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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 यव्ञहहरु 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
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नेपालमा सं हिताबद्ध कानून ननमााण र यसको कायाान्वयन पक्ष
-श्यामकुमार भट्टराई

1. सं हिताकरणको पररचय
हवनभन्न हवषयमा छररएर रिे का कानूनिरूलाई एकै ठाऊँमा राखी एकीकृत बनाउने
प्रहिया नै सं हिताकरण िो। सं हिताकरण गररएको कानूनलाई सं हिता (code) भननन्छ।1 ननश्चय नै
कानूनलाई एकीकरण गना सं हिताकरण गररन्छ। यसले कानूनको अननश्चय र पुनरावृत्तिलाई
ननरुत्साहित गर्ाछ।2

ु को कानू न प्रणालीलाई मौनलक बनाउँर्छ।
सं हिताले कुनै पनन मुलक

कानूनी इनतिासलाई सम्बृद्ध बनाउँर्छ। यो कानूनलाई आधुननकीकरण गने तररका पनन िो।
सं हिताकरणले कानूनी ननत्तश्चतता ल्याउन सियोग गर्ाछ। यो कानूनको सरलीकरण गने उपाय
पनन िो। अन्य कानून प्रणालीसँग तुलना गना पनन यसले सियोग गर्ाछ। अन्य कानून प्रणालीका
नयाँ र सफल अभ्यासिरूलाई आत्मसात गना समेत अवसर प्रर्ान गर्ाछ। न्याय र कानूनका
स्वीकृत मापर्ण्ड र मानकिरूलाई अवलम्वन गना समेत सहकन्छ। यो कानूनमा स्वच्छता कायम
राख्ने आधार पनन िो। यसले आम माननसमा कानूनको बारे मा सूचना

सम्प्रेषण गना समेत सिज

िुन्छ। कानूनी व्यवस्थामा सं गनत कायम राख्न समेत सं हिताकरणबाट मद्दत पुग्र्छ। न्याय र
कानूनको क्षेत्रमा हियाशीलिरूका लानग समेत सं हिताबाट एउटा सिज अभ्यास गने वातावरण
ननमााण िुन्छ।
2. सं हिताकरणको इनतिास
जत्तस्टननयन कोडलाई सं हिताबद्ध कानून ननमााणको आधारको रुपमा नलने गररन्छ।3

सन्

१८०४ को २१ माचामा जारी भएको फ्रान्सको नेपोनलयन कोडलाई सं हिताबद्ध मित्वपूणा
र्स्तावेजको रुपमा नलने गररन्छ। यो कोडले कानूनको शासनको अवधारणालाई व्यविारमा
रुपान्तरण गना केिी मित्वपूणा नसद्धान्तिरू आत्मसात् गरे को नथयो। इनतिासकार रोवटा

1

2
3

सिन्यायानधवक्ता, मिान्यायानधवक्ताको कायाालय।
Codification of an area of law generally constitutes the whole source that is relied upon for a legal question in that area.
Thus, when a state codifies its criminal laws, the statutes contained within the new code supersede the laws that had
been in place prior to the codification. https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/codification.
Black's Law Dictionary.
Under emperor Justinian I, accomplish a complete codification of its laws. The code of Justinian, known as the corpus
Juris Civilis (Body of civil Laws), became the legal authority of Rome in 533-34 a.d. Justinian's code complete revised
imperial laws; omitted obsolete, contradictory, and repetitive; and contained a digest of legal for guidance. The Corpus
Juris Civilis was a landmark in legal History, and it served as the basis for modern Civil Law System https://legaldictionary.thefreedictionary.com/codification.
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िल्टम्यानले यो सं हितालाई सं सारभरर प्रभाव पाना सक्ने मित्वपूणा र्स्तावेजको रुपमा त्तचत्रण
गरे का छन्। यद्यहप यो भन्र्ा पहिला पनन केिी कोडिरू अत्तस्तत्वमा रिे का नथए तर यो कोडलाई
पहिलो आधुननक कोडको रुपमा नलने गररएको पाइन्छ। कनतपयले सन् १७५० हव.सीमा जारी
भएको माननने िम्वुरावी कोडलाई पहिलो सं हिताको रुपमा पनन उल्लेख गने गर्ाछन् (कतैकतै
१७६० हव.नस. पनन उल्लेख भएको पाइन्छ)। कानूनी सुधारका लानग यूरोप बाहिर पनन
नेपोनलयन कोडको प्रभाव परे को नथयो। यो कोडका अनतररक्त सन् १८०५ मा नमनलटरी कोड
जारी भएको नथयो तर यो कायाान्वयनमा आउन सकेन। नेपोनलयनकै शासन कालमा पेनल
(हिनमनल) कोड, नसनभल प्रोसेडरु ल कोड, कमनसायल कोड, हिनमनल प्रोसेडरु ल कोड जारी भएका
नथए।4 सं हिताबद्ध कानूनको अभ्यास हवकास गने श्रे य पाएको फ्रान्समा िाल ६० भन्र्ा बढी
कोडिरू रिेका छन्। फ्रान्सले अभ्यास गरे को यो सं हिताबद्ध कानून ननमााण गने अभ्यासले धेरै
ु
मुलक
प्रभाहवत भए। नसनभल ल प्रणाली अवलम्वन गने र्े शिरूका लानग सं हिताबद्ध कानून
ननमााणको अभ्यास अनभन्न अं गको रुपमा हवकास भयो। मूलतः सं हिताबद्ध कानूनको अभ्यास गने
परम्परा मिाद्विपीय कानून प्रणाली अथाात नसनभल ल प्रणालीको भए पनन कमन ल प्रणालीमा पनन
ु िरूले पनन
यसको व्यवत्तस्थत अभ्यास गररएको पाइन्छ। कनतपय कमन ल अवलम्वन गने मुलक
यो अभ्यासलाई अं नगकार गरे । भारतमा पनन सन् १८६० र्े त्तख भारतीय अपराध सं हिता अभ्यासमा
आयो। पनछ फौजर्ारी कायाहवनध सं हिता पनन जारी भयो। ननरन्तर सुधार िुँर्ै िालसम्म ती
ु िरूमा पनन त्यसको प्रभाव परे को छ।5
सं हितािरू भारतमा हियात्तशल छन्। अन्य मुलक
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंग बिार्ुर राणाको युरोप भ्रमणका िममा नेपोनलयन कोडको
ु ी
प्रभाव पयो। उनी नेपाल फकेपनछ सं हिताबद्ध कानूनको रुपमा १९१० साल पौष ७ मा मुलक
ऐन जारी भएको र्े त्तखन्छ। यो भन्र्ा पहिला उजीर नसं ि सं हिता पनन जारी भएको इनतिास रिेको
छ। कमन ल प्रणालीको जननी र्े श बेलायत पनन कानूनलाई सं हिताकरण गने प्रयास गरररिेको
छ। तर अझै सफलता पाउन सहकरिे को छै न। सं हिताकरणको काया आफैमा जहटल र समय
लाग्ने खालको िुने कुरा यसको अभ्यास र हवकासिम िेर्ाा सिजै थािा पाउन सहकन्छ।
4

5

Napoléon also promulgated four other codes: the Code of Civil Procedure (1807), the Commercial Code (1808), the
Code of Criminal Procedure (1811), and the Penal Code (1811).
पाहकस्तान, बंगलार्े श, श्रीलं का, वमाा र नसं गापुर लगायतका र्े शिरूले भारतीय अपराध सं हितालाई आवश्यक पुनरावलोकन
गरी लागू गरे काछन्। ननक्कै लामो इनतिास बोकेको र अभ्यासबाट हवनधशास्त्रको हवकास भएको कारण यो कोडलाई अन्य
ु िरूले पनन अवलम्वन गरे का िुन।
् नेपालमा पनन हव.सं . २०१२ सालमा र्ण्ड हवधान तयार गर्ाा भारतीय अपराध
मुलक

सं हितालाई मुख्य आधार माननएको बताइन्छ। नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष श्री माधव पौडेलले मिान्यायानधवक्ताको

कायाालयबाट आयोत्तजत २०७४ साल मंनसर २ गतेको प्रवचन कायािममा अनतनथ वक्ताको रुपमा प्रवचन द्वर्ँर्ा यसका
बारे मा प्रकाश पानुा भएको नथयो। उक्त कायािममा अनतनथ वक्ताको रुपमा पूव ा मिान्यायानधवक्ता श्री बद्री बिार्ुर काकी
ु न्ु ्यो।
पनन िुनि
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3. नेपालमा सं हिताबद्ध कानूनको इनतिास
नेपालमा पनन सं हिताबद्ध कानून ननमााणको प्रयास धेरै अत्तिर्े त्तख गररर्ै आएको पाइन्छ।
जयत्तस्थनत मल्लले जारी गरे को मानव न्याय शास्त्र (न्याय हवकानसनी) र

राम शािले जारी गरे को

त्तस्थनत पनन तत्कालीन अवस्थामा सं हिताकरण गररएका र्स्तावेजिरू माननन्छन्। राजा जयत्तस्थनत
मल्लको पालामा हव.सं . १४३६ (सन् १३८०) मा जारी भएको मानव न्यायशास्त्र (न्याय
हवकानसनी) लाई नेपोनलयन कोडभन्र्ा धेरै पहिले जारी भएको सं हिता माननन्छ। न्याहयक
इनतिासका अध्येता प्रकाश वस्ती लेख्न ु िुन्छ: नलत्तखत र संहिताबद्ध कानूनको प्रारम्भ माननएको
फ्रान्सको नेपोनलयन सं हिताभन्र्ा न्याय हवकानसनी ५०० वषा जेठो रिेको प्रमात्तणत भइसकेको छ।6
राजा जयत्तस्थनत मल्लले राज्य गनुा अत्ति नेपाली समाजलाई व्यवत्तस्थत ढं गबाट सं गद्वठत र ननयनमत
गररएको नथएन। उनले आफ्नो शासन कालमा मानव न्यायशास्त्र लागू गरे जुन स्वयम् हिन्र्ु
धमाशास्त्रमा आधाररत सारवान र कायाहवनध कानूनको हवस्तृत आले ख नथयो। उक्तकानूनको
प्रकाशनले नै नेपालको कानून प्रणालीमा नलत्तखत र अनलत्तखत कानूनको रुपमा हवभाजन रे खाको
काम गरे को छ। हकनकी त्यस समयबाट मात्र लेखबद्ध कानूनलाई प्राथनमक र आनधकाररक स्रोत
माननर्ै आएको छ।7

पृ्वीनारायण शािको द्वर्व्योपर्े शले पनन कानूनलाई सं हिताबद्ध गने प्रयास

गरे को र्े त्तखन्छ। कानूनी इनतिासकारिरूले हव.सं . १८२५ मा पृ्वीनारायण शािले र्ण्ड हवधान
ु ी ऐनले पनन
बनाई जारी गरे को उल्ले ख गरे का छन्। सो हवषयलाई हव.सं . १९१० को मुलक
उल्लेख गरे को पाइएको छ।8
नेपालमा सं हिताबद्ध कानून ननमााणको औपचाररक थालनी हव. सं . १९१० सालको
ु ी ऐनबाट त्तचननएको) बाट भएको मान्न सहकन्छ। छररएर रिेका सनर्,
“ आइन” (िाल मुलक
सवाल, रुक्का, इत्तस्तिार समेतका र्स्तावेजिरूको सं हिताको रुपमा सो ऐन रिेको नथयो। उक्त
ऐनले र्े वानी फौजर्ारी समेतका सबै हवषयिरू समेटेको र्े त्तखन्छ। कसै कसै ले त यो ऐनलाई
नेपालको सं वैधाननक हवकासको थालनीको सं ज्ञा पनन द्वर्एको पाइन्छ।9 सो ऐनको उद्देश्य र्े शभर

6

प्रकाश वस्ती, न्यायहवकानसनी (मानव न्यायशास्त्र) इनतिासनभत्रको इनतिास, कानून अंक ७१, नेपाल कानून व्यवसायी

क्लव, २०६५, न्याय हवकानसनी तयारीका लानग कीनतानाथ उपाध्याय, रिुनाथ झा, श्रीनाथ भट्ट, महिनाथ भट्ट र रामनाथ
झा सर्स्य रिेको आयोग बनाइएको भनाइ नेपाल ल क्याम्पसमा नेपालको कानून प्रणाली हवषयमा प्राध्यापन गने श्री हवजय
प्रसार् नमश्रले उल्लेख गनुा भएको छ।

7
8
9

नेपाली फौजर्ारी न्यायप्रणालीको हवश्लेषण र सुधार, कानून अन्वेषण तथा स्रोत हवकास केन्द्र (सेलडा), २०५७, पृष्ठ ११।
रे वतीरमण खनाल, नेपालको कानूनी इनतिासको रुपरे खा, प्रकात्तशका सरस्वती खनाल, २०५९ पृष्ठ ७६।

डा. सूया ढुं गेल‚ कानून अंक १।

4 | र्े वानी तथा फौजर्ारी संहिता स्रोत सामग्री, 2075

र्ण्ड सजायमा एकरुपता द्वर्नु र कानूनी समानताको नसद्धान्तलाई अपनाउनु रिे को नथयो।10
उत्तल्लत्तखत सबै प्रबन्धिरू धानमाक सामात्तजक मूल्य मान्यता र पूवीय र्शानबाट प्रभाहवत रिेका
नथए।11

एउटा अनुसन्धानमा यो ऐनको बारे मा हटप्पणी गररएको छः
राज्य प्रशासन र व्यत्तक्तिरूको व्यविार सं चालन गने अनुशासन कायम गने प्रथम

प्रयासको ले खबद्ध कानून (आलेख) भएपनन उक्त कानून तत् समयमा तुलनात्मक रुपमा पूणा
सफल र पयााप्त नथयो। ...अन्य पूवज
ा िरू सरि राणा शासकिरूले पनन आफ्नो शासनलाई सुरत्तक्षत
ु ी ऐनको
र त्तचरस्थायी पाना सामात्तजक व्यवस्थाका लानग हिन्र्ुत्वलाईनै प्रचलन गराए र मुलक
ु ी ऐनले एकीकृत
िोषणा उक्त व्यवस्थालाई सुदृढ पाना गररएको उल्ले खनीय प्रयास नथयो। मुलक
कानून व्यवत्तस्थत गरे पनन परम्परागत रुपमा प्रचलनमा रिेको पुरुषको एकानधपत्य र जातीय
श्रं ृखलालाई सुदृढ गने लक्ष्यबाट लागू गररएको नथयो। सम्पनत र मयाार्ा (िै नसयत) को कारण
ु ी ऐनले समाप्त गरे पनन अपराधीको जात र अपराधको त्तस्थनतलाई आधार
गररने भेर्भाव मुलक
मानेर मात्र सजाय गनुप
ा ने हिन्र्ु व्यवस्थालाई उक्त ऐनको प्रस्तावनामा कायमै रात्तखएको नथयो।
साथै मानथल्लो जातका व्यत्तक्तले गंभीर अपराध गरे पनन अन्य जातको तुलनामा कम सजाय िुने
भेर्भावपूणा र्ण्ड व्यवस्था कायम गररएको नथयो। उक्त ऐनले लै हिक भेर्भाव हवरुद्ध कुनै
व्यवस्था गरे को नथएन्। स्वास्नीमाननसिरू अर्ालतमा साक्षीको रुपमा उपत्तस्थत िुन सक्र्ै नथे।12
ु ी ऐनको चौथो र पाचौँ भागमा तत्काल
हव.सं . २००७ साल भन्र्ा अगानड साहवक मुलक
प्रचनलत फौजर्ारी कानून सीनमत रिे को नथयो।13 प्रजातन्त्रको प्रार्ुभाावपनछ सामात्तजक, आनथाक
तथा राजनीनतक पररत्तस्थनतिरूमा भएको र्ूर् त पररवतानिरूले नयाँ कानूनको नसजानामा नतव्रता
ल्यायो। हवशेष हवषयिरूसँग सम्बत्तन्धत फुटकर ऐनिरूको सं ख्या थहपर्ै गयो।14
4. नेपाल र्ण्ड हवधान, २०१२
ु ी ऐन हवनभन्न कालिममा सं शोधन िुर्ै आयो। यो ऐन
हव.सं . १९१० को मुलक
हियाशील भएकै अवस्थामा फौजर्ारी कानूनलाई छु ट्टै ऐनको रुपमा सं हिताबद्ध गनाका लानग

10
11

रे वतीरमण खनाल, नेपालको कानूनी इनतिासको रुपरे खा, प्रकात्तशका सरस्वती खनाल, २०५९ पृष्ठ ३०१।

२३० जना सर्स्य रिेको कौशलले यो ऐन पाररत गरी श्री ५ सुरेन्द्रको पालामा जंगबिार्ुरको अगुवाइमा जारी गररएको
नथयो। ११० वषाको अवनधमा १३ पटक यो ऐन सं शोधन गररएको नथयो।

12
13

नेपाली फौजर्ारी न्यायप्रणालीको हवश्लेषण र सुधार, कानून अन्वेषण तथा स्रोत हवकास केन्द्र (सेलडा), २०५७, पृष्ठ १२

हकरण पौडेल समेत, अपराध सं हिता र फौजर्ारी कायाहवनध सं हिताले गरे का फरक व्यवस्था र सरकार वार्ी फौजर्ारी
मुद्दाका सन्र्भामा नतनले पाने प्रभाव, प्रनतपार्न, वषा ४ अंक १, २०७४, राहिय न्याहयक प्रनतष्ठान, नेपाल।

14

अपराध सं हिताको मस्यौर्ा र प्रनतवेर्न, २०३० पृष्ठ ५४–५५।
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२०१२ सालमा नेपाल र्ण्ड हवधानको मस्यौर्ा तयार गररएको नथयो।15 सो हवधानको
प्रस्तावनामा प्रचनलत नेपाल कानूनमा र्ण्ड हवषय धेरै ठाँउमा परररिेको र त्यस हवषयको अरु

आवश्यक कानून समेत नभएकोले चाहिने सं शोधन गरी यस र्ण्ड हवधानमा पने जनत सबै एकै
ठाँउमा राखी र्े शकाल पररत्तस्थनतमा नमल्र्ो ऐन बनाउन आवश्यक र्े त्तखएको िुनाले ...भनी सं हिता
तयार गनुक
ा ो उद्देश्य प्रकट गररएको नथयो।16 सो हवधान मुख्यतः भारतीय र्ण्ड सं हिताको
अनुशरण गरी तयार गररएको भन्ने हटप्पणी त्यसपनछका र्स्तावेजिरूका गररएको पाइन्छ।17 सो
सं हितामा २३ पररच्छे र् र ३७७ र्फािरू रिे का नथए। तर सो हवधानले कानूनी िै नसयत प्राप्त
गना सकेन।
ु ी ऐन
5. मुलक
ु को न्याय प्रशासन सञ्चालन गने मूल र्स्तावेजको रुपमा मुलक
ु ी ऐन रिे को छ।
मुलक
शम्भ ु प्रसार् ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गद्वठत कानून आयोगले यो ऐनको मस्यौर्ा तयार पारे को
ु ी ऐनले भाग ४ मा फौजर्ारी
नथयो।18 हव.सं . २०२० सालमा जारी भएको (नयाँ) मुलक
कानूनलाई सं हिताकृत रुपमा उल्लेख गरे को छ।

पहिलो भागमा प्रारत्तम्भक, र्ोस्रो भागमा

कायाहवनध, तेस्रो भागमा र्े वानी हवषय, चौथो भागमा फौजर्ारी हवषय र पाँचौ भागमा खारे जीको
मिल रिेका नथए। यो ऐनको कायाान्वयन कररब ५५ वषा रह्यो। नेपालको कानून प्रणालीमा
ु ी ऐनलाई नलने गररन्छ। छु वाछु तको
सारभूत सुधार र पररमाजान गने कानूनको रुपमा मुलक
अन्त्य, बिुहववािलाई मान्ने जस्ता सामात्तजक सुधारका हवषय पनन यो ऐनमा समावेश नथए। नयाँ
ु ी ऐनले केिी आधारभूत नसद्धान्त अवलम्बन गर्दै  ननत्तश्चत हवषयसँग सम्बत्तन्धत कुरािरू छु ट्टै
मुलक
ऐनिारा व्यवत्तस्थत िुने मान्यता अगानड सार्यो। प्रारत्तम्भक कथनको ४ नं. ले स्पष्टसँग हवषय
हवषयमा छु ट्टाछु ट्टै कानूनमा लेत्तखए जनत सोिी कानून बमोत्तजम िुने भन्ने व्यवस्था गरे कोबाट यो

15

तत्कालीन मत्तन्त्रमण्डलको नमनत २०१०।९।६ को ननणायानुसार गठन गररएको ल कनमशनले सो हवधानको मस्यौर्ा तयार

पारे को नथयो। सो कनमशनमा बडाकाजी मात्तणकलाल राजभण्डारी अध्यक्ष रिेका नथए भने श्री रत्नबिार्ुर हवष्ट, श्री डम्वर
बिार्ुर नसं ि, श्री शम्भ ुप्रसार् ज्ञवाली, श्री कृष्णबिार्ुर श्रे ष्ठ, श्री नूरर्े व पन्त, श्री िरर बिार्ुर सर्स्य र श्री बासुर्ेव शमाा
सत्तचव रिेका नथए।

16
17
18

नेपाल र्ण्ड हवधान, २०१२ को प्रस्तावनाबाट।

अपराध सं हिताको मस्यौर्ा र प्रनतवेर्न, २०३०।

ु ी ऐनको मस्यौर्ा तयार पारे को नथयो। यो ऐनलाई
२०१७।६।२७ मा गठन भएको यो र्ोस्रो ल कनमशनले मुलक
ु ी ऐन भननयो।
जनत्तजब्रोमा नयाँ मुलक
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ु ी ऐन नेपाली नागररकिरूको सामान्य कानूनिरूको सं हिताको
कुरा स्पष्ट िुन्छ। ...यो मुलक
रुपमा रिे को छ। अन्य ननत्तश्चत कानूनले व्यवस्था गरे कोर्े त्तख बािे क सबै व्यविार यसै बाट
सं चालन िुने गर्ाछ। छु ट्टै फौजर्ारी कायाहवनध र र्ण्ड सं हिताको अभाव भएकोले फौजर्ारी न्याय
ु ी ऐनले मित्वपूणा भूनमका ननवााि गरे को छ भन्न
व्यवस्था र त्यसको कायाान्वयनमा नयाँ मुलक
करै लाग्र्छ।19 तर सो ऐनले सबै फौजर्ारी कसूर सम्बन्धी हवषय समेट्न सकेको नथएन। सो
ु ी ऐनलाई सरल र
ऐनको ननमााण िुँर्ा छररएर रिे का कानूनलाई एकीकृत गनुा भन्र्ा साहवक मुलक
छररतो पाने तथा त्यसमा समाहवष्ट भएर रिे का आधुननक सामात्तजक पररप्रेक्ष्य तथा सं वैधाननक
व्यवस्थाको दृहष्टबाट असं गत र्े त्तखने व्यवस्थािरू िटाउन ध्यान द्वर्एको भनी हटप्पणी गररएको
ु ी ऐनको प्रस्तावनामा भननएको नथयो।
पाइन्छ। मुलक
शास्त्रबाट मात्र कालका प्रभावले सबै व्यविार चल्न नसक्र्ा छोटा बडा सबैलाई कसूर
अनुसार एकै सजाय िोस् िटी बढी नपरोस् भन्ना नननमि िाम्रा मिान् पूवज
ा तत्कानलन श्री ५ बाट
उसबखतका प्राइमनमननष्टरलाई िुकुम बक्सँर्ा बनी तयार भई सम्बत १९१० साल पौष बद्वर् ७
ु ी ऐनमा र्े श काल पररत्तस्थनत अनुसार बेला बेलामा थपिट
रोजका द्वर्नर्े त्तख चली आइरिे को मुलक
सं शोधन िुँर्ै आएको सबै एकनत्रत गरी नमलाई वतामान राजनैनतक आनथाक र सामात्तजक
व्यवस्थाको हवचारबाट आवश्यक र्े त्तखएको अरू पनन सं शोधन गरी नेपालमा त्तचरकालसम्म शात्तन्त
र व्यवस्था कायम राख्ने र हवनभन्न वगा, जात, जानत र क्षेत्रका जनताको सुसम्बन्ध बनाई राख्ने
समेतको मिान् उद्देश्यले िामी श्री ५ मिाराजानधराज मिेन्द्र वीर हविम शािर्े वबाट नेपालको
सं हवधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाई जारी गररबक्सेका छौं।
यस ऐनमा सारवान र कायाहवनधगत र्ुवै व्यवस्था समेहटएको छ। र्े वानी र फौजर्ारी
कानूनिरू एकै ठाँउमा नमनसएको कारणबाट समय अनुसार अपराध माननने कायाका लानग छु ट्टा
छु ट्टै ऐन बनाउनु परे को एवं समय र हवज्ञान तथा प्रहवनधको हवकास अनुसार हवकनसत िुर्ै जाने
फौजर्ारी न्याय प्रशासनका अवधारणालाई समेट्नु पने भएकोले छु ट्टै अपराध सं हिताको मस्यौर्ाको
आवश्यकता धेरै अगानडर्े त्तख नै मिसुस गरी अपराध सं हिताको तयारी गना शुरु गररएको नथयो।
पनछ फौजर्ारी कायाहवनध सं हिताको पनन मस्यौर्ा तयार भयो। धेरै छलफल पनछ र्े वानी सं हिता र
र्े वानी कायाहवनध सं हिता समेत तयार भए। फौजर्ारी कसूर (सजाय ननधाारण तथा कायाान्वयन)
ऐनको मस्यौर्ा समत तयार भई सिन छलफलमा गयो। हवनभन्न कायार्लिरू बने। पटक पटक
मस्यौर्ामा पररमाजान गररयो। अन्ततः व्यवस्थाहपका सं सर्ले २०७५ साल भर्ौ १ गते र्े त्तख

