व्यवस्ा ऐि, २०४९ को ्प क्षति हुिबाट
जोगाउिे, चालकको उपचार गराउिे कििव्य र प्रत्येक सवारी साधिको हवमा गिुि पिे र
दुघट
ि िाबाट पीतिि व्यजि ि्ा मृिकको हकवालालाई सोही हवमाबाट व्यहोिे गरी क्षतिपूतिि
ददिे लगायिका व्यवस्ा क्षतिपूतिि सम्बन्धी महत्वपूणि कािूिहरू हुि। यसको अलावा
अिुसन्धाि, िहहककाि वा पुपक्ष
ि को तसलतसलामा वा अरु कुिै हकतसमले ्ुिामा रहे को
व्यजिलाई शारीररक वा माितसक याििा ददए वा तिमिम , अमािवीय वा अपमािजिक व्यवहार
गरे बापि क्षतिपूतिि ददिे सम्बन्धमा व्यवस्ा गिि विेको याििा सम्बन्धी क्षतिपूतिि ऐि,
२०५३ र

उपभोिाको हहि सिं रक्षणको लातग आएको उपभोिा सिं रक्षण ऐि, २०५४ ले

प्रभाहवि व्यजि वा तिजको हकदारलाई रु. २५,०००।– दे जख रु.१,००,०००।– सम्म
क्षतिपूतिि ददिु पिेछ भन्ने व्यवस्ालाई पति क्षतिपूतिि सम्बन्धी व्यवस्ा भएका कािूिहरूको
श्रे णीमा रा् सहकन्छ।
मािव वेचहवखि ि्ा ओसारपसारको कायिबाट पीतिि व्यजिको सिं रक्षण ि्ा
पुिाःस्ापिा गिे सम्बन्धमा कािूिी व्यवस्ा गिि बिेको मािव वेचहवखि ि्ा ओसारपसार
तियन्रण ऐि, २०६४ लाई अको क्षतिपूतिि सम्बन्धी महत्वपूणि व्यवस्ा भएको हवशेष
कािूिको रुपमा तलि सहकन्छ।उि ऐिमा पीतििको सिं रक्षण र पुिाःस्ापिाको अतिररि
जररबािाको पचास प्रतिशि बराबरको रकममा िघट्िे गरी कसूरदारबाट पीतििलाई मिातसब
माहफकको क्षतिपूतिि भरा्ददिु पिेछ भन्ने व्यवस्ा समेि रहेको पा्न्छ।यसका अतिररि
हवद्युिीय कारोवार(्लेक्रोतिक) ऐि, २०६३ ले पति पीतििलाई क्षतिपूतििको व्यवस्ा गरे को
दे जखन्छ।
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७. सिंहहिाहरूमा भएको क्षतिपूतिि सम्बन्धी व्यवस्ा
अपराध सिं हहिाको सामान्य तसद्धान्िमा अपराध पीतििलाई आफू पीतिि भएको मुद्दाको
अिुसन्धाि ि्ा कारबाही सम्बन्धी जािकारी पाउिे र पीतििलाई

कािूि

बमोजजम

सामाजजक

पुिाःस्ापिा र क्षतिपूतिि सहहिको न्याय पाउिे हक हुिेछ13 भन्ने व्यवस्ा गरी सिं हवधािको धारा
२१ मा भएको मौतलक हकलाई कािूिमा समेि व्यवस्ा गरी जजल्ला अदालिले समेि प्रचलि
गराउि सक्िे गरी कािूिी हकको रुपमा स्ाहपि गररएको पा्न्छ। उि सिं हहिाको दफा
४०(१)(ङ) मा सजायको प्रकारमा क्षतिपूतििलाई पति राजखएको छ भिे (च) मा क्षतिपूतिि ितिरे
वापि कैद हुिे व्यवस्ा राजखएको छ। यसै गरी फौजदारी कायिहवतध सिं हहिाको दफा ५२(६) मा
अिुसूची १ र २ अन्िगििका कसूरमा पति कसूरबाट हुि गएको क्षतिका सम्बन्धमा त्यसिो क्षति
पुगेको व्यजिले र दफा ५३ (१) ले कसूरबाट क्षति पुगेको व्यजिले अदालिमा छु ट्टै उजूरी ददि
सक्िे व्यवस्ा गरी राज्यले उजचि प्रतितितधत्व गिि िसकेकै कारण क्षतिपूतिि प्राप्त गििबाट बजिि
हुि िपरोस भिी अत्यन्ि गम्भीरिाका सा् क्षतिपूतििलाई तलएको पा्न्छ भिे पीतिि ि्ा
साक्षीको सिं रक्षणमा पति त्यजिकै सिं वेदिजशल दे जखन्छ।14
क. अन्िररम क्षतिपूतिि
मुद्दा चल्दाचल्दै को अवस्ामा पीतििलाई ित्कालै उपचार वा केही राहि उपलदध
िगराए क्षतिपूतििको अ्ि िैं िरहिे र पीतिि ्प पीिामा पिि जािे अवस्ा दे जखएमा
अदालिबाट ित्काल उपलदध गरा्ददिे क्षतिपूतिि िैं अन्िररम क्षतिपूतिि हो। पीतिि व्यजि
वा तिजमा आजश्रि व्यजिलाई ित्काल उपचार गराउिु पिे भएमा वा क्षतिपूतिि वा कुिै
प्रकारको राहि रकम ददिु परे मा त्यसिो व्यजिलाई ित्काल उपचार गराउि वा अन्िररम
रुपमा क्षतिपूतिि वा राहि रकम तििि त्यसिो कसूरको अतभयोग लागेको व्यजिलाई अदालिले
आदे श ददि सक्िेछ15 भन्ने व्यवस्ा रहेको र अतभयोग लागेको व्यजिले पीतिि वा तिजको
आजश्रिलाई िुरुन्ि उपलदध गराउिुपिे कािूिी व्यवस्ा रहे को दे जखन्छ16। अतभयुिले ददि
िसके पीतिि राहिकोषबाट उपलदध गराउिे गरी आदे श ददिुपिे र पतछ असुल गरर

13
14
15
16

ु ी अपराध (सिं हहिा) ऐि, २०७४ दफा ३२(१)
मुलक

ु ी फौजदारी कायिहवतध (सिं हहिा) ऐि,२०७४ दफा ११४
मुलक

ु ी अपराध (सिं हहिा) ऐि, २०७४ दफा ४८
मुलक

ऐजि, उपदफा (२)
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शोधभिाि गिुि पिे , फैसला हुुँदा सफाई पाएमा ३५ ददितभर अतभयुिलाई वा कोषमा फीिाि
गिुि पिे, िगरे ६० ददितभर जायजे्ाबाट भराई ददिुपिे जसिा व्यवस्ाहरू रहे का छि्।
ख. क्षतिपूतिि पाउिे कािूिी व्यवस्ा र यसको प्रभावकाररिा
अपराध सिं हहिामा कुिै अपराधबाट कसै लाई हाति िोक्सािी पुगेको अवस्ामा
कसूरदारबाट पीतिि वा हकवाला व्यजिलाई क्षतिपूतिि भरािई ददिु पिेछ भन्ने व्यवस्ा प्रत्येक
पररच्छे दमा रहे का अलग अलग कसूरमा राजखएको दे जखन्छ। दफा दफामा रहे का त्यसिा
व्यवस्ा हेदाि प्रायाः सवैमा "मिातसव क्षतिपूतिि" "कसूरदारबाट" भन्ने दे जखन्छ भिे अवस्ा
ुँ वा लाभ तलएको
अिुसार कुिैमा पीिा, है रािी वा क्षति, कुिैमा सम्पजि, प्रतिष्ठामा परे को आच
छ भिे सोको आधारमा मिातसव क्षतिपूतिि भन्ने उल्ले ख भएको पा्न्छ। यसरी कसूर हपच्छे
भएका व्यवस्ाले क्षतिपूतििलाई साुँघरु ो ि बिाएको छै ि भन्ने सन्दभिमा हेदाि फौजदारी कसू र
(सजाय तिधािरण ि्ा कायािन्वयि) ऐि, २०७४ को दफा ४१(१) को प्रतिबन्धात्मक
व्यवस्ाले कािूिमा कसूर वापि छु ट्टै क्षतिपूतििको व्यवस्ा भएकोमा सोही बमोजजम र
क्षतिपूतििको व्यवस्ा िै रहेिछ भिेपति दफा ४१(१) को व्यवस्ा बमोजजम कसू रको
पररणाम सवरुप पीतििको जीउ, ज्याि, सम्पजि वा ्ज्जिमा कुिै क्षति पुगेमा त्यसिो क्षति
वापि अदालिले कसूरदारबाट पीतििलाई मिातसव क्षतिपूतिि भराई ददिु पिेछ भिी गररएको
व्यवस्ा र ऐिको दफा ३(१) को प्रावधािबाट अदालिको अवहेलिा, सिं सदको मािहािी र
यो ऐि लागू हुिे छै ि भिी कुिै कािूिमा व्यवस्ा भएको अवस्ामा बाहेक सवै अवस्ामा
लागू हुिे यो ऐिको प्रकृति भएकोले क्षतिपूतििको प्रावधाि अत्यन्ि फराहकलो छ।
ग. सिं हहिामा क्षतिपूतििको उल्लेखि भएका कसूरहरू
सिं हहिामा रहे को व्यवस्ा अिुसार क्षतिपूतििको प्रत्यक्ष व्यवस्ा गररएका केही
कसूरहरू तिम्ि वमोजजम रहे को पा्न्छ।


दफा १२७, साविजतिक हहि, सुरक्षा, सुहवधा र िैतिकिा हवरुद्धका हवतभन्न कसूरहरूबाट
हाति िोक्सािी वा कसै को सम्पजिमा क्षति भए क्षतिपूतिि भराई ददिुपिे।



दफा १३६, हािहतियार ि्ा खरखजािा सम्बन्धी कसूरबाट कसै को जीउ वा सम्पजिको
हाति िोक्सािी भए पीतििलाई मिातसव क्षतिपूतिि भराई ददिु पिे।



दफा १४५, हवष्फोटक पदा्ि सम्बन्धी कसूरबाट कसै को जीउ धिको हाति िोक्सािी
भए पीतििलाई मिातसव क्षतिपूतिि भराई ददिु पिे।



दफा १५३, राहिय ि्ा साविजतिक सम्पदा हवरुद्धका कसू रबाट हाति िोक्सािी भए
पीतििलाई मिातसव क्षतिपूतिि भराई ददिु पिे।
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दफा १६९, भेदभाव ि्ा अपमािजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसूरबाट पीतििलाई पुगेको
क्षति वा पीिा वापि मिातसव क्षतिपूतिि भराई ददिु पिे।



दफा १८६, जीउ ज्याि वा सम्पजिको हाति िोक्सािी भए पीतिि वा हकवालालाई
मिातसव क्षतिपूतिि भराई ददिु पिे।



दफा १९८, जीउ ज्यािमा चोटपटक वा हाति िोक्सािी भए पीतििलाई मिातसव
क्षतिपूतिि भराई ददिु पिे।



दफा २०४, गैरकािूिी ्ुिा सम्बन्धी कसूर गिे गराउिेबाट मिातसव क्षतिपूतिि भराई
ददिु पिे।



दफा २०८, व्यजि वेपिा पािे व्यजिबाट मिातसव क्षतिपूतिि भराई तलि पाउिे।



दफा २१७, अपहरण ि्ा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर गिे वा गराउिे व्यजिबाट
मिातसव क्षतिपूतिि भराई तलि पाउिे।



दफा २२८, करणी सम्बन्धी कसूरमा पीतिि व्यजिलाई कसू रदारबाट मिातसव क्षतिपूतिि
भराई ददिु पिे।



दफा २३९, ्लाज सम्बन्धी कसूर अन्िगिि ज्याि मरे मा, अिं गभिं ग भएमा वा अन्य हाति
िोक्सािी वा क्षति पुगेकोमा कसूरदारबाट सम्बजन्धि पीतिि वा हकदारलाई मिातसव
क्षतिपूतिि भराई ददिु पिे।



दफा २५४, ठगी आपरातधक हवश्वासघाि ि्ा आपरातधक लाभ

सम्बन्धी कसूरमा

हवगो खुलेकोमा र हवगो िखुलेकोमा पति मिातसव क्षतिपूतिि भराई ददिुपिे।


दफा २८२, तलखि सम्बन्धी कसूर अन्िगिि कसै लाई हािी िोक्सािी भएकोमा मिातसव
क्षतिपूतिि भरा्ददिु पिे गरी कािूिमा सपि व्यवस्ाहरू रहेको पा्न्छ।
यसै गरी सिं हहिाको गोपिीयिा हवरुद्धका कसू र, कसूरबाट लाभ प्राप्त गरे को वा

कसै लाई हाति िोक्सािी है रािी वा क्षति पुर्याएको भए सोको क्षतिपूतिि र गाली वे्ज्जिी
सम्बन्धी कसूर अन्िगिि कसूरको गम्भीरिा र प्रतिष्ठामा पिि गएको असरलाई हेरी मिातसव
क्षतिपूतिि र मुद्दामा लागेको खचि भराईददिु पिे भन्ने व्यवस्ा रहेको पा्न्छ। यी सवै
व्यवस्ामा उल्लेजखि प्रावधािलाई हेदाि केही अपराधमा "भराई ददिु पिे" र केहीमा "भराई
तलि पाउिे" भन्ने शदद प्रयोग भएको दे जखएपति मुद्दाको प्रकृति र त्यसको गम्भीरिा हेदाि
दुवैमा िाजत्वक अन्िर केही रहिे दे जखिं दैि।
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घ. कायिहवतध सिंहहिाको हवतभन्न दफामा रहेको क्षतिपूतिि सम्बन्धी व्यवस्ााः
कायिहवतध सिं हहिाको दफा ४४(२)ख मा साक्षीबाट प्रतिवादीलाई क्षतिपूतिि भराई ददिे
व्यवस्ा रहे को पा्न्छ। क्षतिपूतिि समेिको (दण्ि जररवािाको अलावा) लगि ियार गिे
लगि कट्टा गिे र

तिजी हवगो वा क्षतिपूिी भराउिे कायिहवतध समेिका व्यवस्ाहरू दफा

१६५ ि्ा हवतभन्न दफाहरूमा रहेको पा्न्छ। फैसला भएको ६ महहिातभर बुझाउिुपिे
िबुझाए दश हजारसम्म जररवािा गिि सक्िे, भरर पाउिेले ३ वषि तभर सम्पजि दे खाई तिवेदि
ददि सक्िे, धरौट वा जमािि भए त्यसबाट भराईददिे, असुल िभए तललाम भएको ३०
ददितभर कैद गराउि तिवेदि ददि सक्िे सम्मका व्यवस्ाहरू पति कायिहवतध सिं हहिामा रहे को
पा्न्छ। जुि व्यवस्ा हे दाि तिजी हवगोसिं ग सम्बजन्धि दे जखएपति कायिहवतध कािूि भएको र
क्षतिपूतिि समेि जोतिएकोले गदाि यो कािूिी व्यवस्ा आकहषिि हुि सक्िे दे जखन्छ।
ङ. फौजदारी कसूर (सजाय तिधािरण ि्ा कायािन्वयि) ऐि, २०७४ मा भएका मुतय व्यवस्ाहरू
२०७५ भाि १ दे जखिै कायािन्वयिमा आउिे यो ऐि उजचि सजाय तिधािरण गिे र
कायािन्वयि गिे सन्दभिमा आएकोले पति अत्यन्ि महत्वपूणि छ। सिं हहिाहरूले क्षतिपूतििलाई
फौजदारी न्यायको अतभन्न अिं गको रुपमा सवीकार गरे को यो सन्दभिमा सजाय तिधािरण गदाि
होस वा अन्िररम रुपमा ित्कालै क्षतिपूतिि उपलदध गराउुँदा होस यो ऐिको अत्यन्ि महत्व
रहेको छ। सजायको उद्देश्यलाई हवचार गदाि पीतििलाई क्षतिपूतिि सहहि न्याय प्रदाि गिे
कुरा17 र क्षतिपूतिि तििि िसक्िे गरर जररवािा पति गिि िहुिे भन्ने व्यवस्ा18 गरे कोले पति
क्षतिपूतििलाई महत्व ददएको दे जखन्छ। सजाय तिधािरण गदाि वा जररवािा तिधािरण गदाि चाहे
त्यो वालक होस वा वयसक क्षतिपूतिि ददलाउिु पिे भए ्जलास गम्भीर हुिै पिे दे जखन्छ।
ऐिको दफा १६,१७ र १८ मा क्षतिपूतििको रकम, तििुि पिे अवतध, िररका र ितिरे मा हुि
सक्िे सजाय जसिा कुरा फैसला वा आदे शमा अतिवायि रुपमा खुलाउिु पिे हुन्छ भतिएको
छ। यसै गरी क्षतिपूतिि तिधािरण गदाि19 अदालिले पीतििलाई पुगेको भौतिक, शारीररक,
माितसक र भाविात्मक क्षति, पीतििको मृत्यु भ्सकेको भए तिजको हकवालालाई पिि
गएको क्षति, कसूरदारको आत्िक श्रोि र अवस्ा, पीतिि ि्ा तिजमा आजश्रि व्यजि र
अदालिले उपयुि ठहर्याएका अन्य कुराहरू समेि हवचार गिुि पिे हुन्छ।
पीतििलाई चोटपटक/अिभि भएको भए उपचार खचि ि्ा पीतििको मृत्यु
भएकोमा सदगि खचि एविं हक्रया खचि समेि भराई ददिु पिे, सम्पजि क्षति गरे कोमा सो बापि
17
18
19

फौजदारी कसूर (सजाय तिधािरण ि्ा कायािन्वयि) ऐि २०७४ दफा १३ (ग) ।
ऐजि‚ दफा १९।

ऐजि‚ दफा ४१ (२)।
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क्षतिपूतिि भराउुँदा त्यसिो वसिु य्ाजस्तिमा िैं हफिाि गराईददिु पिे, य्ाजस्तिमा वसिु हफिाि
गिि िसक्िे अवस्ा भएमा त्यसिो वसिुको मूल्य खुल्िेमा सो मूल्य, मूल्य िखुलेमा क्षति हुिंदा
वा सजाय िोक्दाका बखि सो वसिुको कायम हुि सक्िे मूल्यका आधारमा क्षतिपूतिि भराई
ददिु पिे, क्षतिपूतिि भराउुँदा िगद वा जजन्सी वा दुवै भराउि सहकिे र कसूरबाट क्षतिपूतिि
भराउिु अजघ िैं पीतिि व्यजिको मृत्यु भई सकेको रहे छ भिे क्षतिपूतिि तिजको आजश्रि
हकवालालाई भराई ददिु पिे जसिा सपि व्यवस्ाहरू राजखएको पा्न्छ। यसै गरी क्षतिपूतिि
भराउिे प्रकृयाको सम्बन्धमा दफा ४२ मा बोतलएको पा्न्छ। जसमााः


क्षतिपूतिि ित्काल बुझाउिु पिे,



ित्काल बुझाउि िसके सम्पजि जमािि ददए १ वषितभर ३ हकसिामा बुझाउि
सक्िे,



बुझाउि िसके कसूरदारको सम्पजि जायजाि गरी पीतििलाई क्षतिपूतिि भरािई
ददिु पिे भन्ने व्यवस्ा रहेको दे जखन्छ।

यसै गरी कुिै कसूरमा एकभन्दा बढी कसूरदार भए क्षतिपूतिि भराउि आदे श ददुँदा
प्रत्येक कसूरदारले कसूरको मारा अिुसार क्षतिपूतिि व्यहोिे गरी आदे श ददिु पिे20, कुराहरू
राजखएको छ भिे दफा ४४ मा यस पररच्छे दमा अन्यर जुिसुकै कुरा लेजखएको भए िापति
कुिै कसूरका सम्बन्धमा क्षतिपूतिि तलिे ददिे सम्बन्धमा पीतिि र कसूरदारले कुिै सहमति
गिि सक्िेछि र

पीतिि र पीिकवीच सहमति भए सोही बमोजजम हुिे भिी गररएको

व्यवस्ाले क्षतिपूतििको प्रावधाि र यसको प्रभावकाररिामा प्रश्न जचन्ह खिा गिि सक्िे
दे जखन्छ। यद्यहप हाम्रो जसिो सामाजजक बिोट, चेििाको सिर समेिलाई तयालमा राखी
तिणिय गिुि पिे अवस्ालाई ध्यािमा िैं राखेर होला उपदफा (१) बमोजजमको सहमति
मिातसब दे जखए अदालिले त्यसिो सहमति बमोजजमको क्षतिपूतििको आदे श गिि सक्िे गरी
हवधाहयकाले न्यायाधीशलाई केही अतधकार ददएको दे जखन्छ। प्रतिवादीले पीतििलाई िर रास
धम्की वा प्रलोभि समेि ददएर सहमति जिाएको भिी अदालिमा ल्याउि सक्िे अवस्ा
दे जखएकोले त्यसिफि न्यायाधीशले अत्यन्िै सजगिा दे खाउिुपिे दे जखन्छ।

20

ऐजि‚ दफा ४३।
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च. क्षतिपूतिि ितिरे कैद हुि21
े
क्षतिपूतिि तििुि पिे कसूरदारले क्षतिपूतिि तििुि पिे अवतधतभर क्षतिपूतििको रकम
िबुझाएमा त्यसिो कसूरदारको सम्पजि जायजाि गरी पीतििलाई क्षतिपूतिि भराई ददिु पिे ,
त्यसरी जायजाि गदाि क्षतिपूतिि रकम असुल िभएमा वा क्षतिपूतिि तििुि पिे कसूरदारले
क्षतिपूतिि ितिरे मा तिजलाई एक ददिको िीिसय रुपैं याको दरले क्षतिपूतिि रकमलाई कैदमा
पररणि गरी कैद गिुि पिे

र त्यसरी कैद गदाि चार वषिभन्दा बढी कैद गिुि हुिंदैि भन्ने

व्यवस्ा गरे को दे जखन्छ भिे त्यसरी क्षतिपूतिि ितिरे वापि कैद िै गिुि पिे भयो भिे पति
पीतिि राहिकोषवाट क्षतिपूतिि ददलाउि र कैद वापिको रकम (तसदा खचि) सरकारले िै
व्यहोिे22 कािूिी व्यवस्ा भएवाट पीतििलाई राहि महसुस हुि सक्िे िै दे जखन्छ।
८. पीतिि राहि कोष सम्बन्धी व्यवस्ा
क. अवधारणा
पीतििलाई क्षतिपूतिि ददिुपिे पहहलो दाहयत्व सम्बजन्धि कसूरदारको हो भन्नेमा
अन्िराहिय मापदण्ि ि्ा समुदायको धारणालाई हाम्रो सिं हहिाले पति सवीकार गरे को
दे जखन्छ। यद्यपी पीतििको हकमा पति Principle of parent Patriae को अवधारणा अिुसार
(प्रायाः वालवतलकाको हकमा प्रयोग गररिे) राज्य िै प्रत्येक िागररकको अतभभावक भएको
िािाले आफ्िो दाहयत्वबाट राज्य पन्छि सक्दै ि। प्राजचि कालको Babylonian Code of
Hammurabi (1775 B.C.) ले पति राज्यले अपराध पीतििलाई क्षतिपूतिि ददलाउिे कुरा बोले को
पा्न्छ। Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of
Power, 1985 ले पति राज्यले अपराध पीतििलाई क्षतिपूतिि ददलाउिे कुरामा सहमि भ् सो
प्रयोजिको लातग राज्यले कोष खिा गिे सम्बन्धमा बोलेको दे जखन्छ। जसमा भतिएको छाः
The establishment, strengthening and expansion of national funds for compensation to
victims should be encouraged, Where appropriate, other funds may also be established
for this purpose, including those cases where the State of which the victim is a national is
not in a position to compensate the victim for the harm23.
िेपालमा पति यसको अभाव महसुस हुुँदै आएको ि्य मात् उजल्लजखि लोक
बहादुर काकी हव. िेपाल सरकार (िे.का.प.२०७२ अिं क २ ति.ििं. ९३४६) भएको
जवरजसिी करणी मुद्दाबाट पति दे ् सहकन्छ। उि मुद्दामा सवोच्च अदालिले पीिकको
21

ऐजि‚ दफा ४५।

22

ु ी फौजदारी कायिहवतध (सिं हहिा) ऐि, २०७४ को दफा १६५(११)।
मुलक

23

Art 13.
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क्षतिपूिी तििे आत्िक है तसयि िभएको, पीिकको पहहचाि हुि िसकेको वा पीिक फरार
रहेको अवस्ामा पति िागररकको अतभभावकको है तसयिले अपराध पीतििलाई उि क्षतिपूतिि
प्रदाि गिे कििव्य राज्यको हुिे, पीतििकको जीवि तिवािहको लातग क्षतिपूतिि पाउिुपिे , सो
क्षतिपूतिि य्ेि (adequate) हुिपु िे र तिजको पुिस्ापि (rehabilitation) ित्काल हुि ु पिे
एवम् त्यसिो क्षतिपूतिि र पुिस्ापि राज्यले िै गिुि पिे, पीिकबाट सरकारी तबगो सरह
असुल उपर गिे सम्बन्धमा उपयुि कािूिी व्यवस्ा लागू गिि सक्िे र क्षतिपूतिि रकम
एउटा छु ट्टै कोषको स्ापिा गरी सो कोषबाट ित्काल उपलदध गराउि र सो रकम
पीिकबाट असुल उपर गिे गराउिे व्यवस्ा तमलाउि य्ाशीघ्र आवश्यक र उपयुि
पूवािधारको तिमािण गिुि गराउिु भिी िेपाल सरकार, प्रधािमन्री ि्ा मजन्रपररषद्को
कायािलयमा लेखी पठाउिु भिी फैसला गरे को पा्न्छ। सो वाहेक ्ुप्रै मुद्दामा पीतिि
राहिकोषको सम्बन्धमा प्रतिपादि भएका िजजर तसद्धान्िले समेि यसको स्ापिा गिि
सरकारलाई झकझकाएको दे जखन्छ। फलसवरुप फौजदारी कसूर (सजाय तिधािरण ि्ा
कायािन्वयि) ऐि २०७४ को दफा ४८ ले यसलाई मूिि रुप ददएको छ।
ु को व्यवस्ा
ख. पीतिि राहि कोष सम्बन्धी अन्य मुलक
वेलायिमा सि् १९६४ मा The British Compensation Scheme भिी अपराध
पीतििको लातग क्षतिपूतििको प्रावधाि ल्या्एको त्यो। पतछ १९९० मा Criminal Injuries
Compensation Scheme

भिी सिं शोधि गररएको पा्न्छ।उि प्रावधािमा अतधकिम ५

लाख पाउण्ि सम्मको सीमा तिधािरण गररएको र एक अध्ययि अिुसार वेलायिले वषेिी ५०
तमतलयि पाउण्ि भन्दा बढी खचि गिे गरे को पा्न्छ। अमेररकाको सिं घीय कािूिको रुपमा
Victims of Crime Act, 1984 ले

Crime Victims Fund (CVF) को स्ापिा गरे को

दे जखन्छ।जसमा खासगरी सिं घीय अदालिले गरे को दण्ि र जररवािा, धरौटी रकम, कारागार र
महान्यायातधविाले व्यवस्ा गरे को रकम जम्मा गररन्छ। अमेररकामा प्रत्येक राज्यले समेि
अलग अलग कोषको व्यवस्ा पति गरे को पा्न्छ। जसिैाः The Virginia Victims Fund
(VVF)। यसै गरी भारिमा Code of Criminal Procedure Sec. 357A ले Central Victim
Compensation Fund (CVCF) को स्ापिा गरे को छ भिे प्रत्येक राज्य ि्ा Union
Territories ले पति केन्ि सरकारसुँगको समन्वयमा अपराध पीतििको लातग कोष खिा गिि
सक्िे दे जखन्छ। हाल २४ राज्य ि्ा ७ वटा union territories ले Victim Compensation
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Scheme ल्याएका छि। जसिो Maharashtra Victim compensation scheme, 2014। भारिमा
CVCF ले अपराध पीतििको लातग क्षतिपूतििको न्यूििम अिं क िोकेको दे जखन्छ। जसिोाः24
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acid attack Rs. 3 lakhs
Rape Rs. 3 lakhs
Physical abuse of minor Rs. 2 lakhs
Rehabilitation of victim of Human Trafficking Rs. 1 lakh
Sexual assault(Excluding rape) Rs. 50,000/Permanent Disability(80% or more) Rs. 2 lakhs
Death Rs. 2 lakhs
Partial Disability (40% to 80%) Rs. 1 lakh
Burns affecting greater than 25% of the body (excluding Acid Attack cases) Rs. 2
lakhs
Loss of fertility Rs. 50,000/Loss of fetus Rs. 1.5 lakhs
Women victims of cross border firing:
(a) Death or Permanent Disability (80% or more) Rs. 2 lakhs
(b) Partial Disability Rs. 1 lakh
– Note: If the victim is less than 14 years of age, the compensation shall be
increased by 50% over the amount specified above the Amount of
Compensation.

ग. िेपालमा पीतिि राहि कोष
फौजदारी कसूर (सजाय तिधािरण ि्ा कायािन्वयि) ऐि, २०७४ को दफा ४८ ले
पीतिि राहि कोष खिा गिुि पिे भिी कािूिी व्यवस्ा गरे को दे जखन्छ।जसमा कसूरबाट
पीतििलाई राहि उपलव्ध गराउि पीतिि राहि कोष िामक एक कोष खिा गररिेछ।उि
कोषमा अदालिको फैसला बमोजजम जररवािा वापि असूल उपर भएको वा अपराध सिं हहिा
बमोजजम कैद वसिु पिे कसूरदार कैद िवसी कैद वापि जररबािा तिरे को रकममध्ये पचास
प्रतिशि रकम िेपाल सरकारले जम्मा गिुि पिे। सो वाहेक कािूि बमोजजम व्यवस्ा भएको
रकम वा िेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम वा अन्य कुिै श्रोिबाट प्राप्त भएको रकम समेि
उि कोषमा जम्मा हुिे व्यवस्ा भएको पा्न्छ।25 कोषको सिं चालि, पीतििको वगीकरण,
कोषबाट पीतििलाई दद्िे राहि रकमको आधार, सो रकमको हद ि्ा हविरण प्रकृया
सम्बन्धी अन्य कायिहवतध िोहकए वमोजजम हुिेछ26 भन्ने व्यवस्ा भएकोले िेपाल सरकारले
विाएको तियममा व्यवस्ा भए बमोजजम हुिे दे जखन्छ।

24
25
26

http://mha.gov.in/MHA1/Par2017/pdfs/par2016-pdfs/ls-010316/847.pdf visited on April 22,2018.
फौजदारी कसूर (सजाय तिधािरण ि्ा कायािन्वयि) ऐि २०७४ दफा ४८ को उपदफा (२)।

ऐजि, दफा ४८ को उपदफा (३)।
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९. तिष्कषि
प्रसिुि सिं हहिाले क्षतिपूतिि सम्बन्धमा केही फराहकलो व्यवस्ा गरे को छ। कािूिमा
पयािप्त

व्यवस्ा

भएपति

अिुसन्धािकिाि,

प्रहरी,

अतभयोजिकिाि

सरकारी

वहकल

पीतििले

उजचिलाई पति य्ासमयमा त्यसिफि सजग र सु-सुजचि गराउिै पिे हुन्छ। क्षतिपूतिि तिधािरण
गिे प्रकृया, मापदण्ि ि्ा कोषको सिालि, पीतििको वगीकरण, कोषबाट पीतििलाई दद्िे
राहि रकमको आधार, त्यसिो रकमको हद ि्ा हविरण प्रकृया सम्बन्धी आवश्यक पिे
कायिहवतध िआएसम्म ऐिको कुिै पति प्रावधाि कृयाजशल िहुिे भएकोले ित्काल सो को व्यवस्ा
हुिपु िे दे जखन्छ। फैसला हुुँदा अतभयुिले सफाई पाएमा ३५ ददितभर अतभयुिलाई वा राहि
कोषमा आफूले पाएको क्षतिपूतिि रकम हफिाि गिुि पिे र िगरे ६० ददितभर जायजे्ाबाट भराई
ददिुपिे व्यवस्ा पीतििशास्त्रीय दृहिकोणबाट अत्यन्ि अव्यवहाररक छ। यसलाई एकाध अपवाद
अवस्ामा बाहे क सामान्य प्रावधाि बिा्िु हुुँदैि, हकिहक अतभयुिले सफा् पाउुँदैमा, तिजको
क्षतिपूतिि तििे आत्िक है तसयि िभएको वा पीिकको पहहचाि हुि िसकेको वा पीिक फरार
रहेको अवस्ामा अपराध िैं भएको छै ि भिी भन्न तमल्दै ि। राज्यको अिुसन्धाि गिे तिकायको
कमी कमजोरीको जशकार पीतिि हुि ु हुुँदैि। २०७५ भाि १ दे जखिैं क्षतिपूतििको प्रावधाि
कायािन्वयिमा आउिे भएकोले कोषको सिं चालि, पीतििको वगीकरण, कोषबाट पीतििलाई दद्िे
राहि रकमको आधार, सो रकमको हद ि्ा हविरण प्रकृया सम्वन्धी अन्य कायिहवतध िेपाल
सरकारले विाएको तियममा व्यवस्ा भए बमोजजम हुिे भएकोले ित्काल सम्वजन्धि तिकायको
ध्याि जािै पिे हुन्छ। सिं हहिा लागू भएपतछ व्यवहाररक प्रयोगको अिुभव र सवोच्च अदालिले
प्रतिपादि गिे तसद्धान्ि समेिको आधारमा यसमा रहेका समसयाको समाधाि क्रमशाः हुिे अपेक्षा
गिि सहकन्छ।
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पुनःस्थापकीय न्याय र सं हितामा यस सम्बन्धी व्यवस्था
-केशरी राज पण्डित
१. हवषय प्रवेशः
परम्परागत फौजदारी न्यायले अपराध गने व्यण्ि पहिचान गने, कानून बमोण्जमको
सजाय ननधाारण गने र कैद सजाय िुने ठिरे को व्यण्िलाई कारागारको ढोका नित्र पुर्याएर
हवश्राम नलने गदाछ। कसूर गने व्यण्ि पहिचान गना सहकयो, उसलाई कानून बमोण्जम दोषी ठिर
गना सहकयो र दोषी ठिरे को व्यण्िलाई कारागार पठाएर सजाय कायाान्वयन गना सहकयो िने
अनुसन्धान, अनियोजन र न्याय सम्पादन गने तीनवटै ननकायले सफलता प्रानिको अनुिनू त
गदाछन्। समहिमा न्याय प्रशासन प्रिावकारी छ िने े सन्दे श प्रवाहित िुने गदाछ। यसरी िेदाा
“परम्परागत

फौजदारी

न्यायको

यात्रा

कारागारको

ढोकामा

पुगेर

टु ण्गन्छ”

िने े

दे ण्िन्छ।फौजदारी न्यायको यो स्थाहपत पररनधनित्र अपराधबाट पीनित व्यण्ि र अपराधमा सं लग्न
व्यण्िको

सरोकार,

इच्छा,

आकांक्षा

वा

आवश्यकतालाई

कुनै

िास

स्थान

ददइएको

पाइदै न।कानूनी प्रणालीले अपराध पीनितलाई बढीमा न्यायको दोस्रो सरोकारको रुपमा नलन्छ।1
फौजदारी अपराध राज्यको सरोकारको हवषय िो, राज्यका ननण्ित अङ्गले यसलाई जसरी
सम्बोधन गना चािन्छन् त्यिी नै न्याय िो, त्यसलाई सभ्य नागररकले स्वीकार गनुा पदाछ िने े
कुरालाई परम्परागत रुपमा फौजदारी न्यायको नसद्धान्त बनाइएको छ। आफू उपर घटे को
आपरानधक घटनाबाट शारीररक, माननसक, िौनतक, पाररवाररक वा सामाण्जक क्षनत, आघात, िानन
नोक्सानी वा बञ्चना सिनु परे को व्यण्ि वा समुदायले न्यायको नाउँमा के चािन्छ िन्ने प्रनकोको
उत्तर यो प्रणालीले ददन िोजेको पाइदै न।
कुनै पनन फौजदारी कायाले व्यण्ििरुका बीचको सम्बन्धलाई िलबलाउँ छ। अपराधले

हवग्रेको सम्बन्धको प्रनतनननधत्व गदाछ।2 अपराधले चोट पुर्याउँछ। पीनितले पीिा सिनु पने
िुन्छ। त्यस्तो अमुक काया वा घटना कानूनद्वारा वण्जात वा ननषेनधत नथयो नथएन िने े कुरा गौँण
िो। अकााको घरमा आगो लगाउने काया कानूनद्वारा ननषेध नगररए पनन घरमा आगलागी
गराइँदाको पीिा वा घरधनीले बेिोनुा पने िानन नोक्सानीको मात्रा र कठोरतामा फरक पने िुँदैन।
घटनाबाट पीनितलाई तत्काल औषधी उपचार, बस्ने िाने प्रबन्ध, सुरक्षाको प्रत्यािूनत एवं
मानवोण्चत व्यविारको आवश्यकता परे को िुन्छ। अमुक घटनामा कुन कानूनको उल्लं घन ियो,


कायाकारी ननदे शक, राहिय न्याहयक प्रनतष्ठान।

1

“…. (T)he legal system usually considers those victimized as, at best, a secondary concern of justice.“ Zehr, Howard –
The Little Book of Restorative Justice, Good Books, New York, 2015, p. 32.
ibid p. 29

2
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घटनामा कसको सं लग्न नथयो र कसूरमा सं लग्न व्यण्िलाई प्रिरीले पक्राउ गर्यो गरे न िन्ने प्रनको
पीनितको पहिलो ण्जज्ञासा वा सरोकारको हवषय निुन सक्छ। पीनितको पहिलो सरोकार मानवीय
उद्धार र राित अनन सुरण्क्षत जीवन यापनको प्रत्यािूनत िुन ु स्वािाहवक िुन्छ। कनतपय अवस्थामा
पररवारसँगको पुननमालन र समाजमा पुनःस्थापना पीनितको पहिलो प्राथनमकता रिे को िुनसक्छ।
तर परम्परागत फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीनित व्यण्ि, पीनितको पररवार र पीनितको
समुदायलाई अमुक फौजदारी घटनाबाट परे को पीिा सम्बोधन गने हवषय ओझेलमा परे को
छ।अहिलेसम्मको फौजदारी न्याय प्रणालीले फौजदारी कसूर प्रनतको प्रनतकृया कसूरको कानूनी
पररिाषा, कसूरदारको पहिचान र कसूरदारलाई कानून बमोण्जमको सजायसम्ममा नै सीनमत गरे को
अवस्था छ।
यसै गरी घटनामा सं लग्न कसूरदारको कायाको कारणबाट कसूरदारमा आण्श्रत पररवार
तथा ननजसँग सम्बण्न्धत समुदायका व्यण्िमा परे को प्रनतकूल असर र त्यसलाई सम्बोधन गने
उपाय एवं सजाय ि ुिान गररसके पनछ कसूरदारको पुनःस्थापना जस्ता हवषयलाई पनन मौजुदा
फौजदारी न्याय प्रणालीले मित्व ददएको पाइदै न।
परम्परागत फौजदारी न्याय प्रणालीद्वारा ओझेलमा पाररएका हयनै हवषयिरुलाई सम्बोधन
गना र यसमा अनुिव गररएका न्यूनतालाई पूरा गना पुनःस्थापकीय न्यायको नसद्धान्त, मान्यता र
व्यविारिरु अगानि ल्याइएको पाइन्छ। पुनःस्थापकीय न्यायले अपराध पीनितलाई केन्र हवन्दूमा
रािेर न्यायको िोजी गने प्रयास गदाछ। अकााको अस्वीकाया कायाको पररणाम स्वरुप पीनितले
सिनु परे को क्षनत, िानन नोक्सानी वा प्रनतकूलताबाट बचाउन पीनितलाई तत्काल अन्तररम राित
उपलब्ध गराउने, आपरानधक घटनाको बारे मा पीनितलाई सत्य तथ्य थािा पाउने पररण्स्थनत
नसजाना गने, आपरानधक घटनाबाट हवस्थाहपत िएको अवस्थामा पीनितलाई ननजको पररवारसँग
पुननमालन र समाजमा पुनःस्थापना गराउने तथा क्षनतपूनता सहितको न्याय पाउने पीनितको िक
प्रचलनको माग गना सक्ने गरी “पीनितलाई सशि गराउनु”3का साथै पीनितको सं वैधाननक र
कानूनी िकको पूणा पररपालना गराउने कुरा पुनःस्थापकीय न्याय अन्तगात सम्बोधन गररने
गररन्छ।
यसै गरी पीिक वा कसूरदारको सन्दिामा पनन अवस्था अनुसार पीिकको उपचार, उसको
आफ्नै ज्यान र सम्पण्त्त तथा उसमा आण्श्रत पररवारको सुरक्षा, पररवारसँग सम्पका र पुननमालन,
सुधार गृिको सेवामा पिुँच, आफ्नो काया प्रनतको ण्जम्मेवारी बोध र पिातापको िावना जागरण,

3

Restorative Justice in New Zealand Best Practice, Ministry of Justice, Wellington, 2004, p.25
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सामुदाहयक सेवा वा सजाय स्थगन जस्ता उपायबाट सामाण्जकीकरण र समाजमा पुनःस्थापना
जस्ता हवषयलाई पुनःस्थापकीय न्यायको क्षेत्रनित्र समावेश गररएको िुन्छ।
यसका अनतररि कुनै पनन अपराधजन्य घटनाबाट त्यस्तो घटना िएको समुदायका
सदस्यिरु पनन पीनित िुन पुगेका िुन्छन्। कसूरदार र कसू रबाट प्रत्यक्ष पीनित व्यण्ि समुदायकै
सदस्य रिे का िुन्छन्। आफ्ना सदस्यिरुका बीचको अहप्रय वा अस्वीकाया कायाको पररणाम स्वरुप
समुदायका अन्य सदस्यिरु पनन परोक्ष रुपमा पीनित बने  पुगेका िुन्छन्। न्याय प्रणालीले यस्तो
परोक्ष पीिाको समेत समाधान गनुा पने िुन्छ। यिी मान्यता अन्तगात पुनःस्थापकीय न्यायको
सन्दिामा समुदायको सरोकार र सं लग्नतालाई समेत मित्वका साथ आत्मसात गररएको िुन्छ।
फौजदारी न्याय प्रणालीमा अनुिव गररएका न्यूनता वा कमी कमजोरीिरुको सम्बोधन
गने उद्देश्यले केिी दशक अगानिदे ण्ि पुनःस्थापकीय न्यायलाई फौजदारी न्याय प्रणालीको
पररपूरकको रुपमा प्रस्तुत गररएको दे ण्िन्छ।िाम्रो सन्दिामा िे दाा कसूर स्वीकार गने कसूरदारलाई
सजायमा पूणा वा आंण्शक छु ट ददने4, पीनितलाई पुनःस्थापना गराउने तथा क्षनतपूनता उपलब्ध
गराउने5 जस्ता पुनःस्थापकीय न्यायका अवधारणा र मान्यतालाई पनछल्लो समयमा बनेका नयाँ
कानूनमा समावेश गना िोण्जएको पाइन्छ। नेपालको सं हवधानले “अपराध पीनितको िक” अन्तगात

'आफू पीनित िएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबािी सम्बन्धी जानकारी पाउने' र ‘सामाण्जक
पुनःस्थापना र क्षनतपूनता सहितको न्याय पाउने'6 पीनितको िक प्रत्यािूत गरे को छ। यसका साथै
ु ी अपराध (सं हिता) ऐन,
२०७५ साल िदौ १ गतेदेण्ि प्रारम्ि िुने गरी जारी िएका मुलक
ु ी फौजदारी कायाहवनध (सं हिता)
२०७४ (यस पनछ यस आले िमा अपराध सं हिता िननएको), मुलक
ऐन, २०७४ (यसपनछ यस आलेिमा फौजदारी कायाहवनध सं हिता िननएको) र फौजदारी कसूर
(सजाय ननधाारण तथा कायाान्वयन) ऐन, २०७४ (यसपनछ यस आले िमा सजाय ननधाारण
सम्बन्धी ऐन िननएको) ले उपयुि
ा
सं वैधाननक िकलाई व्यविारमा ल्याउने क्रममा पुनःस्थापकीय
न्यायका हवनिने  पक्षलाई यथास्थानमा ठाउँ ददएको पाइन्छ। यस आलेिमा उपयुि
ा
सं हिता र

4
5
6

लागू औषध (ननयन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १८ग, भ्रिाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५।

मानव बेचनबिन तथा ओसारपसार (ननयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १३ र १७।

नेपालको सं हवधान, धारा २१॰ अपराध पीनितको िकः (१) अपराध पीनितलाई आफू पीनित िएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा
कारबािी सम्बन्धी जानकारी पाउने िक िुनेछ।

(२) अपराध पीनितलाई कानून बमोण्जम सामाण्जक पुनःस्थापना र क्षनतपूनता सहितको न्याय पाउने िक िुनेछ।
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ऐनमा रिे का पुनःस्थापकीय न्यायसँग सम्बद्ध प्रावधानिरुको बारे मा सं ण्क्षि चचाा गने प्रयास
गररएको छ।
२. पुनःस्थापकीय न्यायका हवशेषतािरुः
उपयुि
ा
सं हिता र ऐनमा रिेका पुनःस्थापकीय न्याय सम्बन्धी प्रावधानको सन्दिामा
हववेचना गनुा पूव ा पुनःस्थापकीय न्यायका मौनलक हवशेषतािरुको बारे मा चचाा गनुा प्रासहङ्गक
िुनेछ। पुनःस्थापकीय न्यायका प्रमुि हवशेषतािरुलाई दे िाय बमोण्जम उल्ले ि गना सहकन्छ।
क)

पीनित मैत्री न्याय
पुनःस्थापकीय न्यायले अपराध पीनितलाई न्याहयक प्रकृयाको केन्रमा रािेर यस
सम्बन्धी हक्रयाकलापलाई कृयाण्शल गराउने तथा न्याय सम्पादनसँग सम्बद्ध राज्यका
अङ्गिरुलाई पररचालन गने गदाछ।न्याय प्रणालीका सबै अवयवको पहिलो दृहि अपराध
पीनितमा पुग्नु पदाछ िने े मान्यतामा पुनःस्थापकीय न्याय उनिएको िुन्छ। कुनै पनन
आपरानधक घटनाबाट असर परे को, पीिा पुगेको वा नोक्सानी बेिोना परे को पक्ष अथाात
पीनितको सबैिन्दा पहिलो आवश्यकता के िो िने े नै यसको मूल हवषय िो।
यस सन्दिामा िे दाा कुनै घटनाबाट पीनितलाई शारीररक चोट, माननसक आघात,
िौनतक क्षनत, आनथाक नोक्सानी, पाररवाररक हवछोि, समुदायसँगको सम्पका हवच्छे द आदद
मध्ये कुनै, केिी वा सबै पीिा वा असर परे को िुन सक्छ।यसै ले पीनितलाई के कस्तो
नोक्सानी, असर वा क्षनत पुगक
े ो छ िने े बारे मा बुझ्नु र त्यस्तो क्षनतलाई प्राथनमकताका
आधारमा क्रमशः पररपूनता गदल लै जानु पुनःस्थापकीय न्यायको पहिलो हवशेषता िो।

ि) कसूरदारको जवाफदे हिता ननधाारण
परम्परागत न्यायले कुनै पनन आपरानधक घटनामा सं लग्न रिेको कसूरदारलाई
कानून बमोण्जमको सजाय ददनु नै उसलाई ननजको काम प्रनत उत्तरदायी वा ण्जम्मेवार
बनाउनु िो िने े मान्यता रािेको पाइन्छ।यिी मान्यतामा आधाररत िएर सामान्यदे ण्ि जघन्य
अपराध गने कसूरदारलाई सामान्यदे ण्ि ननकै किा मात्राको सजाय ननधाारण गररदै आएको
छ। तर कसूर गरे बापत सजाय ि ुिान गनुा मात्र कसूरदारलाई ननजले गरे को कसूर प्रनतको
उत्तरदाहयत्व बोध गराउने पयााि माध्यम िोइन िने े दृहिकोण अगानि आएको छ। सजाय
ि ुिान गरे को व्यण्ि कारागारबाट ननस्कदा असल व्यण्ि िएर ननस्कन्छ िने े सै द्धाण्न्तक
आशा अनधकांश घटनामा व्यविारमा रुपान्तर िुन सकेको पाइदै न। सामान्य कसूरमा सजाय
िोगेर आएको व्यण्ि अको पटक झन ठू लो कसूरमा सं लग्न रिेको, ठू लो आपरानधक
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समूिमा सं लग्न िएको, सं गदठत अपराध जगतमा प्रवेश गरे को, आपरानधक समूि ननमााण र
पररचालन गरे को िने े जस्ता घटना वा हववरणिरु ददनददनै प्रकाण्शत िैरिे को पाइन्छ। यस
पररप्रेक्षमा िेदाा सजाय ि ुिानीले मात्र कसूरदारलाई ननजको कसूरजन्य काया प्रनत जबाफदे िी
बनाउँदो रिेनछ िने े स्पि पादा छ।
पुनःस्थापकीय न्यायमा कसूरदारलाई माननसक र िावनात्मक रुपमा नै कसूरप्रनत
ण्जम्मेवार बनाउने प्रयत्न गररन्छ। कसूरदारले आफ्नो गण्ल्त, त्रुहट वा आपरानधक काया
प्रनतको ण्जम्मेवारी स्वीकार गरी िहवष्यमा कसूर नगने प्रनतवद्धता व्यि गरे को अवस्थामा
मात्रै सुधारात्मक प्रयासको थालनी गना सहकने िुन्छ। कसूरदारले आफूले गरे को कसूरजन्य
काया प्रनतको ण्जम्मेवारी स्वीकार नगरे को, पिाताप नगरे को, आचरणमा सुधार गने कबुल
नगरे को अवस्थामा उसका हवरुद्धको अनियोग स्थाहपत गरे र सजाय िोग्न पठाउँदा पनन
सजाय ि ुिान गरे र फकादा उ झन कठोर, ननदायी वा ियावि रुपमा समाजमा फकाने र
दडिको सुधारात्मक उद्देश्य परास्त िुने गरे को सन्दिामा पुनःस्थापकीय न्यायले कसू रदारलाई
माननसक रुपमा नै कसूर प्रनत ण्जम्मेवार गराउने उद्देश्य रािेको िुन्छ।
ग) समुदायको सििानगता
कसूरदार र पीनित दुवै समुदायका सदस्य िुन्छन्। कसूरको प्रत्यक्ष असर पीनित
व्यण्िले मात्र सिनु पने निई पीनितका पररवार, कसूरदारको पररवार तथा कनतपय
अवस्थामा पीनित र कसूरदारको समुदायले समेत सिनु पने िुन्छ।तर परम्परागत न्याय
प्रणालीले न्याय प्रकृयामा समुदायको सं लग्नतालाई ननकै कम स्थान ददएको छ। समुदायका
सदस्यिरु अमुक आपरानधक घटनाबाट प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुपमा पीनित बने  पुगेका िुन्छन्
तर त्यस्तो पीिाको सम्बोधनमा समुदायका सदस्यलाई सं लग्न गराइएको िुँदैन। यसले गदाा
समुदाय न्याहयक प्रकृयामा आफू नतरष्कृत वा बहिस्कृत िएको अनुिव गदा छ। न्याय प्रणाली
प्रनत गुनासो गदाछ। अहवश्वास गदाछ।
यो न्यूनता िटाउन पुनःस्थापकीय न्यायमा प्रारम्िदे ण्ि नै समुदायको सं लग्नतालाई
स्थान

ददइएको

िुन्छ।न्याय

प्रकृयामा

समुदायका

सदस्यिरुलाई

सं लग्न

गराइन्छ।

उनीिरुको सहक्रय सििानगता िोण्जन्छ। पीनित र कसूरदारको पुनःस्थापनामा समुदायको
सििानगतालाई ठाउँ ददइन्छ। पीनितको तत्कालको र पनछसम्मको आवश्यकता, कसू रदारको
जबाफदे हिता एवं

समाजको

सरोकार सम्बोधन गना समुदायका सदस्यलाई सण्म्मनलत

गराइन्छ। यसबाट पीनितको पुनःस्थापना, कसूरदारको जबाफदे हिता ननधाारण, पुनःस्थापना
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वा पुननमालन र समाजमा शाण्न्त स्थापना एवं कानूनको शासनको प्रिावकाररतामा मद्दत
पुग्दछ।यो सििानगतामूलक न्याय प्रकृया िो।न्याय प्रकृयामा समुदायको सहक्रय सििानगता
पुनःस्थापकीय न्यायको अको हवशेषता िो।
घ) राज्य सं यन्त्रसँगको हक्रयाशील सम्पका
पुनःस्थापकीय न्यायले परम्परागत न्याय प्रणालीलाई प्रनतस्थापन गने िोइन। मौजुदा
फौजदारी न्याय सं यन्त्र हवस्थाहपत िुने पनन िोइन। प्रचनलत कानूनको सीमािन्दा बाहिर गएर
यो प्रकृया हक्रयाशील िुने पनन िोइन। सबै कसूरमा र कसूरसँग सम्बण्न्धत सबै अवस्थामा
पुनःस्थापकीय न्याय प्रहक्रया उपयुि िुने वा स्वीकाया माननने पनन िोइन। अपराध पीनित र
कसूरदार दुवै पक्षले सियोग गरे को अवस्थामा मात्र यो प्रहक्रया अबलम्बन गना सम्िव िुने
िो। कसूरदारले कसूरमा सं लग्नता, कसूर प्रनतको जवाफदे हिता र पुनःस्थापकीय न्यायको
प्रहक्रया स्वीकार नगरे को अवस्थामा यो प्रहक्रया अगानि बढ्न सक्दै न। यस्तो अवस्थामा
परम्परागत फौजदारी न्याय प्रणाली र न्याहयक प्रहक्रया नै अनुशरण गररन्छ। यसरी पक्षिरुले
सियोग नगरे को अथवा पक्षिरुको सियोग नरिे को अवस्थामा न्याय प्रहक्रयासँग सम्बद्ध राज्य
सं यन्त्र (अनुसन्धानकताा, अनियोजनकताा