19

नेपाली फौजर्ारी न्यायप्रणालीको हवश्लेषण र सुधार, कानून अन्वेषण तथा स्रोत हवकास केन्द्र (सेलडा), २०५७, पृष्ठ
१२÷१३।
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ु ी ऐन सहित हवनभन्न कानूनिरू हवस्थाहपत गर्दै  हवनभन्न सं हितािरू जारी गयो। अव मुलक
ु ी
मुलक
ऐन नेपालको कानून प्रणालीको इनतिास िुने चरणमा आइपुगेको छ।
6. अपराध सं हिता, २०३०
ु ी ऐनले फौजर्ारी कसूरिरू पररभाहषत
हव.सं . २०२० सालमा जारी भएको नयाँ मुलक
भएका कानूनी प्रबन्धलाई समेट्न नसकेको

अनुभनू त गर्दै  हव.सं . २०२९ सालमा कानून आयोग

गठन गरी सो आयोगलाई प्रमाण ऐन र फौजर्ारी (अपराध तथा र्ण्ड सजाय) ऐन र सो सम्बन्धी
कायाहवनध ऐन तजूम
ा ा गने कायाार्ेश प्रर्ान गररयो। सोिी कायाार्ेश अनुसार सवोच्च अर्ालतका
तत्कालीन न्यायाधीश श्री नयनबिार्ुर खत्रीको अध्यक्षतामा रिेको सो आयोगले अपराध सं हिताको
मस्यौर्ा

र प्रनतवेर्न, २०३० तयार गरी प्रस्तुत गरे को नथयो।20 हवनभन्न ३१ पररच्छे र्मा २५७

र्फा भएको सो सं हिता पनन पाररत भई लागू िुने चरणमा आउन सकेन। उक्त मस्यौर्ा
हवधेयकको रुपमा राहिय पञ्चायतमा पेशनै भएन। उक्त सं हितामा हवश्वव्यापी मान्याता प्राप्त
फौजर्ारी न्यायका नसद्धान्तिरूलाई नेपालको फौजर्ारी न्याय व्यवस्थाको ननर्े शक नसद्धान्तको
रुपमा समावेश गररएको नथयो।21

सो सं हिताले अवलम्बन गरे का नसद्धान्तिरू यस प्रकार रिे का

नथए:


कानूनले र्ण्डनीय नमाननएको काया गर्ाा अपराध िुनेछैन।



असल आशयले गररएको कायाले अपराध सृजना गनेछैन।



ु ाईको िममा अनधकार प्रयोग गने आशयबाट गररएको न्यायाधीशको कायाले
न्याहयक सुनव
अपराध सृजना गनेछैन।



बच्चाले गरे को काया अपराध िुनेछैन।



माननसक रोगबाट पीनडत भएको व्यत्तक्तले गरे को कायाबाट अपराध माननने छै न।



नसालु पर्ाथाको सेवन गने व्यत्तक्तले नसामा गरे को कायाले अपराध माननने छै न।



ित्या गने मनसाय नराखी गरे को कायाबाट कुनै िाउ चोट वा क्षनत पुग्न गएमा त्यस्तो
कायाले अपराध सृजना गनेछैन।

20

सो आयोगमा सवोच्च अर्ालतका न्यायाधीश श्री हवश्वनाथ उपाध्याय,

मिान्यायानधवक्ता श्री रमानन्र्प्रसार् नसं ि,

श्री

ु न्ु ्यो।
कृष्णप्रसार् पन्त सर्स्य एवम् कानून मन्त्रालयका सत्तचवश्री च ुडामत्तणराज नसं ि मल्ल सर्स्य सत्तचव िुनि
२०३१।०५।२५ मा यो मस्यौर्ा र प्रनतवेर्न प्रकात्तशत समेत भएको नथयो।

21

नेपाली फौजर्ारी न्यायप्रणालीको हवश्लेषण र सुधार, कानून अन्वेषण तथा स्रोत हवकास केन्द्र (सेलडा), २०५७, पृष्ठ २२।
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असल ननयतले चोट वा क्षनत पुगेको व्यत्तक्तको फाइर्ा (हित) का लानग गररएको कुनै
कायालाई अपराध माननने छै न।



कुनै बालक वा िोस् ठे गानमा नभएको व्यत्तक्तको हितमा सावधानीपूवक
ा
र ननजको
अनभभावकको स्वीकृतमा गररएको कुनै कायाले अपराध सृजना गनेछैन।



सम्बत्तन्धत व्यत्तक्त वा ननजको अनभभावकको स्वीकृतीहवना तर असल ननयतले गरे को कायाले
अपराध सृजना गनेछैन।



धम्की द्वर्एर, बल प्रयोग गरे र वा ज्यानको धम्की द्वर्एर कुनै काम गराएमा सो काया अपराध
सृजना गनेछैन।



कुनै पनन नोक्सानी वा िाउ चोटबाट पुग्ने क्षनतबाट बचाउने असल आशयबाट गररएको
कायाले अपराध सृजना गनेछन



आफ्नो जीवन तथा सम्पनत सुरक्षाको प्रनतरक्षामा गररएको कायाले अपराध सृजना गनेछैन,



ननर्ोष मन तथा आशयले गररएको काया अपराध सृजना गनेछैन।



सजाय फौजर्ारी कानूनको प्रवल आशयानुसार िुनपु र्ाछ।

7. अपराध कायाहवनध संहिता, २०३४
कानून आयोगले सं हिताबद्ध कानून ननमााण गने अको प्रयास स्वरुप अपराध कायाहवनध
सं हिताको मस्यौर्ा, २०३४ तयार गरे को र्े त्तखन्छ।22

सो सं हिताको प्रस्तावनामा अपराधको

तिहककात र फौजर्ारी मुद्दाको कायाहवनध सम्बन्धी प्रचनलत नेपाल कानूनलाई सं शोधन र
एकीकरण गरी समयानुकूल सं हिताको व्यवस्था गना ...भनी उल्लेख भएको नथयो। हवनभन्न १५
पररच्छे र् र १६५ र्फा एवम् ३० वटा अनुसूची भएको सो सं हिताले फौजर्ारी मुद्दासम्बन्धी
कायाहवनधगत व्यवस्थालाई सं हिताकरण गरे को नथयो। सो मस्यौर्ा उपर राय सुझाव सं कलनका
लानग कानून तथा न्याय मन्त्रालयबाट प्रकाशन समेत गररएको नथयो। उक्त मस्यौर्ा सं शोधन गनुा
पने र्े त्तखएमा आफ्नो राय सहित ९० द्वर्न नभत्र पठाउन सवासाधारण जनता, कानून व्यवसायी र
सरकारी कायाालय तथा अड्डािरूलाई सूत्तचत समेत गररएको र्े त्तखन्छ।23 तर सो सं हिता पनन
पाररत भई कायाान्वयनको चरणमा आउन सकेन।

22

सवोच्च अर्ालतका न्यायाधीश श्री हवश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा सो आयोग २०३३ मागा २० गते गठन भएको
नथयो। २०३३ माि २२ गते सो आयोगले श्री ५ समक्ष प्रनतवेर्न बुझाएको हववरण २०३३ फागुन २३ गतेको
राजपत्रमा प्रकात्तशत भएको नथयो।

23

नेपाल राजपत्रमा नमनत २०३४।०७।०१ मा सो सूचना प्रकात्तशत भएको नथयो।
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सं वत् २०३९ साल आत्तश्वन १ गते गद्वठत शािी न्याय सुधार आयोगले कानूनको
सं हिताकरणको बारे मा सुझाव सं कलन गरे को नथयो।24 तर सो आयोगको प्रनतवेर्नमा सो हवषय
प्राथनमकतामा परे न।
8. अपराध सं हिता तथा कायाहवनध सं हिताको पुनरावलोकन
फौजर्ारी कानूनलाई सं हिताबद्ध गरी आधुननकीकरण गने प्रयासको ननरन्तरता स्वरुप
हव.सं . २०५७ साल भर्ौ १ गते तत्कालीन मिान्यायानधवक्ताको सं योजकत्वमा फौजर्ारी न्याय
प्रशासन अध्ययन तथा सुझाव कायार्ल बनेको नथयो।25

नेपाल कानून सुधार आयोगिारा हव.सं .

२०३० सालमा मस्यौर्ा गरी प्रस्तुत गरे को अपराध सं हिता तथा हव.सं . २०३४ सालमा तयार
भएको अपराध कायाहवनध सं हितालाई समय सापेक्ष िुने गरी पररमाजान गने र फौजर्ारी न्यायका
मान्य नसद्धान्तिरूलाई समेत समाहित गरी एउटा पररष्कृत मस्यौर्ा तयार गरी सरकार समक्ष पेश
गने कायाार्ेश प्राप्त गरे को सो कायार्लले उत्तल्लत्तखत र्ुवै सं हितािरूको अध्ययन गरी सम्बत्तन्धत
हवशेषज्ञिरूसँग परामशा गरी हवश्वमा प्रचनलत कानूनी व्यवस्थािरूको समेत अध्ययन गरी अपराध
सं हिता

तथा

फौजर्ारी

कायाहवनध

सं हिताको

छु ट्टाछु ट्टै

मस्यौर्ा

सरकार

समक्ष

नमनत

२०५८।४।२४ मा प्रस्तुत गरे को नथयो।26
नेपाल सरकारले ती सं हितािरू कायाान्वयन गनाका लानग तत्कालीन मिान्यायानधवक्ताको
सं योजकत्वमा फौजर्ारी अपराध तथा कायाहवनध सं हिता (प्रस्ताहवत) कायाान्वयन तयारी सनमनत
गठन गरे को नथयो।27

सो सनमनतलाई ती सं हितािरूलाई कायाान्वयन गने सन्र्भामा के कस्ता

पूव ा तयारी गनुा पर्ाछ, प्रस्ताहवत सं हितािरूमा सावाजननक राय (Public opinion) बुझ्ने तथा

24

सवोच्च अर्ालतका पूव ा न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज नमश्रको अध्यक्षतामा गठन भएको सो आयोगमा रा.पं.स. श्री राधेश्याम

कमारो, श्री सुरेन्द्र बिार्ुर बस्नेत, वररष्ठ सरकारी अनधवक्ता श्री केर्ारनाथ उपाध्याय सर्स्य र कानून मन्त्रालयका हवशेष
सत्तचव श्री िररप्रसार् शमाा सर्स्य सत्तचव तोहकनु भएको नथयो। सो आयोगको प्रनतवेर्न २०४० साल भाद्र २० गते
राजपत्रमा समेत प्रकात्तशत भएको नथयो।

25

ु न्ु ्यो। उक्त कायार्ल गठन गना तत्कालीन
सो कायार्लको सं योजक तत्कालीन मिान्यायानधवक्ता श्री बद्रीबिार्ुर काकी िुनि

कानून सत्तचव श्री उर्य नेपाली श्रे ष्ठ र मुख्य सत्तचव श्री नतथामान श्रे ष्ठले सियोग गनुा भएको नथयो। सो सनमनतमा नेपाल
वारका अध्ययक्ष श्री िररिर र्िाल, सिन्यायानधवक्ता श्री नरे न्द्र प्रसार् पाठक, प्रिरी अनतररक्त मिाननरीक्षक श्री गोहवन्र्

ु न्ु ्यो। कानून मन्त्रालयका सिसत्तचव श्री माधव पौडेलले सर्स्य सत्तचवको त्तजम्मेवारी ननवााि
बिार्ुर थापा सर्स्य िुनि
गनुभ
ा एको नथयो।

26
27

अपराध सं हिता तथा फौजर्ारी कायाहवनध सं हिताको मस्यौर्ा तथा प्रनतवेर्न, २०५९ पृष्ठ ३/४।

ु न्ु ्यो।
२०५८ साल भाद्र ३ गते गठन भएको सो सनमनतको सं योजक तत्कालीन मिान्यायानधवक्ता श्री प्रेमबिार्ुर हवष्ट िुनि

10 | र्े वानी तथा फौजर्ारी संहिता स्रोत सामग्री, 2075

प्रस्ताहवत सं हितािरूको कायाान्वयन गर्ाा प्रचनलत कानूनमा के कस्तो असर पर्ाछ सो सम्बन्धमा
अध्ययन गने त्तजम्मेवारी द्वर्इएको र्े त्तखन्छ। उक्त सनमनतले मस्यौर्ालाई पुनरावलोकन गरी
व्याख्यात्मक हटप्पणी समेत पेश गरे पनछ कानून तथा न्याय मन्त्रालयबाट ती मस्यौर्ािरू हव.सं .
२०५९ सालमा प्रकात्तशत समेत गररएका नथए। तर ती मस्यौर्ािरू सं सर्मा प्रस्तुत िुन सकेनन्।
२०६१ सालमा तत्कालीन कानून सत्तचवको सं योजकत्वमा एक कायार्ल गठन भई र्े वानी
सं हिताको मस्यौर्ा तयार गने प्रयास स्वरुप एउटा मस्यौर्ा प्रकात्तशत भएको नथयो।28
मस्यौर्ा प्रारत्तम्भक चरणमा नै रिेकाले त्यसले कानूनको रुपमा धारण सकेको नथएन्।

सो

29

9. सं हिताको पररमाजान र प्रस्तुनत
हव.सं . २०५९ सालमा तयार भएका उत्तल्लत्तखत मस्यौर्ालाई गणतन्त्रको भावना अनुरुप
समायानुकूल पररमाजान र सुधार गरी अपराध सं हिता र फौजर्ारी कायाहवनध सं हिताको पररमात्तजत
ा
ु को मौजुर्ा र्ण्ड नीनतमा के कस्तो
मस्यौर्ा तयार गरी कायाान्वयनका लानग पेश गने तथा मुलक
सुधार िुन आवश्यक छ सोको सुझाव पेश गने समेतको कायाार्ेश सहित नेपाल सरकार
मत्तन्त्रपररषद्दिारा हव.सं . २०६५ साल मं नसर १८ गते अपराध सं हिता र फौजर्ारी कायाहवनध
सं हिता तयार गना फौजर्ारी कानून सुधार तथा पररमाजान कायार्ल गठन गररयो।30 सोिी नमनतमा
र्े वानी सं हिता र र्े वानी कायाहवनध सं हिता तयार गना अको कायार्ल समेत गठन भएको नथयो।

सम्वत् २०६३ सालमा नेपालको राजनीनतक

तथा सं वैधाननक व्यवस्थामा आधारभूत पररवतान

भएकोले फौजर्ारी न्याय प्रशासनमा सो पररवतानलाई समाहित गनुा पने र राजनैनतक क्षेत्रमा
ँ ा तत्काल
भएको पररवतान र उपलत्तव्धलाई कानूनी क्षेत्रमा पनन रुपान्तरण गनुा वाञ्छनीय िुर्

28

सो कायार्लको नेतत्ृ व तत्कालीन कानून सत्तचव डा. श्री कुलरत्न भ ुते ल र सर्स्यिरूमा सवोच्च अर्ालतका रत्तजिार डा. श्री

रामकृष्ण नतमल्सेना, नायब मिान्यायानधवक्ता श्री नरे न्द्र प्रसार् पाठक, कानून मन्त्रालयका सिसत्तचव श्री माधव पौडेल,
ु न्ु ्यो।
एवम् सर्स्य सत्तचवमा कानून मन्त्रालयका सिसत्तचव श्री कमलशाली त्तिनमरे िुनि

29
30

र्े वानी सं हिता तथा र्े वानी कायाहवनध सं हिताको मस्यौर्ा तथा प्रनतवेर्न, २०६७, पृष्ठ १।

सवोच्च अर्ालतका माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रे ष्ठको सं योजकत्वमा सो कायार्ल गठन भएको नथयो। उक्त

कायार्लमा मिान्यायानधवक्ताको कायाालयका नायब मिान्यायानधवक्ता, कानून मन्त्रालयका सत्तचव, गृि सत्तचव, प्रधानमन्त्री

तथा मत्तन्त्रपररषद्दको कायाालयका सत्तचव, नेपाल कानून आयोगका सत्तचव, सवोच्च अर्ालतका रत्तजिार, कानून आयोगका
सत्तचव, नेपाल बार एशोनसएसनबाट बररष्ठ अनधवक्ता श्री बद्री बिार्ुर काकी, नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक प्रा.डा. श्री
रत्तजतभक्त प्रधानांग, प्रिरी अनतररक्त मिाननरीक्षक श्री कल्याणकुमार नतत्तम्सना र कानून मन्त्रालयका उपसत्तचव श्री इत्तन्र्रा

ु न्ु ्यो। सो कायार्लमा कानून मन्त्रालयका सिसत्तचव श्री राजुमान नसं ि मल्लले सर्स्य सत्तचवको
र्िाल सर्स्य िुनि
त्तजम्मेवारी ननवााि गनुा भएको नथयो। २०५८ सालमा तत्कालीन मिान्यायानधवक्ता श्री बद्री बिार्ुर काकीको सं योजकत्वमा

गद्वठत फौजर्ारी कानून सुधार कायार्लले तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गरे को फौजर्ारी कायाहवनध सं हिताको
मसौर्ालाई आधार नलई यो कायार्लले अपराध सं हिता र फौजर्ारी कायाहवनध सं हिताको मस्यौर्ा एवम् फौजर्ारी कसूर
(सजाय ननधाारण तथा कायाान्वयन) ऐनको मस्यौर्ा २०६७ साल जेठ ६ गते नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरे को नथयो।

नेपालमा संहिताबद्ध कानून ननमााण र यसको कायाान्वयन पक्ष | 11

सावाजननक भएका अपराध सं हिता र फौजर्ारी कायाहवनध सं हिताको समय सापेक्ष पररमाजान र
सुधार गनुा पने आवश्यकता बोध भई सो उच्चस्तरीय कायार्लको गठन गनुा पने आवश्यकता
उत्पन्न भएको नथयो।31

सो कायार्लले सरोकारवाला ननकायका प्रनतनननधिरूसँग छलफल र

परामशा गरी अपराध सं हिता, २०६७ र फौजर्ारी कायाहवनध सं हिता, २०६७ का अनतररक्त
फौजर्ारी कसूर (सजाय ननधाारण तथा कायाान्वयन) हवधेयक, २०६७ तजुम
ा ा गरी सरकार समक्ष
पेश गयो। र्े वानी सं हिता र र्े वानी कायाहवनध सं हिता ननमााणका लानग अको कायार्ल गठन
गररएको नथयो।32 र्े वानी तथा फौजर्ारी र्ुवै कानूनको मस्यौर्ा तयार तथा पररमाजान कायामा
सवोच्च अर्ालतका बिालवाला न्यायाधीशिरूले नेतत्ृ व गरे को हवषयमा आलोचनात्मक हटप्पणी
पनन भएको नथयो। कसै ले यसलाई कानून बनाउने कायामा न्यायाधीशको सं लग्नता रिे को भनी
शत्तक्त पृथकीकरणको नसद्धान्त हवपरीत भएको धारणा पनन राखेका नथए। यद्यहप नेपाल सरकारले
न्याय पररषर्को परामशा नलएर मात्र सवोच्च अर्ालतका न्यायाधीशिरूलाई यो कायार्लको
त्तजम्मेवारी द्वर्एको नथयो।33
उत्तल्लत्तखत सं हितािरूले िालसम्म अवलम्वन गररएका कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्दै 
हवगतमा सं हितािरूले समेटेका हवषयवस्तुिरूको पुनरावलोकन गरी समावेश गनुक
ा ा साथै फौजर्ारी
हवनधशास्त्रमा हवकनसत भएका नवीनतम अवधारणािरूलाई समेत आत्मसात गरे को र्े त्तखन्छ।
नेपाल

सरकार, मत्तन्त्रपररषर्बाट

स्वीकृत भई

उत्तल्लत्तखत

हवधेयकिरू

कानून

तथा

न्याय

मन्त्रालयले व्यवस्थाहपका सं सर्मा र्ताा गरे को नथयो। फौजर्ारी कानूनको सं हिताकरण गना भएका
हवनभन्न प्रयासिरू मध्ये सं सर्मा र्ताा भएको यो पहिलो अवसर नथयो। यसभन्र्ा अगानड तयार
भएका सं हितािरू सं सर्मा प्रवेश नै भएका नथएनन्। प्रवेश पाएका यी हवधेयकिरूले व्यवस्थाहपका

31

अपराध सं हिता, फौजर्ारी कायाहवनध सं हिता तथा फौजर्ारी कसूर सजाय (ननधाारण तथा कायाान्वयन) ऐनको मस्यौर्ा तथा
प्रनतवेर्न, २०६७ पृष्ठ १।

32

२०६५।८।१८ मा गठन भएको र्े वानी सं हिता र र्े वानी कायाहवनध सं हिता तयार गने कायार्लको नेतत्ृ व सवोच्च

अर्ालतका तत्कालीन माननीय न्यायाधीश श्री त्तखलराज रे ग्मीले गनुा भएको नथयो। सो कायार्लमा नेपाल कानून आयोगका
उपाध्यक्ष श्री िररप्रसार् न्यौपाने, कानून सत्तचव श्री माधव पौडेल, सवोच्च अर्ालतका रत्तजिार, वररष्ठ अनधवक्ता श्री श्याम

ु न्ु ्यो।
प्रसार् खरे ल, अनधवक्ता श्री रामनाथ मैनाली, कानून मन्त्रालयका उपसत्तचव श्री लीलार्े वी गडतौला, सर्स्य िुनि
ु न्ु ्यो। सो कायार्लले २०६७ साल साउन २६
कानून मन्त्रालयका सिसत्तचव श्री कमलशाली त्तिनमरे सर्स्य सत्तचव िुनि
गते नेपाल सरकार समक्ष प्रनतवेर्न बुझाएको नथयो।

33

बेलायत, क्यानडा र र्त्तक्षण अहफ्रकामा समेत कानूनको सुधार गने कायामा न्यायाधीशिरूको सं लग्नता रिने गरे को अभ्यास

ु को न्याय प्रशासनलाई रुपान्तरण गने कायामा न्यायालयको हवश्वास अनभबृहद्ध गना र पररस्कृत कानून ननमााण गना
छ। मुलक
सम्भवतः यस्तो अभ्यास हवकास भएको िुनपु छा ।
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सं सर्मा सै द्धात्तन्तक छलफल गरी र्फावार छलफलका लानग हवधायन सनमनतमा प्रस्तुत भएका
नथए तर सो सनमनतमा यी हवधे यकले प्राथनमकता पाउन सकेनन्। यद्यहप केिी सं शोधन प्रस्ताविरू
र्ताा भएका नथए जसलाई पनछ पुनरावलोकनको िममा हवचार समेत गररएको नथयो। पहिलो
सं हवधान सभाको अवसानसँगै यी हवधेयकिरू स्वतः ननष्कृय भएका नथयो।
10. पुनरावलोकनको प्रयास
फौजर्ारी कानूनको सं हिताकरण गरी आधुननकीकरण गनुा पने राहिय

आवश्यकताको

हवषय िुँर्ा िुर्ै पनन कानून ननमााणको सन्र्भामा यी हवषयले प्राथनमकता पाउन नसकेको िुँर्ा
सं हिता उपर फेरर पुनरावलोकनको प्रयास गररयो। फौजर्ारी कानूनमा सुधार गरी आधुननकीकरण
गनाका लानग नेपाल सरकारलाई नीनतगत सुझाव द्वर्न तथा प्रस्ताहवत अपराध सं हिता, फौजर्ारी
कायाहवनध सं हिता तथा फौजर्ारी कसूर सजाय (ननधाारण तथा