र अदालत) सबै यथावत हक्रयाशील रिनु पने

िुन्छ।
यसै गरी पुनःस्थापकीय न्यायको प्रहक्रया अबलम्बन गररएको अवस्थामा पनन न्याय
प्रशासनसँग सम्बण्न्धत राज्य सं यन्त्रका अवयविरुको हक्रयाशील र समन्वयात्मक सियोग
आवश्यक िुन्छ। राज्य सं यन्त्रको अनुपण्स्थनत, असं लग्नता वा पाथाक्यबाट पुनःस्थापकीय
न्यायको प्रहक्रया सफल िुन सक्दै न। राज्य सं यन्त्रको सहक्रय सम्पका र सििानगता
पुनःस्थापकीय न्यायको अको हवशेषता रिेको छ।
ङ) न्याय प्रणालीमा सुधार
पुनःस्थापकीय न्यायको मूल हवशेषता िनेको यसले परम्परागत न्याय प्रणालीमा
अनुिव गररएका न्यूनताको पररपूनता गरी न्याय प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ िने े नै िो। न्याय
प्रणालीमा अनुिव गररएका प्रहक्रयामा हढलाई, कायाहवनधको जहटलता, समय र स्रोत दुवै
पक्षमा िण्चालोपन, पररणामको अननण्ितता जस्ता कुराले गदाा समस्त न्याय प्रणाली, अदालत
व्यवस्थापन र मुद्दाको प्रहक्रया प्रनतको घट्दो जनहवश्वासलाई सम्बोधन गना पुनःस्थापकीय
न्यायले मद्दत गदाछ। फौजदारी घटना वा कसूरसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार राख्ने पीनित,
कसूरदार, समुदायका सदस्य र न्याहयक अङ्गका व्यण्ििरुलाई न्याहयक प्रहक्रयामा सं लग्न
गराएर समस्या समाधानमा उनीिरुको प्रत्यक्ष सं लग्नता स्थाहपत गने र समन्वयात्मक ढङ्गले
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समाधान िोजेर सम्पूणा न्याय प्रणाली प्रनत अपनत्व कायम गना यसले प्रयास गदाछ।
सििानगतामूलक यो प्रहक्रयाले न्याय प्रशासन प्रनतको गुनासो घटाउन वा िटाउन मद्दत
गदाछ। समस्याको समाधान पत्ता लगाउन सरोकारवाला सबै सं लग्न िुने अवस्थामा समय
छोहटने, िचा घट्ने, पररणाममा सुननण्ितता रिने, प्रहक्रया र प्रणाली प्रनत स्वानमत्विाव बढ्ने
र न्याय प्रणाली प्रनतको जनहवश्वास बढ्न बढाउन सियोग गने पुनःस्थापकीय न्यायको थप
हवशेषता िो।
३. सं हितामा रिेका व्यवस्थािरु
अपराध

सं हिता,

फौजदारी

कायाहवनध

सं हिता

र

सजाय

ननधाारण

सम्बन्धी

ऐनमा

पुनःस्थापकीय न्यायका नसद्धान्त र व्यविार अनुकूलका धेरै प्रावधानिरु रिेका छन्। नेपालको
सं हवधानले अपराध पीनितलाई प्रत्यािूत गरे को “आफू पीनित िएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा

कारबािी सम्बन्धी जानकारी पाउने” र“सामाण्जक पुनःस्थापना र क्षनतपूनता सहितको न्याय पाउने”
िक व्यविारमा प्रचलन गराउने सन्दिामा यी प्रावधानिरुको हवशेष मित्व रिे को

छ।

पुनःस्थापकीय न्यायका मानथ उल्लेण्ित हवशेषतािरुको सन्दिामा यी सं हितािरुमा िएका कानूनी
प्रावधानलाई केलाउँदा ननम्नानुसारको ण्चत्र दे िापदाछ।
3.1 पीनित मैत्री व्यवस्थािरु
क) मुद्दाको कारबािीको जानकारी र क्षनतपूनता पाउने िक िुने
नेपालको सं हवधानले अपराध पीनित प्रत्येक व्यण्िलाई आफू पीनित िएको मुद्दाको
अनुसन्धान तथा कारबािी सम्बन्धी जानकारी पाउने तथा सामाण्जक पुनःस्थापना र क्षनतपूनता
सहितको न्याय पाउने िक प्रत्यािूत गरे को छ। सं हवधानले अपराध पीनितलाई सुननण्ित
गरे को उपयुि
ा
मौनलक िक प्रचलनको क्रममा अपराध सं हिताको पररच्छे द २ मा अपराध
पीनितलाई मुद्दाको कारबािीको जानकारी पाउने तथा सामाण्जक पुनःस्थापना र क्षनतपूनता
पाउने िक िुने कुरालाई फौजदारी न्यायको सामान्य नसद्धान्तको रुपमा स्वीकार गररएको
छ।7 सं हितामा फौजदारी न्यायका सामान्य नसद्धान्त अन्तगात समावेश गररएको यो प्रावधानले
कुनै पनन अपराधबाट पीनित व्यण्िलाई आफूसँग सम्बण्न्धत अपराधको अनुसन्धान गने
ण्जम्मेवारी तोहकएको कुनै पनन पदानधकारी वा ननकायले गरे को अनुसन्धान तथा कारबािी

7

ु ी अपराध (सं हिता) ऐन, २०७४, दफा ३२॰ अपराध पीनितलाई मुद्दाको कारबािीको जानकारी र क्षनतपूनता पाउने िक
मुलक

िुनेः (१) अपराध पीनितलाई आफू पीनित िएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबािी सम्बन्धी जानकारी पाउने िक िुनेछ।

(२) अपराध पीनितलाई कानून बमोण्जम सामाण्जक पुनःस्थापना र क्षनतपूनता सहितको न्याय पाउने िक िुनेछ।
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सम्बन्धी जानकारी पाउने िक सुननण्ित गरे को छ िने अनुसन्धान अनधकारी वा ननकाय उपर
अपराध पीनितलाई यस्तो जानकारी ददनु पने कताव्य नसजाना गरे को छ। कुनै कसूरको
सम्बन्धमा सरकारी वकीलले मुद्दा नचलाउने ननणाय गरे मा त्यसको जानकारी अपराध
पीनितलाई ददनु पने गरी फौजदारी कायाहवनध सं हिताले अनुसन्धान अनधकारीको कताव्य
तोकेको छ।8
आफू हवरुद्ध िएको आपरानधक घटनाको बारे मा सत्य कुरा थािा पाउने र त्यस्तो
घटनाको हवषयमा अनधकार प्राि अनधकारीले गरे को कारबािीको अवस्था बारे मा यथाथा
जानकारीमा अपराध पीनितको पिुँच स्थाहपत गराउने पुनःस्थापकीय न्यायको मान्यता
अन्तगात यसलाई नलनु पने िुन्छ।
ि) क्षनतपूनता र अन्तररम राित सम्बन्धी व्यवस्था
अपराध सं हितामा अपराध पीनितले कसूरदारबाट क्षनतपूनता पाउने सम्बन्धमा हवस्तृत
रुपमा उल्ले ि िएको पाइन्छ। सं हिताले क्षनतपूनतालाई सजायका हवनिने  प्रकारिरु मध्ये
एउटा

प्रकारको

रुपमा

स्वीकारे को

छ।9

सं हिताद्वारा

पररिाहषत

हवनिने 

कसूरिरुमा

कसूरदारलाई कानून बमोण्जमको सजायका अनतररि कसूरदारबाट अपराध पीनितलाई हवगो
बमोण्जमको वा मनानसव क्षनतपूनता िराइददनु पने प्रावधान अपराध सं हितामा रिे को छ।10
यसै गरी कसूरदारबाट पीनितलाई अन्तररम क्षनतपूनता वा राित रकम नतना अदालतले
आदे श ददन सक्ने कुरालाई पनन सं हितामा स्थान ददइएको छ।11 तर यो प्रावधान िने
ु ी फौजदारी कायाहवनध (सं हिता) ऐन, २०७४, दफा ४१. जािेरवाला वा पीनितलाई सूचना ददनु पनेः कुनै कसूरको
मुलक

8

सम्बन्धमा दफा ३१ को उपदफा (३) बमोण्जम मुद्दा नचलाउने ननणाय िएमा अनुसन्धान अनधकारीले त्यसको कारण
सहितको सूचना जािेरवाला वा पीनितलाई यथाशीघ्र ददनु पनेछ।

ु ी अपराध (सं हिता) ऐन, २०७४, दफा ४०॰ सजायका प्रकारः (१) यस ऐनमा उल्लेण्ित कसूर गरे बापत िुने सजाय
मुलक

9

दे िाय बमोण्जम िुने छन्।
(ङ) क्षनतपूनता

10

ऐजन, दफा ७३, दफा ९९, दफा १२७, दफा १३६, दफा १४५, दफा १५३, दफा १६९, दफा १८६, दफा १९८,

दफा २०४, दफा २०८, दफा २१७, दफा २२८, दफा २३९, दफा २५४, दफा २८२, दफा २८५, दफा ३०३, दफा
३०७।
11

ऐजन, दफा ४८. अन्तररम क्षनतपूनताको लानग आदे श ददन सक्नेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेण्िएको िए तापनन

कुनै कसूर िएको कारणबाट पीनित व्यण्ि वा ननजमा आण्श्रत व्यण्िलाई तत्काल उपचार गराउनु पने िएमा वा क्षनतपूनता
वा कुनै प्रकारको राित रकम ददनु परे मा त्यस्तो व्यण्िलाई औषधोपचार गराउन वा अन्तररम रुपमा क्षनतपूनता वा राित
राित रकम नतना अदालतले त्यस्तो कसूरको अनियोग लागेको व्यण्िलाई आदे श ददन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोण्जम आदे श िएकोमा त्यस्तो अनियोग लागेको व्यण्िले त्यस्तो क्षनतपूनता वा रकम पीनित वा ननजमा
आण्श्रत व्यण्िलाई तुरुन्त उपलब्ध गराउनु पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोण्जमको आदे श बमोण्जम क्षनतपूनता वा रकम उपदफा (२) बमोण्जम उपलब्ध गराउन नसकेमा पीनित

वा ननजका आण्श्रत व्यण्िलाई फौजदारी कसूरमा सजाय ननधाारण र कायाान्वयन सम्बन्धी प्रचनलत कानून बमोण्जम स्थापना
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सै द्धाण्न्तक रुपमा नै अनमल्दो दे ण्िएको छ। सं हिताले सामान्य नसद्धान्त अन्तगात दफा १२
मा “कुनै कसूरको अनियोग लागेको व्यण्िलाई त्यस्तो कसूर गरे को प्रमाण्णत निएसम्म

कसूरदार माननने छै न” िने े स्पि उल्ले ि गरे को िुँदािुँदै दफा ४८ मा पीनितको उपचार
िचा, अन्तररम क्षनतपूनता वा राित रकम कसूरको अनियोग लागेको व्यण्िलाई नतना लगाउने
ु ाई सम्बन्धी स्थाहपत नसद्धान्त, सं हवधानले प्रत्यािूत गरे को
गरी गररएको व्यवस्था स्वच्छ सुनव
न्याय सम्बन्धी िक,12 र सं हिता आफैंले उद्घोष गरे को फौजदारी न्यायका नसद्धान्तको समेत
प्रनतकूल दे ण्िएको छ। तथाहप अनियोग लागेको व्यण्िबाट त्यस्तो क्षनतपूनता, राित वा
उपचार िचा उपलब्ध िुन नसकेको अवस्थामा पीनित राित कोषबाट त्यस्तो अन्तररम
क्षनतपूनता वा राित उपलब्ध गराइददने व्यवस्था िने पुनःस्थापकीय न्यायले पररकल्पना गरे को
पीनित मैत्री व्यवस्था बमोण्जमको प्रावधान िने े दे ण्िएको छ।
क्षनतपूनता सहितको न्याय पाउने अपराध पीनितको सं वैधाननक िक सं रक्षणको
नसलनसलामा फौजदारी कायाहवनध सं हितामा हवनिने  कायाहवनधिरु उल्ले ि िएको पाइन्छ।
अपराध पीनितलाई कसूरदारबाट क्षनतपूनता िराइददने क्रममा सरकारी वकीलले अनियोगपत्र
दायर गदाा अनियोगपत्रमा अन्य कुराका अनतररि कसूरदारबाट पीनितलाई क्षनतपूनता िराई
ददनु पने अवस्थामा क्षनतपूनताको रकम समेत िुलाउनु पने13 िनी सं हितामा स्पि उल्ले ि
िएको छ।
अपराध पीनितलाई कसूरदारबाट क्षनतपूनता िराई ददने कुरालाई सं हिताले ननकै
मित्वका साथ नलएको िने े कुरा फौजदारी कायाहवनध सं हिताको दफा ७२ मा रिे को
अनियुिसँग अदालतले पुपक्ष
ा को क्रममा धरौट वा जमानतको रकम तोक्दा हवचार गनुा पने
हवनिने  आधारिरु मध्ये अनियुिले व्यिोनुा पने क्षनतपूनताको रकमलाई समेत एउटा आधार

िएको पीनित राित कोषबाट क्षनतपूनता वा राित रकम उपलब्ध गराउन अदालतले आदे श ददनेछ र त्यसरी उपलब्ध
गराइएको रकम त्यस्तो अनियोग लागेको व्यण्िबाट असुल उपर गरी त्यस्तो कोषमा सोधिनाा गनुा पनेछ।
12

नेपालको सं हवधान, धारा २०. न्याय सम्बन्धी िकः (५) कुनै अनियोग लागेको व्यण्िलाई ननजले गरे को कसूर प्रमाण्णत

निएसम्म कसूरदार माननने छै न।
13

ु ी फौजदारी कायाहवनध (सं हिता) ऐन, २०७४, दफा ३२. अनियोगपत्र दायर गनेः दफा ३१ को उपदफा (३) बमोण्जम
मुलक

मुद्दा चल्ने वा नचल्ने ननणाय गना नमनसल अध्ययन गदाा सकलिनलत सवुद प्रमाणबाट मुद्दा चल्ने पयााि प्रमाण दे ण्िएमा अनुसूची …
१ वा अनुसूची … २ अन्तगातको मुद्दा िए सम्बण्न्धत सरकारी वकीलले दे िायका हववरणिरु उल्लेि गरी अनुसूची … २०
बमोण्जमको ढाँचामा अनियोगपत्र तयार गरी म्याद नित्रै सम्बण्न्धत अदालतमा पेश गनुा पनेछः…

(ि) कसूरबाट क्षनत पुगेको व्यण्िलाई क्षनतपूनता िराई ददनु पने िए त्यस्तो क्षनतपूनताको रकम।
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बनाइएको14 बाट बुझ्न सहकन्छ।यसका साथै कायाहवनध सं हिताले ननजी हवगो वा क्षनतपूनता
िराउने कायाहवनध समेत ननधाारण गरे को छ।15 पीनितलाई क्षनतपूनता ददलाउने हवषयलाई
सं हिताले ददएको मित्व कसूरदारले मुद्दाको कारबािीको नसलनसलामा अदालतमा रािेको
धरौटी रकमबाट पीनितलाई क्षनतपूनता िराई ददन सहकने प्रावधानले समेत पुहि गदाछ।16
सं हिताले िास हकनसमका सानानतना कसूरमा मुद्दा दायर गना आवश्यक निुने
व्यवस्था गरे को छ। यस प्रावधान अन्तगात सरकारी वकीलले कुनै आपरानधक घटनाको
सम्बन्धमा मुद्दा नचलाउने ननणाय गनुि
ा न्दा पहिले अनुसन्धानको क्रममा घटनासँग सम्बण्न्धत
कुनै हवगो वरामद िएको िए त्यस्तो हवगो जफत गनुा पने र त्यसरी जफत िएको हवगो
घटनाबाट पीनितलाई हफताा ददनु पने17 िुन्छ। पीनित निएमा पीनित राित कोषमा दाण्िल
गनुा पदाछ।यसरी कुनै घटनाको सम्बन्धमा सरकारी वकीलले मुद्दा नचलाउने गरी ननणाय गरे
पनन वरामद हवगो घटनाबाट पीनित व्यण्िलाई हफताा ददलाई ददनु पने सं हिताको यो प्रावधान
समेत पीनित मैत्री रिेको छ।
अपराध सं हिता र फौजदारी कायाहवनध सं हिताले अपराध पीनितलाई ददइने क्षनतपूनता
सम्बन्धी उपयुि
ा
व्यवस्था गनुक
ा ा साथै सजाय ननधाारण सम्बन्धी ऐनले समेत अपराध
पीनितलाई कसूरदारबाट क्षनतपूनता िराई ददने कुरालाई समेटेको पाइन्छ। अदालतले
कसूरदारलाई कुनै कसूर गरे बापत सजाय ननधाारण गदाा अन्य कुराका अनतररि पीनितलाई

क्षनतपूनता सहित न्याय प्रदान गने कुरालाई पनन हवचार गनुा पने18 गरी मुद्दा िेने अनधकारीको
कानूनी कताव्य तोकेको छ।मुद्दा िेने अनधकारीले कसूरदार उपर कुनै कसू र गरे बापत सजाय

14

ऐजन‚ दफा ७२. धरौट, जमानत वा बैकलि जमानतको रकम तोक्ने आधारः (१) यस पररच्छे द बमोण्जम नलनु पने धरौट,

जमानत वा बैकलि जमानतको रकम तोक्दा दे िायको कुरा नबचार गरी मनानसव हकनसमले तोक्नु पछाः…
च) ननजलाई िएको वा िुन सक्ने सजाय र ननजले व्यिोनुा पने क्षनतपूनता,
15

ऐजन‚ दफा १६५. ननजी नबगो वा क्षनतपूनता िराउने कायाहवनधः (१) अदालतको फैसला बमोण्जम कुनै व्यण्िले नतनुा पने

ठिरे को ननजी नबगो, पीनित वा ननजको िकवालाले पाउने क्षनतपूनता वा अन्य कुनै रकम त्यसरी फैसला बमोण्जम नतनुा पने
व्यण्िलाई फैसला िएको छ महिनानित्र बुझाउनु पनेछ।
16

ऐजन‚ दफा १६६. फैसला बमोण्जमको रकम धरौटबाट असुल गनेः (१) यस पररच्छे दमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेण्िएको

िए तापनन कुनै कसूरदारले यस ऐन बमोण्जम कुनै रकम धरौट रािेको िए त्यस्तो धरौटबाट पुगेसम्म फैसला बमोण्जम
ननजले बुझाउनु पने जररबान, नबगो, क्षनतपूनता वा अन्य रकम असुल गना र िराई ददनु पनेछ।
17

ऐजन‚दफा ३४. िास हकनसमका सानानतना कसूरमा मुद्दा दायर गना आवश्यक निुनेः

(५) उपदफा (४) बमोण्जम जफत गररएको हवगो कसूरबाट पीनित व्यण्ि रिेछ िने ननजलाई र निएमा कानून बमोण्जम
स्थाहपत पीनित राित कोषमा दाण्िला गनुा पनेछ।
18

फौजदारी कसूर (सजाय ननधाारण तथा कायाान्वयन) ऐन, २०७४, दफा १३. सजायको उद्देश्य नबचार गनुा पनेः अदालतले

दे िायका कुनै वा सबै उद्देश्यलाई नबचार गरी सजाय ननधाारण गनुा पनेछः…
(ग) पीनितलाई क्षनतपूनता सहित न्याय प्रदान गने।
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ननधाारण गदाा अन्य कुराका अनतररि ननजले नतनुा पने क्षनतपूनताको रकम र नतनुा पने तररका
समेत

िुलाउनु पने19

व्यवस्था

समेत

यस

ऐनले

गरे को

छ।कुनै

कसूर

गरे बापत

कसूरदारलाई जररबानाको सजाय ननधाारण गदाा समेत अन्य कुराका अनतररि पीनितलाई नतनुा
पने क्षनतपूनताको रकम समेत हवचार गरी जररबानाको रकम ननधाारण गनुा पने20 िुन्छ।
यसका साथै कसूरदारले

पीनितलाई नतनुा पने क्षनतपूनताको रकम नतना नसक्ने गरी

जररबानाको रकम तोक्न निुने21 कुरालाई समेत ऐनले स्पि उल्लेि गरे को छ।
सजाय ननधाारण सम्बन्धी ऐनको पररच्छे द … ६ मा अपराध पीनितलाई कसूरदारबाट
क्षनतपूनता िराई ददने कायाहवनध हवस्तृत रुपमा उल्लेि गररएको छ। यस अन्तगात कुनै
कसूरको पररणाम स्वरुप पीनितको जीउ, ज्यान, सम्पण्त्त वा इज्जतमा पुगेको क्षनत बापत
अदालतले कसूरदारबाट मनानसब क्षनतपूनता िराई ददनु पने िुन्छ। क्षनतपूनताको रकम ननधाारण
गदाा (क) पीनितलाई पुगेको िौनतक, शारीररक, माननसक र िावनात्मक क्षनत, (ि)
पीनितको मृत्यु िएकोमा ननजको िकवालालाई पुगेको क्षनत, (ग) कसूरदारको आनथाक
अवस्था, (घ) पीनित तथा ननजमा आण्श्रत व्यण्िको अवस्था, र (ङ) अन्य उपयुि कुरा
समेतलाई हवचार गनुा पने गरी यस सम्बन्धी कायाहवनध तोहकएको पाइन्छ। कसूरको पररणाम
स्वरुप पीनितलाई चोटपटक लागेको िए उपचार िचा र मृत्यु िएकोमा सद्गत िचा एवं
काजहक्रया िचा समेत िराई ददनु पने, पीनितको सम्पण्त्त क्षनत गरे कोमा यस्तो वस्तु
यथाण्स्थनतमा हफताा गराई ददनु पने, सम्बण्न्धत वस्तु यथाण्स्थनतमा हफताा गराउन नसहकने
अवस्थामा त्यसको मूल्यको आधारमा क्षनतपूनता िराई ददनु पने , कसूरदारले तत्काल क्षनतपूनता
बुझाउन नसकेमा एक वषानित्र तीन हकस्तामा बुझाउन सक्ने गरी अदालतले अनुमनत ददन
सक्ने, कसूरदारले क्षनतपूनता नबुझाएमा ननजको सम्पण्त्त जायजात गरी पीनितलाई क्षनतपूनता
िराई ददनु पने, प्रत्येक कसूरदारले क्षनतपूनताको दाहयत्व बिन गनुा पने, कसूरदारले
19

ऐजन‚ दफा १७. सजाय ननधाारण गदाा िुलाउनु पने कुरािरुः यस ऐन बमोण्जम सजाय ननधाारण गदाा फैसला वा आदे शमा

दे िायका कुरािरु िुलाउनु पनेछः…

(ज) क्षनतपूनता नतनुा पने िए क्षनतपूनताको रकम, नतनुा पने अवनध, तररका र ननतरे मािुन सक्ने सजाय,
20

ऐजन‚ दफा १८. जररबानाको सजाय ननधाारण गने आधारः (२) उपदफा (१) बमोण्जम जररबाना ननधाारण गदाा दे िायका

कुरािरु समेतलाई नबचार गनुा पनेछः…

(ङ) पीनितलाई नतनुा पने क्षनतपूनता रकम,
21

ऐजन‚ दफा १९. क्षनतपूनतालाई असर नपने गरी जररबाना ननधाारण गनुा पनेः दफा १८ बमोण्जम जररबान गदाा कसूरदारले

कसूरबाट पीनित व्यण्िलाई क्षनतपूनता समेत नतनुा पने गरी जररबाना गररने िए ननजले त्यस्तो क्षनतपूनता नतना नसक्ने गरी
जररबाना गनुा िुँदैन।
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क्षनतपूनताको रकम ननतरे मा र

ननजको जायजातबाट समेत क्षनतपूनताको रकम असुल निएमा

क्षनतपूनताको रकम बापत कैद गनुा पने22 व्यवस्था यस ऐनमा गररएको छ।
ग) साक्षी वा पीनितको सं रक्षण
अपराध पीनितको पीिा र सरोकारलाई केन्रमा रािेर न्याय प्रहक्रयालाई अगानि
बढाउने पुनःस्थापकीय न्यायको मूल उद्देश्य रिेको सन्दिामा पीनितको जीउ ज्यान, सम्पण्त्त
तथा आफन्तजनको सुरक्षा प्रत्यािूनत ननकै मित्वको हवषय बन्दछ। पीनितको ज्यान तथा
सम्पण्त्तको सुरक्षा िुन नसकेको अवस्थामा पीनितलाई न्याय ददलाउने कुरा आफैंमा अथािीन
बन्दछ। यसै ले पीनित र पीनितको मुद्दाका साक्षीको सुरक्षा र सं रक्षण न्याय प्रक्रयाको
मित्वपूणा पक्ष रिे को िुन्छ। अपराध पीनित र साक्षीले आफू उपर सुरक्षा ितरा मिसुस
गरे को अवस्थामा प्रिरीलाई जानकारी गराएमा प्रिरीले ननजिरुको सं रक्षण गनुा पने व्यवस्था
फौजदारी कायाहवनध सं हिताले गरे को छ।23
अपराध पीनितको सुरक्षा सम्बन्धमा अको मित्वपूणा पक्ष िनेको पीनितको शारीररक
सुरक्षाका साथै ननजको माननसक वा िावनात्मक सुरक्षाको प्रबन्ध गनुा समेत िो। पीनित वा
साक्षीलाई सुरक्षाकमीले आफ्नो ननगरानीमा रािी िौनतक सुरक्षा प्रदान गनुा सुरक्षाको एउटा
पाटो िो िने अपराध पीनित र साक्षीको माननसक सुरक्षा प्रत्यािूत गनुा न्याय प्रणालीकै अको
पाटो िो। कनतपय आपरानधक घटनाबाट पीनित व्यण्िको पररचय सावाजननक िुन ु पीनित
प्रनत थप पीिा पुर्याउनु वा पीनित हवरुद्ध अको अपराध गनुा सरि िुन जान्छ। पीिाको यो
दुष्चक्रबाट पीनित र साक्षीलाई बचाउन पीनित र साक्षीको पररचय गोप्य राख्नु पने िुन्छ।
िाम्रो न्याय प्रणालीले हवगत एक दशकदे ण्ि नै िास प्रकृनतका मुद्दामा पीनित र साक्षीको
पररचय गोप्य राख्ने कुरालाई प्रयोगमा ल्याई सकेको छ। यसलाई फौजदारी कायाहवनध

22

ऐजन‚ दफा ४१. क्षनतपूनता िराई ददनु पने, दफा ४२. क्षनतपूनता तत्काल बुझाउनु पने, दफा ४३. प्रत्येक कसूरदारले

क्षनतपूनता व्यिोनुा पने, दफा ४५. क्षनतपूनता ननतरे कैद िुने।
23

ु ी फौजदारी कायाहवनध (सं हिता) ऐन, २०७४, दफा ११४. साक्षी र पीनितको सं रक्षण गनेः (१)अनुसूची–१ वा
मुलक

अनुसूची–२ अन्तगातको कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा साक्षी रिेको कुनै ब्यण्िलाई अदालत समक्ष उपण्स्थत िुन वा

अदालतमा वकपत्र गररसकेपनछ आप्mनो सुरक्षामा ितरा रिेको छ िने े लागेमा ननजले त्यसको कारण िुलाई सुरक्षाको
प्रबन्ध गररददन अदालत समक्ष ननवेदन ददन सक्नेछ ।

(५) कुनै िास कसूरबाट पीनित ब्यण्ि वा कुनै मुद्दाको साक्षीको रुपमा रिेका ब्यण्िले साक्षीका रुपमा रिेको कारणले

आपूmलाई पक्षबाट अनुण्चत िर त्रास वा िय िुन सक्ने वा आप्mनो ण्जउ ज्यानको सुरक्षामा प्रनतकूल असर पना सक्ने सूचना
प्राि िएमा प्रिरीले त्यस्ता साक्षीको सं रक्षण गररददनु पनेछ ।
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सं हिताले ननरन्तरता ददएको छ24। अपराध पीनित प्रनतको यो प्रवन्ध समेत पुनःस्थापकीय
न्यायको मूल्य र मान्यता अनुरुप रिेको छ।
घ) पीनित राित कोष स्थापना
अपराध पीनितलाई राित उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारबाट वा अन्य कुनै
स्रोतबाट प्राि िएको रकम र अदालतको फैसला बमोण्जम असुल िएको जररबाना वा कैद
बापतको जररबाना रकमको नेपाल सरकारले जम्मा गनुा पने पचास प्रनतशत रकमबाट पीनित
राित कोष नामक कोष ििा गररने प्रावधान25 सजाय ननधाारण सम्बन्धी ऐनमा रिे को छ।
पीनितको तत्कालको आवश्यकता पररपूनता, िानन नोक्सानीको क्षनतपूनता र पुनःस्थापनामा
पीनित राित कोष सम्बन्धी यस प्रावधानले उल्लेख्य मद्दत पुग्ने अपेक्षा गना सहकन्छ।
३.2 कसूरदारको पुनःस्थापना सम्बन्धी व्यवस्था
पुनःस्थापकीय न्याय पीनित मैत्री वा पीनित केण्न्रत रिनुका अनतररि यसले
सम्बोधन गने अको पक्ष कसूरदारलाई आफ्नो काया प्रनत ण्जम्मेवार बनाउने र कसूरदारलाई
समाजमा पुनःस्थापना गने पनन िो। अपराध सं हिता, फौजदारी सं हिता र सजाय ननधाारण
सम्बन्धी ऐनले यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई दे िाय बमोण्जम समेटेको दे ण्िन्छ।
क) फौजदारी न्यायका सामान्य नसद्धान्त अन्तगातको सं रक्षण
अपराध सं हितामा उण्ल्लण्ित, कुनै पनन व्यण्ि सक्षम अदालत वा न्यायानधकरणबाट
ु ाईबाट बण्ञ्चत निुने26, कुनै कसूरको अनियोग लागेको
िुने कारबािीमा स्वच्छ सुनव

२४

ऐजन‚ दफा १८३। पीनित वा साक्षीको पररचय गोप्य राख्न सहकनेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेण्िएको िए

तापनन कुनै िास कसूरबाट पीनित ब्यण्ि वा साक्षीको पररचय सावाजननक गदाा त्यस्तो ब्यण्ि वा साक्षीको सामाण्जक प्रनतष्ठा
वा इज्जत उपर प्रनतकूल प्रिाव पना सक्ने वा ननज उपर अनियुि वा अन्य कुनै पक्षबाट अनुण्चत िर, त्रास वा िय िुन

सक्ने वा ननजको जीउ, ज्यानको सुरक्षामा प्रनतकूल असर पना सक्ने दे ण्िएमा त्यस्तो ब्यण्ि वा साक्षीको नाम, थर, वतन

वा ननजको बाबुको नाम वा ननजको पररचय िुन सक्ने अन्य कुनै िुनलया गोप्य राख्न अनुसन्धान अनधकारीले सरकारी वहकल
माफात अदालतलाई अनुरोध गना सक्नेछ ।
25

फौजदारी कसूर (सजाय ननधाारण तथा कायाान्वयन) ऐन, २०७४, दफा ४८. पीनित राित कोष ििा गनुा पनेः (१)

कसूरबाट पीनितलाई राित उपलब्ध गराउन पीनित राित कोष नामक एक कोष ििा गररनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोण्जम ििा िएको कोषमा अदालतको फैसला बमोण्जम जररबाना बापत असुल उपर िएको वा अपराध
सं हिता बमोण्जम कैद बस्नु पने कसूरदार कैद नबसी कैद बापत जररबाना नतरे को रकम मध्ये पचास प्रनतशत रकम नेपाल
सरकारले जम्मा गनुा पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोण्जमको कोषमा उपदफा (२) बमोण्जम जम्मा गररने रकम बािेक कानून बमोण्जम व्यवस्था िएको
रकम वा नेपाल सरकारबाट अन्य कुनै स्रोतबाट प्राि िएको रकम समेत जम्मा िुनेछ।

26

ु ी अपराध (सं हिता) ऐन, २०७४, दफा १०।
मुलक
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व्यण्िलाई आफ्नो हवरुद्ध साक्षी िुन कर नलाग्ने27, कुनै कसूरको अनियोग लागेको
व्यण्िलाई त्यस्तो कसूर गरे को प्रमाण्णत निएसम्म कसूरदार नमाननने28 जस्ता फौजदारी
न्यायका सामान्य नसद्धान्त अन्तगातको व्यवस्थाले कुनै पनन फौजदारी कसूरको कसू रदारलाई
ु ाई सम्बन्धी िक प्रत्यािूत गरे को पाइन्छ। यी प्रावधानिरुले
ननष्पक्ष र स्वच्छ सुनव
कसूरदारलाई अनुसन्धान र मुद्दा सुनवाईको क्रममा घटनासँग सम्बण्न्धत यथाथा कुरा
अनिव्यि गने अवसर प्रदान गरे को िुन्छ।कसूरदारको सन्दिामा यिी नै पुनःस्थापकीय न्याय
प्रहक्रयाको प्रारम्ि नबन्दू िो।
ि) कसूरको गम्िीरता घटाउने अवस्था
कसूरदारले कसूर स्वीकार गरे को अवस्थामा मात्र पुनःस्थापकीय न्यायको प्रहक्रया
अपनाउन सहकने िुन्छ। कसूरदारले कसूर स्वीकार गरी पिाताप गरे मा कसूरदारको
पुनःस्थापना लगायतका काया अगानि बढाउन सहकन्छ। कसूरदारले कसूर स्वीकार गरी
पीनितलाई क्षनतपूनता ददएको वा ददन मञ्जुर गरे को, अदालतमा साँचो कुरा व्यि गरी न्याहयक
प्रहक्रयामा सियोग गरे को, िहवष्यमा कसूर नगने प्रनतवद्धता दे िाएको समेतका अवस्थामा
कसूरदारको आपरानधक दाहयत्व घट्न सक्छ। यस कुरालाई सं हिताले कसूरको गम्िीरता
घटाउने अवस्था अन्तगात स्पि उल्लेि गरे को छ।29
ग) सजायमा छु ट ददन सहकने
कसूरदारले आफूले गरे को कसू र स्वीकार गरी न्याहयक प्रहक्रयामा सियोग पुर्याएमा
ननजलाई कानून बमोण्जम िुनसक्ने सजायमा पचास प्रनतशतसम्म छु ट ददन सहकने प्रावधान
सं हितामा रिे को छ30। वयानको सम्झौता (Plea Bargaining / Plea Agreement)सम्बन्धी यो
प्रावधानले एकानतर अदालतमा साँचो कुरा बोलेर सिुनलयत नलन सहकन्छ िने े सं स्कृनतको
हवकास गराउने उद्देश्य नलएको पाइन्छ िने अकोनतर आफूले गरे को कसूरको बारे मा साँचो

27
28
29

ऐजन‚ दफा ११।

ऐजन‚ दफा १२।

ऐजन‚ दफा ३९ कसूरको गम्िीरता घटाउने अवस्थाः यस सं हिताको प्रयोजनको लानग दे िायका अवस्थािरु हवद्यमान रिेमा

कसूरको गम्िीरता घटाएको मानननेछः…

(ङ) कसूरदारले स्वेच्छाले कसूर स्वीकार गरे को वा त्यस्तो कसूर गरे बापत पिाताप गरे को,

(छ) कसूरदारले आफूले गरे को कसूर स्वीकार गरी पीनितलाई क्षनतपूनता ददइसकेको वा ददन मञ्जुर गरे को,
(ञ) अदालतमा साँचो कुरा व्यि गरी न्याहयक प्रहक्रयामा सियोग पुर्याएको,

(ट) कसूर स्वीकार गरी िहवष्यमा फौजदारी कसूर नगने प्रनतवद्धता व्यि गरे को,
30

ऐजन‚ दफा ४७. सजायमा छु ट ददन सहकनेः (१) कुनै कसूरदारले आफूले गरे को कसूर स्वीकार गरी त्यस्तो कसूरका

सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन, अन्य अनियुि वा त्यसको नगरोि वा मनतयारलाई पक्राउ गना वा अनुसन्धान वा अनियोजन पक्ष
वा अदालतलाई सघाउ पुर्याएमा कानुन बमोण्जम िुने सजायको बढीमा पचास प्रनतशतसम्म सजाय छु ट ददन सहकनेछ।
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कुरा व्यि गरे को अवस्थामा कसूरदारलाई सजायमा छु ट ददई समाजमा हफताा पठाउने र
पुनःस्थाहपत गराउने उद्देश्य समेत यसमा अन्तननाहित रिेको पाइन्छ।
घ) कम सजायको माग गरी अनियोगपत्र पेश गना सहकने
अपराध सं हिताले व्यवस्था गरे को कसूर स्वीकार गरी अनुसन्धानमा सियोग गने
अनियुिलाई सजायमा छु ट ददन सहकने उपयुि
ा
प्रावधानलाई व्यविारमा लै जाने प्रहक्रया
अन्तगात फौजदारी कायाहवनध सं हितामा कम सजायको माग दावी नलई अनियोगपत्र पेश गना
सहकने प्रावधान31 रिेको छ। यो प्रावधान बमोण्जम अनियुिले आफूले गरे को कसूर मात्र
स्वीकार गरे को अवस्थामा सजायमा पच्चीस प्रनतशतसम्म र अनियुिले आफू साहवत िई सो
कसूरमा सं लग्न अन्य कसूरदारलाई पक्राउ गना वा अपराध िुने स्थान दे िाउन वा कसूरसँग
सम्बण्न्धत दसी प्रमाण बरामद गना सघाउ पुर्याएमा सजायमा पचास प्रनतशतसम्म छु टको
प्रस्ताव गरी सरकारी वकीलले अनियोगपत्र दायर गना सक्दछ।अदालतले अनियुिको वयान
गराउँदा सरकारी वकीलबाट त्यसरी सजाय छु टको प्रस्ताव गररएको रिेछ िने त्यस्तो कुरा
र त्यस सम्बन्धी प्रचनलत कानू नको व्यवस्था समेत अनियुिलाई जानकारी गराउनु पदाछ।32
ङ) सानानतना कसूरमा मुद्दा चलाउन आवश्यक निुनःे
पहिलो पटक तीन िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै
सजाय िुने कुनै कसूर वा एक िजार रुपैंयाँसम्म हवगो िएको वगलीमाराको कसूर वा निक्षा
31

ु ी फौजदारी कायाहवनध (सं हिता) ऐन, २०७४, दफा ३३. सजाय कम गने माग दाबी नलई अनियोगपत्र दायर गना
मुलक

सहकनेः (१) यस पररच्छे दमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेण्िएको िए तापनन कुनै कसूरको अनियुिले अनुसन्धान अनधकारीलाई
त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गना सियोग पुर्याएमा त्यस बापत त्यस्तो अनियुिलाई कानून बमोण्जम िुने सजायमा छु ट िुन
अनुसन्धान अनधकारीले सरकारी वकील समक्ष नसफाररस गना सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोण्जम नसफाररस िई आएमा सरकारी वकीलले त्यस्तो नसफाररसलाई समेत नबचार गरी त्यस्तो
अनियुिलाई िुने सजायमा छु ट ददने प्रस्ताव गरी शता सहितको माग दाबी नलई अनियोगपत्र दायर गना सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोण्जम अनियोगपत्र दायर गदाा सरकारी वहकलले दे िाय बमोण्जमको सजाय छु टकोेे प्रस्ताव गरी
अनियोगपत्र दायर गना सक्नेछः

(क) अनियुिले आपूmले गरे को कसूर अनुसन्धान अनधकारी वा सरकारी वहकल समक्ष पूणा रुपमा स्वीकार गरी सानबती
िएमा ननजलाई िुने सजायमा पच्चीस प्रनतशतसम्म छु ट,

(ि) अनियुिले आपूm समेत सं लग्न िएको कसूरमा सानबत िई सो कसूरमा सं लग्न अन्य कसूरदार वा नगरोि वा कसूर

गराउन ननदे शन ददने मुख्य ब्यण्ि वा कसूरको सम्बन्धमा हवस्तृत तथ्य बताउन वा कसूरमा सं लग्न ब्यण्िलाई पक्राउ गना
वा कुनै सङ्गदठत वा समूिगत रुपमा िएको कसूर िए सो कसूरमा सं लग्न अन्य ब्यण्ििरु वा त्यस्तो कसूरको आपरानधक
षियन्त्र िुने स्थान दे िाउन, कसूर गना प्रयोग िुने सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण वा अन्य वस्तु वा िातिनतयार बरामद
गना वा जफत गना सघाउ पु¥याएको िए ननजलाई िुने सजायमा पचास प्रनतशतसम्म छु ट ।
32

ऐजन‚ दफा 122 को उपदफा (४)।
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माग्ने कसूर गरे को अनियुिले कसूर स्वीकार गरी िहवष्यमा त्यस्तो कसूर नगने कबुल
गरे मा सरकारी वकीलले ननजउपर मुद्दा चलाउन नपने गरी ननणाय गना सक्ने33 व्यवस्था
फौजदारी कायाहवनध सं हितामा रिेको छ। आफूले गरे को कसूर स्वीकार गरी िहवष्यमा यस्तो
कसूर नगने प्रनतवद्धता दे िाउने अनियुिलाई ननज स्वयंको प्रत्यािूनतमा समाजमा हफताा
पठाउने सं हिताको यो प्रावधान समेत पुनःस्थापकीय न्यायको मान्यता सम्मत दे ण्िएको छ।
च) धरौट वा जमानतको रकम तोक्दा अनियुि वा कसूरदारको आनथाक र पाररवाररक अवस्था
हवचार गनुा पनेः
फौजदारी

कायाहवनध

सं हितामा

रिेको

अदालतले

कुनै

मुद्दाको

अनियुि

वा

कसूरदारसँग मुद्दाको कारवािीको नसलनसलामा माग गने धरौट वा जमानतको रकम तोक्दा
अन्य कुराका अनतररि अनियुि वा कसूरदारको आनथाक तथा पाररवाररक ण्स्थनत, ननजको
उमेर र शारीररक ण्स्थनत, कसूरबाट नसण्जात पररणाम, कसूरमा साहवत िए निएको, असिाय
वा अशि अवस्था र महिला अनियुि वा कसूरदार िए गिावती वा दुधे बालबानलका रिे
नरिेको समेतका अवस्था र सन्दिालाई हवचार गरे र त्यस्तो रकम तोक्नु पने34 व्यवस्थामा
समेत अनियुि वा कसूरदारको पाररवाररक र सामाण्जक जीवन पूवव
ा त् चल्न सक्ने बनाउन
अनियुि वा कसूरदार समाजमा सिज रुपमा पुनःस्थाहपत िुने गरी

न्याय प्रहक्रयालाई

हक्रयाशील बनाउने उद्देश्य अन्तननाहित रिे को पाइन्छ।
छ) कैद वापत रकम नलई कैदबाट छाड्न सहकनेः
पहिलो पटक कसूरदार ठिरे को र एक वषा वा सोिन्दा कम कैद सजाय िएको
मुद्दामा कसूरदारको उमेर, कसूरको गम्िीरता, कसूरदारको आचरण समेतलाई हवचार गदाा
कारागारमा राख्न उपयुि नदे ण्िएमा र कसूरदारलाई छाड्दा सावाजननक शाण्न्त तथा कानून
र व्यवस्थामा ितरा पुग्ने नदे ण्िएमा अदालतले ननजलाई कैदमा राख्नुको सटा ा कैद बापत
रकम नलई कैदबाट छानिददन आदे श गना सक्ने, त्यसरी छानिने कसूरदारसँग कुनै प्रकारको
कसूर नगरी राम्रो आचरण पालन गने प्रनतवद्धताको कागज गराउनु पने र त्यसरी कागज
गरी छु टे को तीन वषानित्र कैद सजाय िुने अन्य कुनै कसूर गरे मा पहिले िएको फैसला
अनुसारको कैदसमेत थप गरी सजाय गनुा पने35 कायाहवनध सं हिताको प्रावधान समेत
कसूरदारले आफूले गरे को कसूरको जबाफदे िीता स्वीकार गनुा पने र त्यसरी आफ्नो

33
34
35

ऐजन‚ दफा ३४।

ऐजन‚ दफा ७२।

ऐजन‚ दफा १५५।
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ण्जम्मेवारी स्वीकार गने कसूरदारलाई सिुनलयतपूणा व्यविार गररने पुनःस्थापकीय न्यायको
अवधारणा अनुकूलको प्रावधान िने े दे ण्िएको छ।
ज) कैदको लगत कटा ा िुनःे
कसूरदारले प्रचनलत कानून बमोण्जम श्रम गरी कैद ि ुिान गरे मा अथवा सुधार गृि
वा सामुदाहयक केन्रमा बसी कैद ि ुिान गरे मा फैसला बमोण्जम ननजलाई लागेको कैदको
लगत कटा ा िुने36 व्यवस्था कायाहवनध सं हिताले गरे को छ। कसूरदारले कानून बमोण्जम श्रम
गरे र वा सुधार गृिमा बसेर वा सामुदाहयक केन्रमा बसेर असल आचरण र व्यविार गरे मा
कैदको लगत कटा ा गना सक्ने सं हिताको यो प्रावधान समेत कसूरदारको व्यविार र
आचरणमा सुधार ल्याउने पुनःस्थापकीय न्यायको उद्देश्य अनुसारको व्यवस्था िने े दे ण्िन्छ।
झ) सजाय ननधाारण गदाा छु टा ै

ु ाई गनुा पनेः
सुनव

सजाय ननधाारण सम्बन्धी ऐनको प्रस्तावनामा यस ऐनको एउटा उद्देश्य कसूरदारलाई
उण्चत सजाय ननधाारण गने37 िने े समेत उल्लेि िएको छ। यस ऐनले कुनै कसूरका
सम्बन्धमा कसू रदार ठिर िइसकेपनछ मात्र अदालतले त्यस्तो कसूरदारको सम्बन्धमा सजाय
ु ाई39 गनुा
ननधाारण गनुा पने38 व्यवस्था गरे को छ। यसको लानग अदालतले छु टा ै सुनव
पदाछ।िाम्रो न्याहयक अभ्यासको सन्दिामा यो एउटा नयाँ व्यवस्था िो। यस व्यवस्थाको मूल
उद्देश्य कसूरको गाण्म्ियाताको अनुपातमा सजायको मात्रा ननधाारण गनुा पने िने े िो।
कसूरदारले गरे को कसूरको गम्िीरता बढाउने र घटाउने अवस्थािरु फरक फरक रिे का
िुन्छन्। कसूरदारले अमुक कसूर कुन सन्दिा र पररवेशमा गरे को नथयो िने े कुराको
आधारमा ननजले ब्यिोनुा पने आपरानधक दाहयत्व वा सजाय ननधाारण गने कुरा स्विाहवक
रुपमा पुनःस्थापकीय न्यायले कसूरदारको पक्षमा गरे को सकारात्मक व्यवस्था िो िने े
दे ण्िन्छ।
ञ) सजाय पूवक
ा ो प्रनतवेदनः
तीन वषािन्दा बढी कैद वा तीस िजार रुपैयाँिन्दा बढी जररबानाको सजाय िुन
सक्ने कसूरका सम्बन्धमा सजाय ननधाारण गनुअ
ा ण्घ अदालतले कसू रदारको सम्बन्धमा
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सजायपूवक
ा ो प्रनतवेदन नलन सक्ने प्रावधान सजाय ननधाारण सम्बन्धी ऐनमा रिेको छ। यस्तो
प्रनतवेदन अदालतले प्रोवेशन वा प्यारोल अनधकृतबाट नलन सक्छ। अदालतको आदे श
अनुसार कुनै कसूरदारका सम्बन्धमा सजायपूवक
ा ो प्रनतवेदन तयार गदाा प्रोवेशन वा प्यारोल
अनधकृतले अन्य कुराका अनतररि (क) कसूरदारको व्यण्िगत, सामाण्जक र साँस्कृनतक
पृष्ठिूनम, (ि) कसूर गदााको पररण्स्थनत, (ग) कसूर गनुा अण्घको कसूरदारको चालचलन, र
(घ) कसूरदारको उमेर समेत प्रनतवेदनमा उल्ले ि गनुा पने40 िुन्छ।यस्तो प्रनतवेदन उपर
कसूरदारले अदालत समक्ष आफ्नो प्रनतहक्रया वा राय व्यि गना सक्दछ। उल्लेण्ित ऐनको
यो प्रावधान पनन सजायको माध्यमबाट कसूरदारले बिन गनुा पने कसूरप्रनतको दाहयत्व वा
ण्जम्मेवारी ननधाारण गदाा कसू रदारका हवनिने  सन्दिा र पक्षलाई हवचार गनुा पदाछ िने े
पुनःस्थापकीय न्यायको मान्यता अनुकूल रिेको दे ण्िन्छ।
ट) सजायको उद्देश्य हवचार गनुा पनेः
सजाय ननधाारण सम्बन्धी ऐनले कुनै कसूरदारका सम्बन्धमा कसूर स्थाहपत िै
सकेपनछ सजाय ननधाारण गदाा अदालतले सजाय कुन उद्देश्य प्रानिका लानग गररने िो िने े
पक्षमा समेत हवचार गनुा पने41 गरी अदालतको कानूनी दाहयत्व तोकेको छ। यसरी तोहकने
सजायको उद्देश्य हवचार गदाा अन्य कुराका अनतररि (१) समाज वा समुदायलाई सुरक्षा
ददने, (२) कसूरदारलाई समाजमा पुनःस्थापना गना सियोग गने वा सुधार गने, र (३)
कसूरदारलाई आफ्नो कायाप्रनत पिाताप बोध गराई पीनित व्यण्ि वा समुदायलाई िानन
नोक्सानी िएको छ िने े कुराको अनुिनू त गराउने उद्देश्यलाई समेत दृहिगत गनुा पने प्रावधान
यसमा रिे को छ। कसूरदारमा सकारात्मक माननसक पररवतान ल्याउने, कसूरदारलाई आफ्नो
कायाले पीनितलाई पुगेको क्षनतको अनुिनू त तथा त्यस्तो आपरानधक कायाप्रनतको पिाताप बोध
गराउने र अन्त्यमा ननजलाई समाजमा पुनःस्थापना गराउने यी तीन वटै हवषयिरु प्रत्यक्षतः
पुनःस्थापकीय न्यायका उद्देश्यसम्मत रिे का छन्।
ठ) सजाय ननधाारण गदाा हवचार गनुा पने कुरािरुः
सजाय ननधाारण सम्बन्धी ऐनले सजाय ननधाारण गदाा हवचार गनुा पने िनी उल्लेि
गरे का केिी प्रावधानिरुमा समेत पुनःस्थापकीय न्यायले उद्घोष गरे का हवषयिरु अन्तननाहित
रिेको दे ण्िन्छ। उदािरणको लानग कसूरदारको दोषको मात्रा अनुसार समानुपानतक िन्दा
बढी सजाय िुन निुने, सजायको उद्देश्य प्राि गना आवश्यक िुने िन्दा चको सजाय िुन
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निुने, सजाय िोनगरिेको कसूरदारलाई अको कसूर बापत सजाय गदाा समग्र सजाय उण्चत र
समानुपानतक िन्दा बढी िुन निुने, अन्य सजाय नै पयााि िुने दे ण्िएमा कैद सजाय नगने42
जस्ता प्रावधानिरुले कसूरदारलाई ननजले ननबािन गनुा पने आपरानधक दाहयत्वसँग नमल्ने गरी
सजायको मात्रा ननधाारण गनुा पने र कसूरदारप्रनत अनावश्यक कठोरता अपेण्क्षत नरिने िनी
कसूरदारलाई समुदायमा पुनःस्थापना सिज बनाउन चािेको िने े बुझ्न सहकन्छ।
ि) सजाय ननधाारण गने आधारिरुः
उपयुि
ा
ऐनमा कसूरदारको आचरण र हवगतको कृयाकलापलाई समेत सजाय
ननधाारणको आधारको रुपमा ध्यान ददनु पने43 गरी उल्लेि गररएको छ। यसबाट कसू र
गनुि
ा न्दा पहिले र कसूर गररसकेपनछको कसूरदारको आचरण र व्यविारलाई सजाय
ननधाारणको क्रममा हवचार गनुा पदाछ िने े स्पि िुन्छ। कसूरदारले आफ्नो कायाप्रनतको
ण्जम्मेवारी स्वीकार गरे को, पीनितलाई पुगेको िानन नोक्सानी प्रनत दाहयत्व बोध गरे को,
पिातापपूणा व्यविार गरे को वा त्यस्तो केिी नगरे को अवस्थामा सजायको पररमाण र स्वरुप
फरक फरक िुन सक्ने कानूनी व्यवस्थाले पुनःस्थापकीय न्यायको मान्यता अनुकूल
कसूरदारको आचरण र व्यविारमा दे ण्िने पररवतानले सजायको प्रकृनत र पररमाणमा फरक
पानुा पदाछ िने े दे िाएको छ।
ढ) सामुदाहयक सेवा
अपराध सं हिताले कैदको सटा ा गनुा पने सामुदाहयक सेवालाई सजायको एउटा
प्रकारको रुपमा रािेको छ44। सजाय ननधाारण सम्बन्धी ऐनले सजाय ननधाारण गदाा
सामुदाहयक सेवा गने आदे श िएकोमा सेवाको हकनसम, अवनध, समय र सेवा नगरे बापत िुन
सक्ने सजाय समेत िुलाउनु पने45 गरी तोकेको छ। सामुदाहयक सेवा सम्बन्धी हवस्तृत
व्यवस्था उि ऐनको पररच्छे द…४ दफा २२ मा गररएको छ। छ महिनासम्म कैद सजाय
ननधाारण िएको व्यण्िलाई ननजले गरे को कसूरको प्रकृनत, ननजको उमेर, आचरण र कसू र
गदााको पररण्स्थनत समेतलाई हवचार गदाा कैदमा राख्न उपयुि नदे ण्िएमा अदालतले ननजलाई
सामुदाहयक से वा गने आदे श ददन सक्ने, कसूरदारले सामुदाहयक सेवा गना मञ्जुर गरे मा मात्र
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त्यस्तो आदे श ददन सहकने, कैदको अवनध जनतमात्र सामुदाहयक सेवामा पठाउन सहकने,
कसूरदारले प्रोवेशन वा प्यारोल अनधकृतको सुपरीवेक्षणमा सामुदाहयक सेवा गनुा पने,
अदालतले तोकेको शता पालना नगरे मा वा अन्य कुनै कसूर गरे मा सामुदाहयक सेवाको
आदे श रद्द िुने, तोहकएको अवनधसम्म सामुदाहयक सेवा गरे मा कैद सजाय ि ुिान िएको
माननने समेतको कायाहवनधगत प्रावधानले पनन कसूरदारको सामाण्जक पुनःस्थापनालाई मित्व
प्रदान गरे को दे ण्िन्छ। जररबाना र सामुदाहयक सेवा पयााि निुने िएमा मात्र कैदको सजाय
गनुा पने46 गरी यस ऐनले सामुदाहयक सेवालाई प्राथनमकतामा रािेकोले पनन कसूरदारको
पुनःस्थापनालाई सिजता प्राि िुने दे ण्िएको छ।
ण) कैद ननलम्बन िुन सक्नेः
एक वषािन्दा कम कैद ननधाारण िएको कसूरदारले पहिलो पटक कसूर गरे को र
ननजले गरे को कसूरको प्रकृनत, कसूरदारको उमेर र आचरण, कसूर गदााको पररण्स्थनत र
तररका समेतको आधारमा ननजलाई कैदमा राख्न उपयुि नदे िेमा अदालतले त्यस्तो
कसूरदारलाई िएको कैद तत्काल कायाान्वयन नगरी ननलम्बन गना सक्छ47। त्यस्तो कैद
तीन वषासम्म ननलम्बन िुन सक्छ। यसरी कैद ननलम्बन िएको अवनधमा कसूरदारले
ननःशुल्क रुपमा कुनै सावाजननक काम गने, पीनित व्यण्िको कुनै काममा सियोग गने,
तोहकएको कुनै व्यविार नगने, कुनै स्थान हवशेषिन्दा अन्यत्र नजाने, सजायको अवनध र
सजाय ि ुिान िएको तीन वषानित्र कुनै कसूर नगने, तोहकएको अवनधसम्म उपचार केन्र वा
पुनःस्थापना केन्रमा बस्ने गरी अदालतले आदे श ददन सक्छ। ननलम्बन अवनध िर त्यसरी
तोहकएको शता पालना गरे मा कसूरदारले कैद ि ुिान गरे को माननन्छ।अदालतबाट तोहकएको
शता अनुसार नगरे मा अदालतले पूव ा आदे श रद्द गदाछ।त्यसरी अदालतले पूव ा आदे श रद्द
गरे मा कसूरदारले पूरा अवनध कैदमा बस्नु पछा। ऐनको यो व्यवस्थाले पनन कसूरदारलाई
असल आचरणमा रिी समाजमा पुनःस्थाहपत िुने अवसर प्रदान गरे को दे ण्िन्छ।
त) सुधार गृिमा पठाउन सहकनेः
दुई वषा वा सोिन्दा कम कैदको सजाय िएको व्यण्िलाई कसूरको प्रकृनत, कसू र
गदााको पररण्स्थनत, कसूर गदााको तररका समेतलाई हवचार गदाा ननजलाई कारागारमा नपठाई
सुधार गृिमा राख्न उपयुि दे िेमा अदालतले प्रोवेशन अनधकृतको नसफाररसमा सुधार गृिमा
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पठाउन सक्छ48। त्यसरी सुधार गृिमा पठाउँदा कसूरदारले पालन गनुा पने शतािरु तोक्नु
पछा।