कायाान्वयन) ऐनको मस्यौर्ामा

आवश्यक पररमाजान गना र सोको कायाान्वयनका लानग पूव ा तयारी गनाका लानग फौजर्ारी कानून
सुधार उच्चस्तरीय कायार्ल गठन गररएको नथयो।34

सो कायार्लले उत्तल्लत्तखत सं हिताको

पुनरावलोकनका लानग सुझाव सहित फौजर्ारी कानूनमा सुधारका लानग नमनत २०७०।०१।१६
मा नेपाल सरकार सरकार समक्ष प्रनतवेर्न पेश गरे को नथयो।35 प्रनतवेर्नमा सात पररच्छे र् र
पाँच वटा अनुसूची रिेका नथए। उक्त कायार्लको प्रनतवेर्नका साथमा हवज्ञिरूबाट तयार
पाररएको व्याख्यात्मक हटप्पणी समेत समावेश गररएको नथयो।36

सो कायार्लले अपराध

सं हिताको मस्यौर्ा एवम् फौजर्ारी कायाहवनध सं हिताको मस्यौर्ामा पुनरावलोकन गनुक
ा ा अनतररक्त
र्ण्ड सजाय असुली प्रहियामा गनुा पने सुधार, सुरक्षा कानूनमा गनुा पने सुधार लगायतका

34

नेपाल सरकार, मत्तन्त्रपररषद्दको नमनत २०६७।११।२३ को ननणायानुसार सवोच्च अर्ालतका माननीय न्यायाधीश श्री

कल्याण श्रे ष्ठको सं योजकत्वमा सो कायार्ल गठन गररएको नथयो। सो कायार्लमा मिान्यायानधवक्ता, कानून सत्तचव श्री
भेषराज शमाा, प्रधानमन्त्री कायाालयका कानून सत्तचव, गृि सत्तचव, प्रिरी मिाननरीक्षक, अनधवक्ता श्री शशी अनधकारी

ु न्ु ्यो भने सवोच्च अर्ालतका सिरत्तजिार श्री हवपुल न्यौपानेले कायार्लको सत्तचवको भूनमका ननवााि गनुा भएको
सर्स्य िुनि
नथयो।

35
36

सो प्रनतवेर्न तत्कालीन मत्तन्त्रपररषद्दका अध्यक्ष श्री त्तखलराज रे ग्मीलाई बुझाइएको नथयो।

पूव ा कानून सत्तचव श्री माधव पौडेलको नेतत्ृ वमा राहिय न्याहयक प्रनतष्ठानको अगुवाइ र युएनडीपीको सियोगमा सो

व्याख्यात्मक हटप्पणी तयार पाररएको नथयो। उक्त व्याख्यात्मक हटप्पणी तयार गने समूिमा माननीय न्यायाधीश श्री नतल
प्रसार् श्रे ष्ठ, प्राध्यापक डा. श्री रत्तजतभक्त प्रधानांग,

सिन्यायानधवक्ता श्री मिेश शमाा पौडेल र कानून मन्त्रालयका

ु न्ु ्यो। तर सो हटप्पणीलाई औपचाररक रुपमा सं सर्मा प्रस्तुत गररएन। कानून
उपसत्तचव श्री कैलाश सुवर्
े ी िुनि

मन्त्रालयको आनधकाररक प्रनतनननधत्व नभएको भन्ने आधारमा सो मन्त्रालयले उक्त हटप्पणीलाई औपचाररक रुपमा ग्रिण पनन

गरे न। जाइकाको सियोगमा सवोच्च अर्ालतका पूव ा रत्तजिार श्री रामकृष्ण नतमल्सेनाको नेतत्ृ वको समूिले र्े वानी सं हिता
व्याख्यात्मक हटप्पणी तयार पारे को नथयो।
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हवषयिरू समेत समावेश गरे को नथयो। त्यसै गरी र्े वानी सं हिता र र्े वानी कायाहवनध सं हिताको
पुनरावलोकनका लानग कानून सत्तचवको नेतत्ृ वमा सनमनत गठन भएको नथयो।
11. सं हिता ननमााणको मूता रुप
नेपाल सरकारले हवगतमा तयार भएका अपराध सं हिता, फौजर्ारी कायाहवनध सं हिता र
फौजर्ारी कसू र (सजाय ननधाारण तथा कायाान्वयन) ऐन, र्े वानी सं हिता, र्े वानी कायाहवनध सं हिता
समेतका मस्यौर्ािरूलाई पुनः पुनरावलोकन गरी व्यवस्थाहपका सं सर्मा पेश गयो।37
उप सनमनतिरूमा छलफल भई ती सं हितािरू सर्नमा प्रस्तुत गररए।

38

सं हितामा समावेश

भएका हवषयमा हवनभन्न सरोकारवालािरूले आफ्नो सं स्थागत धारणा पनन राखे।39
प्रावधानमा सारभूत पररवतान पनन गररयो।40
समाप्त भयो। व्यवस्थाहपका सं सर्ले

हवनभन्न
कनतपय

अन्ततोगत्वा धेरै समयर्े त्तखको प्रतीक्षाको िडी

अपराध सं हिता, फौजर्ारी कायाहवनध सं हिता र फौजर्ारी

कसूर (सजाय ननधाारण तथा कायाान्वयन) ऐन पाररत गयो। ...मा र्े वानी सं हिता र र्े वानी
कायाहवनध सं हिता पनन पाररत भए। सो भन्र्ा अगावै ...मा केिी नेपाल सं शोधन तथा खारे ज गने
हवधेयक पाररत भइसकेको नथयो। २०७५ साल भर्ौ १ गतेर्ेत्तख लागू िुने गरी ती कानूनिरू
पाररत भएका नथए। रािपनतबाट २०७४ साल असोज ३० गते यी हवधे यकिरू प्रमाणीकरण
भए।41 नेपालको कानूनी इनतिासमा यो एउटा उल्लेख्य िटना िो।42

37

उत्तल्लत्तखत सं हितािरूले

पुनः पेश गने त्तजम्मेवारी तत्कालीन कानून, न्याय तथा सं सर्ीय मानमला मन्त्री श्री नरिरर आचायाले प्राप्त गनुा भएको नथयो।
ु ी ऐनको व्यवस्था
र्े वानी सं हिता प्रस्तुत गने उद्देश्य र कारणमा उल्लेख गररएको नथयोः सम्वत २०२० सालको मुलक
परम्परागत रुपमा रिेको तथा तत्कालीन सामात्तजक पररवेशमा सो ऐन पयााप्त माननए पनन िालको पररवेशमा यस ऐनले

र्े वानी कानूनका सबै क्षेत्रमा हवकनसत अवधारणा र एक्काइसौं शताव्र्ीको आवश्यकता र मागलाई पूरा गना नसक्ने त्तस्थनत
रिेको छ। त्यस्तै उद्देश्य र कारण अन्य सं हितामा पनन उल्लेख गररएको नथयो।
38

व्यवस्थाहपका संसर्को हवधायन सनमनतले माननीय श्री कृष्णभक्त पोखरे लको सं योजकत्वमा अपराध सं हिताको बारे मा,

माननीय श्री लक्ष्मणलाल कणाको सं योजकत्वमा फौजर्ारी कायाहवनध सं हिताको बारे मा र माननीय राम नारायण हवडारीको
सं योजकत्वमा फौजर्ारी कसूर (सजाय ननधाारण तथा कायाान्वयन) ऐनको बारे मा उप सनमनत गठन गरे को नथयो। त्यसैगरी

माननीय श्री राधेश्याम अनधकारीको सं योजकत्वमा र्े वानी सं हिता र माननीय श्री रे वती रमण भण्डारीको सं योजकत्वमा
र्े वानी कायाहवनध सं हिताको बारे मा सं सर्ीय उप सनमनत गठन गरे को नथयो। ती उप सनमनतले सिन छलफल गरी द्वर्एको
प्रनतवेर्नलाई आधार नलई यी सं हितािरूलाई अत्तन्तम रुप प्रर्ान गररएको िो।

39

सं हितामा समावेश भएका हवषयमा नेपाल प्रिरी लगायतका सरोकारवालािरूले आफ्नो पृथक दृहष्टकोण राखेका नथए। ती
दृहष्टकोणमा सिन छलफल पनन भएको नथयो।

40

ु ी ...ऐन शव्र्ावली थप गरी नामाकरण गररयो। र्े वानी सं हिताले अंनगकार गरे को
छलफलको अत्तन्तम चरणमा मुलक

41

पाररत भएका सं हिताको बारे मा यसपनछका पररच्छे र्िरूमा हवस्तृत जानकारी उल्लेख गररएको छ।

इच्छापत्रको अवधारणालाई पररवतान गररयो।
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नेपालको कानून प्रणालीलाई सारभूत रुपमा पररवतान गरे का छन्। यी सं हितामा समावेश भएका
हवषयिरू

आधुननक

सं हिताकरणका

मान्यता

अनुरुप

रिेकाछन्।

फौजर्ारी

कानूनको

आधुननकीकरणका लानग हव.सं . २०१२ सालर्े त्तख नै हवनभन्न प्रयास िुर्ै आएका नथए। धेरै
प्रयासिरू पनन भए। अव ती प्रयासले मूतरु
ा प नलएको अवस्था छ।
िालै जारी भएका संहितािरू
नस.नं.

ऐनको नाम

व्यवस्थाहपका संसर्बाट

प्रमाणीकरण भएको

पाररत नमनत

नमनत

1.

ु ी अपराध (सं हिता) ऐन, २०७४
मुलक

२०७४।४।२५

२०७४।०६।३०

2.

ु ी
मुलक

(सं हिता)

२०७४।४।२५

२०७४।०६।३०

फौजर्ारी कसूर (सजाय ननधाारण तथा

२०७४।४।२६

२०७४।०६।३०

फौजर्ारी

कायाहवनध

ऐन, २०७४
3.

कायाान्वयन) ऐन, २०७४
4.

ु ी र्े वानी (सं हिता) ऐन, २०७४
मुलक

२०७४।६।०९

२०७४।०६।३०

5.

ु ी र्े वानी कायाहवनध (सं हिता) ऐन,
मुलक

२०७४।६।०९

२०७४।०६।३०

२०७४
उत्तल्लत्तखत ऐनका साथै केिी नेपाल कानून खारे ज गने ऐन समेत जारी भएको छ, जसले
ु ी ऐन लगायत हवनभन्न कानूनिरूलाई उत्तल्लत्तखत ऐनिरू लागू भएपनछ खारे ज गनेछ भने
मुलक
कनतपय ऐनका व्यवस्थािरूमा सं शोधन समेत िुनेछ। पूणा रुपमा खारे ज िुने ऐनिरूको सूची
यसप्रकार रिेकोछः

42



नागररक अनधकार ऐन, २०१२



नेपाल कोटा फी ऐन, २०१७



गाली बेइज्जती ऐन, २०१६



जासुसी ऐन, २०१८



नभक्षा माग्न (ननषेध) ऐन, २०१८



ु ी ऐन
मुलक



जुवा ऐन, २०२०



केिी फौजर्ारी मुद्दा खारे ज गने र र्ण्ड सजाय नमनािा द्वर्ने ऐन, २०२०

नेपालको कानूनी इनतिासमा र्े वानी संहिता सम्भवतः सबैभन्र्ा धेरै र्फा भएको ऐन िो।
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केिी सावाजननक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७



हववाि र्ताा ऐन, २०२८



राज्य हवरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६



सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९



करार ऐन, २०५६

12. सं हिता कायाान्वयनका लानग गनुा पने कायािरू
यी सं हिताले नेपालको कानून प्रणालीमा सारभूत पररवतान गरे काछन्। एउटा पद्धनत र
प्रहियामा अभ्यस्त भएका जनशत्तक्तलाई नयाँ पद्धनत र प्रहियामा लै जानु पने आवश्यकता छ।
पररवतानलाई सिज रुपमा आत्मसात नगने मानवीय स्वभाव नै िो। त्यसमा पनन न्याहयक क्षेत्रका
जनशत्तक्तमा यो प्रबृत्ति झनै धेरै यसकारणले िुन्छ हक उनीिरू ताहकाक िुन्छन् र पूव ा अभ्यासलाई
आधार नलएर अगानड बढे का िुन्छन्। नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष श्री माधव पौडे लका
अनुसार यो नेपालको कानून क्षेत्रमा हियाशील तीन पुस्ताको योगर्ानको उपज िो। २०१२
सालर्े त्तख गररएको औपचाररक प्रयत्नले बल्ल मूतरु
ा प नलएको छ। अव यी सं हिता कायाान्वयनका
लानग अवलम्वन गनुा पने उपायिरू यसप्रकार िुन सक्छन् :
क. सवोच्च अर्ालतका पूव ा वा बिालबाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानून, न्याय तथा सं सर्ीय
व्यवस्था मन्त्रालय, मिान्यायानधवक्ताको कायाालय, नेपाल बार एशोनसएसन, नेपाल प्रिरी
लगायतका सरोकारवाला ननकायका प्रनतनननध रिेको उच्चस्तरीय कायाान्वयन सनमनत गठन
गरी सो सनमनतको मागार्शानमा सं हिता कायाान्वयन गने ।
ख. सं हितामा समावेश भएका हवषयमा प्राहवनधक रुपमा ननमले का हवषयिरूलाई तत्काल सं शोधन
गने।
ग. सं हितामा समावेश भएका आम माननसका सरोकारका हवषयमा सञ्चार माध्यमबाट ननयनमत
प्रचार प्रसार गने।
ि. सं हिताको बारे मा स्थानीय ति र प्रर्े शलाई पनन पररचालन गने।
ङ. सारभूत रुपमा पररवतान भएका कनतपय व्यवस्थाको बारे मा जानकारी द्वर्न सम्बत्तन्धत
समुर्ायलाई मात्रृभाषामा समेत प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन गरी हवतरण गने ।
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च. कानून कायाान्वयन गने जनशत्तक्तलाई बुझाईमा एकरुपता कायम िुने गरी प्रत्तशक्षण द्वर्ग्र्शान
र

स्रोत सामग्री

तयार

गरी

प्रत्तशक्षण प्रर्ान

गने ।

यसका

लानग

प्रत्तशक्षण प्रर्ायक

ननकायिरूको साझा सं यन्त्र हवकास गने ।
छ. सं हिता कायाान्वयनका लानग आवश्यक पने ननयम, ननर्े त्तशका, सं रचना र प्रहिया ननधाारण
गनाका लानग कायार्ल गठन गरी सं हिता लागू िुन ु पूव ा नै जारी गने।
ज. कानून ननमााणको िममा भएका छलफल, अवलम्वन गररएका नसद्धान्त, व्यवस्थाहपकामा
भएका छलफल समेत समावेश गरी सं हिताको व्याख्यात्मक हटप्पणी तयार गने ।
झ. सं हितामा समावेश भएका व्यवस्थाको कायाान्वयनका लानग अपराध अनुसन्धान, अनभयोजन र
न्याय सम्पार्नका लानग आवश्यक द्वर्ग्र्शानिरू तयार गने।
ञ. सं हिता कायाान्वयनसँग प्रत्यक्ष सम्बत्तन्धत ननकायले सं हिता कायाान्वयन एवम् अनुगमनका लानग
सं स्थागत व्यवस्था गने ।
ट. न्याय क्षेत्र समन्वय सनमनतलाई सं हिता कायाान्वयनका लानग त्तजल्ला तिसम्म पररचालन गने ।
ठ. सं हिताका प्रनतिरू तत्कालै कानून कायाान्वयन गने सबै ननकाय र स्थानीय तिको वडासम्म
पुयााउने।
ड. सं हिताले ल्याएका सारभूत पररवतानका हवषयमा आम नागररकलाई सूत्तचत गना आवश्यक बृि
त्तचत्रिरू तयार गने।
13. ननष्कषा
नेपालको

कानून

प्रणालीमा

र

न्याय

प्रशासनको

सुधारका

लानग

हवगतर्े त्तख

नै

ननरन्तररुपमा प्रयत्निरू िुर्ै आएका छन्। त्यसै गरी छररएर रिेका हवनभन्न कानूनलाई सं हिताबद्ध
गने प्रयास पनन हवगतर्े त्तख िुँर्ै आएको िो। िालै जारी भएका सं हिताले नेपालको कानून
प्रणालीलाई नयाँ द्वर्शा ननर्े श गरे को अवस्था छ। छररएर रिेका कानूनिरूको एकीकरणका साथै
कानून प्रणालीलाई सम्बृद्ध र अन्तरााहिय मापर्ण्डसँग मेल खाने बनाउने प्रयास भएको छ। िाम्रो
कानून प्रणालीको मौनलकता कायम राख्र्ै

आधुननकीकरण गना प्रस्तुत सं हितािरू जारी भएका

छन्। यी सं हिताको कायाान्वयनका लानग हवद्यमान सं रचनाका अनतररक्त थप सं रचना तयार गनुा
पने िुन्छ। थप नीनत ननयमको प्रबन्ध गनुा पने िुन्छ। ठू लो सं ख्यामा जनशत्तक्तलाई प्रत्तशत्तक्षत गनुा
पने िुन्छ। सं हिताले गरे का नयाँ व्यवस्थािरूको कायाान्वयनका

लानग सम्बद्ध जनशत्तक्त र

ननकायिरूलाई यो हवषयमा पररत्तचत गराउनका लानग हवशेष प्रयास गनुा पने आवश्यकता र्े त्तखएको
छ। यसका लानग स्रोत, साधन र जनशत्तक्तको हवकासका साथै सम्बत्तन्धत कानून कायाान्वयन गने
ु को कानून प्रणालीमा
ननकायको सं स्थागत तत्परता पनन उत्तिकै आवश्यक रिे को छ। मुलक
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आएको यो युगान्तकारी कायालाई सं स्थागत गना सरोकारवाला सबै पक्ष सकारात्मक दृहष्टकोण
ु मा कानूनको शासन कायम राख्न यी सं हिताले योगर्ान द्वर्ने
सहित हियाशील िुन सकेमा मुलक
अवस्था छ। यो धेरै ठू लो लगानी र धेरै समयको छलफलबाट जारी भएको कानून िो। यो
अहिलेको पुस्ताले गरे को एउटा यशस्वी काया िो। यस पुननत कायामा योगर्ान गने व्यत्तक्तत्विरू
ु न्ु छ। यो त्तक्षन्द्रावेषण गरी र्ोष र्े खाउने हवषय िोइन। पूणत
सम्मान लायक िुनि
ा ाका लानग
हियाशील िुने समय िो। यसलाई आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्दै  अभ्यासमा लै जान
सहकएमा हवनध र व्यविारमा सारभूत रुपान्तरण गना सक्ने र्े त्तखन्छ। यसका लानग सम्बद्ध सबै
पक्षको साझा प्रयास र योगर्ान आवश्यक छ।
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ु ी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा उल्ललल्ित फौजदारी न्यायका सामान्य
मुलक
ससद्धान्तिरू
- केशवप्रसाद वास्तोला
1= पृष्ठभूसम
ु मा नागररकको स्वतन्रता र सनवााध जीवनयापनका लासग शाल्न्त सुव्यवस्था कायम
मुलक
राख्नु अपररिाया िुन्छ। समाजमा शाल्न्त सुव्यवस्था कायम राख्न फौजदारी न्याय प्रणालीको अग्रणी
भूसमका रिन्छ। सक्षम र प्रभावकारी फौजदारी न्याय प्रणालीका लासग कानून समय सापेक्ष िुन ु
असनवाया िुन्छ। यसका लासग कानूनलाई समयानुकूल एवं आधुसनक बनाउन पररमाजान गदै
जानसक्नु पदाछ।

हयनै

कुरालाई

आधुसनकीकरणको अभ्यास गदै

ध्यानमा

राल्ि

हवश्वका

धेरैजसो

ु िरूले
मुलक

कानू नको

आएका छन्। कानूनको आधुसनकीकरणको एउटा माध्यम

ु ा साथै बोधगम्य पसन
सं हिताकरण पसन िो। कानून सं हिताबद्ध िुुँदा कायाान्वयनमा सिजता िुनक
िुन्छ ।
नेपालमा पसन हवगत १६४ वर्ाको सलल्ित कानूनको ऐसतिाससक कालिण्डमा हवसभन्न
समयमा छररएर रिे का कानूनिरूलाई सं हिताकरण गने प्रयास िुुँदै आएको भएतापसन यो प्रयासले
२०७४ सालमा मार साथाकता पायो। सं सदले कररव ६ वर्ाको व्यापक छलफल र अथक
प्रयास पसछ २०७४ सालको मध्यसतर २०७५ साल भाद्र १ गते दे ल्ि लागू िुने गरी हवसभन्न ६
ु ी अपराध (सं हिता) ऐन,
वटा नयाुँ कानूनिरू पाररत गर्यो। यी मध्येको एक मित्वपूणा ऐन मुलक
२०७४ िो। यस ऐनका व्यवस्थािरू मध्ये भाग-१ को पररच्छे द-२ को दफा ६ दे ल्ि दफा ३२
सम्ममा उल्ललल्ित फौजदारी

न्यायको सामान्य ससद्धान्त यो ऐनको कायाान्वयनका

लासग

ु ो साथै अन्य हवशेर् ऐनको कायाान्वयनका लासग पसन ज्यादै मित्वपूणा मासनएको
आधारल्शला िुनक
छ। यी ससद्धान्तिरू सं हिताको कायाान्वयनमा कोशेढुङ्गा िुने कुरा सनल्ित प्रायः छ।
2= फौजदारी न्यायका सामान्य ससद्धान्तिरू
फौजदारी न्याय प्रशासनमा एकरुपता लयाउन स्थाहपत सनयम वा मान्यतालाई फौजदारी
न्यायको ससद्धान्तको रुपमा सलने गररन्छ। फौजदारी न्यायका मान्य ससद्धान्तिरूलाई कुनै पसन
ु को सं हवधान वा कानूनले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आत्मसात् गरे को िुन्छ। फौजदारी
मुलक
न्यायको ससद्धान्त मूलतः सम्बल्न्धत दे शको कानूनमा समावेश गररएका व्यवस्थािरूबाट वा



ल्जलला न्यायाधीश/प्राल्िक सनदे शक, राहिय न्याहयक प्रसतष्ठान, मनमैज,ु काठमाडौं।
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अदालतको व्याख्याबाट सनकासलएको सनष्कर्ा िो। यी ससद्धान्तिरू फौजदारी न्याय सम्पादन गदाा
फौजदारी कानूनको व्याख्या, प्रयोग वा पररपालन गराउुँदा मागादशाकका रुपमा प्रयोग गरे का
्
ससद्धान्तिरू िुन।
कसतपय ससद्धान्तिरू अभ्यास र सवामान्यताको आधारमा स्थाहपत भएका
िुन्छन्।

त्यसो

त

अन्तरााहिय

कानून

र

मान्यतािरूले

पसन

फौजदारी

न्यायका

मान्य

ससद्धान्तिरूलाई प्रवधान गरररिे को िुन्छ।
अपराध

सं हिताले

फौजदारी

न्याय

प्रणालीसुँग

सम्बल्न्धत

हवसभन्न

ससद्धान्तिरूलाई

आत्मसात् गरे को छ। यो सं हिताले फौजदारी कानूनका सामान्य ससद्धान्तका रूपमा रिेका तर
कानूनमा प्रावधानको रूपमा नराल्िएका फौजदारी न्यायका मान्य ससद्धान्त तथा अन्य न्याहयक
ससद्धान्तिरूलाई कानुनी प्रावधानकै रूपमा समावेश गरे को छ। यसमा समावेश गररएका कसतपय
ससद्धान्तिरू

सामान्य

प्रसतरक्षाका

ससद्धान्त

छन्

भने

कसतपय

ससद्धान्तिरूले

अपरासधक

दाहयत्वसम्बन्धी ससद्धान्तलाई आत्मसात् गरे का छन्। साथै केिी ससद्धान्तले पीसडतको क्षसतपूसता
सहितको न्याय पाउने िकलाई सुसनल्ित गना िोजेका छन्। त्यस्तै यस सं हितामा उललेि भएका
केिी ससद्धान्तिरू भने आधारभूत मानव असधकार तथा मौसलक स्वतन्रतासुँग जोसडएका छन्।
ु ाईको
वास्तवमा फौजदारी न्याय प्रणालीसम्बन्धी ससद्धान्तिरूको व्यविाररक प्रयोगले स्वच्छ सुनव
असधकारलाई