त्यसरी अदालतले तोकेका शतािरु पालन गरी सुधार गृिमा बसेर कसूरदारले कैद

ि ुिान गना सक्दछ।
थ) पुनःस्थापना केन्रमा पठाउन सहकनेः
कसूरदार लागू औषधको दुव्यासनी वा शारीररक वा माननसक रुपमा दुवल
ा वा अन्य
कुनै िेरचािमा रिनु पने अवस्थाको व्यण्ि िएमा ननजको उमेर र कसूर गदााको पररण्स्थनत
समेतलाई हवचार गदाा ननजलाई कारागारमा नपठाई पुनःस्थापना केन्रमा पठाउन उपयुि िुने
िनी प्रोवेशन अनधकृतले नसफाररस गरे मा अदालतले त्यस्तो व्यण्िलाई पुनःस्थापना केन्रमा
पठाउन सक्छ49। त्यसरी पुनःस्थापना केन्रमा रिदा कसूरदारले अदालतले तोकेको शतािरु
पालन गनुा पदाछ। अदालतले तोकेको शता पालना गरी पुनःस्थापना केन्रमा कैदको अवनध
हवताएमा कसूरदारले कैद ि ुिान गरे को माननन्छ। सजाय कायाान्वयन सम्बन्धी ऐनको यो
प्रावधानले समेत कसूरदारको उपचार, िेरचाि र सुधार तथा पुनःस्थापनाको उद्देश्य रािेको
पाइन्छ।
द) सिािान्तमा वा रानत्रकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसेर कैद ि ुिान गना सहकनेः
एक वषासम्म कैद तोहकएको कसूरदारलाई ननयनमत रुपमा कैदमा राख्न उपयुि
नदे ण्िएमा त्यसको कारण िोली अदालतले ननजलाई सिािको अण्न्तम ददन मात्र वा दै ननक
रुपमा रानत्रकालीन समयमा मात्र कारागारमा बस्न पने गरी कैद ननधाारण गना सक्ने50
प्रावधान ऐनमा रिे को छ। यो प्रावधान अन्तगात कैद ननधाारण गदाा अदालतले कसूरदारले
पालना गनुा पने अन्य शतािरु तोक्न सक्छ। ती शतािरुको पालना गरी तोहकएको अवनध
ि ुिान

गरे मा

कसूरदारले

कैद

ि ुिान

गरे को

माननन्छ।

यो

हवकल्प

कसूरदारलाई

सुधारगृिमा वा पुनःस्थापना केन्रमा पठाउने हवकल्पिन्दा पनन कसूरदारको पक्षमा गररएको
अग्रगामी व्यवस्था िने े दे ण्िन्छ। यसले कसूरदारलाई पररवारसँगको पुननमालन र समुदायमा
पुनःस्थापनालाई सिजता प्रदान गदाछ।

48
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ध) िुला कारागारमा राख्न सहकनेः
कैद अवनधको दुई नतिाई अवनध ि ुिान गररसकेको र राम्रो आचरण िएको
कैदीलाई कारागार प्रमुिको नसफाररसमा अदालतले िुला कारागारमा राख्ने आदे श ददन
सक्ने51 प्रावधान ऐनमा रिेको छ। िुला कारागारमा राख्न सहकने गरी आदे श प्राि िएको
कैदीलाई कारागार बाहिर लगेर काममा लगाउन सहकने िुन्छ। यो व्यवस्थाले कारागारमा
राम्रो आचरण पालन गने कैदीले कैद अवनध नित्रै पनन कारागारिन्दा बाहिर गएर काम गने
अवसर पाउने र त्यस्तो अवसर र अनुिवले कैद अवनध ि ुिान िै सकेपनछ पनन रोजगारीको
ननरन्तरता प्राि गने सम्िावना बढाउने िुन्छ।कसूरदारको आचरण सुधार, सीप हवकास र
रोजगारीको अवसर नसजाना तथा समुदायमा घुलनमल िुने पररण्स्थनत ननमााणमा यसले मद्दत गने
दे ण्िएको छ।
न) प्यारोलमा राख्न सहकनेः
एक वषािन्दा बढी कैद सजाय पाई दुई नतिाई सजाय ि ुिान गररसकेको र राम्रो
आचरण िएको कसूरदारलाई ण्जल्ला प्रोवेशन तथा प्यारोल बोिाको नसफाररसमा ण्जल्ला
न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदे श ददन सक्ने52 व्यवस्था सजाय ननधाारण सम्बन्धी ऐनले
गरे को छ। प्यारोलमा राण्िएको कसूरदारले अदालतले तोहकददएको शतािरु पालना गने गरी
प्यारोल अनधकृतको ननगरानीमा समाजमा जीवन यापन गनुा पदाछ। यसरी तोहकने शतािरु
ण्जल्ला प्रोवेशन तथा प्यारोल वोिाले ननधाारण गरे अनुरुप िुन ु पदाछ। प्यारोलमा रिे को
अवनधमा कसूरदारले तोहकएका शतािरुको पालना नगरे मा वा त्यसरी प्यारोलमा रिेको
अवनधमा अको कसूर गरे मा प्यारोलमा राख्ने आदे श रद्द िई बाँकी कैद अवनध कारागारमा
बसी ि ुिान गनुा पने िुन्छ। प्यारोलमा राख्ने सम्बन्धी यो व्यवस्थाले पनन कारागारमा रिदा
कसूरदारको आचरण सुधार ल्याउने, ण्जम्मेवार सदस्यको रुपमा समाजमा फकााउने र
स्वीकाया व्यण्िको रुपमा समुदायमा पुनःस्थाहपत गराउने कायामा सियोग पुर्याउने दे ण्िन्छ।
प) सामाण्जकीकरण गराउनु पनेः
कसूरदारलाई समाजमा पूवव
ा त् सुस्थाहपत गराउने कायालाई पुनःस्थापकीय न्यायले
आफ्नो प्रमुि उद्देश्यमा रािेको पाइन्छ। कसूर गरे बापत कानूनले तोकेको सजाय ि ुिान
गररसकेपनछ कसूरदार पुनः आफ्नो पररवार, समुदाय वा समाजमा नै फकेर आउने िुन्छ।
समुदायले नै ननजको व्यवस्थापन गनुा पने िुन्छ। यस्तो व्यवस्थापन सम्बन्धी प्राथनमक

51
52

ऐजन‚ दफा २८।

ऐजन‚ दफा २९।

पुनःस्थापकीय न्याय र सं हितामा यससम्बन्धी व्यवस्था | 291

दाहयत्व पररवारमा रिने िएपनन समुदाय यो दाहयत्वबाट पण्न्छन सक्दै न। यो वास्तहवकताको
सन्दिामा िेदाा कसूरदारको सामाण्जकीकरण पुनःस्थापकीय न्यायको उल्लेख्य हवशेषता िो।
यस पृष्ठिूनममा सजाय कायाान्वयन सम्बन्धी ऐनमा रिेको एक वषािन्दा बढी कैद सजाय पाई
ु न्दा छ महिना
कैद ि ुिान गरररिे को र राम्रो आचरण िएको कसूरदारलाई कैद ि ुिान िुनि
अगानि मानसक वा दै ननक रुपमा कारागारबाट छाड्न सक्ने कसूरदारको सामाण्जकीकरण
सम्बन्धी प्रावधानले पुनःस्थापकीय न्यायको ममालाई आत्मसात् गरे को पाइन्छ। (क)
पाररवाररक पुननमालन,

(ि)

सामाण्जक,

सांस्कृनतक सम्बन्ध स्थापना,

(ग)

सामाण्जक

एकीकरण तथा पुनःस्थापना, (घ) व्यवसाय वा रोजगारी, (ङ) सीपमूलक वा रोजगारमूलक
तानलमको लानग कारागारबाट बाहिर पठाउने सक्ने53 प्रावधानको कायाान्वयनले कसूरदारलाई
एउटा उपयोगी सदस्यको रुपमा समुदायमा फकााउन मद्दत गदा छ।
फ) कैद बापत शारीररक श्रममा लगाउन सहकनेः
तीन वषा वा सोिन्दा बढी कैदको सजाय पाएको अठार वषािन्दा बढी उमेरको र
शारीररक रुपमा स्वस्थ कसूरदारले चािेमा ननजलाई कारागारले सावाजननक कामको लानग
शारीररक श्रममा लगाउन सक्ने र त्यसरी श्रममा लगाइएको कसूरदारले तीन ददन श्रम गरे
बापत थप एक ददनको दरले कैद कटा ा िुने54 व्यवस्था उपयुि
ा
ऐनमा रिेको छ। कैद
ि ुिान गरररिेको कसूरदारलाई सावाजननक काममा लगाउने यो व्यवस्थाले समेत कसूरदारमा
सकारात्मक पररवतान ल्याउने िुँदा यसले पनन कसूरदारको पुनःस्थापनामा सियोग पुर्याउने
आशा गना सहकन्छ।
ब) सुधारात्मक कायाक्रम सञ्चालनः
कैदीको आचरण सुधारको लानग कारागारले सीप, ण्शक्षा तथा रोजगारीमूलक,
नैनतक,

अनुशासनात्मक,

िौनतक,

आध्याण्त्मक,

योग

तथा

व्यायाम

ण्शक्षा

लगायतका

सुधारात्मक कायाक्रम तथा उपायिरु सञ्चालन गनुा पने55 गरी उपयुि
ा
ऐनले कारागार
प्रशासनको कानूनी कताव्य तोकेको छ। यो कानूनी प्रावधानको सफल कायाान्वयनले
कसूरदारको स्वास्थ्य एवं चररत्र र बानी व्यिोरामा सुधार ल्याउनुका साथै ननजको शैण्क्षक
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क्षमता र व्यावसाहयक सीप हवकास गरे र असल र दक्ष व्यण्िको िै नसयतमा समाजमा फकाने
अवसर नसजाना गदाछ। पररणामतः समाजमा कसू रदारको पुनःस्थापना सिज बन्दछ।
३.३ समुदायको िूनमका
पुनःस्थापकीय न्यायको प्रमुि तीन कताािरु मध्ये एउटा कताा समुदाय िो।
पुनःस्थापकीय न्यायको सफल कायाान्वयनमा समुदायको सं लग्नता अपररिाया माननएको छ।
यस सन्दिामा अपराध सं हिता, फौजदारी कायाहवनध सं हिता र सजाय ननधाारण सम्बन्धी ऐनमा
रिेका पुनःस्थापकीय न्यायसं ग सम्बण्न्धत के कस्ता प्रावधानिरुले

समुदायको सं लग्नता

िोजेका छन् िनी िेन ाु उपयुि िुनेछ। तलका िरफिरुमा समुदायको प्रत्यक्ष वा परोक्ष
सििानगता र सं लग्नता सम्बन्धी प्रावधानिरुको बारे मा सं ण्क्षि चचाा गररएको छ।
क) अपराध पीनितलाई मुद्दाको कारवािीको जानकारी र क्षनतपूनता पाउने िक िुनःे
अपराध सं हिताले अपराध पीनितलाई मुद्दाको कारबािीको बारे मा जानकारी र
क्षनतपूनता पाउने िक िुने व्यवस्था56 गरे को छ। सं हिताले अपराध पीनितको पररिाषा गरे को
छै न। कनतपय अपराधको सन्दिामा समुदाय नै प्रत्यक्ष रुपमा पीनित बने  पुगेको िुन्छ िने
प्रायः सबै अपराधबाट समुदाय परोक्ष रुपमा पीनित बनेको िुन्छ। तसथा पीनितको घेरालाई
फराहकलो बनाउँदा आफ्नो समुदायसँग सम्बण्न्धत मुद्दाको कारबािी सम्बन्धी जानकारी पाउने
िक समुदायमा रिेको िने े बुझ्न सहकन्छ। पीनित मैत्री यो प्रावधान पुनःस्थापकीय न्यायको
ु ा साथै यसले समुदायलाई समेत समेट्नु पने
नसद्धान्त अनुकूलको प्रावधान िने े स्पि िुनक
िुन्छ।
ि) सजायको एक प्रकार सामुदाहयक सेवाः
अपराध सं हिताले कसूर गरे बापत िुने सजायका प्रकारमा सामुदाहयक सेवालाई पनन
सजायको एउटा प्रकार मानेको57 छ। कसूरदारलाई सामुदाहयक सेवामा पठाउने प्रावधानले
प्रथम दृहिमा नै न्याय प्रहक्रयामा समुदायको सं लग्नतालाई स्वीकार गरे को दे ण्िन्छ। यसको
सफल कायाान्वयनको लानग समुदायको सकारात्मक, सहक्रय र रचनात्मक सििानगता
अननवाया िुन्छ। न्याय प्रहक्रयामा समुदायको सििानगता स्विावैले पुनःस्थापकीय न्यायको
क्षेत्र नित्रको कुरा िो।

56
57

ु ी अपराध (सं हिता) ऐन, २०७४, दफा ३२।
मुलक
ऐजन‚ दफा ४०(१)(छ)।

पुनःस्थापकीय न्याय र सं हितामा यससम्बन्धी व्यवस्था | 293

ग) साक्षी तथा पीनितको सं रक्षणः
कुनै मुद्दामा साक्षी रिेको कुनै व्यण्िलाई अदालत समक्ष उपण्स्थत िुन वा
अदालतमा बकपत्र गररसकेपनछ आफ्नो सुरक्षामा ितरा मिसुस िएमा ननजले अदालतमा सो
व्यिोराको ननवेदन ददन सक्ने र त्यसरी ननवेदन ददइएमा अदालतले सुरक्षाको प्रबन्ध गना
सम्बण्न्धत ननकायलाई आदे श ददन सक्ने प्रावधान58 फौजदारी कायाहवनध सं हितामा रिेको
छ। यसका साथै अपराध पीनित व्यण्ि वा साक्षीले आफू साक्षीका रुपमा रिे को कारणले
आफूलाई अनुण्चत िर त्रास वा िय िुन सक्ने वा आफ्नो जीउ ज्यानको सुरक्षामा प्रनतकूल
असर पना सक्ने सूचना पाएको अवस्थामा प्रिरीलाई जानकारी गराएमा प्रिरीले त्यस्तो पीनित
वा साक्षीको सं रक्षण गररददनु पने प्रावधान समेत यस सं हितामा रिेको छ।अपराध पीनित र
अपराधसँग सम्बण्न्धत मुद्दाका साक्षी समुदायकै सदस्य िुने र यस्तो पीनितको जीउ ज्यानको
सुरक्षा समुदायको चासोको हवषय िुने िएकोले उपयुि
ा
व्यवस्थाको उण्चत प्रयोगमा
समुदायको

सं लग्नता र सििानगता अपररिाया िुन्छ।

घ) रोिवरमा बस्न तथा सहिछाप गना सियोग गनुा पनेः
फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबािीको क्रममा रोिबरमा बस्नु पने व्यण्िले
रोिबरमा बसी वा नलितमा सहिछाप गनुा पने व्यण्िले तदनुरुप सहिछाप गरी सियोग गनुा
पने िनी सं हिताले नागररक कताव्य तोकेको59 छ। मुद्दाको कारबािीमा नागररकले सियोग
गनुा

पने

यो

पुनःस्थापकीय

प्रावधानले
न्यायको

समुदायका
नसद्धान्तलाई

व्यण्िलाई
स्वीकार

न्याहयक

गरे को

प्रहक्रयामा

पाइन्छ।

सं लग्न

सम्बण्न्धत

गराउने

व्यण्िलाई

प्रहक्रयाको बारे मा पूणरु
ा पमा सुसूण्चत गरी सियोग प्राि गना सहकएमा सम्पूणा प्रहक्रया प्रनत
समुदायको स्वानमत्विाव कायम िुने र समस्त न्याय प्रणाली प्रनतको जनआस्थामा अनिवृहद्ध
िुने िुन्छ।
ङ) सजाय पूवक
ा ो प्रनतवेदनः
सजाय ननधाारण सम्बन्धी ऐनले तीन वषािन्दा बढी कैद वा तीस िजार रुपैयाँिन्दा
बढी जररबाना िुन सक्ने कसू रका सम्बन्धमा सजाय ननधाारण गदाा अदालतले प्रोवेशन वा
प्यारोल अनधकृतलाई कसूरदारको सम्बन्धमा सजायपूवक
ा ो प्रनतवेदन तयार गना आदे श ददन

58
59

ऐजन‚ दफा ११४।

ऐजन‚ दफा १८७।

294 | दे वानी तथा फौजदारी संहिता स्रोत सामग्री, २०७५

सक्ने र त्यस्तो प्रनतवेदनमा प्रोवेशन वा प्यारोल अनधकृतले अन्य कुराका अनतररि
कसूरदारको व्यण्िगत, सामाण्जक र सांकृनतक पृष्ठिूनम तथा कसूर गनुा अण्घको कसूरदारको
चालचलनका बारे मा समेत उल्लेि गनुा पने व्यवस्था60 गरे को हवषय मानथ उल्ले ि िै
सकेकोछ। यो कानूनी व्यवस्थाको प्रिावकारी कायाान्वयनको लानग प्रोवेशन वा

प्यारोल

अनधकृतले कसूरदारको बारे मा उपयुि
ा
हवषयमा यथाथा हववरण प्राि गना ननजले कसूरदार रिे
बसेको समुदायका व्यण्ििरुसँग छलफल, सम्बाद र अन्तहक्राया गनुा पने िुन्छ। यसले
ननियनै समुदायको हक्रयाशील सििानगताको अपेक्षा राख्दछ।
च) सजायको उद्देश्यः
अदालतले सजाय ननधाारण गदाा अन्य कुराका अनतररि समाज वा समुदायलाई
सुरक्षा

गने,

कसूरदारलाई

समाजमा

पुनःस्थापना

गना सियोग

गने

वा

सुधार

गने,

कसूरदारलाई आफ्नो कायाले समुदायलाई िानन नोक्सानी िएको छ िने े कुराको अनुिनू त
गराउने समेतका सजायको उद्देश्यमा हवचार गनुा पने61 गरी कानूनी कताव्य तोहकएको छ।
सजायका यी सबै उद्देश्य पूनताको लानग यस सम्बन्धी प्रहक्रयामा समुदायको सियोग र
सं लग्नता आवश्यक िुन्छ।
छ) सजाय ननधाारणका आधारः
सजाय ननधाारण गदाा कसूरदारको आचरण र हवगतको कृयाकलापलाई समेत आधार
माने ु पने र समाज वा समुदायलाई ितरा िुने कसूरदारलाई कैद सजाय गनुा पने 62 प्रावधान
उपयुि
ा
ऐनमा रिेको छ।यो प्रावधानको सफल कायाान्वयनको लानग अदालतले कसूरदारको
हवगतको कृयाकलाप र ननजबाट समुदायले मिसुस गरे को ितराको गिनता बारे मा यथाथा
जानकारी नलनु पने र त्यसको आधारमा उपयुि सजाय ननधाारण गनुा पने िुन्छ।

यसको

लानग अदालतले समुदायको सरोकार यथाथा रुपमा बुझ्न सक्नुपछा। स्विावतः यसले न्याय
प्रहक्रयामा समुदायको सहक्रय िूनमकाको आशा राख्दछ।
ज) सामुदाहयक सेवा गने आदे शः
कसूरदारले कैदको सटा ा सामुदाहयक सेवा गरे र पनन कैद अवनध ि ुिान गना सक्ने
सम्बन्धमा मानथ चचाा गररसहकएको छ। त्यसरी कसूरदारलाई सामुदाहयक सेवा गने आदे श
ददं दा अदालतले त्यस्तो आदे शमा सामुदाहयक से वाको हकनसम, अवनध, समय र सेवा नगरे
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बापत िुन सक्ने सजायको बारे मा समेत िुलाउनु पने63 िुन्छ। ननःशुल्क रुपमा (क)
सावाजननक काम गने, (ि) अस्पताल, वृद्धाश्रम, अनाथालयमा सेवा गने, (ग) वातावरण
सं रक्षण सम्बन्धी काम गने, (घ) सावाजननक वा सामुदाहयक हवद्यालयमा अध्यापन वा सेवा
गने, (ङ) िेलकुद प्रण्शक्षण गने गराउने, (च) परोपकारी सं स्थामा काम गने समेतका
कायालाई सामुदाहयक से वा

माननएको छ64। सामुदाहयक सेवा गना आदे श ददइएको

कसूरदारले आदे श बमोण्जमको सामुदाहयक से वा नगरे मा वा अदालतले तोकेको शता पालना
नगरे मा वा सो अवनधमा अन्य कुनै कसूर गरे मा अदालतले आफ्नो पूव ा आदे श रद्द गरी
कसूरदारलाई कारागारमा पठाउन सक्छ। सामुदाहयक सेवा सम्बन्धी यी सबै कामिरुमा
समुदायको सििानगता आवश्यक िुन्छ। यस्तो सििानगताले समुदायमा न्याय प्रनतको
आफ्नोपन र स्वानमत्विाव बढाउँछ।
झ) कैद ननलम्बन गना सहकनेः
ननण्ित अवस्थामा कसूरदारलाई कैदमा नपठाई तीन वषासम्म कैद ननलम्बन गना
सहकने र त्यसरी कैद ननलम्बन गररएको कसूरदारले (क) ननःशुल्क रुपमा कुनै सावाजननक
काम गने, (ि) कसूरबाट पीनित व्यण्िको कुनै काममा सियोग गने, (ग) आदे शमा
उण्ल्लण्ित कुनै काम वा व्यविार नगने, (घ) आफ्नो ननवास वा कुनै िास स्थानिन्दा
अन्यत्र नजाने, (ङ) अदालतले तोकेको स्थानिदमा रिने, (च) सजायको अवनधनित्र र सजाय
ि ुिान गरे को तीन वषानित्र कुनै कसूर नगने लगायतका शतािरु अदालतले तोक्न सक्ने65
प्रावधान उपयुि
ा
ऐनमा रिेको छ। सजाय ननलम्बन सम्बन्धी यो कानूनी प्रावधानको सफल
कायाान्वयनको लानग पनन समुदायको प्रत्यक्ष सं लग्नता र हक्रयाशील सियोगको आवश्यकता
पदाछ।
ञ) सिािको अण्न्तम ददन वा रानत्रकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद ि ुिान गना सहकनेः
एक वषासम्म कैद ननधाारण िएको कसूरदारलाई कसूरको प्रकृनत र कसूर गदााको
तररका, कसूरदारको उमेर र आचरण समेतको आधारमा ननयनमत रुपमा कारागारमा राख्न
उपयुि नदे ण्िएमा अदालतले ननजलाई सिािको अण्न्तम ददन मात्र वा दै ननक रुपमा
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रानत्रकालीन समयमा मात्र कारागारमा बस्न पने गरी आदे श ददन सक्ने व्यवस्था66 समेत
ऐनमा रिेको छ। यो व्यवस्था अन्तगात कैद ि ुिान गने कसूरदार कैद ि ुिान गदााको
अवनधमा धेरै जसो समय कारागार बाहिर िुला रुपमा समुदायमा नै बसेको िुन्छ। यसरी
कसूरदारले घर पररवार र समुदायमा रिेर कैद ि ुिान गने प्रहक्रयालाई सिज रुपमा स्वीकार
गना र सण्जलो पररवेश ननमााण गना समुदायको सकारात्मक र रचनात्मक सियोगको
आवश्यकता पदाछ।
ट) िुला कारागारमा राख्न सहकनेः
कैदको दुई नतिाई अवनध ि ुिान गररसकेको र राम्रो आचरण िएको कसूरदारलाई
कारागार प्रमुिको नसफाररशमा अदालतले िुला कारागारमा राख्न आदे श ददन सक्ने र
कसूरदारले तोहकएको समयमा कारागार बाहिर गई कुनै काम गना पाउने गरी नेपाल
सरकारले तोकेको ठाउँलाई िुला कारागार माननने67 व्यवस्था समेत ऐनमा रिे को छ। यो
प्रावधान अन्तगात कसूरदारलाई कारागार बाहिर िुला ठाउँमा गएर काम गना सक्ने प्रबन्ध
नमलाउँदा समुदायलाई यस हवषयमा जानकारी गराउने, समुदायको सियोग प्राि गने र
समुदायको आवश्यकता वा चािनालाई सम्बोधन गनुा पने िुन्छ। तसथा यसमा पनन
समुदायको िूनमका अिम् रिन्छ।
ठ)