सुसनल्ित

गना

बल

पुर्याउने

दे ल्िन्छ।

त्यसै ले

यी

ससद्धान्तिरूलाई

मानव

असधकारसम्बन्धी अन्तरााहिय दस्तावेज िासगरी नागररक तथा राजनैसतक असधकार सम्बन्धी
मिासल्न्धद्बारा प्रत्याभूत नागररकका मौसलक असधकारको एक भागको रुपमा िेररएको छ।
सं क्षेपमा यी ससद्धान्तिरू िा्ो फौजदारी न्यायप्रणालीले अवलम्बन गना िोजेका, आधुसनक
फौजदारी हवसधशास्त्र एवं अन्तरााहिय मानवअसधकार सम्बन्धी दस्तावेजिरूले मान्यता प्रदान गरी
हवश्वव्यापी रूपमा फौजदारी न्यायका सामान्य ससद्धान्तका रूपमा स्वीकार गररएका ससद्धान्त, धारणा
एवं व्यवस्थािरू िुन1् । अपराध सं हितामा व्यवल्स्थत यी ससद्धान्तले हवसभन्न अन्तरााहिय कानू न र
ु का कानूनमा छररएर रिेका फौजदारी न्यायका मान्यता र असत जरुरी हवर्यवस्तुलाई
अन्य मुलक
फौजदारी न्यायका ससद्धान्तका नामले सं हिताकरण गररएको छ2। अतः यो सं हिताको फौजदारी
न्यायका ससद्धान्तसम्बन्धी व्यवस्था आधुसनक हवसधशास्त्रको उच्चतम नमुना बनेको छ भन्न
सहकन्छ।
सं हितामा उल्ललल्ित केिी ससद्धान्तिरूले िासिास अवस्थामा भएका अपरासधक कायालाई
कसूर नमासनने व्यवस्था गरे का छन्। साथै िास िास अवस्थामा अपराध भएकोमा अपरासधक वा
1

फौजदारी कसूर सम्बन्धी प्रचसलत कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गना बनेको हवधेयक अपराध सं हिता, २०६७ दफाबार

व्याख्यात्मक हटप्पणी, राहिय न्याहयक प्रसतष्ठान, नेपाल।
2

मिेश शमाा पौडेल, फौजदारी न्यायका सामान्य ससद्धान्त, नयाुँ पसरका दै सनक, पुस १२ गते २०७४।
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फौजदारी दाहयत्व कसले बिन गनुा पने भन्ने सम्बन्धमा पसन यी ससद्धान्तले स्पष्ट पारे का छन्।
सं हितामा उल्ललल्ित ससद्धान्त सं हितामा उल्ललल्ित कसूरका सन्दभामा मार लागू िुने नभई अरु
हवशेर् कानूनमा उल्ललल्ित फौजदारी कसूरका सन्दभामा पसन समान रूपमा लागू िुने गरी
सं हिताले व्यवस्था गरे कोछ3।
अपराध सं हितामा उललेि गररएका ससद्धान्तिरूलाई मूलतःसनम्न ४ हकससमले वगीकरण
गरी िेन ा सक्दछौः(क) फौजदारी न्यायका सामान्य ससद्धान्तिरू
ु ी अपराध (सं हिता) ऐन, २०७४ को भाग १ पररच्छे द २ को दफा
यस अन्तरगत मुलक
६ दे ल्ि १४ र दफा २८ मा उल्ललल्ित दे िाय बमोल्जमका ससद्धान्तिरूलाई समावेश गना
सहकन्छः
1. कानून बमोल्जमको काम कसूर निुन4े : यो ससद्धान्तले कानूनले कुनै काम वा कुरा गर वा
नगर भनी बोलेकोमा कानूनले बोलेकै रुपमा त्यस्तो कुनै काम गदाा वा नगदाा कसू र निुने
कुरालाई सुसनल्ित गरे को छ। कुनै काम गदाा कसूर िुने रिेछ तर सोिी काम कानूनी
कताव्य पालना गने ससलससलामा भएको रिेछ भने कसूर नमासनने र कसूर कायम निुने
अवस्थालाई यो ससद्धान्तले जोड िदएको दे ल्िन्छ। साथै यो ससद्धान्तले कुनै काम सामान्यतः
अरू अवस्थामा गदाा कसूर अपराध िुने तर सोिी काम सनल्ित अवस्था वा पररल्स्थसतमा गदाा
कानूनले कुनै सजायको व्यवस्था निुने गरी क्षम्य मानेको रिेछ भने त्यस्तो काम कसूर
नमासनने र कसूर निुने भन्ने फौजदारी न्याय प्रशासनको हवश्वव्यापी मान्यतालाई अहङ्गकार
गरे कोछ।
2. कानून बमोल्जम बािेक सजाय निुन5े : यो ससद्धान्त फौजदारी न्यायको एक सामान्य ससद्धान्तको
रूपमा िा्ो सं वैधासनक कानूनमा लामो समयदे ल्ि अभ्यास गदै आएको फौजदारी न्यायको
ससद्धान्त िो। कसै लाई पसन सनजले गरे को कामलाई राहिय वा अन्तरााहियकानूनले फौजदारी
अपराध कायम नगरे को अवस्थामा त्यस्तो कामको हवर्यलाई सलएर फौजदारी कसूरको दोर्ी
बनाइने छै न भन्ने अन्तरााहिय रुपमा स्वीकार गररएको ससद्धान्तमा यो आधाररत छ। यसले
तत्काल विाल रिेको कानूनको उललं घन मार अपराध िुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। राज्यले

3
4
5

ु ी अपराध (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा ४।
मुलक
ऐजन‚ दफा ६।

ऐजन‚ दफा ७।
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कानून बनाउुँदा सामान्यतयाः भूतलक्षी कानून बनाउने छै न भन्ने भूतप्रभावी कानूनको ससद्धान्त
(Principle of Ex–Post Facto) लाई समेत यसै साथ रािी िे न ा सहकन्छ। अथाात कुनै भई
सकेको काम कुराको हवर्यलाई सलएर पसछ कानून बनाई दल्ण्डत गना सहकुँदै न भन्ने
ससद्धान्तसं ग पसन यो सम्बल्न्धत छ। सवत् २०७२ सालको नेपालको सं हवधानको धारा
२०मा न्याय सम्बन्धी िक अन्तरगत ‟तत्काल प्रचसलत कानू नले सजाय निुने कुनै काम गरे
बापत कुनै व्यल्ि सजायभागी िुने छै न र कुनै पसन व्यल्िलाई कसूर गदााको अवस्थामा
कानूनमा तोहकएभन्दा बढी सजाय िदइने छै न।”6 भन्ने व्यवस्था गरे कोले यो ससद्धान्त
सं वैधासनक िकको रुपमा समेत नेपालमा स्थाहपत भई सकेको दे ल्िन्छ।
मासनसलाई कुनै काम गदााको अवस्थामा अपराध नमासनएको काम गरे को कारणले
पसछ सजायको भागी बनाउनबाट रोक्ने यो ससद्धान्तले कस्ता प्रकृसतका कानूनलाई भूतप्रभावी
मान्ने भन्ने सम्बन्धमा अमेररकी सवोच्च अदालतले August 8, 1798 मा गरे को सनणायमा
मित्वपूणा व्याख्या गरे को छ। जस अनुसार कानून बन्नुभन्दा पहिले अपराध नमासनने कुनै
कायालाई पसछ बनेको कानूनले अपराध घोहर्त गने गरी सनमााण गररएको कानून,कुनै
अपरासधक कसूर गदााको अवस्थामा सानो र कम गम्भीर मासनएको अपरासधक कसू रलाई
पसछ बढी गम्भीर िुने गरी सनमााण गररएको कानून,अपरासधक कसूर गदााको समयमा कम
सजाय िुने कसूरमा पसछ सजाय पररवतान गरी बढी सजाय िुने गरी सनमााण गररएको कानून
वा अपरासधक कसूर गदााको अवस्थामा कसूर ठिर गने सम्बन्धमा कायम रिेको प्रमाण
कानूनमा फेरबदल गरी पसछ कसूर प्रमाल्णत गना कम प्रमाण भए पुग्ने गरी सनमााण गररएको
कानूनलाई
जगन्नाथदे वल

भूतप्रभावी
सरपुरेश्वर

कानून

मानेको

काठमाडौँ

छ।7

अन्तगात

पुनरावेदक
सेन्टरमा

प्रसतवादी कारागार

थुनामा

रिेको मोलिुसेन

कायाालय
िेल्न्िक

ओटो (Molhuysen Hendrik Otto:) हवरुद्ध प्रत्यथी वादी क र ि (नाम पररवतान) को
जािेरीले नेपाल सरकार भएको जवजास्ती करणी मुद्दा8 मा सवोच्च अदालतले ‟कुनै गररएको
वा नगररएको काया प्रचसलत फौजदारी कानूनको हवपरीत नभएमा त्यस कायालाई लल्चलो
व्याख्याको माध्यम अपनाई कसूर कायम गना नसहकने। असभयोल्जत कसूर अपराध भए

6
7

नेपालको सं हवधान को धारा २० को उपधारा ४।

Every law that makes an action done before the passing of the law, and which was innocent when done, criminal; and
punishes such action. 2d. Every law that aggravates a crime, makes it greater than it was, when committed. 3d. Every
law that changes the punishment, and inflicts a greater punishment, than the law annexed to the crime, when
committed. 4th. Every law that alters the legal rules of evidence, and receives less, or different, testimony, than the law
required at the time of the commission of the offence, in order to convict the offender.Calder v. Bull ,
https://constitutionallawreporter.com/2015/08/17/historicalcalder-v-bull-the-ex-post-facto-clause/
8
ने.का.प. २०६९, अंक ७ सनणाय नं. ८८६०।
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नभएको सम्बन्धमा सं िदग्ध वा ििहवधाको ल्स्थसत ससजाना भएमा त्यस्तो अवस्थामा असभयोजन
दावीलाई अपनाउन सहकने ल्स्थसत निुुँदा फौजदारी कानूनमा उललेि नभएको वा प्रचसलत
कानूनले कसूरको रुपमा इहङ्गत नगरे को कायालाई कसूरको सं िा िदन कानूनतः नसमलने” भनी
व्याख्या गरे को दे ल्िन्छ। त्यस्तै पुनरावेदक वादी मोिनप्रसाद वन्जाडे को प्रसतवेदनले नेपाल
सरकार हवरुद्ध प्रत्यथी/प्रसतवादी अथा मन्रालयका उपसल्चव ईश्वरप्रसाद पोिरे ल समेत भएको
भ्रष्टाचार मुद्दा9 मा सवोच्च अदालत पूणा इजलासले "कानून बन्नुभन्दा पहिले अपराध नमासनने
कुनै कायालाई पसछ कानून बनाई अपराध मासनएमा, पहिले सानो र कम गम्भीर िुने कसूरलाई
पसछ ठू लो र बढी गम्भीर कसूर कायम गररएमा, पहिले कम सजाय िुने कसूरलाई बढी सजाय
कायम गने गरी कानून सनमााण गररएमा, प्रमाणसम्बन्धी कानूनी सनयमिरूमा फेरवदल गरी
कसूर प्रमाल्णत गना कम प्रमाण भए पसन पुग्ने गरी कानून सनमााण गररएमा मार त्यस्तो
कानूनलाई Ex Post Facto कानून मासनने" भनी भूतप्रभावी कानू नका सम्बन्धमा हवस्तृत रुपमा
ससद्धान्त प्रसतपादन गरे को दे ल्िन्छ। त्यस्तै डा. चन्द्रमान मास्के हव. सर.हव.हव. समेत भएको
मुद्दा10 मा‟हवधाहयकाले कुनै कानून असततप्रभावी बनाउन सक्दछ। हवधाहयकाले असधकार
प्रयोग गदाा सनहित िकमा िस्तक्षेप िुन सक्दछ। यस्ता कामबाट व्यल्ििरूको बीचमा न्याय
सनरोपण (adjudicating) गरे को भन्न नसमलने। हवधाहयकाले यस्तो कानून बनाउन ठीक सथयो
सथएन भनी औल्चत्यमा अदालतले हवचार गने अवस्था निुन।
े हवचाराधीन हववादमा पसन प्रयोग
िुने गरी असततप्रभावी कानून बन्न सक्दछ। यस्तो अवस्थामा हवधाहयकाले कुन मनसायबाट
यस्तो असततप्रभावी कानूनको सनमााण गनुा परे को िो त्यो कानूनबाट नै सलनु पदाछ। ” भनी र
उत्तम लामा हव. श्री ५ को सरकार भएको अको मुद्दा11 मा ‟सामान्य अवस्थामा हवधाहयकाले
ु न्दा पहिले नै घटे को कुनै कायालाई पछासड वनेको कानूनले
कुनै कानून हियाशील िुनभ
अपराधको रुपमा पररभाहर्त गना र साहवकमा कम गम्भीर मासनने अपराधलाई वढी गम्भीर
बनाउन तथा कम सजाय िुने अपराधलाई वढी सजाय िुने गरी कानूनी व्यवस्था गना एवं
प्रमाण सम्बन्धी सनयममा सं शोधन गरी कम प्रमाणको आधारमा पसन कसूरदार ठिर गना
सहकने गरी कानून सनमााण गना नसक्ने” भनी व्याख्या भएको दे ल्िन्छ।

9
10
11

ने.का.प. २०६६, अंक ८ सनणाय नं. ८२००।

ने.का.प. २०५१, अंक ७, सन.नं. ४९४२, पृष्ठ ५१६।

ने.का.प. २०६१, अंक ९, सन.नं. ७४३२, पृष्ठ ११०३।
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3. तथ्यको भ्रममा परी गरे को काम कसूर निुन:े 12 यो ससद्धान्त तथ्यको अिानता क्षम्य िुन्छ तर
कानूनको अिानता वा भूललाई सजाय छु टको आधारको रुपमा दावी गना सहकुँदै न भन्ने
मान्यतामा आधाररत छ। तथ्यको भ्रम (Mistake of Fact) भन्ने शब्दले वस्तुल्स्थसत बारे को
गलत अफवाि, समथ्यावोध वा अिानतािारा असभप्रेररत अशुद्ध मानससकल्स्थसत, गलत अवधारणा
वा मुल्िपूणा हवश्वासलाई वुझाउुँदछ। यो ससद्धान्त अनुसार कानूनले मान्यता िदएको वा
कानूनिारा क्षम्य मासनएको कुनै काम गने ससलससलामा तथ्यको भ्रममा परी प्रचसलत
कानूनबमोल्जम कुनै अपराधजन्य काया िुन पुगेमा सो वापत त्यस्तो कायामा सं लग्न िुने
व्यल्िले कुनै फौजदारी दाहयत्व बिन गनुा पदै न। तर,यो ससद्धान्तको गलत रूपमा प्रयोग
निोस् भन्नाको िासतर यो दफाबमोल्जम फौजदारी दाहयत्वबाट छु टकारा पाउन त्यस्तो काया
“असल सनयत” बाट गररएको िुनपु दाछ। साथै यसमा कानूनी भ्रमलाई छु ट नपाउने गरी
व्यवस्था गरे को छ। पुनरावेदक वादी रे शमबिादुर िरीको जािेरीले नेपाल सरकार हवरुद्ध
प्रत्यथी प्रसतवादी केशबिादुर बुढाथोकी भएको कताव्य ज्यान मुद्दा13 मा सवोच्च अदालतले
"मैले कानून थािा नभएर अपराध गरे को िुुँ भनेर कसै ले फौजदारी दाहयत्वबाट छूटको दावी
गना नसक्ने। तथ्यको अिानता वा भूल (Mistake of Fact) को प्रश्न छ त्यो क्षम्य मासनन्छ।
तथ्यको अिानता सवै कानू नमा क्षम्य मासनन्न, केवल फौजदारी कानूनमा मार क्षम्य
मासनन्छ। तथ्यको अिानताको कारणले फौजदारी दाहयत्वबाट मुल्ि पाउन जुन तथ्यको
भूलले गदाा नघट्नु पने काया घहटत भएको छ त्यस्तो तथ्यको िान भएको भए सो व्यल्िले
त्यस्तो काया गने सथएन भन्ने कुरा प्रमाल्णत िुनपु छा र तथ्यको भूल उल्चत र कारणसम्मत्
िुनपु ने। मृतकलाई मानुप
ा ने मनसाय, ररसइवी र पूव ा योजना नदे ल्िएको, ल्शकार िेलन
जंगलमा गएको अवस्थामा तथ्यको भूलको कारणले

जनावरलाई भनी िानेको गोली

मृतकलाई लाग्न गई ज्यान गएको पररल्स्थसत समेतको मूलयाङ्कन गदाा ज्यानसम्बन्धी मिलको
६(२) नं. बमोल्जम एक वर्ा कैद िुने" भनी ससद्धान्त प्रसतपादन गरे को दे ल्िन्छ। त्यसै गरी
हकरण श्रे ष्ठ हवरुद्ध काठमाडौं ल्जलला अदालत, समेत भएको वन्दीप्रत्यक्षीकरण ररट मुद्दा14मा,
‟तत्काल प्रचसलत कानूनमा तोहकएभन्दा बढी सजाय नगररने सं वैधासनक व्यवस्था रिे कोले िुन
सक्ने कैद सजाय भन्दा बढी थुनामा राख्न नसमलने” भनी र नेपाल सरकार हवरुद्ध राज दे व
यादव समेत भएको गोरु चोरी मुद्दा15मा ‟ऐनमा नभएको सजाय गना पाइदै न भने ऐनले गनुा
12
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ने.का.प. २०६७, अंक ८ सनणाय नं. ८४३५।

14

स.अ.वु. २०५२, पौर् २, पूणााङ्ग ८४ पृ ११।

15

स.अ.बु. २०६६, जेष्ठ २, पूणााङ्ग ४०६, पृ २१।
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पने सजायमा कानूनको गलत व्याख्या वा कानूनी प्रावधानप्रसतको उपेक्षाभावले थोरै सजाय
पसन गना नसमलने”भनी व्याख्या भएको दे ल्िन्छ।
4. एउटै कसूरमा दोिोरो सजाय निुन16
े : यो अपरासधक काया गने व्यल्िलाई दोिोरो ितरा
(Double peril) मा राख्न िुुँदैन वा सहकुँदै न(A man must not be put twice in peril for the
same offence) भन्ने Common Law को ससद्धान्तबाट हवकससत भएको फौज्दारी हवसधशास्त्र
(Criminal Jurisprudence) को आधारभूत मान्यता िो। यसमा दुई ितराको ससद्धान्त
(Principle of Double Jeopardy) समावेश छ। यो ससद्धान्त अनुसार कुनै व्यल्िले गरे को कुनै
कसूरको सन्दभामा एक पटक असभयोग लगाई कारबाई चलाइसकेपसछ वा सनजले सो मुद्दामा
एक पटक सजाय वा सफाइ पाई मुद्दाको हकनारा भएपसछ पुनः सो व्यल्िलाई सोिी कसूरमा
दोिोरो कारबाई चलाउन वा सजाय गना सहकुँदै न। यस ससद्धान्तले व्यल्िलाई एउटै कसू र
अपराधमा पटक पटक दोिर्याई कारबाई तथा सजाय गनाबाट रोक लगाउुँदछ। यो ससद्धान्त
उिी व्यल्िले उिी कसूरमा पहिले नै कारवािी भई सजाय पाइसकेको वा सफाई पाइसकेको
दुवै अवस्थामा आकहर्ात िुन्छ। राज्यको स्रोत, साधन र शल्िको दुरुपयोग िुन निदनु, हववाद
वा मुद्दालाई एउटा सनल्ित समयमा अन्त गनुा र न्यायपूणा तथा स्वच्छ न्याहयक प्रहिया
् सं हवधानको धारा २० को
अवलम्वन गनुा यो ससद्धान्तका औल्चत्य पुहष्ट गने आधारिरू िुन।
न्याय सम्बन्धी िक अनुसार पसन कुनै पसन व्यल्ि हवरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक
पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय िदइने छै न17। सनवेदक बालकृष्ण के.सी. समेत
हवरुद्ध

हवपक्षी

ल्जलला

प्रिरी

कायाालय, दै लेि

समेत

भएको प्रसतर्ेध

मुद्दा18मा

सवोच्च

अदालतले "कुनै व्यल्िउपर एउटै कसूरमा पटक–पटक मुद्दा चलाउने िो भने व्यल्िको
वैयल्िक स्वतन्रतामा ितरा उत्पन्न भै उिी व्यल्ि पटकपटक प्रतासडत िुन पुग्ने। दोिोरो
ितराको ससद्धान्त मुद्दा कसले चलायो भन्ने हवर्यवस्तुमा केल्न्द्रत नभै एउटा व्यल्िमासथ एउटै
कसूरमा एक पटकभन्दा बढी कारवािी चलाउन र सजाय गना नपाओस् अथाात ् पटक–पटक
जीवनमा ितरा उत्पन्न गना नपाउने भन्ने हवर्यसुँग सम्बल्न्धत रिने हवर्य िुुँदा मुद्दा जसले
गरे पसन एक पटक मुद्दा परी सक्षम अदालतबाट हववादको टु ङ्गो लासगसकेपसछ सो फैसला
बदर नगराएसम्म अल्घको मुद्दा दुसनयाुँवादी भै चलेको भन्ने नाताले मार सरकारवादी भै पुनः

16
17
18

ु ी अपराध (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा ९।
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सोिी हवर्यमा मुद्दाको कारवािी (अनुसन्धान तिहककात) गना र मुद्दा चलाउन समलछ भन्न र
कानूनको अभावमा एक पटक सक्षम अदालतबाट सनरोपण भै सकेको हवर्यमा पुनः कारवािी
प्रारम्भ गना सरकारी पक्षले हवशेर् सुहवधा पाउुँछ भन्न कुनै कानून र ससद्धान्तले समलने
नदे ल्िने।" भनी र पुनरावेदक/प्रसतवादी रामप्रसाद ससटौला हवरुद्ध प्रत्यथी/वादी अनु भन्ने असनता
भट्टराईको जािेरीले नेपाल सरकार भएको ल्जउ मास्ने बेच्ने मुद्दा19 मा "एउटै फौजदारी
अपराधका सम्बन्धमा एक पटक भन्दा बढी अनुसन्धान तिहककात भै मुद्दा चलन सक्ने
अवस्थालाई दोिोरो ितराको ससद्धान्त (Principle of Double Jeopardy) (ले सुरक्षा प्रदान
गने। सक्षम अदालतबाट एकपटक फौजदारी कारवािी अल्न्तम भएपसछ पुनः सोिी हवर्यमा
सोिी व्यल्ि उपर मुद्दा चलाई सजाय गना राज्य हववल्न्धत िुन्छ। त्यसै ले यो ससद्धान्तलाई
वैयल्िक असधकारको रक्षकको रूपमा पसन सलइन्छ। एउटै कसूरको असभयोगमा पटक पटक
अनुसन्धान तिहककात गरी मुद्दा चलाउुँदै जाने िो भने राज्यको फौज्दारी न्याय प्रणाली न्याय
अनुकूल

नभै

आतं कपूणा

िुन

सक्ने

ितरा

रिन्छ।

नागररकलाई

यस

अवस्थाबाट

जोगाउन, एउटा अपराधमा एकपटक भन्दा बढी सजायको अवस्था सृजना िुन निदन साथै
फौज्दारी मुद्दाको अन्त्य (Finality of the Case) लाई यो ससद्धान्तले अं गालेको छ।" भनी
सवोच्च अदालतले ससद्धान्त प्रसतपादन गरे को दे ल्िन्छ। त्यस्तै लालबिादुर काकी हवरुद्ध श्री
५ को सरकार, भूसमसुधार मन्रालय भएको उत्प्रेर्ण हवर्यको मुद्दा20मा "...कुनै कसूरको
ससलससलामा एकपटक अदालतमा कारबाई चली अल्न्तम सनणाय भईसकेको हवर्यमा पुनः त्यसै
हवर्यलाई सलएर सोिी व्यल्िउपर कारबाई चलाउन नसमलने ।" भनी ससद्धान्त प्रसतपादन
भएको दे ल्िन्छ।
ु ाईबाट वल्ित निुन21
5. स्वच्छ सुनव
े : फौजदारी आरोप लागेको व्यल्िले आरोहपत कसूर गरे को
िो वा िोइन भनी सनष्पक्ष, स्वतन्र एवं स्वच्छ रूपमा परीक्षण एवं मूलयांकन गररनुलाई स्वच्छ
ु ाई भसनन्छ। स्वच्छ सुनव
ु ाईको असधकार आधारभूत मानवअसधकार एवं मौसलक
सुनव
ु ाईको प्रत्याभूसतको अभावमा सनदोर् एवं बेकसूर व्यल्ि
असधकारसमेत िो। स्वच्छ सुनव
ु ाई पीसडत, असभयुि र समाज
सजायको भागी िुन सक्छ। फौजदारी न्यायमा स्वच्छ सुनव
ु ाईले नै फौजदारी न्यायप्रणाली र अदालतप्रसत
सबैका लासग आवश्यक िुन्छ। स्वच्छ सुनव
जनताको हवश्वास कायम रिने र न्यायको प्रत्याभूसत भई रिेको िुन्छ। स्वच्छता एवं
सनष्पक्षता
19
20
21