प्यारोलमा छोड्ने हवषयः
कैदको सजाय िोनगरिेको व्यण्िलाई अदालतबाट तोहकएको शता पालना गरी
प्यारोल अनधकृतको ननगरानीमा समाजमा जीवन यापन गना पाउने गरी प्यारोलमा छाड्न
सहकने व्यवस्था68 ऐनमा रिेको छ। यो व्यवस्था बमोण्जम कारागारबाट छानिने व्यण्िले
तोहकएको शताको पालना गरी प्यारोल अनधकृतको ननगरानीमा समाजमा स्विाहवक जीवन
यापन शुरु गनुा पने िुन्छ। कसूरदारको पक्षमा रिेको यो प्रावधानको प्रिावकारी प्रयोगको
लानग पनन समुदायको सकारात्मक सियोगको आवश्यकता पदा छ।

ि) सामाण्जकीकरण गराउनु पनेः
एक वषािन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद ि ुिान गरररिेको र राम्रो आचरण िएको
ु न्दा छ महिना अगानि पाररवाररक पुननमालन, सामाण्जक एवं
कसूरदारलाई कैद ि ुिान िुनि
साँस्कृनतक सम्बन्ध स्थापना, सामाण्जक एकीकरण तथा पुनःस्थापना, व्यवसाय सं ञ्चालन तथा
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रोजगारी, सीपमूलक प्रण्शक्षणको लानग कारागारबाट छाड्न सहकने69 व्यवस्था समेत उपयुि
ा
ऐनमा रिेको छ। यो कानूनी व्यवस्थालाई व्यविारमा ल्याउन कसूरदारसं ग सम्बण्न्धत
समुदायको प्रत्यक्ष सियोग आवश्यक िुन्छ। समुदायले स्वीकार नगरे को वा सियोग नगरे को
अवस्थामा कसूरदारको सामाण्जक पुःनस्थापना एवं पाररवाररक पुननमालन र एकीकरणको
उद्देश्य पूरा िुन कदठन िुन्छ।
३.४ न्याय क्षेत्रका ननकायिरुको सहक्रयता
पुनःस्थापकीय न्यायले न्याय क्षेत्रका ननकायिरुको सकारात्मक हक्रयाशीलताको
अपेक्षा गदाछ। समस्त न्याय प्रणालीसँग आवद्ध न्यायका सरोकारवालािरुको सियोग र
सहक्रयता नबना न्यायको यो प्रहक्रयाले प्रिावकारी पररणाम ल्याउन सक्दै न। पुनःस्थापकीय
न्यायको सफल प्रयोगको लानग न्याय क्षेत्रका सबै सरोकारवालािरुको सकारात्मक र
समन्वयात्मक सहक्रयता िोण्जन्छ। यस पररप्रेक्ष्यमा सं हिताले गरे का व्यवस्थािरुको बारे मा
सं ण्क्षि हववेचना गनुा सान्दनिाक िुनेछ।
क) अपराध सं हितामाः


सं हिताको दफा ३२ ले अपराध पीनितलाई मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबािी सम्बन्धी
जानकारी पाउने कानूनी िक प्रदान गरे को छ। यो िकको सं रक्षण र प्रचलनको लानग
अनुसन्धान अनधकृतले मुद्दाको अनुसन्धान सम्बन्धी र अदालत व्यवस्थापनले मुद्दाको
कारबािी सम्बन्धी जानकारी अपराध पीनितलाई ददनु पछा। यसै गरी पीनितको
सामाण्जक पुनःस्थापना र पीनितलाई क्षनतपूनता ददलाउने सम्बन्धमा पनन अनुसन्धान
अनधकारी, अनियोजनकताा र अदालत प्रशासनको िूनमका रिन्छ।



अदालतमा साँचो कुरा व्यि गरी न्याहयक प्रकृयामा सियोग पुर्याएको वा कसूर
स्वीकार गरी िहवष्यमा कसूर नगने प्रनतवद्धता व्यि गरे को अवस्थामा कसूरदारलाई
सजायमा छु टको सिुनलयत प्राि िुन सक्ने व्यवस्था सं हिताको दफा ३९ र ४७ मा
रिेको छ। कसूरदारलाई यो सुहवधा ददलाउन प्रनतरक्षी कानून व्यवसायीका अनतररि
प्रिरी र सरकारी वकीलले समेत कसूरदारलाई साँचो कुरा िने  अनिप्रेररत गनुा पने
िुन्छ।

69
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अपराध सं हिताको दफा ४८ अनुसार पीनितलाई अन्तररम क्षनतपूनता, उपचार िचा एवं
तत्कालको राित उपलब्ध गराउन प्रिरी र सरकारी वकीलले सियोग गना सक्दछन्।

ि) कायाहवनध सं हितामाः


सरकारी वकीलले अनियोगपत्र पेश गदाा अनियोगपत्रमा अन्य कुराका अनतररि
पीनितलाई क्षनतपूनता िराई ददन पने िए त्यस्तो क्षनतपूनताको रकम समेत उल्लेि गनुा
पछा। अनियोगपत्रमा त्यस्तो क्षनतपूनताको सम्बन्धमा यथाथा क्षनतको हववरण र क्षनतपूनता
ननधाारण गने र िराइददने सम्बन्धमा आवश्यक पने सान्दनिाक जानकारी समेत स्पि
गररएमा अदालतलाई यथाथा क्षनतपूनता िराइददन सियोग िुने र पररणामतः पीनितलाई
न्यायको अनुिनू त िुने िुन्छ।



आफूले गरे को कसूर स्वीकार गने कसूरदारलाई अवस्थाअनुसार पचास प्रनतशतसम्म
सजाय छु ट ददने गरी अनियोगपत्र दायर गना सहकने अनधकार सं हिताले सरकारी
वकीललाई ददएको छ। यसको सफल कायाान्वयनको लानग सरकारी वकीलले यस
सम्बन्धी सै द्धाण्न्तक स्पिताका साथै व्यावसाहयक सहक्रयता दे िाउनु पने िुन्छ।



कायाहवनध सं हिताको दफा ३४ अनुसार सानानतना कसूरमा मुद्दा नचलाउने ननणाय िएमा
त्यसको जानकारी सरकारी वकीलले पीनितलाई ददनु पदाछ। त्यस्तो जानकारी पाएपनछ
त्यसमा ण्चत्त नबुझ्ने पीनित पक्षले आफ्नो तफाबाट मुद्दा गना पाउने गरी पीनितलाई
सं हिताले प्रदान गरे को अनतररि कानूनी सं रक्षणको प्रिावकारी प्रयोगको लानग सरकारी
वकीलले समयमै पीनितलाई यस सम्बन्धी यथाथा जानकारी ददनु पने िुन्छ।



सं हितको दफा ४१ अन्तगात कुनै घटना वा कसूरको सम्बन्धमा िएको अनुसन्धानबाट
कसै उपर मुद्दा चलाउन सहकनेसम्मको प्रमाण सं कलन िुन नसकेमा मुद्दा नचलाउने
राय सहित अनुसन्धान अनधकारीले सरकारी वकील कायाालयमा नमनसल कागजात
पठाउनु पने र सरकारी वकीलले मुद्दा नचलाउने ननणाय गरे मा त्यसको सूचना यथाशीघ्र
जािेरवाला वा पीनितलाई ददनु पने गरी दफा ४१ ले अनुसन्धान अनधकारी उपर
कानूनी

दाहयत्व

तोकेको

छ।

यो

कानूनी

दाहयत्व

ननवािनमा

पनन

अनुसन्धान

अनधकृतको सहक्रयता अपेण्क्षत रिन्छ।


कायाहवनध सं हिताको अनुसूची १ वा अनुसूची २ अन्तगात सरकार वादी िै चलेको कुनै
मुद्दा कारबािी चल्दै जाँदा त्यस्तो अनुसूची नित्रको नदे ण्िको तर कानून बमोण्जम अन्य
कुनै मुद्दा चल्ने दे ण्िएमा अदालतले सो कुराको आदे श गरी सरोकारवालालाई त्यसको
सूचना ददनु पने प्रावधान सं हिताको दफा ४२ रिेको छ। त्यस्तोमा सरोकारवाला
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व्यण्ि स्विावतः कसूरबाट पीनित व्यण्ि नै रिने िुन्छ। पीनितले त्यस्तो सूचना
पाएमा सरोकारवालाको िै नसयतले सो मुद्दा सकार गना पाउने र त्यसरी सकार गरे को
पीनितलाई वादी पक्ष कायमा गरी त्यसै नमनसलबाट कारबािी गररने िुँदा पीनितको यो
कानूनी िक सं रक्षणमा अदालतको सहक्रय सियोग अपेण्क्षत रिन्छ।


कायाहवनध सं हिताको अनुसूची १ वा २ अन्तगातको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको साक्षी वा
पीनितलाई सुरक्षा ितरा रिेको अवस्थामा ननजको सुरक्षा प्रबन्ध गररददन अदालतले
सम्बण्न्धत ननकायलाई आदे श ददन सक्ने र प्रिरीले त्यस्तो साक्षी वा पीनितबाट सूचना
पाएमा वा अदालतबाट आदे श िएमा साक्षी वा पीनितको सं रक्षण गनुा पने िुन्छ।पीनित
र साक्षीको पक्षमा रिेको यो व्यवस्थाको सफल प्रयोगको लानग प्रिरी र सुरक्षासं ग
सम्बण्न्धत ननकायका साथै अदालतको समेत हक्रयाशीलता आवश्यक िुन्छ।



पहिलो पटक एक वषा वा सोिन्दा कम सजाय ठिर िएको कसूरदारको उमेर,
कसूरको प्रकृनत, कसूर गदााको तररका र कसूरदारको आचरण समेतको आधारमा कुनै
कसूरदारलाई

कैदमा

राख्न

उपयुि

नदे िेमा

र

ननजलाई

समुदायमा

फकााउँदा

सामाण्जक शाण्न्त, कानून र व्यवस्थामा ितरा पुग्ने नदे ण्िएको अवस्थामा अदालतले
कैदको सटा ा रकम नलई कैदबाट छाड्न सक्ने

प्रावधान सं हिताको दफा १५५ मा

रिेको छ। यसरी आदे श ददनुिन्दा पहिले अदालतले त्यस्तो व्यण्िलाई कुनै कसूर
नगरी राम्रो आचरणमा रिने िनी कागज गराउनु पछा। त्यसरी छु टे को तीन वषानित्र
कैद सजाय िुने अको कसूर गरे मा पहिलेको फैसला अनुसारको कैद समेत थप गरी
सजाय कायाान्वयन गनुा पदाछ। यो कानूनी प्रावधानको सफल कायाान्वयनको लानग
पनन अदालत र प्रिरी ननकायको सहक्रयता र ननगरानी आवश्यक पदा छ।


कुनै िास कसूरबाट पीनित र साक्षीको पररचय गोप्य राख्न अनुसन्धान अनधकारीले
सरकारी वकील माफात अदालतमा अनुरोध गना सक्ने र त्यस्तोमा पररचय गोप्य राख्ने
गरी अदालतले आदे श ददन सक्ने सं हिताको दफा १८३ को प्रावधानको प्रिावकारी
कायाान्वयनको लानग पनन अनुसन्धान अनधकारी, सरकारी वकील र अदालतको
सहक्रयता आवश्यक िुन्छ।

ग) सजाय ननधाारण सम्बन्धी ऐनमाः


प्रोवेशन वा प्यारोल अनधकृतले कसूरदारको व्यण्िगत तथा सामाण्जक पृष्ठिूनम, कसूर
गदााको पररण्स्थनत र कसूरदारको पहिले को चालचलन समेत िुलाई सजायपूवक
ा ो

300 | दे वानी तथा फौजदारी संहिता स्रोत सामग्री, २०७५

प्रनतवेदन तयार गनुा पने गरी ऐनको दफा १२ मा रिेको प्रावधान अनुसार सजाय
पूवक
ा ो प्रनतवेदन ददने कायामा प्रोवेशन तथा प्यारोल अनधकृतको सकारात्मक सहक्रयता
आवश्यक िुन्छ।


अदालतले ऐनको दफा २२ बमोण्जम सामुदाहयक सेवा गरी कैद कटा ा गने आदे श
ददएको कसूरदारको िकमा सामाण्जक सेवा गदाा ननजले पालन गनुा पने शतािरु
अदालतले तोहकददनु पदाछ। त्यस्तो सामुदाहयक सेवा प्रोवेशन वा प्यारोल

अनधकृतको

सुपरीवेक्षणमा गनुा पछा।तोहकएको शता पालन नगरे मा अदालतले सामुदाहयक सेवा
सम्बन्धी आफ्नो पूव ा आदे श रद्द गरी कसूरदारलाई कैदमा पठाउन सक्छ।तसथा
कसूरदारलाई सामुदाहयक सेवामा पठाउँदा अदालतले तोकेको शता कसूरदारले पालन
गरे नगरे को हवषयमा सुपरीवेक्षण गने र प्रनतवेदन पेश गने कायामा प्रोवेशन र प्यारोल
अनधकृतको सहक्रयता र पेशागत इमान्दाररता आवश्यक छ।


ऐनको दफा २४ अनुसार कैद ननलम्बन आदे शमा तोहकएअनुसारको काम कसूरदारले
नगरे मा वा शता पालना नगरे मा उि आदे श रद्द िई कसूरदारले पूरा अवनध कैदमा
बसी सजाय ि ुिान गनुा पने िुन्छ। कसूरदारले अदालतको आदे शमा तोहकएको काम
गरे नगरे को वा आदे श उल्लं घन गरे नगरे को हवषयमा प्रोवेशन वा प्यारोल अनधकृत र
प्रिरी ननकायले अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गना र यथाथा प्रनतवेदन गना आवश्यक
िुन्छ।



प्रोवेशन अनधकृतको नसफाररसमा ऐनको दफा २५ अनुसार सुधारगृिमा पठाइएको वा
दफा २६ बमोण्जम पुनःस्थापना केन्रमा पठाएको कसूरदारले पालन गनुा पने गरी
अदालतले तोकेको शता पालन नगरे मा पूरा अवनध कारागारमा बस्नु पने िुँदा यसमा
पनन प्रोवेशन अनधकृत र सुधारगृि वा पुनःस्थापना केन्र सं चालकको सियोगात्मक
िूनमका अपेण्क्षत रिन्छ।



ऐनको दफा २७ बमोण्जम सिािान्तमा मात्र वा रानत्रकालीन अवनधमा मात्र कारागारमा
बस्ने गरी कैद ननधाारण िएको वा दफा २८ बमोण्जम िुला कारागारमा पठाउने
आदे श िएको कसूरदारले सो अनुसार सजाय ि ुिान गदाा तोहकएको शता पालना
नगरे मा कारागारमा बसी कैद ि ुिान गनुा पने िुँदा यसमा पनन कसूरदारले अदालतले
तोकेको शता पालन गरे नगरे को हवषयमा प्रोवेशन र प्यारोल अनधकृत, प्रिरी कमाचारी
र कारागार प्रशासनको सुपरीवेक्षण र सियोग आवश्यक पदा छ।
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प्रोवेशन वा प्यारोल

बोिाको नसफाररसमा ऐनको दफा २९ बमोण्जम प्यारोलमा छु टे को

व्यण्िले बोिाले तोकेको शता पालन गरे नगरे को बारे मा प्यारोल अनधकृतले अनुगमन
गनुा पने िुन्छ। तोकेको शता पालन नगने वा त्यसरी छु टे को अवनधमा अको कसूर
गने कसूरदारले तोहकएको कैद कारागारमा बसी ि ुिान गनुा पने िएकोले यो
प्रावधानको सफल कायाान्वयनको लानग समेत प्यारोल प्यारोल अनधकृतको सहक्रय
अनुगमन र वस्तुगत प्रनतवेदनको आवश्यकता पदाछ।


ऐनको

दफा ३० को सामाण्जकीकरण गराउन पने प्रावाधन अन्तगात छ महिना कैद

ि ुिान िुन बाँकी रिेको कसूरदारलाई कारागारले मानसक तथा दै ननक रुपमा
सामाण्जकीकरणको कायामा सं लग्न गराउन वा कैदबाट छाड्नु पने िुन्छ। त्यसरी
छाड्दा सम्बण्न्धत व्यण्िले पालन गनुा पने शतािरु तोक्नु पछा। शता उल्लं घन गरे मा
वा अको कसूर गरे मा कैदमा फकानु पछा। यसको कायाान्वयनमा पनन कारागार
प्रशासनको सहक्रय सियोग वा सकारात्मक हक्रयाण्शलता आवश्यक पदाछ।


कैदमा रिे को व्यण्िलाई धानमाक वा मानवीय कायामा ऐनको दफा ३२ बमोण्जम
कारागार बाहिर जान ददन र ऐनको दफा ३३ बमोण्जमको सुधारात्मक कायाक्रम
सं चालन

सम्बन्धी

ऐनमा

रिेका

पुनःस्थापकीय

न्याय अन्तगातका

प्रावधानिरुको

व्याविाररक प्रयोग र उपयोगको लानग कारागार प्रशासनको सकारात्मक सहक्रयता
अपररिाया िुन्छ।
४. उपसं िारः
कररव सात दशक लामो प्रयास पनछ ननमााण िएका र ननकट िहवष्यमा प्रचलनमा आउन
लागेका अपराध सं हिता, फौजदारी कायाहवनध सं हिता र सजाय ननधाारण तथा कायाान्वयन सम्बन्धी
ऐनले परम्परागत फौजदारी न्याय प्रणालीमा अनुिव गररएका कमी कमजोरीलाई सच्याउने,
िटाउने वा पररपूरण गने अपेक्षा गररएको छ। हवनधशास्त्रीय आधुननक मान्यता, प्रयोग र
पररमाजानलाई

सं हितािरुमा

स्थान

ददइएको

छ।

अपराध

पीनितका

साथै

आशंहकत

एवं

कसूरदारका मौनलक अनधकारको सं रक्षण समेतलाई स्पि पाने प्रयास िएको छ। फौजदारी न्याय
प्रहक्रयामा समुदायको सििानगता िोण्जएको छ। कायाहवनधलाई छोटो र सण्जलो बनाउनुका साथै
न्याय प्रशासनसँग सम्बण्न्धत ननकाय र अनधकारीलाई सावाजननक कताव्य ननवािनमा उत्तरदायी
बनाउने उद्देश्य राण्िएको छ। पीनितलाई न्याय प्रानिको सन्दिामा अवस्था अनुसार उपचार िचा,
सुरक्षा प्रबन्ध, अन्तररम राित तथा क्षनतपूनताको दावी गना सक्ने गरी सबल बनाउने लक्ष सहितका
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ु ाईका मान्य
प्रावधानिरु समावेश गररएका छन्। अनियुि वा कसूरदारको पक्षमा स्वच्छ सुनव
नसद्धान्तको अबलम्बन गदल

न्याय सम्बन्धी िकको प्रत्यािूनत, सजाय ि ुिानीका आधुननक

उपायिरुको प्रयोग, आफ्नो काया प्रनतको ण्जम्मेवारी बोध सहित सजाय ि ुिान गरे पनछ समाजमा
पुनःस्थापना जस्ता कुरािरु रिे का छन्।
पुनःस्थापकीय न्याय प्रहक्रया नित्र समेहटने धेरै कुरािरु यी सं हितािरुमा राण्िएको छ।
पुनःस्थापकीय न्याय सम्बन्धी कनतपय हवषयिरु सं हितामा स्पि रुपमा उल्लेि िएको पाइन्छ िने
कनतपय कुरािरु परोक्ष रुपमा वा प्रासं नगकता र सान्दनिाकतामा बुझ्न सहकने ढङ्गले रिेको
दे ण्िन्छ। पीनितको पक्षमा रिे का आफूसँग सम्बण्न्धत मुद्दाको अनुसन्धान र कारबािीको अवस्था
बारे मा जानकारी पाउने िक तथा कसूरबाट पुगेको िानन नोक्सानीको क्षनतपूनता पाउने िक,
अपराध पीनितलाई अवस्था अनुसार उपचार िचा, राित रकम एवं क्षनतपूनता िराइददनु पने
प्रावधान, अपराध पीनित स्वयं र पीनितसं ग सम्बण्न्धत मुद्दाका साक्षीको सं रक्षण, पीनित राित
कोषको स्थापना र सञ्चालन जस्ता अपराध सं हिता, कायाहवनध सं हिता र सजाय ननधाारण तथा
कायाान्वयन सम्बन्धी ऐनमा रिेका प्रावधानिरुले अपराध पीनितलाई वास्तहवक न्याय प्रानिमा
सरलता, स्पिता र ननण्ितता प्रदान गरी न्यायमा पिुँच बढाउने र न्याय प्रानिको यथाथा अनुिनू त
प्रदान गने अवसर नसजाना गरे को छ।
यसै गरी कसूरदारलाई सजाय ददन सहकएमा न्याय प्रणाली सफल िएको माननने
परम्परागत सोच र व्यविारबाट अगानि बढे र कसूरदारमा माननसक तथा िावनात्मक पररवतान
ल्याउने,

कसूरजन्य काया प्रनतको ण्जम्मेवारी स्वीकार, पिाताप र चररत्र ननमााण तथा सुधार पनछ

समाजमा पुनःस्थापना गराउने र सजाय ि ुिान पनछको असल, हवश्वसनीय र प्रनतष्ठापूणा नागररक
जीवनको प्रत्यािूनत ददने सम्बन्धी सं हिताका प्रावधानिरुले पुनःस्थापकीय न्यायले कसूरदारको
िकमा पक्षपोषण गदल आएका मान्यतालाई समेटेको छ।
पुनःस्थापकीय न्यायले औ ंल्याएको न्याय प्रहक्रयामा समुदायको सं लग्नतालाई फौजदारी
कायाहवनध सं हिता र सजाय ननधाारण तथा कायाान्वयन सम्बन्धी ऐनले व्यापक रुपमा समेटेको छ।
सामुदाहयक से वा सञ्चालन, पीनित र साक्षीको सं रक्षण, कसू रदारको सामाण्जकीकरणमा कसूरदारको
चालचलन र व्यविारको अनुगमन लगायतका क्षेत्रमा समुदायले प्रत्यक्ष वा परोक्ष सं लग्नता
जनाउन सक्ने र न्याय प्रहक्रयामा सििागी िुन पाउने अवसर नसजाना िएको छ। पुनःस्थापकीय
न्यायको मान्यता अनुसारको सििानगतामूलक न्याय सम्पादनमा समुदायको सहक्रय सििानगतालाई
स्थान ददइएको छ।
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यसै गरी अपराध सं हिता, फौजदारी कायाहवनध सं हिता र साजाय ननधाारण तथा कायाान्वयन
ऐनका कनतपय प्रावधानको सफल कायाान्वयनको लानग न्याय क्षेत्रका सबै सरोकारवालािरुको
सहक्रय, रचनात्मक र समन्वयात्मक हक्रयाशीलता अननवाया दे ण्िएको छ। सरोकारवाला ननकाय
बीच समन्वय र हक्रयाशीलता स्थाहपत िुन नसकेमा सं हिता र ऐनले यस सम्बन्धमा नलएका
सुधारात्मक पररवतानकारी लक्षिरु पूरा िुन कदठन िुने स्पि छ।
समहिमा सं हिताले आत्मसात् गरे का पुनःस्थापकीय न्याय सम्बन्धी नयाँ प्रावधानिरुको
बारे मा जनसाधारणका साथै सरोकारवाला सबैमा यथाथा जानकारी गराउने, यी प्रावधानिरुको
सफल कायाान्वयनको लानग ननकायगत पूव ा तयारी गने, न्याय प्रहक्रयामा सं लग्न रिने सबै व्यण्ि,
ननकाय, अनधकारी तथा समुदायका बीचको समन्यात्मक हक्रयाशीलता प्रनतको प्रनतबद्धता प्राि गने
पररवेश ननमााण िुन सकेमा मात्र पुनःस्थापकीय न्याय सम्बन्धी मानथ उण्ल्लण्ित प्रावधानिरुले
न्याय प्रहक्रयामा सकारात्मक पररवतान ल्याई फौजदारी न्यायसँग सरोकार राख्ने सबैमा न्यायको
अनुिनू त प्रदान गना सक्ने िुन्छ। यिी अपेक्षा सहित यो आले िलाई अन्त्य गदाछु।
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१. हवषय प्रबेश
कुनै पसन दे शको कानून तथा समाजले व्यन्िको जीउ, ज्यान, सन्तान, शरीर, सम्पन्ि,
इज्जत र प्रसतष्ठाको सं रक्षण गरे को िुन्छ। व्यन्िको जीउ, ज्यान, सन्तान, शरीर, सम्पन्ि, इज्जत
र प्रसतष्ठाको हवरुद्धमा कुनै काम गरे मा त्यिी कानून वा समाजले त्यस्तो काम गने जो कोिीलाई
दन्डित गने व्यवस्था गददछ। व्यन्िको इज्जत र प्रसतष्ठा जीवन जन्िकै प्यारो वस्तु िो। कसै को
व्यविार वा कामबाट आफ्नो इज्जत

प्रसतष्ठामा आघात िुन गएको अवस्थामा पीसित व्यन्िले

ु को कानूनले नै यस्तो कायदलाई दडिसनय
तत्कालै उपचारको वाटो खोजेको िुन्छ। धेरै मुलक
तुल्याई सोको उपचारको व्यवस्था समेत गरे को दे न्खन्छ। प्रस्तुत आले खमा व्यन्िको इज्जत र
प्रसतष्ठा सं रक्षण सम्बन्धी सै द्धान्न्तक अवधारणा र सो सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था का बारे मा उल्लेख
गने उद्देश्य सलईएको छ।
व्यन्िको इज्जत, प्रसतष्ठा, व्यन्ि व्यन्ि बीच वा व्यन्ि र समुदायबीचको वा बाहिर
दे न्खने आवरन्णक सम्बन्ध िो। बाहिरी व्यन्िले, समुदायले वा अरू कसै ले कसै का बारे मा राख्ने
वा ददने मानसम्मान, इज्जत नै सो व्यन्िको प्रसतष्ठा िो। आफूले आफ्नै बारे मा राख्ने धारणा,
सबचार वा मानसम्मान व्यन्िको आफ्नो इज्जत प्रसतष्ठा िोइन। कसै ले कुनै व्यन्ि वा सं स्थालाई
अरूको दृहिमा खराब दे न्खने, िेपेको वा िोच्याएको जस्तो दे न्खने व्यविार गरे मा, असिव्यन्ि
ददएमा वा व्यन्िको बाहिरी सम्बन्धमा कुनै क्षसत पुर्याएमा त्यस्तो व्यन्ि वा सं स्थाको प्रसतष्ठा वा
इज्जतमा धक्का लाग्दछ। व्यन्िलाई सनजको इज्जत, प्रसतष्ठा सनजको जीउ, ज्यान र सम्पन्ि
बराबर र कहिले कााँिी त सोिन्दा पसन बढी मित्वपूणद अथद राख्दछ। धन, सम्पन्ि, पैसा, जग्गा
जसमन, पद एकपटक गुमेमा पुन: पसछ आजदन गनद पसन सहकन्छ। तर एकपटक गुमेको इज्जत,
ाँ नआओस्
प्रसतष्ठा पुनःस्थापना गनद कदनन िुन्छ। व्यन्िले सधै आफ्नो इज्जत, प्रसतष्ठामा आच
ाँ आउने काम नगरोस्
िन्ने कामना गरररिेको िुन्छ। तसथद, कसै ले कसै को इज्जत, प्रसतष्ठामा आच
ु मा
र गरे मा सो कायद कानूनत: दडिनीय िुने कसूरको रुपमा स्थाहपत िोस् िनी कसतपय मुलक
छु ट्टै कानूनको व्यवस्था गररएको पाइन्छ।