नै

न्यायको

प्रमुि

मान्यता

ने.का.प. २०६४, अंक ९, सन. नं. ७८७८।

ने.का.प २०४७, अंक २, सन.नं. ४०६९ ।
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िो।

त्यसै ले

स्वच्छ

ु ाईलाई
सुनव

कुनै

पसन
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ु ाई पूव,ा सुनव
ु ाईको चरण र सुनव
ु ाई पिात
न्यायप्रणालीको आत्माको रूपमा सलइन्छ। सुनव
समेत न्याय स्वच्छ भएको दे ल्िनु पदाछ। यो सं वैधासनक असधकार पसन िो। जसअनुसार
प्रत्येक व्यल्िलाई स्वतन्र, सनष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्याहयक सनकायबाट स्वच्छ
ु ाईको िक िुनेछ22। यस अन्तरगत यातना हवरुद्दको िक (Right Against Torture),
सुनव
सगरफ्तारीको कारण थािा पाउने िक (Right to Know the Reason of Arrest), कानूनी
प्रसतसनसधत्वको असधकार (Right to Legal Counseling), मुद्दा िेने असधकारी समक्ष उपल्स्थत गराई
पाउने असधकार (Right to be Presented Before Judicial Authority), मुद्दाको कारवािीमा हवना
भेदभाव सिभासग िुन पाउने असधकार, फैसलाको जानकारी पाउने र पुनरावेदनको असधकार
जस्ता कुरािरूलाई समेत समावेश भएको मान्न सहकन्छ।
6. आफ्नो हवरुद्ध साक्षी िुन कर नलाग्ने23: यस अन्तरगत स्वेच्छा हवरुद्धको बयान िदन कर लगाउन
निुने ससद्धान्त (Right against self incrimination) र च ुप लाग्ने असधकार (Right to be silence)
समेत समावेश भएको छ। कुनै व्यल्िले स्वेच्छाले आफ्नो हवरुद्ध सासबत भएमा वा कुनै तथ्य
स्वीकार गरे मा वा आफ्नो हवरुद्ध िुने कुनै प्रमाण प्रस्तुत गरे मा सनजले आफूलाई प्रत्याभूसत
गररएको यो असधकार पररत्याग गरे को मासनन्छ र सो कुरािरू सनजको हवरुद्धमा प्रमाणमा
सलइन्छ र सोिी आधारमा सनजलाई कसूरदार कायम गरी सजायको भासगदार समेत बनाउन
समलछ। तर कुनै असभयोग लागेको व्यल्िलाई सोसधएको जवाफ निदएको वा झुटो जवाफ
िदएको वा कुनै प्रमाण पेशगना भसनएकोमा सनजले सो प्रमाण पेश नगरे को कारणबाट सनजलाई
कसूरदार कायम वा घोर्णा गना भने सहकुँदै न। असभयुि मासथ आरोहपत कसूर अपराध
शङ्कारहित तवरबाट प्रमाल्णत गने असभभारा पूणरू
ा पमा वादी पक्ष अथाात ् असभयोजनपक्ष मा
रिन्छ। यो ससद्धान्त अनुसार असभयोग प्रमाल्णत गने प्रमाणकोभार वादीबाट असभयुिमा सना
सक्दै न। यो ससद्धान्त अमेररकी सवोच्च अदालतबाट प्रसतपािदत असभयुिको च ुप रिन पाउने
समररण्डा ससद्धान्त24मा समेत आधाररत छ। िा्ो सं हवधानले समेत कुनै कसूरको असभयोग
लागेको व्यल्िलाई आफ्नो हवरुद्ध साक्षी िुन बाध्य पाररने छै न25 भनी यो ससद्धान्तलाई
मौसलक िकको रुपमा स्थान िदएकोछ। चन्द्रबिादुर नेपाली समेत हवरुद्ध प्रधानमल्न्र तथा

22

नेपालको सं हवधानको धारा २० को उपधारा (९)।

23

ु ी अपराध (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा ११।
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Miranda v. Arizona, June 13, 1966, www.uscourts.gov/educational-resources/.../facts-and-case-summary-mirandav-arizo...
नेपालको सं हवधानको धारा २० उपधारा ७।
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मल्न्रपररर्द्को कायाालय समेत, भएको मुद्दा26 मा ‟आफ्नो हवरुद्ध आफैं साक्षी िुन नपने
सं वैधासनक प्रत्याभूसतले कुनै पसन व्यल्िले स्वेच्छाले बािेक आफ्नो हवरुद्ध बोलन बाध्न
िुुँदैन। असभयोग लागेको व्यल्िले स्वेच्छाले कुनै कुरा भन्दछ भने सोकुरा सनजको समथान
वा हवरुद्धमा प्रमाणमा लाग्न सक्छ। कुनै व्यल्ि केिी नबोली चूप बस्दछभने पसन उसलाई
बोलनै पने भनी भन्न समलदै न। उसले नबोलेको आधारमा मार उसलाई दोर्ी बनाइदै न” भनी
सवोच्च अदालतले वोलेको दे ल्िन्छ।
7. कसूर

प्रमाल्णत

नभएसम्म

कसूरदार

नमासनने27: यस

अन्तरगत

सनदोहर्ताको

ससद्धान्त

(Presumption of Innocence) समावेश भएको छ। यस ससद्धान्त अनुसार फौजदारी कसूर
गरे को आशङ्कामा पिाउ परी असभयोग लागेको कुनै पसन व्यल्ि अदालतबाट दोर्ी ठिर
नभएसम्म सनदोर् मासनन्छ। कुनै पसन व्यल्िलाई अनुसन्धान गने सनकायले शङ्का कै भरमा
दोर्ी वा सनदोर् के िो भन्ने कुराको ठिर गना समलदै न। पिाउ परे को वा हिरासतमा रिे को
ुँ पुग्ने गरी कुनै व्यविार गररनु िुुँदैन।
व्यल्िको जीवन, स्वतन्रता एवं प्रसतष्ठामा आच
ु ाईको मौका समेत उपलब्ध नगराई एकै चोटी दोर्ी वा
सनजलाई सनष्पक्ष एवं स्वच्छ सुनव
कसूरदार वा अपराधी ठिर गना िुुँदैन। कानून बमोल्जम दोर्ी, अपराधी वा कसूरदार भनी
कुनै व्यल्ि हवरुद्ध आदे श वा सनष्कर्ामा पुग्ने असधकार अदालत वा न्याहयक सनकायलाई मार
रिन्छ। रहवन्द्र भट्टराई हवरुद्ध मल्न्र पररर्द् सल्चवालय भएको मुद्दा28मा ‟कुनै व्यल्िको
असभयोग प्रमाल्णत नभएसम्म सनज वेकसूर मासनने छ भन्ने फौजदारी न्यायको मूलभूत मान्यता
रिी आएको सन्दभामा असभयोग लाग्ना साथ कसूरदार मान्नु न्यायसङ्गत निुने।” भनी सवोच्च
अदालतले ससद्धान्त प्रसतपादन गरे को दे ल्िन्छ।
8. बालबासलकाले गरे को काम कसूर निुन29
े : अपराध सं हिताको दफा १३ले नाबालकलाई
फौजदारी दाहयत्वबाट पूणा उन्मुल्ि प्रदान गरे को छ। यो उन्मुल्ि बाल न्यायको ससद्धान्तमा
आधाररत छ। नाबालकले कुन काम दोर्पूणा िो र कुन काम दोर् रहित िो भनी छु ट्याउन
नसक्ने भएकाले जो कोिीव्यल्िले गरे को काम अपराध मासननु िुुँदैन भन्ने आधुसनक फौजदारी
कानूनको हवश्वव्यापी मान्यताअनुरूप यो ससद्धान्तलाई सं हितामा समेहटएको छ। “ि” कुमारी
हवरुद्ध नेपाल सरकारभएको मुद्दा30मा ‟उमेर नपुगेको बालबासलकाको पूणा रूपमा शारीररक

26
27
28
29
30

ने.का.प २०५१, अंक ९, सन.नं.४९६८।
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ने.का.प २०५५, सन.नं.६६२२।
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एवं मानससक हवकास भैसकेको निुने र उनीिरूमा वयस्क मासनससरि अपरासधक मल्स्तष्क
(Means Rea) को हवकास समेत निुने िुुँदा उनीिरूलाई वयस्क मासनस सरि सजाय नगरी
उनीिरूको शारीररक र मानससक अपररपक्कता उपर हवचार गरी उनीिरूको सवोत्तम हित
(Best Interest) का लासग आवश्यकताअनुसार उन्मुल्ि, छु ट वा सुहवधा प्रदान गरी
तुलनात्मक रूपमा कम सजाय गररनु पने।” भनी सवोच्च अदालतले वोले को दे ल्िन्छ।
9. िोस ठे गानमा नरिेको व्यल्िले गरे को काम कसूर नमासनने31: यो व्यवस्था कुन काम दोर्पूणा
िो र कुन काम दोर्रहित िो भन्ने छु ट्याउन सक्ने सामान्य समझसमेत नभएको व्यल्िमा
अपराध गना चाहिने अपरासधक मनसाय िुुँदैन भन्ने मान्यतामा आधाररत छ। तसथा, त्यस्तो
मासनसले गरे को कायालाई कसूर मासननु िुुँदैन र सनजलाई कुनै अपरासधक दाहयत्व बिन
गराउनु िुुँदैन भन्ने आधुसनक फौजदारी कानूनमा रिे को हवश्वव्यापी मान्यता अनुरूप नै यो
दफाको व्यवस्था गररएको दे ल्िन्छ। पद्म राज जोशी हव. श्री ५ को सरकार भएको मुद्दा32मा,
‟मानससक असन्तुलनको कारणले ित्या गरे को िुुँदा दण्डसजायको १ नं.बमोल्जम कुनै सजाय
निुने” भनी फैसला भएको छ।
10. बालबासलकाबाट गराएको कसूरमा उमेर पुगक
े ोलाई सजाय िुन33
े : नाबालकलाई फकाई, ससकाई
वा प्रभावमा पारी कुनै कसूर अपराध गना लगाउने व्यल्िलाई मुख्य असभयुिको रूपमा
अहङ्गकार गरी सनजलेनै कसूर अपराध गरे सरि सजाय गरी नाबालकलाई फकाई, ससकाई वा
प्रभावमा पारी कुनै कसूर अपराध गना लगाउनेलाई पूणरू
ा पमा मुख्य असभयुि सरि फौजदारी
दाहयत्व बिन गराउनु पने ससद्धान्तलाई अहङ्गकार गरे को छ।
(ि) सामान्य प्रसतरक्षामा लागु िुने ससद्धान्तिरू
ु ी अपराध (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा १५ दे ल्ि २७ सम्ममा
यस अन्तरगत मुलक
उल्ललल्ित दे िायका ससद्धान्तिरूलाई समावेश गना सहकन्छः
1. मञ्जुरी सलई गरे को काम कसूर निुन34
े : यस ससद्धान्त अनुसार ज्यान सलने वा अङ्गभङ्ग गने
सनयतले वा ज्यान जान वा अङ्गभङ्ग िुनसक्दछ भन्ने थािा भई गरे कोमा बािे क कसै ले अठार
वर्ा मासथको कुनै व्यल्िको मन्जुरी सलई गरे को कुनै कामबाट त्यस्तो मन्जुरी िदने
31
32
33
34

ु ी अपराध (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा १४।
मुलक
ने.का.प २०४२, सन.नं. २३५५।

ु ी अपराध (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा २८।
मुलक
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व्यल्िलाई कुनै क्षसत पुग्न गएमा सो काम कसूर मासनदै न। यसबाट केिी अवस्थामा बािेक
मन्जुरी सलएर गररएका काया कसूर निुने भन्ने स्पष्ट िुन्छ। अथाात मासनसको ज्यान सलने वा
अङ्गभङ्ग िुने काया गरे कोमा बािेक अठार वर्ामासथको व्यल्िको मन्जुरी सलईगरे को कुनै
कामबाट त्यस्तो मन्जुरी िदने व्यल्िलाई कुनै क्षसत पुग्न गएमा कसूर िुुँदैन। यसबाट उमेर
पुगेको व्यल्िको मन्जुरी सलएर सनजको ज्यान जाने वा अङ्गभङ्ग िुनेबािेक सनजलाई अन्य कुनै
क्षसत पुगेमा त्यस्तो काया कसूर मासनदै न।
2. भलाईका लासग मञ्जुरी सलई गरे को काम कसूर निुन35
े :

अपराध सं हिताको दफा १६ मा

व्यवल्स्थत ससद्धान्त अनुसार असल सनयतले कसै ले कुनै व्यल्िको भलाइका लासग त्यस्तो
व्यल्िको मन्जुरी सलई िोससयारीका साथ गरे को कामबाट त्यस्तो मन्जुरी िदने व्यल्िलाईकुनै
क्षसत पुग्न गएमा मन्जुरी सलने व्यल्िले गरे को काया कसूर िुुँदैन। कसै ले कुनै व्यल्िको
भलाइका लासग सनजको मन्जुरी सलई असल सनयतले िोससयारी साथ गरे को कुनै कामबाट
त्यस्तो मन्जुरी िदने व्यल्िलाई क्षसत पुग्न गएमा सो काम कसूर मासनदै न। यस व्यवस्था
अनुसार क्षसत पुगेको व्यल्िको भलाइ वा हित वा कलयाणका

लासग असल सनयतले पूणा

िोससयारीका साथ त्यस व्यल्िको मन्जुरी सलएर मार कुनै काया गररएको िुनपु छा। यस
ससद्धान्त बमोल्जमको दावी सलन असल सनयत, िोससयारीका साथ भलाइका लासग कुनै काम
गना सम्बल्न्धत व्यल्िसुँग प्रत्यक्ष रूपमा मन्जुरी सलनु आवश्यक मासनन्छ।
3. भलाईका लासग सं रक्षकको मञ्जुरी सलई गरे को काम कसूर निुन36
े : यो ससद्धान्त अनुसार कुनै
काया कसूर कायम निुनका लासग अठार वर्ा नपुगेको नाबासलग वा िोस ठे गानमा नरिे को
व्यल्िको हित वा भलाइका लासग सनजको सं रक्षक स्वयं ले वा सं रक्षकको मन्जुरी सलएर अरू
कसै ले असल सनयतले िोससयारीका साथ केिी काम गदाा त्यस्तो व्यल्िलाई कुनै क्षसत पुग्न
गएमा त्यस्तो काम कसू र मासनदै न। तर ज्यान जान वा अङ्गभङ्ग िुनबाट रोक्ने उद्देश्यले
गरे कोमा बािे क ज्यान जाने वा अङ्गभङ्ग िुनसक्छ भन्ने जानीजानी त्यस्तो कुनै काम गरे कोमा
भने अपरासधक दाहयत्वबाट उन्मुल्ि प्राप्त िुुँदैन।
4. भलाईका लासग मञ्जुरी नसलई गरे को काम कसूर निुन37
े : यस ससद्धान्त बमोल्जम कुनै व्यल्िको
भलाइका लासग तत्काल कुनै काम नगरी निुने भएको, त्यस्तो व्यल्ि कुनै कारणले त्यस्तो
काम गना िदनको लासग तत्काल आफैं मन्जुरी िदन नसक्ने अवस्थामा रिेको र सनजको
तफाबाट मन्जुरी िदन सक्ने सं रक्षक पसन तत्काल उपलब्ध नभएको अवस्थामा सनजको
35
36
37

ऐजन‚ दफा १६।
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भलाइका लासग मन्जुरी नसलएर पसन असल सनयतले िोससयारी साथ त्यस्तो काम गदाा
सनजलाई कुनै क्षसत वा िासन नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो काम कसूर मासनदै न। यस
दफाको स्पष्टीकरण िण्डमा भलाइ शब्दलाई अझ स्पष्ट पाररएको छ। जस अनुसार आसथाक
रूपमा प्राप्त िुने लाभ वा फाइदालाई भलाई मान्दै न। त्यस्तै ज्यान सलने वा मनाससव कारण
हवना अङ्गभङ्ग गने सनयतले गरे को कामलाई पसन भलाइ मासनदै न। त्यसै ले कसै ले आसथाक
लाभ सलने वा कसै को ज्यान सलने सनयतले गरे को काम र कुनै मनाससव कारण हवना अङ्गभङ्ग
गने सनयतले गरे को कामलाई पसन भलाइका लासग गरे को मासनदै न।
5. मञ्जुरी सलएर गरे को भए पसन कसूर मासनने38: यस दफामा मन्जुरी सलएर पसन कसूर गना निुने
कुरालाई कानूनी रूप िदइएको छ। अथाात मन्जुरी वा सिमसत सलएकै भरमा कसूर भने गना
िुुँदैन भन्ने यस दफामा गररएको व्यवस्थाको सार िो। यस दफामा भएको व्यवस्था अनुसार
दफा १५, १६ वा १७ मा जुनसुकै कुरा लेल्िएको भए तापसन ती दफामा लेल्िएको काम
कानूनबमोल्जम अन्य कसूर मासनने भएमा त्यस्तो काम मन्जुरी सलएर गरे को भए पसन कसू र
मासननेछ। दफा १५, १६ र १७ मा मन्जुरी सलएर गररएका कायालाई कसूर नमासनने
व्यवस्था रिे कोमा ती दफािरूमा लेल्िएको काम कानूनबमोल्जम अन्य कसूर मासनने भएमा
त्यस्तो काम मन्जुरी सलएर गरे को भए पसन कसूर िुन्छ।
6. मञ्जुरी39: यस दफा बमोल्जम मन्जुरी मौल्िक वा सलल्ित रूपमा वा इसारा वा आचरणिारा
व्यि गना सहकन्छ। मन्जुरी सलनेले पसन सलल्ित, मौल्िक वा इसारा वाआचरणिारा िदएको
मन्जुरी मार ग्रिण गरी त्यस बमोल्जमको काया मार सम्पादन गनुप
ा दाछ। डर, रास, भ्रम,
अपररपक्कता, मानससक अस्वस्थताको हवद्यमानताको अभावमा िदएको मन्जुरी मार वास्तहवक
मन्जुरी मान्न सहकने कुरालाई यस दफामा स्पष्ट गररएको छ। तथ्यको भ्रममा परी िदएको
मन्जुरी, कुनै हकससमको िासन नोक्सानी िुन सक्ने डर, रासमा परी कुनै व्यल्िले िदएको
मन्जुरी, मानससक अस्वस्थताको कारणले आफूले िदएको मन्जुरीको गुण, दोर् र पररणाम
बुझ्न नसक्ने गरी िोस ठे गानमा नरिेका बित कुनै व्यल्िले िदएको मन्जुरी र अठार वर्ा
ननाघेको नाबालकले िदएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मासनदै न। यी िास वा हवशेर् अवस्थामा
िदएको मन्जुरीलाई ग्रिण गनुा िुुँदैन। नेपाल सरकार हवरुद्ध प्रकाश ससं ि ठगुन्ना भएको
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जवरजस्ती करणी मुद्दा40मा ‟उमेर पुगेको महिलाले सिमसतमा आपसी सिमसतबाट करणी
सलनु िदनु भएको दे ल्िएको र वारदात िुुँदा पीसडत भसनएको महिलाको उमेर १६ वर्ा पुगी
सकेकोमा राल्जिुशीले करणी लेनदे न भएको हिया जबजास्ती करणीको मिलको १ नं ले
पररभाहर्त गरे अनुसारको जबजास्ती करणीको अपराध सभर पने नदे ल्िने” भनी र नेपाल
सरकार हवरुद्ध गणेश राना मगर, जवरजस्ती करणी मुद्दा41मा ‟जािेरवाली १८ वर्ा उमेरकी
दे ल्िएको सनजलाई प्रसतवादीले सनजको सिमसतबाटै करणी गरे कोरिेछ भन्ने पुहष्ट िुने भएको
िुुँदा प्रसतवादीले आरोहपत कसूरबाट सफाइ पाउने” भनी सवोच्च अदालतले मन्जुरीलाई
मान्यता िदई प्रसतवादीलाई कसू रबाट उन्मुल्ि िदएको दे ल्िन्छ।
7. असल सनयतले िदएको जानकारीबाट क्षसत पुगम
े ा कसूर निुन42
े : यस दफाले व्यवस्था गरे को ससद्धान्त
लागू िुनका लासग दुईवटा अपररिाया तत्विरूको हवद्यमानता िुन ु आवश्यक िुन्छ। पहिलो, कुनै
कुराको सूचना वा जानकारी िदने काम असल सनयतबाट गररएको भन्ने स्थाहपत िुनपु दाछ र दोस्रो
त्यस्तो जानकारी वा सूचना सो प्राप्त गने व्यल्िको भलाईका लासग प्रदान गररएको िुनपु दाछ। यस
दफाले सनदोर् व्यल्िलाई सं रक्षण प्रदान गनुक
ा ो अलावा दोर्ी व्यल्िले उम्कने ल्क्षद्र बन्नपुगो
सभन्नाको िासतर जानकारी वा सूचना असल सनयतले र सूचना प्राप्तको भलाईका लासग िदइएको िुन ु
पने दोिोरो अं कुशको व्यवस्था गररएको दे ल्िन्छ।
8. डर रासमा परी गरे को काम कसूर निुन43
े : हवसभन्न हकससमका प्रसतरक्षाका ससद्धान्तिरूमध्ये
बाध्यता वा हववशता (Compulsion or Coercion)लाई पसन एक हकससमको औल्चत्य पुहष्ट गना
सहकने (Justifiable) प्रसतरक्षाको ससद्धान्तको रूपमा स्वीकार गररएको छ। कसै लाई डर रास
दे िाई कुनै अपरासधक काया गना बाध्य पाररएमा सनजले सो काया गना आफूलाई वाध्य
पाररएको प्रसतरक्षाको ल्जहकर सलन सक्दछ। तर यो ल्जहकर सबै प्रकारका अपरासधक कायामा
प्राप्त िुुँदैन। त्यसै ले यसलाई सीसमत प्रसतरक्षाको रूपमा पसन सलने गररन्छ। यो प्रसतरक्षा प्राप्त
गनाको लासग आफू माररने वा गम्भीररूपमा आफूलाई अङ्गभङ्ग िुने वा आफूले कुनै अपराध
गनुा पने दुईवटा मारै हवकलप उपलब्ध भएको अवस्थामा सम्भाहवत ितराबाट आफुलाई
जोगाउने सामान्य मानवीय कमजोरीलाई मान्यता िदई प्रसतरक्षाको सुहवधा प्रदान गने यसको
मनसाय िो। ज्यान सलएको वा शारीररक अङ्गभङ्ग गरे कोमा, जवजास्ती करणी गरे कोमा, राज्य
हवरुद्धको कसूर गरे कोमा, वा त्यस्तो काम गने व्यल्ि आफैंले गदाा वा आफूले कुनै काम
40
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गरे को कारणबाट सनज त्यस्तो डररासको अवस्थामा पुगेकोमा भने यो ससद्धान्तका आधारमा
सजायबाट उन्मुल्ि पाउन सक्दै न। साथै डर, रासमा पारी त्यस्तो कसू र गराउने व्यल्िलाई
सनज आफैंले त्यस्तो कसूर गरे सरि कानून बमोल्जम सजाय िुने व्यवस्था पसन यसमा
गररएकोछ।
9. अन्य िासन, नोक्सानीबाट बचाउन असल सनयतले गरे को काम कसूर निुन44
े : कसै लाई कुनै
िासन नोक्सानी िुने कुनै काम तत्काल नगरे आफ्नो वा अरू कसै को ल्जउ, ज्यान वा
सम्पल्त्तमा सोभन्दा ठू लो िासन नोक्सानी िुने सनल्ित भई अपरासधक सनयत हवना र सम्भाहवत
ठू लो िासन नोक्सानी रोक्ने वा टाने उद्देश्यले असल सनयतले त्यस्तो िासन नोक्सानी िुने काम
गरे मा िासन पुग्न सक्दछ भन्ने जानीजानी गरे को कारणले मार त्यस्तो काम कसूर नमासनने
भन्ने व्यवस्था गरी आवश्यकताको प्रसतरक्षा (Defense of necessity) को ससद्धान्तलाई सं हिताले
आत्मसात् गरे को दे ल्िन्छ। सानो िासन िुने काया गरे र ठू लो सम्भाहवत िासनलाई बचाउन
सहकने अवस्थामा त्यस्तो ठू लो िासनबाट बचाउने अन्य कुनै वैधासनक उपाय नभएको
अवस्थामा सानो िासनयुि काया गरी ठू लो िासन बचाएको पुहष्ट भएमा सो काया गने
व्यल्िलाई आवश्यकताको प्रसतरक्षा प्राप्त भई सनजले गरे को कायालाई कसूर मासनदै न। यसमा
कताालाई आफ्नो कायाले कसै लाई िासन नोक्सानी पुग्दछ भन्ने जानकारी त िुन्छ तर सनजमा
अपरासधक मनसाय िुुँदैन। यसका लासग त्यस्तो काया गने व्यल्िको ठू लो नोक्सानी बचाउने
असल सनयत सथयो भन्ने पुहष्ट िुन ु आवश्यक िुन्छ।
10. सनजी रक्षाको लासग गरे को काम कसूर नमासनने45:यो ससद्धान्तले व्यल्िलाई आफ्नो वा अरु
कसै को ल्जउ, ज्यान वा सम्पल्त्तलाई कुनै गैर कानूनी क्षसतबाट बचाउने असधकारको प्रत्याभूसत
गरे को छ। यस ससद्धान्त बमोल्जम सनजी रक्षाको असधकार प्रयोग गदाा भए गरे को कुनै काम
कसूर मासनदै न। यो व्यवस्था अनुसार आफ्नो ल्जउ ज्यान वा सम्पल्त्तको असतररि अरू
कसै को ल्जउ ज्यान वा सम्पल्त्तको रक्षाको लासग पसन यो असधकार उपलब्ध िुने स्पष्ट
व्यवस्था गररएको छ। तर यो असधकार सनरपेक्ष भने छै न। सनजी रक्षाको असधकार प्रयोग
गदाा तत्काल कुनै काम नगरे मा आफ्नो वा अरु कसै को ल्जउ, ज्यान वा सम्पल्त्तलाई कुनै गैर
कानूनी क्षसतबाट बचाउन सहकदै न भन्ने मनाससब हवश्वास भई वा हवश्वास गनुा पने मनाससब
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कारण भएमा मार प्रयोग गनुा पने िुन्छ। साथै सं हिताको दफा २५ मा व्यवल्स्थत
कुरािरूमा समेत यो असधकारको प्रयोग गदाा हवचार गनुा पने दे ल्िन्छ।
11. सनजी रक्षाको असधकारमा बन्दे ज46: सं हिताको दफा २४ मा सनजी रक्षाको लासग गरे को काम
कसूर नमासनने व्यवस्था गरे को छ। सनजी रक्षाको असधकार व्यल्िलाई प्राप्त िुने भए पसन यो
सनरपेक्ष असधकार िोइन। त्यसै ले सनजी रक्षाको असधकारमा बन्दे ज लगाउनका लासग दफा
२५ मा हवशेर् व्यवस्था गररएकोछ। सनजी रक्षाको असधकार अल्न्तम हवकलपको रूपमा मार
प्रयोग गना सहकने असधकार िो। त्यसै ले यसका हवसभन्न सीमािरू एवं बन्दे जिरू छन्। तीनै
सीमा र बन्दे जका सम्बन्धमा यस दफामा कानूनी व्यवस्था गररएको दे ल्िन्छ। जस अनुसार
सम्भाहवत क्षसतबाट बचाउन तत्काल सावाजसनक असधकारीको सं रक्षण वा मद्दत उपलब्ध िुने
वा िुन सक्ने अवस्था भएकोमा,जसको ल्जउ वा सम्पल्त्तमा क्षसत पुगेको िो त्यस्तो व्यल्िले नै
क्षसत पुर्याउने व्यल्िलाई उत्तेल्जत गरे को कारणबाट त्यसरी क्षसत पुगेकोमा, अदालतको
फैसला वा आदे श अनुसार कुनै रािसेवकले असल सनयतले कुनै काम गरे कोमा, कुनै
रािसेवकले आफ्नो पदीय असधकारको प्रयोगमा असल सनयतले कुनै काम गरे कोमा र कुनै
रािसेवकले आफ्नो पदीय असधकारको प्रयोगमा असल सनयतले िदएको सनदे शन अनुसार कसै ले
कुनै काम गरे कोमा यो असधकार प्राप्त िुने दे ल्िुँदैन। तर रािसेवक अदालतको फैसला वा
आदे शानुसार काम गदै छ भन्ने कुरा जानकारी िुने वा हवश्वास गने मनाससब कारण नभएमा वा
सनजको पररचय वा सो काम गना पाएको असधकारपर माग गदाा पसन सनजले आफ्नो पररचय
निदएमा वा त्यस्तो काम गना पाएको असधकारपर नदे िाएमा,काम गने व्यल्ि रािसेवक िो
भन्ने कुरा जानकारी िुने वा हवश्वास गनुा पने मनाससब कारण नभएमा र काम गने व्यल्िले
त्यस्तो काम कुनै रािसेवकको सनदे शनमा गरररिे को िो भन्ने कुरा जानकारी िुने वा हवश्वास
गनुा पने मनाससब कारण नभएमा वा त्यस्तो सनदे शन अनुसार त्यस्तो काम गना लागेको िो
भन्ने कुरा सनजले जानकारी निदएमा वा त्यस्तो काम गना असधकारपर भएकोमा माग गदाा
पसन त्यस्तो असधकार पर नदे िाएमा भने सनजी रक्षाको असधकार प्राप्त िुन्छ। यो ससद्धान्त
अनुसार सनजी रक्षाको असधकार प्रयोगगदाा त्यस्तो रक्षा गनाको लासग आवश्यक पने मनाससब
बलभन्दा बढी बलप्रयोग गना सहकदै न।
12. ज्यान