रन्जष्ट्रार, राहष्ट्रय न्याहयक प्रसतष्ठान।
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ु मा इज्जत, प्रसतष्ठा सम्बन्धी हवषयलाई फौजदारी कानूनमा िन्दा दुष्कृसत
कसतपय मुलक
(टटद) सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था गरे को पसन दे न्खन्छ। त्यस्तो अवस्थामा क्षसतपु"सतदको मात्र
व्यवस्था गररएको िुन्छ र कसू रको अनुपातमा अत्यन्त कम मात्र क्षसतपूसतद ददलाउने िराउने काम
ु िरुमा
िुन्छ। दुष्कृसत सम्बन्धी कानू न त्यसत प्रिावकारी पसन मासनदै न। त्यसै ले कसतपय मुलक
ाँ आउने जस्ता कुरािरूलाई रोक्न एवं यस्तो व्यविारलाई
गाली बेइज्जती इज्जत, प्रसतष्ठामा आच
सनयन्त्रण गरी कसै ले त्यस्तो कायद गरे मा सो कायदलाई दडिसनय तुल्याउन यो हवषयलाई फौजदारी
कानूनमा नै व्यवस्था गररएको पाइन्छ।
२. गाली बेइज्जतीको अथदः
गाली बेइज्जतीलाई िामी यसरी पररिाहषत गनद सक्छौं; तथ्यको रुपमा कुनै गलत िनाइ
पेश गरी कुनै व्यन्िको चररत्रमा िानी वा क्षसत पुर्याउने काम गाली बेइज्जती िो (Defamation
is a false statement presented as a fact that causes injury or damage to the character of a
person)। इज्जत, ख्यासत, मानप्रसतष्ठासाँग गोपनीयता पसन यसमा जोसिएको िुन्छ (Question of
character privacy and closely connected with dignity)।
ु मा Libel र Slander गरी दुई िागमा हविाजन गने
गाली बेइज्जतीलाई कसतपय मुलक
गरे को पसन दे न्खन्छ। Libel लाई an untrue defamatory statement that is made in writing
or defamation by written or printed words, pictures or in any form other than by
spoken words or gestures िनेर िसनन्छ िने Slander लाई an untrue defamatory statement
that is spoken orally िनेर िसनन्छ। यसरी गाली बेइज्जतीलाई दुई वगदमा हविाजन गरी लेखेर,
तस्बीरको माध्यमद्वारा, कुनै िाउिाउबाट पसन गाली बेइज्जती िुने र अकोतफद कुनै गलत कुरा
वा असत्य कुरा शब्दबाट वा बोलेर पसन गाली बेइज्जती िुने कुरालाई स्पि गरे को दे न्खन्छ।
यस्ता व्यवस्थािरु गिन रुपमा अध्ययन गदाद गाली बेइज्जती लेखेर वा बोलेर दुवै हकससमले िुन
सक्ने कुरा वुझ्न गाह्रो पदै न।
बेइज्जती िुनको लासग सनम्न कुरा िुन ु आवश्यक मासनन्छ: (१) कुनै व्यन्िले कुनै
व्यन्िका बारे मा कुनै सलन्खत वा मौन्खक असिव्यन्ि ददएको वा आक्षेप

लगाएको, (२) त्यस्तो

असिव्यन्ि प्रकाशन िएको, र (३) त्यस्तो असिव्यन्िले त्यस्तो व्यन्िको प्रसतष्ठामा िासननोक्सानी
पुर्याएको। असिव्यन्ि आक्षेपपूणद िुनको लासग त्यस्तो असिव्यन्िले अको व्यन्िलाई तेस्रो पक्षको
नजरमा घृणा, नीच दे खाएको िास्यास्पद वा िोच्याएको वा सगराएको वा नराम्रो िाव दे खाएको वा
पैदा गरे को िुनपु छद। असिव्यन्िको प्रकाशन िन्नाले सामान्यतया गाली बेइज्जतीपूणद असिव्यन्ि
पत्रपसत्रकामा छाहपनु िन्ने कुरालाई यिााँ जनाउाँदैन। त्यस्तो सलन्खत असिव्यन्ि जसका बारे मा
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ददइएको िो वा लेन्खएको िो सो व्यन्िबािेक अरू व्यन्िले थािा पाउने वा सनजलाई जानकारी
िुने गरी लेखेको, बोलेको, छापेको वा अन्य कुनै कायद गरे को िुनपु छद। जसका बारे मा बेइज्जती
िुने असिव्यन्ि ददएको िो सो व्यन्िले मात्र थािा पाउने सनजलाई मात्र जानकारी िएमा त्यस्तो
असिव्यन्ि गाली बेइज्जती िुाँदैन। अरुले थािा जानकारी पाएमा मात्र गाली बेइज्जती वा
ाँ आएको मासनन्छ। कुनै एक व्यन्िले अको व्यन्िलाई कुनै लाछनछना लगाई
प्रसतष्ठामा आच
ु पत्र लेखेमा त्यो पसन बेइज्जती िुाँदैन। सो पत्र वा कुरा सनजबािेक कसै ले थािा जानकारी
खुसक्क
पाएको पसन छै न र अरू व्यन्िको दृहिमा सनजप्रसत नराम्रो िाव पैदा गरे को पसन छै न िने गाली
बेइज्जती गरे को इज्जत, प्रसतष्ठामा धक्का ददएको नासनदै न। तर, सोिी कुरा तेस्रो व्यन्िलाई ले खेमा
बेइज्जती िुन्छ हकनिने यसबाट अरूको दृहिमा सनज प्रसत खराब वा घृणाको िाव पैदा िुन्छ।
बेइज्जती िुनको लासग जसलाई बेइज्जती गनद खोन्जएको वा िसनएको िो सो व्यन्ि
प्रिसाँग हकटान िुन सक्ने पसन िुनपु छद। व्यन्ि हकटान िुन नसक्ने वा व्यन्िको पहिचान निएमा
बेइज्जती िुाँदैन। व्यन्िको इज्जत, प्रसतष्ठा व्यन्ि जीहवत रिाँदासम्म मात्र िोइन हक व्यन्िको
मृत्युपयदन्त पसन कायम रिन्छ र कानूनले त्यस्तो प्रसतष्ठाको सं रक्षण पसन गरे को िुन्छ। मृतक
ु ो साथै सनजका
व्यन्िको बेइज्जती िुनको लासग मृतक व्यन्िप्रसतको आक्षेप बेइज्जतीयुि िुनक
नन्जकका नातेदारको िावना मृतकप्रसत चोट पुग्ने खालको िुनपु छद। यो कुरा

िासननोक्सानी

पुर्याउने सनयतमा िोइन कसत िासननोक्सानी पुगेको छ सो कुरामा िर पददछ हकनिने मृतक
व्यन्िको िकमा सनयतको प्रश्न आउाँदैन।
बेइज्जती िुनको लासग आक्षेप लागेको व्यन्िलाई वास्तहवक िासननोक्सानी पुगेर दे न्खने
क्षसत निए तापसन अनुिवजन्य, िावनामा चोट पुग्ने िानी नोक्सानी पुगेको प्रमान्णत िुन ु पदै न
असियुिले आफूले उजुरकतादको बेइज्जती गने सनयतले वा बेइज्जती िुन सिछ िनी जानीजानी
वा हवश्वास गनुप
द ने कारण िई आक्षेप लगाएमा मात्र पसन पयादप्त िुन सक्दछ।
बेइज्जती िएको छ वा छै न िन्ने कुरा प्रयोग िएको शब्दले, व्यविारले, िाउिाउले
ददने सनन्ित अथद र सो शब्द, व्यविार, िाउिाउ प्रयोग िएको पृष्ठिूमी र पररन्स्थसत समेतमा पसन
िर पददछ। प्रयोग िएको िाषा केबल गाली गने िन्दा पसन उजुरकतादलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष
रूपमा नीच दे खाउने, िोच्याउने वा सनजको राम्रो चररत्र निएको व्यन्ि िन्ने सनयतबाट नै प्रेररत
िई गरे को िुनपु छद। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा िन्नाले बेइज्जती गरे को व्यन्िलाई स्पि रूपमा
गाली गररएको िुनपु छद वा जुन कुरा िन्न खोन्जएको िो सो कुरा पढनेले सो कुराबाट उजुरकतादले
दुराचरण गरे को वा खराब आचरण गरे को िो िन्ने कुरा बुन्ेने िुनपु छद।
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बेइज्जती सम्बन्धी कानूनले व्यन्िको असिव्यन्ि स्वतन्त्रतालाई असर गददछ। तसथद,
यस

सम्बन्धी कानूनले व्यन्िको इज्जत, प्रसतष्ठा सं रक्षण गनुक
द ो साथै असिव्यन्ि स्वतन्त्रतालाई

पसन सं रक्षण गनुप
द ने िुन्छ। व्यन्िको मान, इज्जत, प्रसतष्ठा र

असिव्यन्ि स्वतन्त्रतामा सन्तुलन

कायम राख्नुपने िुन्छ। यस कारण व्यन्िले सनन्ित अवस्थामा गरे को असिव्यन्िलाई बेइज्जती
निुने अवस्था पसन मासनन्छ। त्यस्ता अवस्थालाई यस सं हिताकानूनमा नै स्वीकार गरे को
दे न्खन्छ। यी व्यवस्थाले व्यन्िको असिव्यन्ि स्वतन्त्रतालाई सं रक्षण गददछन्। तसथद, कुनै
व्यन्िको बेइज्जती िनी दाबी गररएको असिव्यन्ि त्यस्ता व्यवस्थासित्र परे बेइज्जती िुाँदैन र
नपरे बेइज्जती िुन्छ, अथादत ् यी व्यवस्थाले सं रक्षण नगरे को अवस्थामा मात्र बेइज्जती िुन्छ।
३. अन्तरादहष्ट्रय अभ्यास र प्रावधानिरू :
Universal Declaration of Human Rights Article 1- All human beings are born free
and equal in dignity and rights.
International Covenant on Civil and Political Rights Article 17 –
No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy,
family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.
Everyone has the right to the protection of the law against such interference or
attacks.
क) अमेररका
अमेररकाको सं हवधानको पहिलो सं शोधनबाट प्रेस स्वतन्त्रतालाई समावेश गररएको
िए पसन गाली बेइज्जती सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गररएको सथएन। त्यिााँ गाली वेइज्जती
सम्बन्धी कुनै सं घीय कानून छै न। केिी (१७) राज्यिरुमा िने गाली वेइज्जतीलाई
अपरासधकरण गने गरी कानून सनमादण िएको दे न्खन्छ। सं घीयस्तरमा गाली बेइज्जती
सम्बन्धी हवषय िने सं घीय अदालतिरुबाट हवकससत नन्जरिरुका आधारमा अगासि बढे को
दे न्खन्छ।
ख) बेलायत
बेलायती कानून अनुसार गाली वेइज्जतीको हवषयलाई दे वानी प्रकृसतको दुष्कृसतको
रुपमा सलईने र सोको उपचारको रुपमा क्षसतपूसतदको व्यवस्था गररएको दे न्खन्छ। पसछल्लो
समयमा त्यिााँ गाली वेईज्जती सम्बन्धी हवषयलाई Defamation Act 2013 ले व्यवन्स्थत
गरे को दे न्खन्छ।
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ग) िारत
िारतमा िारतीय सं हवधानको धारा १९ मा वाक स्वतन्त्रतालाई मौसलक िकको
रुपमा ग्यारे न्टी गररएको छ। तर सोिी धारामा उि स्वतन्त्रतालाई कानून बमोन्जम
सनयन्त्रण गनद सहकने व्यवस्था पसन रिेकोले िारतीय अपराध सं हिताको दफा ४९९ मा गाली
बेइज्जतीलाई आपराधकरण गरी सजायको व्यवस्था समेत गररएको दे न्खन्छ।
४. नेपालको संवैधासनक व्यवस्था :
प्रत्येक व्यन्िलाई सम्मानपूवक
द बााँच्न पाउने िक िुने।1
कानून बमोन्जम वािे क कुनै पसन व्यन्िलाई वैयन्िक स्वतन्त्रताबाट बं न्चत गररने छै न।2
प्रत्येक नागररकलाई सबचार र असिव्यन्िको स्वतन्त्रता िुनेछ।3
हवद्युतीय प्रकाशन प्रशारढ तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कूनै समाचार
सम्पादकीय लेख रचना वा अन्य कुनै पाठ्य श्रव्य श्रव्यदृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रशारण गनद
वा सूचना प्रवाि गनद वा छाप्न पूव द प्रसतवन्ध लगाइने छै न।4
५. कानूनी व्यवस्था :
नेपालमा गाली बेइज्जती कसूरलाई प्रान्चनकाल दे न्ख नै पछनच िलादमीिरूले गााँउटोलमा
सामान्य हववादको रुपमा सलई दुबै पक्षलाई साँगै राखी हववादको च ुरो पिा लगाई समाधान गने
प्रचलन िए तापसन पसछल्लो ददनिरूमा सवदसाधारणको इज्जत र मान मयाददा कायम राख्न पाउने
असधकारको रक्षाको लासग गाली बेइज्जतीको कसूरको सनसमि छु ट्टै ऐन बनाई सजायको व्यवस्था
हव.सं . 2016 सालमा गाली बेइज्जती ऐन, 2016 आएपसछ मात्र िएको दे न्खन्छ। सो िन्दा
ु ी ऐनमा नै गाली बेइज्जतीको मिलमा सजायको व्यवस्था गररएको सथयो। मुलक
ु ी
अगासि मुलक
ऐन गाली बेइज्जतीको १ नं. मा मुखबाट खराब कुरा सनकाली गाली बोली गरी वा अरु तरिसाँग
जुनसुकै कुरा गरी अथवा कसूर अपराधसम्बन्धी दोष लगाई अकादको मान मयाददा, इज्जत, इलम,
रोजगारमा िासन िुने र अपमान वा बदनाम िुने गरी कसै ले केिी काम गराउन निुन,े गरे बात

1

नेपालको सं हवधान, 2072 को धारा 16।

2

ऐजन, धारा १७ (१)।

3

ऐजन, धारा १७ (२)।

4

ऐजन, धारा १९ (१)।
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लाग्ने गरी गाली बेइज्जतीको पररिाषा गररएको सथयो र तत्सम्बन्धमा सजायको व्यवस्था समेत
गररएको सथयो िने गाली र बेइज्जती ऐन, 2016 आएपसछ यसको स्पि पररिाषा पसन गरे को
दे न्खन्छ।
कसै ले अरू कुनै व्यन्िको इज्जतमा धक्का पुर्याउने सनयतले वा धक्का पुग्ला िन्ने जानी
जानी, वा हवश्वास गने कारण िई लेखेर वा वचनले वा सं केतले वा बुन्ेने गरी आकार न्चन्िद्वारा
सो व्यन्िलाई कुनै दोष लगाएमा वा त्यस्तो कुरा प्रकान्शत गरे मा सनजले सो व्यन्िको बेइज्जती
गरे को मासननेछ।5 नेपालमा तत्काल प्रचसलत गाली बेइज्जती सम्बन्धी कानून सोिी मात्र िो।
६. न्याहयक अभ्यास
नेपालको न्याहयक इसतिासमा गाली र बेइज्जती ऐन, 2016 आउनु िन्दा अगासि पसन
गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूर अपराध समाजमा िएको िए तापसन त्यसलाई न्याहयक सनकायले
निेरर केबल सामान्य पछनच िला्मीिरूले िेरेर हववादको प्रकृसत अनुसार क्षसतपूसतद समेत ददने
ददलाउने गरी समलापत्रको व्यवस्था गरे को दे न्खन्छ। जब यससम्बन्धी छु ट्टै ऐनको व्यवस्था ियो
त्यसपसछ सम्मासनत सवोच्च अदालतबाट केहि मुद्दािरूमा सनम्न ससद्धान्तिरू प्रसतपादन िएको
दे न्खन्छ: मयाददा उल्लं घन नगरे को अवस्थामा कुनै व्यिोराबाट आक्षेप लगाइन्छ िने लगाइएको आक्षेप
सबू द प्रमाणद्वारा पुहि गरी प्रमान्णत गराउन असमथद िुने व्यन्ि दडिको िागीदार िई दन्डित
दाहयत्वबाट उन्मुन्ि पाउन नसक्ने। गाली बेइज्जतीको लासग गररएको कुनै कायद (Actus)
िन्दा त्यस्ता ब्यन्िको सनयत वा मनसाय (intention) के रिेको छ र त्यसले व्यन्िको
चररत्रमा के कसत ह्रास पुर्याएको छ त्यसमा सबचार गनुप
द ने।नारीको ससतत्व र अन्स्मता
सामान्जक अनुशासन िो। यो सदै व उच्चस्थान र मयाददामा रिेको िुन्छ। मयाददा उल्लं घन
नगरे को अवस्थामा कुनै व्यिोराबाट आक्षेप लगाइन्छ िने लगाइएको आक्षेप सबू द प्रमाणद्वारा
पुहि गरी प्रमान्णत गराउन असमथद िुने व्यन्ि दडिको िागीदार िई दान्डिक दाहयत्वबाट
उन्मुन्ि पाउन नसक्ने।6
 मुद्दाको कारवािीको ससलससलामा ददइने हफराद प्रसतउिर लगायतका सलखतिरु न्शि िाषामा
लेन्खएको िुनपु छद। अरुको चररत्र वा प्रसतष्ठामा आघात पने हकससमको व्यिोरा वा शैलीमा
िुन ु िुन्न।स्वास्नी राखेको िन्ने कुराको कुनै िरपदो प्रमाण प्रसतवादीिरूले पेश गनद सकेको

5

नेपाल ऐन सं ग्रि खडि ४, 2068, कानून हकताब व्यवस्था ससमसत, गाली बेइज्जती ऐन २०१6, दफा 3, पृष्ठ 16।

6

थकदे वी छन्त्याल हव. बसलमाया छन्त्याल

समेत, ने.का.प .२०६७, अंक: ४, पृष्ठ 645, सन. नं. ८३५५।
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छै न। यसथद सनज प्रसतवादीिरूले वादी उपर यस्तो ेू ना लाछनछाना लगाई चररत्र ित्या गने
हकससमको व्यिोरा प्रसतउिरमा लेन्ख गाली बेइज्जती गरे को निने।7
ाँ आएमा सोको उन्चत
 कुनै पसत्रकामा प्रकान्शत सामग्रीले कसै को मान प्रसतष्ठा र ख्यासतमा आच
क्षसतपूसतद सतनुद बुेाउनु पने नै िुन्छ। पत्रपसत्रका असत सं वेदनशील व्यवसाय िो। यसले
जनताको सुसून्चत िुने असधकारलाई सुसनन्ित गददछ। जनताको यो असधकार कुन्डनत निोस
िन्ने असिप्रायबाट व्यवसायलाई सं हवधान र कानूनले सजगताका साथ सुरन्क्षत गरे को छ।तर
यो असधकारको प्रयोग गदाद अनावश्यक तवरबाट आफ्नो व्यन्िगत फाइदाको लासग वा
बदला सलन आत्मसन्तुहिका लासग कसै को मान मददन गनद निुन।
े 8
 गोरखापत्रमा सम्पादकलाई न्चठ्ठी िन्ने स्तम्िको नेपाल महिला सं गनन केन्रको िनाइ िन्ने
शीषदक राखी प्रसतवादीद्वारा लेन्खएको लेखाई स्विाहवक सनष्कषद आउने गरी समग्रमा पढ्दा
उि लेखका शब्दिरु अपमानजनक दे न्खन्छ, त्यस्तो ले ख लेखेकोमा मध्यमाछनचल क्षेत्रीय
अदालतले प्रसतवादीलाई गाली बेइज्जती ऐन, 2016 को दफा 3 बमोन्जमको कसूरदार
निर्याई सजाय गने गरे कोमा अन्यथा गनद नसमल्नेमा पसन उि क्षेत्रीय अदालतले नेपालको
सं हवधानको धारा 73 को त्रुटी गरे को समेत नदे न्खाँदा पुनरावेददकाको प्रसतवादी पुनरावेदन
न्जकीर पुग्न सक्ने नदे न्खने।9
 प्रसतउिर ददने कानूनी िकको ससलससलामा नै िए पसन आफ्नो िाई छोरालाई आफ्नो िाई
छोरा िोइन, गैरव्यन्िको छोरा िनी दे खाएकोबाट वादीको इज्जतमा धक्का पुग्ने नै दे न्खदा
यस्तोमा गाली बेइज्जती गरे को िोइन िन्न सहकने न्स्थसत नरिने।10
 वादीले क्षसतपूसतद िराई पाँाँ िनी गाली बेइज्जती ऐन, 2016 को दफा १२ अनुसार दावी
सलएकोमा क्षसतपूसतद िराई ददनु नपने कुराको कुनै आधार फैसलामा दे खाउन नसकेकोले
प्रसतवादी कसूरदार निर िएपसछ सनजबाट क्षसतपूसतद िरी पाउदै न िन्न न्यायको दृहिमा समल्ने
नदे न्खने।11

7

ज्वालाप्रसाद सतवारीसमेत हव. लक्ष्मणदाश सगरी, ने.का.प.२०४८, अंक: ११, पृष्ठ 697 सन.नं. ४४०४ ।

8

असधविा श्रीकृष्ण सुवद
े ी हव. नेपाल सरकार समेत, ने.का.प. २०७३, अंक ९, पृष्ठ १६६३।

9

कमल राणा हव. अंगूरबाबा जोशी समेत, ने.का.प. 2038, अंक 4 सन.नं. 1460, पृष्ठ 4।

10

शंकरबिादुर काँ ु वर क्षेत्री हव. गौरीशंकर क्षेत्री, ने.का.प. 2045, अंक 11 सन.नं. 3640, पृष्ठ 1160।

11

चन्रावतीदे वी राजपुत हव. गोहवन्दा यादव, ने.का.प. 2046, अंक 1 सन.नं. 3699, पृष्ठ 52।
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 वादीको व्यन्िगत चररत्रलाई सलएर प्रसतवादीले हववाददत सामाग्री प्रकान्शत गरे को निई
वादीको व्यापाररक िै ससयतका

सम्वन्धमा लेन्खएको दे न्खन आउाँदछ। वादीले

गरे को

व्यापारका हवषयमा खोतल्ने िन्ने सबचार राज्यको ध्यान आकहषदत गने उद्देश्यले गरे को िो
वेइज्जत गने उद्देश्यले िोइन िन्ने प्रसतवादीको प्रसतरक्षात्मक िनाइ रिे को दे न्खन्छ। वादी
एक प्रसतहष्ठत व्यापारी िएको, त्यस्तो व्यापारीको हियाकलापले राहष्ट्रय अथदतन्त्रमा प्रिाव पाने
सावदजसनक चासो िुन जाने िुंदा त्यस्तो हवषयमा ध्यानाकषदण गराउनुलाई वदसनयत पूणद
वेइजसतको कायद िनी िाल्न उन्चत पसन नदे न्खने।
ाँ आउने कायद िएको एहकन गनद
 गाली वेइजती मुद्दामा व्यन्िगत चररत्रमा प्रि रुपले आच
सक्ने िुन ु पददछ। प्रसतवादीको बेइज्जत गने सनयत पसन पुहि िुन ु पददछ। सामान्य गोश्वारा
प्रकृसतको असिव्यन्िबाट बेइज्जसतका तत्विरु स्थाहपत िएको िन्न समल्दै न। सं हवधानद्वारा
ु सबचारको असिव्यन्िको स्वतन्त्रता असिव्यन्िको िाषा, शैसल र प्रकृसतमा सनिदर गने
प्रत्याित
निई कानूनले हकटे को दडिनीय घेरा सित्र प्रिरुपले पनुद पने िुन्छ। तसथद प्रसतवादीले
वादीको वेइजती नै गने सनयतबाट सो छापी वादीको वेइजसत गरे को िन्न नसमल्ने िुाँदा
वेइजती निर गरे को शुरु न्ज.अ.को इन्साफ उल्टी गरर प्रसतवादीलाई आरोहपत कसुरबाट
सफाई ददने गरी गरे को पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ समलेकै िुंदा सदर िुने।12
७. अपराध सं हितामा गाली बेइज्जती कसूरसम्बन्धी व्यवस्था
नेपालको प्रान्चन न्याय प्रणाली पार गदै पसछल्ला ददनिरूमा केिी कसूरिरूको बारे मा
ु ी ऐनमा नै यसको व्यवस्था सथयो
केिी सथसत बसाले तापसन गाली बेइज्जती ऐन आउनु पूव द मुलक
र पसछ छु ट्टै ऐनको व्यवस्था पिात सवोच्च अदालतबाट केिी मित्वपूणद ससद्धान्तिरू प्रसतपादन
िएकोमा सो समेतलाई समेटी अपराध सं हितामा गाली बेइज्जती कसूरलाई केिी पररमान्जदत सहित
ु ी फौजदारी कायदहवसध (सं हिता) ऐन, 2074 को दफा 43
थप व्यवस्था गरे को दे न्खन्छ। मुलक
को उपदफा (१) को खडि (ग) ले अनुसूची -4 अन्तगदतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा हफरादपत्रको
रुपमा त्यस्तो मुद्दा दायर गनद सक्ने िकदै या िएको वा सरोकारवाला व्यन्िले नासलस गनद सक्ने
व्यवस्था छ िने अनुसूची 4 को 1 को (ख) मा िाग ३ को पररच्छे द 1 र 2 लाई पसन
समेहटएको दे न्खन्छ। सं हितामा रिेका व्यवस्थािरुलाई िे दादः
(अ) गाली गनद निुन13
े
(१) कसै ले कसै लाई गाली गनद िुदैन।
12

गजानन्ध वैद्य हव. पदमिि खरे ल, ने.का.प. 2056, अंक 10, सन.नं. 6795, पृष्ठ 744।

13

ु ी अपराध (सं हिता) ऐन, 2074, दफा 305 पृष्ठ 115।
मुलक
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(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लासग कसै ले कसै लाई िोच्याउने सनयतले बोली वा
वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरे मा सनजले गाली गरे को मासननेछ।
(३)

उपदफा (१) बमोन्जमको कसूर गने वा गराउने व्यन्िलाई एक वषदसम्म कैद वा
दश िजार रुपैयााँसम्म जररबाना वा दुबै सजाय िुनेछ।
यस दफामा गाली गने कायदलाई कसूर मासनएको र गाली गने िन्नाले कसै ले

कसै लाई िोच्याउने सनयतले बोली वा वचनले, अपमानजनक शब्द प्रयोग गने कायदलाई
जनाउाँन खोन्जएको छ। लेखेर वा प्रकाशन गरे र वा न्चह्न वा आकारबाट अपमानजनक
शब्द प्रयोग गने कायदलाई यस दफामा गाली मासनएको छै न। यो दफा अनुसारको कसूर
गरे वापत एक वषदसम्म कैद वा दशिजार रुहपयााँसम्म जररवाना वा दुबै सजाय िुने व्यवस्था
गररएको दे न्खन्छ।
आ) बेइज्जती गनद निुन14
े
(१) कसै ले कसै को बेइज्जती गनद िुदैन।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लासग कसै ले दे िाय बमोन्जमका काम गरे मा सनजले
बेइज्जती गरे को मासननेछ :(क) अरुको इज्जतमा धक्का पुर्याउने सनयतले वा धक्का पुग्न सक्छ िन्ने जानीजानी वा
हवश्वास गने मनाससब कारण िई लेखेर, आचरण वा आकार वा न्चन्ि वा प्रचार
प्रसारद्वारा वा अरु कुनै हकससमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले त्यस्तो व्यन्िलाई
अरुको दृहिमा सनजको व्यन्िगत चररत्र, आचरण, नैसतकता वा ख्यासतलाई
िोच्याउने गरी चररत्र ित्या गरे मा वा सनजको शरीर सामान्यत: घृन्णत अवस्थामा
छ िन्ने अरुलाई हवश्वास पने गरी दोष लगाएमा वा त्यस्तो दोष लगाएको कुरा
प्रचार-प्रसार वा प्रकाशन गरे मा वा कसै को बेइज्जती िुने साधनको रुपमा प्रयोग
गररएको कुनै न्चज जानीजानी सबिी वा हवतरण गरे मा,
(ख) मृतकलाई कुनै आक्षेप लगाइएकोमा त्यस्तो आक्षेप लगाउाँदाका बखत सनज
जीहवत रिे को िए सनजको इज्जतमा धक्का पुग्ने रिेछ िन्ने जानीजानी सनजको
पररवार वा नन्जकको अन्य नातेदारिरूको िावनामा चोट पुर्याउने सनयतले कुनै
आक्षेप लगाएकोमा,

14

ऐजन, दफा 306 पृष्ठ ११५ र 116।
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(ग) व्यङ्गग्य गरी वा अरु कुनै घुमाउरो तवरले कुनै आक्षेप लगाएमा।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको िए तापसन दे िायको कामलाई बेइज्जती
मासनने छै न :(क) सवदसाधारणको हितको लासग प्रमाण र आधार सहित कुनै व्यन्िसाँग सम्बन्न्धत
सााँचो कुरा प्रकाशन वा प्रशारण गनु,द
(ख) कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओिदाको कतदव्य पालना गदाद सनजको आचरणलाई
सलएर वा त्यस्तो आचरणबाट बुन्ेनेसम्मको मात्र सनजको चररत्रलाई सलएर असल
सनयतले मयादददत ढं गबाट कुनै कुरा प्रकाशन गनु,द
(ग) कुनै व्यन्िको सावदजसनक पद वा ओिदाको मित्वसाँग सम्बन्ध राख्ने आचरण र
त्यस्तो आचरणबाट बुन्ेनेसम्मको सनजको चररत्रलाई सलएर असल सनयतले कुनै
सबचार प्रकट गनु,द
(घ) कुनै कुरा गने व्यन्िले सवदसाधारणको रायको लासग कुनै कुरा पेश गरे कोमा
त्यस्तो कुराको गुण वा दोषलाई सलएर वा सो िदसम्म मात्र त्यस्तो कुरा गने
व्यन्िको चररत्रलाई सलएर असल सनयतले मयादददत ढं गबाट कुनै सबचार प्रकट
गनु,द
(ङ) कुनै व्यन्िको अको कुनै व्यन्ि उपर कानूनद्वारा वा सनजसाँग िएको करारद्वारा
कुनै असधकार िएकोमा सनजले सो असधकार सम्बन्धी काम कुरामा त्यस्तो
व्यन्िको आचरणमा असल सनयतले कुनै

खोट लगाउनु,

(च) कानून बमोन्जम कुनै कसूरको अनुसन्धान गनुद वा त्यस्तो आधारमा सनजलाई
कानून बमोन्जम असियोग लगाउनु,
(छ) कसै लाई सनजको हितको लासग, सनजको स्वाथद िएको व्यन्िको हितको लासग वा
सवदसाधारणको हितको लासग अरु कुनै व्यन्िको हवरुद्ध सतकद पानु।
द
यस दफामा बेइज्जती गने कायदलाई कसूर मासनएको छ िने बेइज्जतीको पररिाषा
पसन गररएको छ। कसै ले दे िायको कायद गरे मा बेइज्जती गरे को मासनन्छ:
(क) कुनै व्यन्िको इज्जतमा धक्का पुर्याउने सनयतले वा सो िुन सिछ िन्ने
जानीजानी वा हवश्वास गनुप
द ने कारण िई सनजको चररत्रित्या गनद कायद गरे मा,
(ख) कुनै व्यन्िको शरीर सामान्यतः घृन्णत अवस्थामा छ िन्ने अरूलाई हवश्वास पने
गरी दोष लगाउने वा त्यस्तो दोष लगाएको कुरालाई प्रचार-प्रसार वा प्रकाशन
गनद कायद गरे मा,
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(ग) कसै को बेइज्जती िुने साधनको रूपमा प्रयोग गररएको कुनै न्चज जानीजानी सबिी
वा हवतरण गनद कायद गरे मा,
(घ) मृतकलाई सनज जीहवत रिेको िए सनजको इज्जतमा धक्का पुग्ने र सनजको पररवार
वा नन्जकको अन्य नातेदारिरूको िावनामा चोट पुर्याउने सनयतले

आक्षेप

लगाउने कायद गरे मा, वा
(ङ) व्यङ्गग्य गरी वा अरू कुनै घुमाउरो तवरले कुनै आक्षेप लगाउने कायद गरे मा।
उपयुि
द
दफामा रान्खएको बेइज्जतीको पररिाषा सनरपेक्ष (absolute) िने िोइन, सो
पररिाषामा थुप्रै सीमािरू पसन रान्खएको छन्।
खडि (क) बमोन्जम चररत्रित्याबाट बेइज्जती िुन कसै ले कुनै व्यन्िको व्यन्िगत
चररत्र, आचरण, नैसतकता वा ख्यासत अरू कुनै व्यन्िको सबचारमा िोन्च्चएको दे खाउने कायद
गरे को िुनपु छद। त्यस्तो िोच्याउने कायद लेखेर, आचरण वा आकार वा न्चह्न वा प्रचार
प्रसारद्वारा वा अरू कुनै हकससमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले गरे को कायदबाट िएको
िुनपु छद र त्यस्तो कायदको प्रकाशन िएको िुनपु छद। (प्रकाशनको अथद, अरूलाई पसन सो कुरा
थािााँ िएको मासनन्छ जसका बारे मा आक्षेप लगाइएको िो सो आक्षेपको सञ्चार वा जानकारी
त्यसरी आक्षेप लगाइएको व्यन्िबािेक अरू पसन व्यन्ििरूलाई थािााँ जानकारी िुने गरी
गररएको कायद िो।) त्यसरी सञ्चार त्यस्तो आक्षेप जुनसुकै प्रकारले लेखेर, बोलेर, इसारा गरे र,
आचरणबाट वा त्यस्तो कुरा कुनै माध्यमबाट प्रचार-प्रसार गरे र गरे को िुनपु छद। अरू
व्यन्िले त्यस्तो व्यन्िको चररत्र खराब छ त्यो व्यन्ि बदमाश िो वा खराब आचरणको िो
िनी बुझ्न सक्ने जुनसुकै कुरा, असिव्यन्ि

र माध्यम प्रकाशन िो।

खडि (ख) बमोन्जम बेइज्जती िुनको लासग कसै ले कुनै व्यन्िलाई जातपातको
आधारमा उाँचनीच जनाउाँने, सनजको शररर फोिोर छ, सनजलाई छु न िुदैन िनेर घृणा
फैलाउने काममा प्रमुख ि ुसमका सनिाउने जस्ता कायद गरे को िुनपु छद।
खडि (ग) को कायदलाई असल बृित प्रकृसतको रुपमा सलइएको छ। कसै ले कसै को
बेइज्जती िुने कुरा प्रकाशन गरे को रिेछ र अरू कुनै व्यन्िले पसन त्यस्तो कुरालाई
आधारमानी पुन: प्रकाशन गरे मा पसछल्लो व्यन्िले बेइज्जती गरे को मासनन्छ। यस व्यवस्था
ु छद (२)
बमोन्जम बेइज्जती िुन (१) कसै ले कसै को बेइज्जती िुने कुरा प्रकाशन गरे को िुनप
त्यस्तो न्चज अरू कुनै व्यन्िले हवतरण गरे को िुनपु छद र (३) त्यस्तो कायद सनजले जानीजानी
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मनसाय पूवक
द गरे को िुनपु छद । अथादत, त्यस्तो न्चजले कुनै बेइज्जती िुन्छ िन्ने सनजलाई
पूणद रुपमा थािााँ िुनपु छद र सनजले त्यस्तो न्चज सबिी हवतरण गरे को पसन िुनपु छद।
खडि (घ) ले मृतक व्यन्िको इज्जत, प्रसतष्ठाको सं रक्षण गररएको छ। मृतक
व्यन्िको बेइज्जत िुनको लासग (१) जुन आक्षेपबाट सनजको बेइज्जती िएको छ िनी दाबी
ु छद
गररएको िो सो आक्षेपबाट त्यस्तो व्यन्ि जीहवत िएको िए सनजको बेइज्जती िुने िुनप
(२) त्यस्ता आक्षेप त्यस्तो मृतक व्यन्िको पररवार वा नन्जकको अन्य नातेदारिरूको
िावनामा चोट पुर्याउने सनयतले कुनै लान्छना लगाएको िुनपु छद।
खडि (ङ) बमोन्जम बेइज्जती िुनको लासग प्रयोग िएको िाषा दे न्खने अथद िन्दा
पसन बढी लन्क्षत व्यङ्गग्य, अप्रत्यक्ष रुपले िनेको वा घुमाउरो पाराले कुनै आक्षेप लगाएको
िुनपु छद।
यस दफामा व्यन्िले सनन्ित अवस्थामा गरे को कामकारबािी वा असिव्यन्िलाई
बेइज्जती निुने अवस्थाको पसन व्यवस्था गरे को दे न्खन्छ। यस दफामा रिे का त्यस्ता
अवस्थािरूमध्ये खडि (क) र खडि (घ) को अवस्था कुनै व्यन्िका सम्बन्धमा सत्य कुरा
िुन वा सत्य तथ्य िुन िने अरू खडिमा िएका अपवाद कुनै व्यन्िको अरू व्यन्िका
सम्बन्धमा गररएको सबचार वा रायको असिव्यन्िसम्म िो। सत्य तथ्य प्रमान्णत िुनपु छद िने
राय वा सबचार प्रमान्णत िुन सिैनन। त्यस्ता सबचार असल सनयतले व्यि िएको िो िोइन
िन्ने कुरामा बेइज्जती िुने निुने कुरा िर पददछ।
क) सवदसाधारणको हितको लासग प्रमाण र आधार सहित कुनै व्यन्िसाँग सम्बन्न्धत सांचो कुरा
प्रकाश

वा

प्रकाशन

गने

कुनै

व्यन्िको

सनतान्त

व्यन्िगत

कुराको

प्रकाशनबाट

सवदसाधारणको हित िुाँदेन। तर समाजलाई िासननोक्सानी गनद वा पुर्याउन सक्ने कुनै
व्यन्िसम्बन्धी कुरा प्रकाशन गदाद सवदसाधारणको हितको लासग राम्रो िुन्छ।
ख) कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओिदाको काम, कतदव्य पालना गदाद सनजको आचरणलाई सलएर वा
सो आचरणबाट बुन्ेने सम्मको मात्र सनजको चररत्रलाई सलएर असल सनयतले मयादददत
ढङ्गबाट कुनै कुरा प्रकाशन गने, राष्ट्रसेवक सावदजसनक पद धारण गरे का व्यन्ििरू िुन।
सनजिरूले कानून कायादन्वयन गने वा जनतालाई सेवा पुर्याउाँछन्। सनजिरूले आफ्नाआफ्नो
पदीय कतदव्य पालना गदाद सनजले गरे को आचरण सावदजसनक चासोको हवषय िुन सक्छन्।
सनजले पदीय दाहयत्व सनवादि गदाद गरे को आचरण सावदजसनक हितमा छ छै न िन्ने सम्बन्धमा
स्वच्छ रूपमा टीकाहटप्पणी पसन गनद सहकन्छ। त्यस्तो राय, सुेाव वा टीकाहटप्पणी
प्रकाशन िएबाट राष्ट्रसेवकको गाली बेइज्जती िुाँदैन। त्यस्तो प्रकाशन प्रचार असल सनयतले
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गरे को

िने

िुनपु छद।

जुनसुकै

ु मा
मुलक

पसन

सावदजसनक

ओिदामा

रिे का
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व्यन्िले

आलोचनाबाट उन्मुन्ि पाउाँदैनन। प्रजातान्न्त्रक शासनपद्धसत िएका दे शमा कानूनको शासन
िुन्छ, शासकीय पद्दसत पारदशी िुन्छ, जनतामा सूचनाको िक कानूनले नै स्थाहपत गररददएको
िुन्छ र यो कुरा कानूनको शासनको

प्रमुख हवशेषता पसन िो।

प्रकाशन असल सनयतले गरे को िुनपु छद त्यस्तो प्रकाशन इमान्दारपूवक
द
गरे को
िुनपु छद। त्यस्तो कुरा प्रकाशन गने व्यन्िले प्रकान्शत तथ्य र तथ्याङ्किरू आफूले उल्लेख
गरे को अथदमा नै इमान्दारीपूवक
द
आधार प्रमाण सहित छन् िनी हवश्वास गरे को िुनपु छद ।
सनराधार वा दुराशययुि वा सत्यतामा आधाररत निएको आलोचना िुन ु िुाँदैन। त्यस्तो कुरा
प्रकाशन गने व्यन्िले सामान्य िोससयारी दे खाउाँदा गलत िो िन्ने थािा पाउाँन सहकने कुरा
िुन ु िुाँदैन। जानीजानी ेुक्याइएको िुन ु िुाँदैन। जुन कुराको आक्षेप लगाइएको िो सो कुरा
सारतः सााँचो िो िोइन िन्दा पसन सो बारे मा सनज सून्चत सथयो सथएन र उन्चत सावधानी र
ध्यान ददाँदा सो आक्षेप सत्य िो िन्ने कुरामा हवश्वास गनुप
द ने आधार सथयो सथएन िन्ने कुरा
पसन मित्वपूणद िुन जान्छ।
सछनचारका माध्यम, पत्रपसत्रका वा समाचारपत्रले त्यस्तो कुरा प्रकाशन गदाद पसन यी
कुरािरू लागू िुन्छन्।
ग) कुनै व्यन्िको सावदजसनक पद वा ओिोदाको मित्वसाँग सम्बन्ध राख्ने आचरण, व्यविार र
सो आचरणबाट बुन्ेनेसम्मको सनजको चररत्रलाई सलएर असल सनयतले कुनै सबचार प्रकट
गनु।
द
सावदजसनक पद वा ओिदामा रिेका व्यन्िले सो कारणले आफूलाई खुला राख्दछ
त्यस्तो व्यन्िले आफू उपर िएको टीका हटप्पणीलाई आफ्नो पद वा ओिदाको लासग
आवश्यक िएको कुरा र नू लो कुराको मित्विीन कुरा मान्नु पछद िसनन्छ। त्यस्ता व्यन्िले
आफ्नो सोच र सबचार नू लो पानुप
द छद, आफू उपर कुनै सानासाना आक्षेप लागेमा त्यसलाई
खासै मित्व नददई उपेक्षा गनुप
द छद िसनन्छ। तसथद, सावदजसनक पद वा ओिदामा रिेका
व्यन्िको त्यस्तो ओिदाको कामको सम्बन्धमा सनजको आचरण, व्यविार र चररत्रसम्बन्धी
कुरा सावदजसनक चासोका हवषय िएकाले त्यस्ता कुरा प्रकाशन गदाद सनजको गाली बेइज्जती
िुाँदैन।
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घ) कुनै कुरा गने व्यन्िले सवदसाधारणको रायको लासग सो कुरा पेस गरे कोमा सो कुराको गुण
वा दोषलाई सलएर वा सो िदसम्म मात्र सो कुरा गने व्यन्िको चररत्रलाई सलएर असल
सनयतले मयादददत ढङ्गबाट कुनै सबचार प्रकट गनुद
यस खडिमा सवदसाधारणसमक्ष उनीिरूको सनणदयको लासग प्रस्तुत िएको कुनै
कुराका सम्बन्धमा र सो कुरा पेस गने व्यन्िको

सो कुरासाँग सम्बद्ध आचरणको सम्बन्धमा

असल सनयतले सबचार प्रकट गदाद त्यस्तो व्यन्िको गाली बेइज्जती िुाँदैन।
वाकस्वतन्त्रता र आलोचना गने स्वतन्त्रता निई समाज र प्रजातान्न्त्रक प्रणालीको
हवकास िुाँदैन।
असल सनयत र मयादददत ढङ्ग िन्नाले स्वच्छ रूपले टीकाहटप्पणी वा आलोचना गने
कायद िो। यो खास मुद्दाको पररन्स्थसतमा िर पददछ। त्यस्तो टीकाहटप्पणी इमान्दार रायको
असिव्यन्ि िुनपु छद। उन्चत सावधानी र मनाससब आधारमा

सनमादण गररएको सत्य राय

िुनपु छद। स्वच्छ हटप्पणी गने असधकारका दुई पाटा िुन्छन् (१) आक्षेप आलोचना गररएको
कायदको बारे को टीका हटप्पणी िुनपु छद, र (२) यो स्वच्छ िुनपु छद अथादत ् यो त्यस्तो कुराका
सम्बन्धमा सनकासलएको सनष्कषद िुनपु छद र सो कुराबाट सनस्कन सक्ने सनष्कषद िुनपु छद ।
ङ) कुनै व्यन्िको अको कुनै व्यन्िउपर कानूनद्वारा वा सनजसाँग िएको करारद्वारा कुनै असधकार
िएकोमा सनजले सो असधकार सम्बन्धी काम कुरामा त्यस्तो व्यन्िको आचरणमा असल
सनयतले कुनै खोट लगाउनु,
यस खडिमा कानून वा करारद्वारा कुनै व्यन्िलाई काममा लगाउन असधकार
पाएको व्यन्िको सम्बन्धमा त्यसरी असधकार पाएको व्यन्िले त्यस्तो कामका सम्बन्धमा
असल सनयतले सो व्यन्िको बारे मा टीका हटप्पणी गदाद त्यस्तो व्यन्िको गाली बेइज्जती
निुने व्यवस्था रिेको छ।
च) कानूनबमोन्जम कुनै कसूरको अनुसन्धान गनुद वा सो आधारमा सनजलाई कानूनबमोन्जम
असियोग लगाउनु,
यस खडिमा कानूनबमोन्जम कुनै कसूरको अनुसन्धान गदाद वा सो आधारमा कुनै
व्यन्िका

हवरुद्ध

कुनै

असियोग

लगाउाँदा

त्यस्तो

व्यन्िको

गाली

बेइज्जती

िुाँदैन।

ु ी अपराध (सं हिता) ऐन,
बदसनयतपूवक
द अनुसन्धान गने वा असियोजन गने कायदलाई मुलक
2074 को दफा 99 मा व्यवस्था रिेको छ। यस खडिमा कानूनबमोन्जम कुनै कसूरको
सम्बन्धमा अनुसन्धान गदाद वा सो आधारमा असियोजन गदाद अनुसन्धानमा परे को व्यन्ि वा
असियोजन लगाइएको व्यन्िको सो अनुसन्धान गरे को कारणले गाली बेइज्जती िुाँदैन।

गाली बेइज्जतीसम्बन्धी सैद्धान्न्तक अवधारणा र अपराध संहितामा
यस सम्बन्धी व्यवस्था

छ) कसै लाई

सनजको

हितको

लासग, सनजको

स्वाथद

िएको

व्यन्िको

हितको

लासग
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सवदसाधारणको हितको लासग अरू कुनै व्यन्िको हवरुद्ध सतकद गनुल
द ाई पसन गाली बेइज्जती
मासनदै न।
(इ) बेइज्जती गरे मा िुने सजाय15
(१) कसै ले कसै को बेइज्जती गरे वा गराएमा सनजलाई दुई वषदसम्म कैद वा बीस िजार
रुपैयााँसम्म जररबाना वा दुबै सजाय िुनेछ।
तर हवद्युतीय वा अन्य आम सछनचारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा
त्यस्तो सजायमा थप एक वषदसम्म कैद र दश िजार रुपैयााँसम्म जररबाना िुनेछ।
(२) कसै ले कसै लाई बेइज्जती गरे वा गराएको निररएमा बेइज्जती गररएको व्यन्िलाई
कसूरको गम्िीरता, त्यस्तो व्यन्िको प्रसतष्ठामा पनद गएको असर तथा हवद्युतीय वा अन्य
आमसछनचारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे को िएमा त्यस्तो कुरा समेतलाई सबचार गरी
कसूरदारबाट मनाससब क्षसतपूसतद र त्यस्तो व्यन्िलाई कसूरदारबाट मुद्दामा लागेको खचद
समेत िराउनु पनेछ।
(३)

मररसकेको
कसूरदारबाट

कुनै

व्यन्िलाई

त्यस्तो

यस

पररच्छे द

बेइज्जतीबाट

बमोन्जम

िावनामा

चोट

बेइज्जती
लागेको

गरे को

निररएमा

सनजको

नन्जकको

िकवालालाई त्यस्तो क्षसतपूसतद र मुद्दामा लागेको खचदको रकम िराई ददनु पनेछ।
यस दफामा बेइज्जतीको कसू र िएमा कसूरदारलाई िुने सजाय र कसूरदारले
बेइज्जती िएको व्यन्िलाई सतनुप
द ने

क्षसतपूसतद र मुद्दा गनद लागेको खचदका सम्बन्धमा

व्यवस्था गररएको दे न्खन्छ। उि व्यवस्थाअनुसार, हवद्युतीय वा अन्य आम सञ्चारका
माध्यमबाट िएको बेइज्जतीको लासग अरू माध्यमबाट गरे को बेइज्जतीको लासग िन्दा बढी
सजाय िुने व्यवस्था गरे को छ। यसको कारण के िो िने हवद्युतीय वा अन्य आम सञ्चारका
माध्यमबाट व्यन्िको असिव्यन्ि चााँिो प्रसारण िुन्छ, एकै पटक धेरै मासनसको जानकारीमा
आउछ। बेइज्जती गरे को कुरा बढी प्रचार-प्रसार िए जस्तो दे न्खन्छ र त्यसको प्रिाव र
उिेजना पसन बढी िुन्छ। फलस्वरूप बेइज्जती पसन नू लो िुन्छ र सजाय पसन नू लो
िुनपु छद। त्यसै गरी बेइज्जती िएको निरे मा कसूरदारले कसूरबाट पीसित व्यन्िलाई क्षसतपूसतद
र बेइज्जतीको मुद्दा गनद लागेको व्यय वा खचदसमेत बेइज्जती गनेले सतनुप
द ने व्यवस्था रिे को

15
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छ। अदालतले क्षसतपूसतद सनधादरण गदाद कसूरको गम्िीरता, व्यन्िको प्रसतष्ठामा पनद गएको
असर, क्षसत तथा हवद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट वा अन्य माध्यमबाट बेइज्जती
िएको िो सो कुरा समेतलाई सबचार गरी सनधादरण गनुप
द ने समेत व्यवस्था गरे को दे न्खन्छ।
(ई) िदम्याद16
यस पररच्छे द अन्तगदतको कसूर िएको कुरा थािााँ पाएको समसतले तीन महिना
नाघेपसछ उजुर लाग्ने छै न।
सं हितामा गाली बेइज्जतीको कसूरमा उजुर गने िदम्यादको व्यवस्था िए अनुसार,
कसूर िएको थािा पाएको समसतले तीन महिनासित्र उजुर गरी सक्नुपने व्यवस्था रिे को छ।
८. सनष्कषद
समय पररन्स्थसत अनुसार कसूरको पररिाषा पसन बदसलएको पाइन्छ। समाजले हिजो जे
कुरालाई सिजरुपमा सलएको सथयो आज सत कुरािरू कसतपय अवस्थामा कसूर नासनएका छन िने
हिजो जुन कुरा कसूर नासनएका सथए सत आज सामान्य व्यविारमा अपररिायद पसन िएका छन्।
गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसूरलाई सामान्य कसूरको रुपमा सलई हिजो गाउाँघरमा बुढापाका पछनच
िला्मीले समन्वय, मेलसमलाप गराई बोलचाल गराइददने चलन सथयो िने आज त्यसलाई इज्जत,
प्रसतष्ठा, ख्यासत, व्यापाररक प्रसतष्ठा, लाि, िानीका कुरासाँग जोिेर कसूरको गम्िीरता बढाएको
दे न्खन्छ। साथैयस सम्बन्धी छु ट्टै कानूनको अपररिायदता समेत दे खेर सोको व्यवस्था समेत िएको
छ िने सम्मासनत सवोच्च अदालतले हवसिन्न काल खडिमा गाली बेइज्जतीलाई कायदसाँग िन्दा
त्यसको मनसाय तत्व वा सनयतलाई आधार मानेर सनणदय गरे को दे न्खन्छ िने कसतपय अवस्थामा
अड्डा अदालतमा गरे का औपचाररक सलखतिरूमा न्शििाषा िुनपु ने, आफ्नो नाताको मासनसलाई गैह्र
व्यन्ि िो िनेर िन्न नपाइने, नारीको ससतत्व र अन्स्मता सामान्जक अनुशासन िो यो सदै व उच्च
स्थानमा र मयाददामा रिे को िुन्छ। यो उल्लं घन गनेलाई दडिको िागीदार बनाउनु पने िुन्छ
िनी िनेको िनेको दे न्खन्छ िने पत्रपसत्रकामा प्रकान्शत सामग्रीले कसै को मान, प्रसतष्ठा र ख्यातीमा
ाँ आएमा सोको उन्चत क्षसतपूसतद सतनुद बुेाउनु पने िुन्छ िनेर स्पि रुपमा गाली बेइज्जती
आच
मुद्दामा फरक ढं गले हवस्तृत व्याख्यािरु गरे को पसन दे न्खन्छ।
ु ी अपराध सं हिता आगामी िार १ गते दे न्ख लागू िए पछी िने यस सम्बन्धी
मुलक
हववादिरु यसै सं हिता बमोन्जम अदालतिरुले िेन दु पने र िाल विाल रिे को गाली बेइज्जती
सम्बन्धी ऐन खारे ज िुने िएकोले यसतफद सम्बद्ध पक्ष सचेत िुन ु जरुरी दे न्खन्छ।
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