सलने असधकार

निुन47
े : सामान्य प्रसतरक्षाको

मित्वपूणा

तत्व

भनेको

आवश्यक

पररल्स्थसतमा न्यूनतम् बलको प्रयोग गरी मासनसको ल्जउ ज्यान वा सं पल्त्तको रक्षाको लासग

46
47

ऐजन‚ दफा २५।

ऐजन‚ दफा २६।
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प्रसतरोध वा प्रसतवाद गनुा र यसरी प्रसतरोध गदाा फौजदारी कानूनले सनर्ेध गरे को काया िुन
पुगे पसन सोको लासग त्यस्तो काया गने व्यल्ि ल्जम्मेवार निुन ु िो। सामान्य प्रसतरक्षा वा
सनजी रक्षाको असधकार कसै को ज्यान सलन वा कसै लाई गैरकानूनी िासन पुर्याउनको लासग
कुनै पसन अवस्थामा प्रयोग िुन सक्दै न। सनजी रक्षाको असधकारले कसै को ज्यान सलन
स्वीकृसत िदुँदैन भन्ने ससद्धान्तको आधारमा नै प्रस्तुत दफाले यस्तो कानूनी व्यवस्था गरे को
िो। तर यसमा केिी अपवादका अवस्थाका बारे मा पसन यस दफामा उललेि छ। जस
अनुसार आफू वा अरू कसै मासथ भएको आिमण हवरुद्ध तत्काल रक्षा नगदाा आफ्नो वा
अरू कसै को ज्यान जान वा आफू वा अरू कसै लाई गम्भीर चोट लाग्न वा शारीररक अङ्गभङ्ग
िुन सक्छ भन्ने मनाससव हवश्वास भएमा सोबाट रक्षा गदाा त्यस्तो आिमणकारीको ज्यान मना
गए पसन बात लाग्दै न। त्यस्तै जबजास्ती करणी गने सनयतले आिमण गरे को िो भन्ने
मनाससव हवश्वास भई वा जबजास्ती करणी गदााका बित वा गररसकेपसछ पीसडतबाट तत्काल
ु ी वा आिमणकारीको मृत्यु भएको अवस्थामा ज्यानसम्बन्धी
कुनै काम भएकोमा जुलम
अपराधको दाहयत्व बिन गनुा पदै न। ज्यान माने, बन्धक वा अपिरण गराउन मुल्ि रकम
सलने, जवजास्ती करणी गने , अङ्गभङ्ग गने सनयतले शरीरबन्धक सलएकोमा वा अपिरण गरे कोमा
सो अपरासधक कायाबाट बच्नको लासग कुनै काया गदाा त्यस्तो अपरासधक कायामा सं लग्न
व्यल्िको मृत्यु भएको अवस्थामा पसन सो अपराधको पीसडतले फौजदारी दाहयत्व बिन गनुा
नपने गरी प्रसतरक्षाको असधकार प्रदान गररएको छ। त्यस्तै मासनस बस्ने, पूजा वा प्राथाना गने,
सम्पल्त्त राख्ने कुनै घर, पाल वा सवारी साधनलाई घेराबन्दी गरी, जोल्िमपूणा िातिसतयार
प्रयोग गरी, आगो लगाई वा हवष्फोटक पदाथा प्रयोग गरी क्षसत पुर्याउन िोजेकोमा सो
क्षसतबाट बचाउनको लासग केिी गदाा मासनसको मृत्यु भएमा सो रक्षा गने व्यल्ि फौजदारी
दाहयत्वको लासग ल्जम्मेवार िुन ु नपने व्यवस्था गररएको छ। डाुँकाको कसूर हवरुद्ध रक्षा गनुा
परे मा कुनै कायागदाा डाुँका गना आएका व्यल्िको मृत्यु भएकोमा फौजदारी दाहयत्व बिन गनुा
नपने व्यवस्था गररएकोछ। कुनै व्यल्िको वैयल्िक सुरक्षा वा नेपाल सरकार वा नेपाल
सरकारको पूणा वा असधकांश स्वासमत्व वा सनयन्रण भएको सङ्गिठत सं स्थाको सम्पल्त्त वा
सावाजसनक सम्पल्त्तको सुरक्षाका लासग असधकार प्राप्त असधकारीको आदे शबाट िहटएको
सुरक्षाकमीले त्यस्तो व्यल्ि वा सम्पल्त्त हवरुद्ध भएको आिमण रोक्न तत्काल प्रसतकार गनुा
परे कोमा कुनै काया गदाा आिमणकारीको मृत्यु भएमा सनजले फौजदारी दाहयत्व बिन गनुा
पदै न। तर यी कुरािरूमा अपरासधक दाहयत्वबाट छु टकारा पाउन स्पष्ट प्रमाण दे ल्िनु पदाछ।
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पुनरावेदक प्रसतवादी कारागार कायाालय पाुँचथरमा थुनामा रिेकी लक्ष्मी लावती
हवरूद्ध प्रत्यथी वादी सनशासन ररमालको जािेरीले नेपाल सरकार भएको कताव्य ज्यान मुद्दा48
मा ‟आत्मरक्षा वा प्रसतरक्षा फौजदारी कानूनले सनधाारण गरे का त्यस्ता पररल्स्थसतिरू िुन ्
जसको हवद्यमानता भएको प्रमाल्णत भएमा वा स्थाहपत भएमा वारदातमा मुसछएको व्यल्िले
अपरासधक दाहयत्वबाट छु ट वा सजायमा कमी िुने अवस्था रिने। आफूलाई गैरकानूनी
आिमण गरररिे का अवस्थामा उि आिमणबाट आफू बाुँच्न नसक्ने वा भाग्न नपाउने वा
आफ्नो धमा वा सतीत्व बचाउन नसक्ने अवस्था भई आफू बाुँच्न वा सतीत्व रक्षाका लासग
प्रसतहियात्मक बल प्रयोग गदाा ज्यान मना गएको अवस्थामा अपरासधक दाहयत्वबाट छु ट वा
उन्मुल्ि पाउने भन्ने कानूनको मकसद िो। अहपतु आत्म रक्षाको दाबी सलने पक्षले उि
सुहवधा पाउनु पने अवस्थाको हवद्यमानता भएको स्थाहपत गना सक्नुपछा। त्यस्तो दाबी सलनु
नै दाहयत्वबाट उन्मुल्िको आधार िुन नसक्ने” भनी सवोच्च अदालतले व्याख्या गरे को
दे ल्िन्छ। त्यस्तै शुकबिादुर नेम्वाङ्ग हव. नेपाल सरकार भएको कताव्य ज्यान मुद्दा49मा
‟आत्मरक्षा आफूले मन लागेको बेलामा वा अनुकूल पने गरी वा बचाउको अन्य आधारको
समासप्त (exaust at other grounds of defence)मा ल्जहकर सलन पाइने िोइन। अहपतु
वास्तवमा नै ऐनले सनिदाष्ट गरे को अवस्थामा आफ्नो ल्जउज्यान जोगाउन अल्न्तम हवकलपको
रूपमा िसतयार उठाएको वा आफ्नो ज्यान जोल्िममा पाने मासथ प्रिार गरे को िुन ु पर्यो।
यो अवस्था कुनै सन्दे ि हवना प्रमाल्णत िुन ु पने” भनी र प्रिरी जवान चन्द्रकुमार घले को
जािेरीले श्री ५ को सरकार हव. सं ल्जव कुमार ससं ि यादव भएको कताव्य ज्यान मुद्दा50मा
‟आत्मरक्षाको ल्जहकर सलनेले आफूमासथ आिमणको सनल्ितता, त्यो आिमणलाई हवफल
बनाउन कुनै उपाय नभएको र उपाय भए पसन आिमणको शल्िका कारण रोक्न नसक्ने
अवस्था परी तत्कालीनितरा र जोल्िमीबाट बच्न शल्िको प्रयोग भएको अवस्था प्रमाल्णत
गना असनवाया िुन।
कानूनी व्यवस्थाको आधारमा वात नलाग्ने सुहवधा प्राप्त गना सोिी
े
कानूनी व्यवस्थाले तोकेका अवस्था आइपरे को अवस्थामा ज्यान बचाउन िासतर ज्यान
मारे को अवस्था प्रमाल्णत िुन आवश्यक िुने” भनी सवोच्च अदालतबाट यससम्बन्धमा
ससद्धान्त प्रसतपादन भएको दे ल्िन्छ।

48
49
50

ने.का.प.२०७४ अंक: ३ सनणाय नं. ९७७३।
ने.का.प. २०६६, अंक: ११ सनणाय नं. ८२७० ।

ने.का.प.२०६४, अंक १० सनणाय नं ७८८८।
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13. मामुली िासन, नोक्सानी भएकोमा कसूर निुन51
े :शाल्ब्दक वा कानूनी रुपमा कुनै सामान्य काम
वा व्यविार कसूरको पररभार्ा वा दायरा सभर परे पसन त्यस्तो काम वा व्यविार उजुर गरी
रिननपने मामूली हकससमको भई त्यसले अदालती कारबाईको ससजाना गने हववादको रुप
सलन नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले यो ससद्धान्तलाई सं हिताले आत्मसात् गरे को दे ल्िन्छ। सामान्य
समझको व्यल्िले उजुर नगने हकससमको िासन पुर्याएको हवर्यलाई कसूर अपराधको
पररसधबाट बाहिर राख्नका लासग यो दफाको व्यवस्था गररएको दे ल्िन्छ।
(ग) अपरासधक दाहयत्वसंग सम्बल्न्धत ससद्धान्त
ु ी अपराध (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा २९ दे ल्ि ३१ सम्ममा
यस अन्तरगत मुलक
उल्ललल्ित दे िायका ससद्धान्तिरूलाई समावेश गना सहकन्छः
1. सनरपेक्ष दाहयत्व (स्रीक्ट लायहवसलहट) िुने कसूरमा अपरासधक मनसायपरीक्षण निुन52
े :
सामान्यतया कसूर िुनका लासग अपरासधक मनसाय र काया दुवै तत्वको हवद्यमानता िुन ु
पदाछ भन्ने मासनन्छ। सवोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा तारा राजभण्डारी काकी हवरुद्ध श्री
५ को सरकार भएको भ्रष्टाचार मुद्दा53मा “अपराध िुनलाई सनिय नै अपरासधक काया (Actus
Reus) र अपराधी मन (Mens Rea)दुवै आवश्यक िुन्छ। अपरासधक काया (Actus Reus)
भन्नाले अपराधसं ग सम्बल्न्धत शारीररक तथा भौसतक काया वुझ्नु पने िुन्छ भने अपरासधक
मन (Mens Rea) ले अपरासधक असभप्राय वा उद्देश्यलाई बोध गराउुँदछ। अपरासधक असभप्राय
वा उद्देश्य सबिीनको कायाबाट मार अपराध कायम िुन सक्दै न (Actus non facit reum nisi
mens sit rea) भन्ने फौजदारी न्यायको सवामान्य ससद्धान्त रिेको छ” भनी अपराधमा काया र
मनसाय तत्वको मित्वका बारे मा व्याख्या गरे को दे ल्िन्छ। त्यस्तै सवोच्च अदालतबाटै
नेपाल सरकार हवरुद्ध केश बिादुर बुढाथोकी भएको कताव्य ज्यान मुद्दा54मा िा्ो न्याहयक
इसतिासमा पहिलो पलट सापेक्ष दाहयत्व िुने अपराधमा अपराधका आवश्यकीय दुवै तत्विरू
हवद्यमान िुनपु ने र सापेक्ष दाहयत्व िा्ो पसन न्याय प्रणालीको असभन्न अं ग भनी स्वीकाररएको
छ। जसमा भसनएको छ ‟...केिी अपवाद बािे क अपरासधक काया र अपरासधक मनसाय दुवै
अवस्थाको (तत्व) को हवद्यमानता हवना कुनै पसन व्यल्िलाई फौजदारी दाहयत्व बिन गराउन
िुुँदैन भन्ने सापेक्ष दाहयत्व (Relative Liability) को ससद्धान्तलाई फौजदारी कानूनकै एक
51
52
53
54

ु ी अपराध (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा २७।
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आधारभूत ससद्धान्तको रुपमा स्थाहपत गररएको पाइन्छ। ...ज्यान मारे को कसूर कायम िुन
उि

काया

मनसायपूवक
ा

गरे को

िुनपु छा

भन्ने

फौजदारी

न्यायको

सापेक्ष

दाहयत्वको

ससद्धान्तलाई िा्ो कानूनी प्रणालीले पसन स्वीकार गरे को स्पष्ट दे ल्िन्छ। ”तर सनरपेक्ष
दाहयत्वको ससद्धान्त अनुसार सनरपेक्ष अपरासधक दाहयत्व िुने कसूरमा अपरासधक काया भएको
कुरा मार स्थापना भए पुग्दछ। सो कसूर अपरासधक मनसाय रािेर गरे को िो वा िोइन
भन्ने अदालतले कुनै परीक्षण गदै न। अपरासधक मनसाय सथयो वा सथएन भन्नेमा कुनै सनणाय
पसन गदै न। हकनहक, यो आवश्यक नै पदै न। यस हकससमको अपराध गदाा पसन कसूरदारमा
अपरासधक मनसायका हवसभन्न रूपिरू हवद्यमान रिने मनसाय, जानीजानी, लापरवािी पूवक
ा वा
िेलचेक्र्याइुँपूवक
ा मध्ये कुनै एकको हवद्यमानता रिे भएको िुन्छ। तर अपरासधक दाहयत्व
बिन गराउने प्रयोजनका लासग सनरपेक्ष दाहयत्व बिन गराउने िुुँदा सो अपराधमा यी हवर्यमा
अदालतबाट परीक्षण गररदै न। सो कसूरका अपरासधक काया भएको तथ्यबाट नै अपरासधक
दाहयत्व बिन गराउन पयााप्त मासनन्छ। त्यसै ले यो ससद्धान्त अनुसार कुनै

कसूरमा

असभयुिको अपरासधक काया (Actus Reus) भएको कुरा मार स्थाहपत भए पुग्दछ।
असभयुिले सो कसूर अपरासधक मनसाय रािेर गरे को िो वा िोइन भन्ने अदालतले कुनै
परीक्षण गदै न। अपरासधक मनसाय सथयो वा सथएन भन्नेमा कुनै सनणाय नै नगरी अपरासधक
काया भएको पुहष्ट िुनासाथ दोहर् करार गररन्छ।
2. सङ्गिठत सं स्थाबाट भएको कसूरमा काम गने गराउनेको अपरासधक दाहयत्व िुन55
े : सङ्गिठत
सं स्था एउटा कानूनी व्यल्ि िो। यसको भौसतक शरीर अल्स्तत्वमा िुुँदैन। तर यसले
कानूनको नजरमा व्यल्िको रुपमा मान्यता पाएको िुन्छ। यस्तो कानूनी व्यल्ि प्राकृसतक
व्यल्ििरूको साझा उद्देश्य प्रासप्तको लासग स्थापना गररएको िुन्छ। त्यसै ले कसतपय अवस्थामा
यस्तो कानूनी व्यल्िले समेत अपरासधक काया गना सक्ने अवस्था रिन्छ। यस्तो ल्स्थसतमा
त्यस्तो कानूनी व्यल्ि वा सङ्गिठत सं स्थाबाट भएको अपरासधक काया उपरको अपरासधक
दाहयत्व के कसरी बिन गराउने भन्ने कुरामा आधाररत यो ससद्धान्त फौजदारी हवसधशास्त्र
सभरको एक मित्वपूणा अवधारणा िो। यस्तो कानूनी व्यल्िको भौसतक अल्स्तत्व निुने
भएकोले यसलाई कारावासको सजाय िदन नसहकने र अपराधको लासग आवश्यक तत्वको
रूपमा रिे को अपरासधक मनसायको अभाव िुने भएको भन्ने आधारमा सुरुवाती सीसमत
फौजदारी दाहयत्व बिन गराउने अवधारणाबाट हवकास भएको सथयो। पसछ सं गिठत सं स्थाको
सिालन तथा व्यवस्थापन प्राकृसतक व्यल्िबाट िुने िुुँदा कारणबस सं गिठत सं स्थाबाट कुनै
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कसूर भएमा प्राकृसतक व्यल्िबाट नै िुने र सनज नै ल्जम्मेवार रिने मान्यताका आधारमा
सं चालकलाई ल्जम्मेवार बनाउन थासलएको िो। यस हकससमको व्यवस्थाले सङ्गिठत सं स्थाबाट
भएको अपरासधक कायाको दाहयत्व सो सं स्थाको प्रबन्धकीय वा व्यवस्थापकीय तिका
व्यल्िको िुने गरी Doctrine of identificationलाई स्वीकार गरे को छ। यस अनुसार सङ्गिठत
सं स्था नामको पदाा िटाउुँदा (Lifting of corporate veil) भेहटने व्यल्ििरूलाई त्यस्तो
अपरासधक काया िुुँदा प्रयोग भएको सनजिरूको सनदे ल्शत मनोभावना (Directive minds)को
आधारमा अपरासधक मनसाय पहिचान गने र सो मनसायबमोल्जम गररएको कायाको लासग
सोसं स्थाको

प्रमुिलाई

ल्जम्मेवार

ठिर्याउने

व्यवस्था

गररएको

िो।

यूसनटी

लाईफ

इन्टरनेशनल सल. को िकमा अल्ख्तयार प्राप्त अध्यक्ष काशीराम गुरुङ्ग हवरुद्ध हवपक्षी प्रधानमल्न्र
तथा मल्न्रपररर्द्को कायाालय, समेत भएको उत्प्रेर्णयुि परमादे शको ररट मुद्दा56मा हवस्तृत
रुपमा यो ससद्धान्तको बारे मा हववेचना गररएको दे ल्िन्छ। उि मुद्दामा सवोच्च अदालतले
‟कुनै व्यल्ि, सं स्था वा कम्पनीिरूबाट सिासलत गैरकानूनी कारोवार तथा अन्य असनयसमत
कामकारवािीबाट आमजनताको सम्पल्त्तसम्बन्धी िकमा असर परे को, जनतािरू ठसगने, झुिक्कने
कामकारवािी भए गराइएका छन् भन्ने कुरा सावाजसनक जानकारीमा आएपसछ यस सम्बन्धमा
सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोर्ीिरू मासथ कानूनी कारवािीको प्रहिया शुरु गने गराउने कुरा
नेपाल सरकारमा अन्तसनािीत सं वैधासनक दाहयत्व तथा कताव्य िुने। कम्पनीको स्वतन्र
अल्स्तत्व र सीसमत दाहयत्वको ससद्धान्त व्यावसाहयक सुगमताको लासग िदइएको सुहवधा िो र
यो सुहवधा प्रचसलत कानून अनुरूप कम्पनीको पूव ा सनधााररत उद्देश्य अनुरूप भए गरे का वा
सिालन भएका कारोवारिरूको सम्बन्धमा मार प्राप्त िुने। मूल रुपमा सनम्न अवस्था
प्रमाल्णत भएमा कम्पनीको आवरण िटाई गैरकानूनी वा असनयसमत काममा सं लग्न दे ल्िएका
कम्पनीका सं स्थापक, सिालक, कमाचारी वा कम्पनीको तफाबाट काम गने भसनएका अन्य
व्यल्ििरूलाई व्यल्िगत रुपमा ल्जम्मेवार बनाइन्छः


कुनै अनुल्चत काया, गैरकानूनी काया वा जालसाजी वा धोकेवाजीपूणा काम कारवािीको
लासग कम्पनीको आवरण प्रयोग भएको दे ल्िएमा,



कम्पनीको फाइदाको लासग नभई कुनै व्यल्ि वा अन्य सनकायको हितको लासग मार
कम्पनीको आवरण प्रयोग भएको अवस्थामा,
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कुनै कम्पनीको आवासीय ल्स्थसत (Residential Status) पत्ता लगाउनको लासग।
कम्पनीको

नाममा

गैरकानूनी

कारोवार

सिालन

गरे को

दे ल्िएमा

कम्पनीका

सं स्थापक, सिालक, कमाचारी तथा यसको प्रसतसनसध मासनएको कुनै पसन व्यल्िउपर प्रचसलत
नेपाल कानून अनुसार असधकार प्राप्त सनकायले आवश्यक कानूनी कारवािी गनासक्ने नै
दे ल्िुँदा कम्पनीको नाममा काम गरे को भन्ने आधारमा उन्मुल्ि पाउन नसक्ने। कम्पनीको
भौसतक अल्स्तत्व नभई अमूता िुने िुुँदा यसलाई

कैद गना नसहकने, यसको स्वतन्र

मन, मल्स्तस्क वा सोच्न सक्ने िदमाग तथा आत्मा नभएको िुनाले यसले आत्मदाि गने
अवस्था पसन निुने िुुँदा कुनै फौजदारी अपरासधक मनसाय (Mens Rea) पसन राख्न वा बोक्न
नसक्ने।

सं स्थापक

वा

शेयरधनीिरूको

मन

मल्स्तष्कबाट

सिालन

िुने

साधारण

सभा, सिालक ससमसत, प्रवन्ध सिालक वा प्रवन्धक जस्ता अं ग वा पद वा ससमसतमाफात् नै
कम्पनीको कारोवार सिालन िुने िुुँदा सामान्यतयाः मानससक तत्वको हवद्यमानता िुनै पने
कुनै फौजदारी अपराधमा कम्पनीलाई सजाय गने अवस्था निुने। कुनै ऐनमा नै कम्पनीको
तफाबाट काम गने सिालक, कमाचारी वा व्यल्ि नै व्यल्िगत रुपमा सजायका भागी िुने भन्ने
स्पष्ट व्यवस्था गररएको अवस्थामा यस्तो कसूरमा यस्तो कम्पनीको नाममा काम गने
सिालक, कमाचारी वा व्यल्ि उपर कारवािी चलाउन पाइने। कम्पनीको कारोवार सिालन
गने प्रहियामा ससजाना भएको दे वानी दाहयत्वबाट कम्पनी उम्कन सिैन। यसको नाममा भए
गरे का कुनै काम वा कारवािीबाट कुनै व्यल्िको सम्पल्त्त नोक्सान भएमा वा कसै को ज्यान
गएमा यसबाट पीसडत पक्षिरूलाई क्षसतपूसता वा उपयुि राित िदने कताव्य कम्पनीको िुन्छ
र यस्तो अवस्थामा कम्पनीको अमूता अल्स्तत्व वा मनसायरहित अवस्थाको दावी वा ल्जकीर
कम्पनीले सलन नसक्ने। कम्पनीको तफाबाट काम गने सिालक, कमाचारी वा अन्य
व्यल्िको िेलचेक्र्याइको कारणले क्षसत भएको वा सनजलाई यस्तो असधकार कम्पनीले िदएको
सथएन भन्ने प्राहवसधक आधार र कारण दे िाई उि क्षसतपूसता वा राित िदने िदलाउने
दाहयत्वबाट कम्पनी उम्कन सक्दै न। यसको लासग कम्पनीको कोर् तथा सम्पल्त्त प्रयोग गरी
आवश्यक भ ुिानी िुन सक्ने। प्रचसलत कानूनले नै कुनै सनरपेक्ष फौजदारी दाहयत्वको
पररकलपना (Strict Liability Offence) गरे को भएमा यस्तो अपराधमा कम्पनीको सं लग्नता
दे ल्िएमा सो अनुसार जररवानासम्म िुने कुरा िो। तर कम्पनीको भौसतक अल्स्तत्व निुने िुुँदा
यस्तो अमूता तथा अभौसतक व्यल्िलाई कैदको सजाय िुन नसक्ने। कम्पनीको नामबाट काम
गरे को भनी अपरासधक कायामा सं लग्न सं स्थापक, शेयरधनी वा यसका कमाचारी वा अन्य
व्यल्िलाई व्यल्िगत रुपमा यस्तो अपरासधक कायाको सजाय िुने िुुँदा कम्पनीिरूको
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फौजदारी दाहयत्वको सीमा असत सीसमत रिेको मासननु पने” भनी हवस्तृत रुपमा व्याख्या
गरे को दे ल्िन्छ।
ु
3. समूिबाट भएको कसूरमा सबै सदस्यलाई सजाय िुन57
अपरासधक
े : यो ससद्धान्तले सं यि
दाहयत्व (Joint Criminal Liability) वा समूिगत सिभासगता(Group Participation_) को
अवधारणालाई आत्मसात् गरे को छ। यो ससद्धान्त बमोल्जम कुनै अपरासधक काया समूिगत
रूपमा धेरै व्यल्ििरूको समलोमतोमा समूिको एउटै मनसाय पूसताको लासग गररएको छ भने
सो समूिमा सिभागी प्रत्येकले आफैले कसूर गरे सरि अपरासधक दाहयत्व बिन गनुा पने
िुन्छ। सोिी अनुसार सं हिताले अपराध भनी पररभाहर्त गररएको कुनै कसूर दुई वा दुई भन्दा
वढी व्यल्िको समूिको समलोमतो वा गठजोडमा भएकोमा सो समूिका सबै सदस्यिरूले
आफैले व्यल्िगत रूपमा कसूर गरे सरि समान रूपमा सजाय बिन गनुा पने गरी व्यवस्था
गरे को छ।
(घ) अपराध पीसडतको िकसं ग आवद्ध ससद्धान्त
ु ी अपराध (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा ३२ मा उल्ललल्ित
यस अन्तरगत मुलक
दे िायको ससद्धान्तलाई समावेश गना सहकन्छः
अपराध पीसडतलाई मुद्दाको कारबािीको जानकारी र क्षसतपूसता पाउने िक िुन58
े : यो ससद्धान्तलाई
िा्ो सं हवधानले मौसलक िकको रुपमा प्रत्याभूत गरे को छ59। नेपालको सं हवधानको धारा २१
लाई िुविु रुपमा सं हितामा उतार गरी फौजदारी न्यायको सामान्य ससद्धान्तको रुपमा राल्िएको
िो। जस अनुसार कुनै पसन अपराधबाट पीसडत िुने व्यल्िलाई आफू पीसडत भएको मुद्दाको
अनुसन्धान तथा कारबािी सम्बन्धी जानकारी पाउने िक िुनेछ। साथै त्यस्तो पीसडतलाई कानून
बमोल्जम सामाल्जक पुनःस्थापना र क्षसतपूसता सहितको न्याय पाउने िक िुने कुरा समेत सं हवधान र
सं हिताले सुसनल्ित गरे को दे ल्िन्छ। यो ससद्धान्तको बारे मा सवोच्च अदालतबाट नयाुँ ससद्धान्त र
व्याख्यािरू आउन वाुँकी नै भए पसन यसअल्घ परे का थुप्रै मुद्दािरूमा पीसडतको क्षसतपूसताका
सम्बन्धमा सवोच्च अदालतले वोलेको दे ल्िन्छ। पुनरावेदक/प्रसतवादी वीर अस्पतालमा कायारत
प्रा. डा. बुलन्द थापा हवरूद्ध प्रत्यथी/वादी सुष्मा थापा भएको क्षसतपूसता मुद्दा60 मा सवोच्च
57
58
59
60

ु ी अपराध (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा ३१।
मुलक

ऐजन‚ दफा ३२।

नेपालको सं हवधानको धारा २१।

ने.का.प. २०७४ अंक ५ सनणाय नं. ९८१४।
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अदालतले "ल्चहकत्सकले गलत सेवा प्रदान गरे को वा लापरवािीपूणा काया गरे को कारणबाट
उपभोिालाई असर वा िासन नोक्सानी पुग्न गएको अवस्थामा क्षसतपूसता पाउनु पीसडत उपभोिाको
कानूनी असधकार पसन िो। केिी ल्चहकत्सकको लापरवािी र गलत उपचारको कारणले ल्चहकत्सा
सेवाप्रसत पना गएको नकारात्मक सोचलाई नजरअन्दाज गनासमेत सहकुँदै न। कुनै ल्चहकत्सकले
लापरवािी तथा गलत सेवा प्रदान गरी उपभोिालाई क्षसत पुग्न गएको अवस्थामा क्षसतपूसता
भराउने कानूनी व्यवस्थासहित उपभोिा सं रक्षण ऐन जारी भएको पाइन्छ। सोिी उपभोिा
सं रक्षण ऐनअनुसार क्षसतपूसतातफा दाबी सलएको अवस्थालाई न्यायोल्चतरूपबाट िे ररनु पने" भनी
व्याख्या गरे को दे ल्िन्छ।
३. सनष्कर्ा
सवत् २०७२ सालको नेपालको सं हवधानको धारा २० र धारा २१ मा उल्ललल्ित
मौसलक िकलाई पुनः पररभाहर्त गरी सं हितामा फौजदारी न्यायका सामान्य ससद्धान्तिरूको बारे मा
उललेि भएकोछ।

वास्तवमा

यी ससद्धान्तिरू अन्तरााहिय

रुपमा

हवकससत मान्यता, मानव

असधकारसम्बन्धी अन्तरााहिय असभसल्न्धिरूको व्यवस्था, सवोच्च अदालतबाट हवसभन्न मुद्दािरूको
सनरुपण गनेिममा प्रसतपादन गरे का ससद्धान्त र हवसभन्न कानूनमा छररएर रिेका व्यवस्थािरूलाई
एकीकरण गरी सं हितामा व्यवल्स्थत गररएको िो। सं हवधान र कानूनमा ससद्धान्तिरू उललेि िुुँदैमा
पयााप्त िुुँदैन। ती ससद्धान्तिरूको व्यविाररक प्रयोग िुन सकेमा मार कानूनले सलएको उद्देश्य पूरा
िुन सक्दछ। त्यसै ले यी ससद्धान्तिरूको व्यविाररक प्रयोगमा सम्बद्ध पक्ष सवैको ध्यान जानु जरुरी
छ।

ु ी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को प्रमुख हिशेषतािरू
मुलक
- केशिप्रसाद िास्तोला

1= पृष्ठभूमम
कानून राज्यको आदे श िो। यो राज्य, समाज र व्यक्तिको व्यििारलाई मनदे क्तशत गने
माध्यम पमन िो। कानूनले गर भनेको काम नगदाा िा नगर भनेको काम गदाा अपराधको जन्म
िुन्छ र कानूनले त्यस्तो अपराधजन्य व्यििारलाई न्यायालय मार्ात दक्तडित गने व्यिस्था गदाछ।
त्यसै ले राज्य, समाज र व्यक्तिका व्यििारिरू कानून बमोक्तजम िुन ु आिश्यक मामनन्छ। त्यसै ले
ु िरूमा कानूनको शासनमा जोि ददइन्छ। कानूनको शासन भनेको मुलक
ु का
लोकताक्तन्िक मुलक
सिै अियििरूले कानूनको पालना गनुा र आफ्ना काम कारिािीलाई कानूनद्बारा मनदे क्तशत गराउनु
िो1। यसबाट राज्यका सिै अङ्ग र त्यिााँ रिने सिै व्यक्ति कानूनको शासनको अधीनमा रिनु
पदाछ भन्ने िुक्तिन्छ।
कानूनको शासन लोकतन्िको आधारक्तशला िो। लोकताक्तन्िक शासन व्यिस्था सुदृढ र
ु लाई सम्बृद्ध बनाउन र कानूनको शासन स्थाहपत गराउन कानून प्रणालीको
सबल तुल्याई मुलक
प्रमुख भूममका रिन्छ। प्रचमलत कानून प्रणालीका दुईभाग दे िानी र र्जजदारीमध्ये र्जजदारी न्याय
ु को शाक्तन्त सुव्यिस्थासाँग सम्बक्तन्धत एक प्रमुख भाग िो। मुलक
ु मा नागररकको
प्रणाली मुलक
स्ितन्िता र मनिााध जीिनयापनका लामग शाक्तन्त सुव्यिस्था अपररिाया िुन्छ।समाजमा शाक्तन्त
सुव्यिस्था कायम राख्न र्जजदारी न्याय प्रणालीको अग्रणी भूममका रिन्छ। सक्षम र प्रभािकारी
र्जजदारी न्याय प्रणालीका लामग कानून समय सापेक्ष िुन ु अमनिाया िुन्छ।यसका लामग कानू नलाई
समयानुकूल एिं आधुमनक बनाउन पररमाजान गदै जानसक्नु पदाछ। कानून आधुमनकीकरण र
ु िरूले आफ्नो कानून प्रणालीमा सुधारको अभ्यास गदै
पररमाजानका लामग हिश्वका धे रै मुलक
आएका पमन छन्। यसका लामग सं हितािद्ध कानूनको मनमााणमा उमनिरूको जोि रिाँदै
ु ा साथै जनतालाई कानून िुझ्न
आएकोछ। कानून सं हिताबद्ध िुाँदा कायाान्ियनमा सिजता िुनक
सक्तजलो िुन्छ।


1

क्तजल्ला न्यायाधीश/प्राक्तिक मनदे शक, राहिय न्याहयक प्रमतष्ठान, मनमैज,ु काठमािौं।
The rule of law can be summed up in two points: (1) that the people (including, one should add, the government) should
be ruled by the law and obey it and (2) that the law should be such that people will be able (and, one should add,
willing) to be guided by it.– Geoffrey de Q. Walker, https://www.ruleoflaw.org.au/what-is-the-rule-of-law/
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ु मा कानूनी शासनलाई स्थाहपत गना सं हितािद्ध कानूनको मित्िपूणा भूममका िुन्छ।
मुलक
ु मा सुव्यिस्था कायम राखी सिासाधारणको नैमतकता, क्तशष्टाचार, सदाचार, सुहिधा,
त्यस्तै मुलक
आमथाक हितको प्रिद्धान गना र हिमभन्न धाममाक तथा सााँस्कृमतक समुदायबीचको सुसम्बन्ध तथा
शाक्तन्त कायम गना पमन यस्तो कानूनले

ु मा नटने र्जजदारी
सियोग पुर्याउाँदछ। मुलक

अपराधलाई मनिारण तथा मनयन्िण गनाका लामग पमन छररएर रिे का कानून भन्दा सं हितािद्ध
कानूनले सिजता प्रदान गदाछ। साथै कानून सं हितािद्ध गदै गदाा कानूनमा स्ितः सुधारको प्रहिया
प्रारम्भ िुने, असम्बद्ध कानूनिरू सं शोधन िुन जाने र छररएर रिेका कानूनिरूको एहककरण भई
समयानुकूल सं हिता मनमााण िुनेिाँद
ु ा सं हितािद्ध कानूनको हिकासिमले हिश्वमा मित्ि पाएको िो।
प्राक्तचन धमाग्रन्थिरू (िेद, पुराण, िाईिल, कुरान आदद) आधुमनक सं हितािद्ध कानूनको मूल
श्रोत मामनन्छ। त्यस िािेक Babylonian Code of Hammurabi (about 1754 BC)2, Twelve
Tables 450 B.C. (first codification of laws in Rome) 3,Code of Justinian (issued from 529 to
534 AD by order of Justinian)4, Prussian Civil Code, 17945जस्ता सं हिताबद्ध कानून Napoleon
ु मा जारी भई प्रचलनमा रिेको भन्ने दे क्तखन्छ।
Civil Code, 18046आउनु पूि ा हिश्वका हिमभन्न मुलक
सं हिताबद्ध आधुमनक कानूनको हिकासको जग बसाउने श्रे य फ्रान्सका तत्कामलन शासक नेपोमलयन
िोनापाटालाई जान्छ। सन् १८०४ माचा २१ दे क्तख लागू गररएको नेपोमलयन दे िानी सं हिताले
मूलरुपमा सम्पक्ति, Colonial Affairs, पाररिाररक सम्बन्ध र िैयक्तिक अमधकारसम्बन्धी कानूनलाई
सं हितािद्ध गरे को

भए तापमन र्जजदारी कानूनलाई समेत यसमा समािेश गररएको

पाइन्छ7।

साथै यसमा दे िानी कानून उल्लनंनमा समेत सजायको व्यिस्था रिेको दे क्तखन्छ। बोनापाटाको
सं हितामा रोमन कानूनमा आधाररतcommon sense सम्बन्धी मनयमिरू सं हिताबद्ध गररएको मथयो
नकी

legal theories र principles। यो सं हिता पमछ भारतमा Indian Penal Code 18608,

जमानमा Civil Code 18969, जापानमा Civil Code 189610, स्िीटजरल्याडिमा Swiss Code 190711
जारी भएका दे क्तखन्छ।
2

3

4
5

6
7
8
9

A Brief Comparison of the Code of Hammurabi and the Declaration of Independence by Henry Doktorski See in:
http://www.henrydoktorski.com/essays/Hammurabi_and_the_Declaration_of_Independence.pdf
The History Guide, Lecture on Ancient and Medieval European History, See in:
http://www.historyguide.org/ancient/12tables.html
http://media.bloomsbury.com/rep/files/Primary%20Source%201.3%20-%20Code%20of%20Justinian.pdf
California Law Review, Volume 2, Issue 2 Article 3: Judicial System of the German Empire with Referece to Ordinary
Jurisdiction F. K. Kruger See in:
https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com.np/&httpsredir=1&article=41
35&context=californialawreview
https://www.history.com/this-day-in-history/napoleonic-code-approved-in-france
ऐजन‚
https://archive.org/stream/indianpenalcode00macpgoog/indianpenalcode00macpgoog_djvu.txt, Accessed (date)
https://www.britannica.com/topic/German-Civil-Code
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मुलक

तत्कालीन बेलायती सरकारले तयार गरी लागू गरे को भारतीय दडि सं हिता

भारतमा

माि नभएर दक्तक्षण एक्तशयामा नै सं हितािद्ध कानूनको हिकासिमको श्रृखलामा उच्चतम
उदािरणको रुपमा

पररक्तचत छ।

पाहकस्तान, िंगलादे श, श्रीलं का

जस्ता

दक्तक्षण

एक्तशयाली

ु िरूले हिहटस साम्राज्यले यो क्षेिमा शासन गदाा लागू गरे को १८६० को भारतीय अपराध
मुलक
सं हितालाई नै केिी पररमाजान सहित लागू गरे का छन्12। पाहकस्तान र िंगलादे शमा त ती
ु िरू जन्मनु भन्दा अगामिकै मममतको भारतीय अपराध सं हितालाई सोिी रुपमा स्िीकार गरी
मुलक
पाहकस्तानी अपराध सं हिता १८६० तथा बं गलादे शी अपराध सं हिता १८६० भनी नामाकरण
गरे को समेत दे क्तखन्छ13। त्यस्तै तत्कामलन हिहटश साम्रज्यले औपमनिेश कायम गरे का एक्तशयाली
ु िरू म्यानमार, मलेमसया, मसङ्गापुर आददमा समेत भारतीय दडिसं हिता अनुरुप कै सं हिता
मुलक
कायाान्ियनमा रिे को

पाइन्छ। त्यसो त िेलायतमा भने अपराध सम्बन्धी िालसम्म कुनै छु ट्टै

सं हिता बन्न सकेको छै न। सन् १९८९ मा त्यिााँको कानून आयोगले अपराध सं हिताको मस्यजदा
तयार गरे को14भए तापमन त्यो िालसम्ममा कायाान्ियनमा आउन सकेको दे क्तखाँदैन। उता
अमेररकामा पमन सं नीय अपराध सं हिता िालसम्म बन्न सकेको छै न। अमेररकी सं हिधान अनुसार
सामान्यतया अपराध सम्बन्धी हिषय अमेररकी राज्यको क्षेिामधकार मभि पदाछ र सं नीय चासोका
केिी सीममत र्जजदारी हिषयमा मािै सं नीय मनकायको क्षेिामधकार रिने व्यिस्था त्यिााँ छ15।
त्यसै ले अमेररकामा राज्यस्तरमा अपराध सं हिता बनेका छन्। यी अपराध सं हितािरूमा एकरुपता
कायम गने प्रयोजनका लामग सन् १९६२ मा

American Law Institute ले Model Penal Code

को तजुम
ा ा गर्यो जसका आधारमा धेरै राज्यिरूका अपराध सं हितािरूमा समसामहयक सुधार
गररए16।
नेपालमा पमछल्लो पटक हििम सम्बत् २०६५ साल मं सीर १८ गते सिोच्च
अदालतका तत्कालीन

न्यायाधीश श्री कल्याण श्रे ष्ठको सं योजकत्िमा नेपाल सरकारले र्जजदारी

कानून सुधार तथा पररमाजान कायादल गठन गरे कोमा सो कायादलले हििम सम्बत् २०६७ साल
10
11
12

13
14

15

16

http://www.moj.go.jp/content/000056024.pdf
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19070042/201801010000/210.pdf
Comparative study of penal provisions of SAARC countries by Jivesh Jha Published in Nepal foreign affairs online
news portal see at: http://nepalforeignaffairs.com/comparative-study-of-penal-provisions-of-saarc-countries/
ऐजन‚
See full text of the Draft English Criminal Code 1989 in https://www.gov.uk/government/publications/the-lawcommission-report-on-criminal-code-for-england-and-wales-april-1989
The American Model Penal Code: A Brief Overview byPaul H. Robinso & Markus D. DubberSee in;
http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1130&context=faculty_scholarship
ऐजन‚
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जेठ ६ गते सरकारलाई सं हिताका मस्यजदा बुिायो। न्यायाधीश कल्याण श्रे ष्ठको कायादलले
अपराध

सं हिता, र्जजदारी

कायाहिमध

सं हिता

र

र्जजदारी

कसुर

(सजाय

मनधाारण

र

कायाान्ियन)ऐनको मसजदा समेत तयार गरी पेश गरे को मथयो।
यो कायादलबाट प्राप्त मस्यजदालाई आिश्यक पररमाजान गरी सरकारले हििम सम्बत्
२०७० सालमा गठन भएको दोस्रो सं हिधानसभा रुपान्तररत भई कायम रिे को व्यिस्थाहपकासं सदमा हिधेयकको रुपमा पेश गर्यो। व्यिस्थाहपका–सं सदले हििम सम्बत् २०७४ साल
ु ी अपराध (सं हिता) ऐन, २०७४, र्जजदारी कायाहिमध (सं हिता)
श्रािण २५ गते िुधिार “मुलक
ऐन, २०७४ र र्जजदारी कसूर (सजाय मनधाारण तथा कायाान्ियन) ऐन, २०७४ लाई पाररत गर्यो
र आक्तश्वन ३० गते ती ऐनिरू रािपमतबाट प्रमाणीकरण भई आगामी २०७५ साल भाद्र १ गते
दे क्तख लागू िुाँदै छन्।
यी नयााँ कानूनिरूले पहिलो राणा प्रधानमन्िी जंगबिादुरका पालामा जारी भई हिमभन्न
ु ी ऐनलाई
कालखडिमा पररमाजान िुाँदै आएको र हिसं २०२० मा नयााँ रुपमा जारी भएको मुलक
प्रमतस्थापन गदै छन्। कररब ६ िषाको

गिन अध्ययन र हिमभन्न तिमा व्यापक छलर्लपमछ

् यस प्रकार हििम सम्बत्
सं सदीय प्रहिया पूरा गरी यी कानूनिरू अक्तस्तत्िमा आएका िुन।
१९१० सालबाट आजसम्मको िडिै १६४ िषाको लामो र पट्यार लाग्दो प्रयास पछी नेपालमा
अपराध सं हिता, र्जजदारी कायाहिमध सं हिता र सजाय मनधाारण सम्बन्धी ऐन गरी तीन िेग्लािेग्लै
कानूनिरू

ु ी अपराध (सं हिता) ऐन,
अक्तस्तत्िमा आएका छन्। त्यस मध्येको मित्िपूणा ऐन मुलक

२०७४ िो।
ु ी अपराध (सं हिता) ऐन, २०७४ को प्रमुख हिशेषतािरू
2= मुलक
यस सं हिता प्रभाि हिशेषता दे िाय बमोक्तजम छन्:
क) भाषामा सरलता:
नेपालमा प्रचमलत हिमभन्न र्जजदारी कानून र सजायसम्बन्धी व्यिस्थालाई सं हिताबद्ध
ु ी
रुपमा एहककृत गरी कानून र न्यायको क्षेिमा सरलता र सिजता ल्याउने उद्देश्यले 'मुलक
अपराध (सं हिता) ऐन, २०७४' मित्त्िपूणा र्जजदारी कानूनी दस्तािेजका रूपमा िाम्रो सामू
आएको छ। यो सं हिता र्जजदारी कसूरको पररभाषा र सजायका सम्बन्धमा स्पष्ट अथा ददने
गरी सामान्य कानून17को रुपमा बनेकाले यो समयसापेक्ष छ। कानूनको मसद्धान्तले कानून
ु ी
जमतसक्दो धेरै मान्छे ले बुझ्ने गरी सरल भाषामा लेक्तखनुपछा भन्ने मान्यता राख्छ। मुलक

17

ु ी अपराध (सं हिता) ऐन, २०७४ को दर्ा ५।
मुलक
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ु ी ऐनले गरे को अपराधको
ऐनमा कमतपय अपराध भनेर मानेका हिषयिरू अस्पष्ट मथए। मुलक
पररभाषा पमन अपूणा मामनएको मथयो। भाषामा पमन स्पष्टता मथएन। न्यायाधीशलाई पमन
कानूनको व्याख्या गनासमस्या मथयो। त्यो अन्यजलता िटाउन र आधुमनकता सं गैको
आिश्यकता पूमता गना र त्यसलाई नयााँ रुपमा स्पष्टताका साथ कानूनी व्यिस्था गनुा जरुरी
ु ी ऐनमा अन्तरााहिय अपराधसाँग सम्बक्तन्धत कमतपय हिषय नै मथएनन्। त्यसै ले
मथयो। मुलक
सं हितामा भाषा सरलीकृत पाररएको छ। न्यायाधीशले समेत ऐनको भाषा निुक्ति अनुमानको
भरमा र्ैसला गनुप
ा ने क्तस्थमतको अन्त्य िुने अिस्था पैदा भएको छ।
ख) केिी मुद्दामा आजीिन कारािासको व्यिस्था
अदालतबाट आजीिन कारािासको सजाय पाएका कसुरदारले २० िषाभन्दा बढी
जेल बस्नु नपने कानुनी प्रािधानमा पररमाजान गदै सं हिताले ६ प्रकारका जनन्य अपराधमा
सं लग्नले बााँच ुन्जेल उन्मुक्ति नपाउने प्रािधान राखेको छ। िूर यातना ददई मनमामतापूिक
ा
ज्यान मारे को, िायुयान अपिरण िा हिस्र्ोट गरी ज्यान मारे को, अपिरण िा शरीर बन्धक
मलई ज्यान मारे को, सािाजमनक रूपमा उपभोग िुने पेय िा खाद्य पदाथामा हिष िाली ज्यान
मारे को, जामत ित्या गरे को िा गने उद्देश्यले कसुर गरे को, जबजास्ती करणी गरी ज्यान
मारे को18 जस्ता अपराधमा जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारले अब जीहित रिेसम्म कैदमा
बस्नुपनेछ। अन्य अिस्थामा भने जन्मकैदको सजाय गणना गदाा २५ िषा कैद सजाय
िुनेछ19।
ग) कसूरको गम्भीरता िढाउने र नटाउने आधार तोहकएको र केिी कसूरमा सजाय िढाएको
कसुरको गम्भीरता बढाउने र नटाउने आधार20िरूसमेत तोहक सं हिताका धेरैजसो
दर्ामा कैद तथा जररिानाको सजायको न्यूनतम थ्रेसिोल्ि नराखी अमधकतम सीमा मनधाारण
गररएको छ। त्यसै गरी पटके अपराधीलाई पटकैहपच्छे थप सजायको व्यिस्था21 गररएको
छ। नयााँ कानूनमा बलात्कारका अपराधमा सं लग्नलाई २० िषासम्म कैद सजाय22 गने
प्रािधान छ। प्रचमलत कानूनमा बढीमा १५ िषा सजाय िुने व्यिस्था मथयो। नयााँ व्यिस्थामा

18
19
20
21
22

ऐजन‚ दर्ा ३२।

ऐजन‚ दर्ा ४२।

ऐजन‚ दर्ा ३८ र ३९।
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48 | दे िानी तथा र्जजदारी संहिता स्रोत सामग्री, 2075

छाउपिी प्रथालाई दडिनीय बनाउने23 प्रगमतशील व्यिस्था समेहटएका छन्। महिलाको
रजस्िला िा सुत्केरी अिस्थामा छाउपिी िा त्यस्तै अन्य कुनै हकमसमका भेदभाि, छु िाछूत
िा अमानिीय व्यििार गनुा र गराउनु निुने प्रािधान राक्तखएको छ। यस्तो कसुर गने
व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद िा ३ िजार रुपैयााँसम्म जररिाना िा दुिै सजाय िुनेछ।
न) बिुहििाि स्ित: िदर िुने
हििाि, सम्बन्धहिच्छे दजस्ता पाररिाररक कानून दे िानी सं हिताका हिषय भए पमन
बिुहििािलाई र्जजदारी कसुरका रूपमा र्जजदारी सं हितामा समेहटएको छ। सं हिताले
िैिाहिक सम्बन्ध कायम रिेको अिस्थामा अको हििाि गने पुरुष र कुनै पुरुष हििाहित िो
भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसाँग हििाि गने महिलालाई पााँच िषासम्म कैद र ५० िजार
रुपैयााँसम्म जररिाना गने व्यिस्था गरे को24 छ। अबदे क्तख बिुहििाि स्ितः बदर िुने व्यिस्था
भएको छ।

यो भन्दा पहिले बिुहििाि दडिनीय िुन््यो तर मान्यता पाउाँ्यो। अब

बिुहििािले कानुनी मान्यता पाउाँदैन।
ङ) र्जजदारी न्यायका मसद्धान्तको व्यिस्था
यो ऐनमा हिश्वमा प्रचमलत र उच्चतम मान्यताप्राप्त र्जजदारी कानूनका प्रचमलत
मान्यता, मसद्धान्त र व्यििारलाई समेत आधार बनाएर िाम्रो पररिेश अनुरुप कानून मनमााण
गने प्रयास भएको छ। र्जजदारी न्यायका मसद्धान्तिरूलाई यसले कानूनको अङ्ग बनाएको25
छ। अदालतले अबका ददनिरूमा ती मसद्धान्तलाई कानूनसरि अिलम्बन गनुप
ा ने बाध्यता
भएको छ। अहिलेसम्म र्जजदारी न्यायका मसद्धान्तलाई मसद्धान्तकै रुपमा व्याख्या गररन््यो,
कानूनको रुपमा िोइन।
च) केिी कायालाई अपराधको रुपमा पररभाहषत गरे को
अपराध सं हिताले समयानुकुल अपराधलाई पररभाहषत गररनुपने अिधारणा अिलम्बन
गरे को छ। हिगतमा कानूनले समेट्न नसकेका गम्भीर प्रकृमतका कमतपय अपराधजन्य
कायािरूलाई समेत कसूरको रुपमा पररभाहषत गरे को छ। यसले आधुमनक युगमा हिमभन्न
प्रहिमध अिलम्बन गरे र िुने अपराधलाई पमन कानूनको दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरे को छ।
यसको कायाान्ियनबाट कमतपय नयााँ खाले अपराधलाई कानूनको अभािका कारण अमभयोजन
गनामा दे खा परररिे को कदठनाइको पमन अन्त्य भएको छ।

23
24
25

ऐजन‚ दर्ा १६८।
ऐजन‚ दर्ा १७५।
ऐजन‚

भाग १ पररच्छे द २।

ु ी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को प्रमुख हिशेषतािरू | 49
मुलक

सं हितामा
स्िामभमानहिरुद्धको

अन्तरााहिय
कसुरका

प्रमतयोमगतामा

रूपमा

पररभाहषत

िुने
गररएको

हर्क्तक्सङ’लाई

‘म्याच
26

छ।

‘म्याच

राहिय

हर्क्तक्सङ’लाई

अपराधमा राख्दै त्यसमा सं लग्न खेलािीलाई ३ िषासम्म कैद सजाय र ३० िजार रुपैयााँ
जररिानाको व्यिस्था गरे को छ। हिगतमा राहिय र्ुटबल हटमका केिी खेलािीले िषौं दे क्तख
खेल ममलेमतो गरे को नटना सािाजमनक भए पमन पररभाहषत कानून अभािमा कारबािी गना
अप्ठ्यारो परे को मथयो।
सं हिताले
जातीित्या

27

अन्तरााहिय

(जेनोसाइि),

जगतमा

सिाव्यापी

अपराधको

रुपमा

स्िीकार

गररएको

नेपालको भूमम प्रयोग गरी नेपालसाँग दजत्य सम्बन्ध भएको ममि

राि हिरुद्ध िातिमतयार उठाईयुद्ध गना, त्यसको धम्की ददने, रािपमत उपर आिमण गने ,
रािपमत िा सं सद्लाई धम्की ददने, सै मनक िा प्रिरीलाई भिकाउने जस्ता कायालाई कसुर
मानी सजायको व्यिस्था गरे कोछ।त्यस्तै हिगतमा केिी सािाजमनक अपराध अन्तगात
मामनएका कसूरिरूलाई समािेश गरी सािाजमनक शाक्तन्त हिरुद्धको कसुर28 को सम्बन्धमा
व्यिस्था गरी व्यक्ति बेपिा पाने कुरालाई सं हिताले अपराध मानेको29 छ। यो हिषय ज्यादै
पेक्तचलो ढं ङ्गबाट हिगत केिी िषा दे क्तख उठाईएको मथयो।भेदभाि तथा अन्य अपमानजन्य
व्यििारसम्बन्धी कसूर अन्तरगत यातनाजन्य कसूरलाई पहिलो पटक नेपालको कानूनमा
पररभाहषत गरी कसूर अनुरुप दडिको व्यिस्था गररएको30 छ। सािाजमनक अमधकारीको
अक्तख्तयारीको अििा सम्बन्धी कसूर31, सािाजमनक न्याय हिरुद्धका कसूर32, सािाजमनक हित,
स्िास््य, सुरक्षा, सुहिधा

र

नैमतकता

हिरुद्धका

कसूर33, आपरामधक हिश्वासनात

तथा

आपरामधक लाभ (एक्टसान) सम्बन्धी कसूर , आपरामधक प्रिेश तथा आपरामधक उपद्रि
34

सम्बन्धी कसूर35, िैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रमतष्ठा हिरुद्वको कसूर36लाई समेत यसमा
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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समािेश गररएको छ। राहिय गान, िडिा, मनशान छापको अपमान गने, राहिय हिभूमतको
अपमान गने, सािाजमनक सम्पदाको नोक्सान गने, क्षमत पुर्याउ नेजस्ता कायालाई राहिय तथा
सािाजमनक सम्पदाहिरुद्धको कसुर37अन्तरगत पररभाहषत गदै

त्यस्तो कायालाई दडिनीय

बनाइएको छ।
ु ी ऐनको िाह्रौं सं शोधनद्बारा
अपिरणलाई हििम सम्बत् २०६४ सालमाभएको मुलक
अपरामधकरण गररएको38 भएतापमन अपिरणको पररभाषा स्पष्ट मथएन। त्यसको पररभाषालाई
ु ी ऐनमा ठगीको कुरा उल्लेख भएको40 मथयो। तर,
यो सं हिताले स्पष्ट गरे को39 छ। मुलक
ठगी कस्तो िो भन्ने हिषय स्पष्ट मथएन। यस सम्बन्धमा पूणा रूपमा व्याख्या गररएको
मथएन। अदालतले गरे का र्ैसलािरू िेरेर कानूनको पररभाषा गररन््यो। तर अब त्यो
क्तस्थमतको अन्त्य भएको41 छ। त्यस्तै मनमााण सम्बन्धी काम िा अन्य कुनै काम गने
क्तजम्मेिारी मलएको व्यक्तिले िा मनजको तर्ाबाट काम गने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका मनयतले
मनधााररत मापदडि िा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी िा प्रयोग िुने मालको पररमाण नटीबढी
पारी िा अन्य कुनै हकमसमबाट मनधााररत गुणस्तरभन्दा र्रक पारी मनमााण काया िा अन्य
काम गरे गराएमा त्यसलाई गम्भीर हकमसमको कसूर अन्तरगत राक्तख सजायको व्यिस्था
गररएको42 छ। त्यस्तै हिष्र्टक पदाथा43, िातिमतयार44, चोरी तथा िााँका45, करणी46,
पशुपन्छी47, मुद्रा48 तथा हटकट49, इलाज50, गैरकानूनी थुना51, कुटहपट52, गभा सं रक्षण53,
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ज्यान54,हििाि55, भेदभाि56, धमा,57 नापतजल58, मलखत59 आदद हिषयसं ग सम्बक्तन्धत कसुरका
सम्बन्धमा भई रिेको मजजुदा कानूनी व्यिस्थामा व्यापक पररमाजान र पुनरपररभाहषत गदै
सजायमा समेत आमूल पररितान गररएको छ।
अपराध सं हिताले लागूऔषध, मानि बेचमबखन, हिद्युतीय कारोबार िा सूचनाप्रहिमध,
सम्पक्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार र आतं किाद तथा हिमान अपिरण जस्ता सं गदठत अपराधलाई
कानून बमोक्तजम 'हिशेष व्यििार र व्यिस्था' गनुप
ा ने भन्दै सं हिताको क्षेिभन्दा बाहिर रिने
गरी छोिेको दे क्तखन्छ।
छ) नािालकको उमेर िद िढाएको
सं हिताले १६ िषा पुगेपमछ उमेर पुगेको व्यक्ति िुने प्रचमलत कानूनी अभ्यासलाई
१८ िषा मनधाारण गरे को60 छ। नेपालले मानि अमधकारसम्बन्धी मिासक्तन्धिरू, बालबामलका
तथा महिलासाँग सम्बक्तन्धत र जातीय छु िाछूत लगायतका अन्तरााहिय अमभसक्तन्धिरूमा
िस्ताक्षर गरे र ती मिासक्तन्ध अनुकूल व्यििार िुने प्रमतबद्धता जनाएको छ। तर ती
प्रमतिद्धतािरूलाई कानूनी रुप ददन सहकएको मथएन। यी सं हिताले ती प्रमतिद्धतािरूलाई
केिीिदसम्म पुरा गने जमको गरे को छ।
ु ाईको व्यिस्था
ज) सजाय मनधाारण गना छु ट्टै सुनि
पहिला अदालतले पाएको प्रमाणका आधारमा त्यो मान्छे दोषी िो हक िोइन र कमत
सजाय िुने भनेर एकै पटक सजाय तोहकन््यो। नयााँ सं हिताअनुसार सजाय गदाा कुनै
ु ाई िुन्छ। दोस्रोचोहट कमत
अदालतमा पहिला त्यो मान्छे दोषी िो हक िोइन भनेर सुनि
ु ाई िुन्छ। दुई चरणको सुनि
ु ाइको व्यिस्थामा पहिले
सजाय कायम गनुप
ा छा भनेर छु ट्टै सुनि
ु ाइ िुने व्यिस्था
अपराधी िो/िोइन छु ट्याउने र दोस्रो चरणमा के/कमत सजाय गने भन्ने सुनि
गररएको छ।अपराधमा आरोहपतको सं लग्नता कस्तो खालको छ ? त्यसले गरे को अपराधको
प्रकृमत कस्तो िो ? यसको पररक्तस्थमत कस्तो मथयो ? यो सबै िेरेर सजायको व्यिस्था गररएको
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छ। यसले सजायको लामग छु ट्टै ििसको पररकल्पना गरे को छ। नेपालमा यो एउटा नजलो
प्रयोग िो।
त्यस्तै अपराधबाट पीमितका कुरा समेत सुनेर माि मनणाय मलनुपने व्यिस्था भएको
छ। पीमितको क्षमतपूमता सहितको न्याय पाउने िक61को सम्मान गदै पीमित मुखी न्याय
प्रणालीतर्ा िामी अग्रसर िुाँदैछौं। अहिलेको सं हिताले कसै ले अपराधको कबुल गछा र
अनुसन्धानको िममा प्रिरीलाई सियोग गदाछ भने अनुसन्धानलाई सियोग गरे बापत उसलाई
कम सजायको दािी मलने व्यिस्था समेत गररएको छ62। कानूनले अपराधलाई मनयन्िण र
रोकथाम गना सक्यो भने पमन ठू लो उपलक्तधध मान्नुपछा। अहिलेको अिस्थालाई िेने िो भने
अपराधको मनयन्िण र रोकथाममा यो सं हिताको भूममका उल्ले ख्य िुने दे क्तखन्छ।
ि) िहिाक्षि
े ीय अमधकार क्षेिको व्यिस्था
अन्तरााहिय कानूनबमोक्तजम क्षेिामधकार स्थापना गने प्रादे क्तशक मसद्धान्त (Territorial
Principle)63 राहियताको मसद्धान्त (Nationality Principle)64 मनक्तष्िय व्यक्तित्िको मसद्धान्त
(Passive Personality Principle)65 सं रक्षणको मसद्धान्त (Protective Principle)66 हिश्वव्यापी
मसद्धान्त (Universality Principle)67 लाई नेपालको नयााँ र्जजदारी कानूनले आत्मसात
गरे को68दे क्तखन्छ। र्जजदारी कानूनको बहिाक्षेिीय प्रयोग (Extra-territorial Application) को
मसद्धान्तलाई समेत यसमा स्थान ददईएको69 छ। नेपाल बाहिर गररएको गम्भीर अपराधमा
बहिक्षेिीय क्षेिामधकारको व्यिस्था गररएको िो। नेपाली सं लग्न रिी नेपाली नागररकमामथ
नेपालबाहिर भएका अपराधलाई पमन सं हिताले नेपालमै कारबािी गना सक्ने व्यिस्था गरे को
छ। यसअक्तन नेपालीले नेपालीमामथ दे शबाहिर गने अपराधमा कारबािी गने कुनै कानूनी
व्यिस्था मथएन।
सं हिताले जोसुकैले नेपाल बाहिर सं हिताको दर्ा २ को उपदर्ा (१) मा तोहकएका
कसूर गरे मा, जोसुकैले नेपालमा दताा भएको िायुयान, जलयान मभि नेपाल बाहिर रिाँदा कुनै
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कसूर गरे मा र नेपाली नागररकले नेपाल बाहिर नेपाली नागररक हिरुद्ध दर्ा २ को
उपदर्ा (३) मा तोहकएका कसूर गरे मा सं हिताको बहिक्षेिीय प्रयोग िुने व्यिस्था (दर्ा
२)।
ञ) सं हिता सामान्य कानून
हिशेष ऐनद्बारा छु ट्टै कसूर मानी सजायको व्यिस्था भएकोमा सोिी ऐन लागू िुने र

र्जजदारी न्यायका सामान्य मसद्धान्त र भाग १ को पररच्छे द ३, ४ र ५ का व्यिस्थािरू यो
सं हिता र अन्य कानून अन्तगातका कसुरका सम्बन्धमा समेत सामान्यतः लागू िुनेगरी
सं हितालाई सामान्य कानूनको रुपमा व्यिक्तस्थत (दर्ा ३ र दर्ा ४)।

ु ी अपराध सं हिता ऐन, २०७४को अथा
मामथ उल्लेक्तखत हिशेषताका अमतररि मुलक

ाँ ामा सं क्षेपमा उल्लेख गना सक्दछजःप्रमुख हिशेषता मनम्न िुद



लामो प्रयास र व्यापक सिभामगताबाट मनमााण भएको पहिलो र्जजदारी कानून।

ु मा कानून तथा व्यिस्था कायम गरी सिासाधारणको नैमतकता, क्तशष्टाचार, सदाचार,
मुलक
सुहिधा, आमथाक हित कायम राख्ने, हिमभन्न धाममाक तथा सााँस्कृमतक समुदायमबचको

सुसम्बन्ध तथा शाक्तन्त कायम गने, र्जजदारी कसूर मनिारण र मनयन्िण गने र
तत्सम्बन्धी प्रचमलत कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल र्जजदारी कसूर
सम्बन्धी सं हिताको व्यिस्था गने सं हिताको स्पष्ट उद्देश्यको उल्लेख (प्रस्तािना)।


र्जजदारी कानूनलाई एहककरण, सरलीकरण, हिस्तृमतकरण र आधुमनकीकरण गने पहिलो
प्रयास।



कसूरलाई गम्भीरताका आधारमा जनन्य (दर्ा ३ को खडि (छ)), गम्भीर (दर्ा ३

को खडि (च)) र सामान्य (दर्ा ३ को खडि (च) र (छ) मा लेक्तखए दे क्तख बािे क)
गरी तीन तिमा िगीकरण गररएको।


आपरामधक

दाहयत्िको

िगीकरण

(Intention, Vicarious liability, Strict liability.

Incapacity र Corporate liability)।


मनसाय तत्िको िगीकरण (मनयत/
िेलचेियाइाँ)।



जानीजानी / हिश्वास गनुप
ा ने कारण/लापरबािी/

अपरामधक षड्यन्ि (दर्ा ३३) , उद्योग (दर्ा ३४), दुरुत्सािन (दर्ा ३५), र
ममतयार (दर्ा ३६) जस्ता अपूणा अपराधमा समेत सजाय िुने (भाग १ को पररच्छे द ३)
व्यिस्था।



प्राकृमतक व्यक्ति र कानूनी व्यक्तिको आपरामधक सिभामगताको उल्लेख।



कसूरको गाम्भीयाता अनुसारको सजायको प्रकार तोहकएको (दर्ा ४०) (आजीिन कैद
(जीहित रिेसम्म कैद, दर्ा ४१) ,जन्मकैद

(२५ िषा कैद, दर्ा ४२), कैद, जररिाना,

54 | दे िानी तथा र्जजदारी संहिता स्रोत सामग्री, 2075

कैद र जररिाना, क्षमतपूमता, जररिाना िा क्षमतपूमता नमतरे बापतको कैद, कैदको सट्टा
सामुदाहयक सेिा)


एहककृत कसूरमा िेढी सजाय (दर्ा ४३) ।



सजाय पाएको पााँच िषा नपुग्दै पुनः गम्भीर कसूर गरे मा सजायको दोधबरसम्म सजाय
िुने गरी जनन्य र पटके कसू रदारलाई थप सजाय (दर्ा ४४)।



जररिाना िापत कैद गना सहकने (दर्ा ४६) व्यिस्था।



कसूरदारले जररिाना मतना िुिाउन नसकेमा



मनजलाई कैद गना सहकने व्यिस्था।

अनुसन्धान, अमभयोजन र न्याहयक प्रहियामा सियोग पुयााएमा सजायमा िढीमा ५०%
सम्म छु ट िुन सक्ने गरी Plea Bargaining (सजायमा छु ट) को व्यिस्था (दर्ा ४७)।



धेरैजसो कसूरमा िुने सजायको अमधकतम िदमाि तोहक सजायमा न्याहयक स्िहििेकको
व्यिस्था।



प्रत्येक कसूरमा िदम्यादको अलग अलग व्यिस्था गरी कसूरको प्रकृमतको आधारमा
छु ट्टाछु ट्टै िदम्यादको व्यिस्था।



क्षमतपूमतालाई र्जजदारी न्याय प्रणालीको प्रमुख भागको रुपमा ग्रिण, अन्तररम क्षमतपूमता र
पीमित राित कोषसम्बन्धी व्यिस्था गरी पीमित लक्तक्षत र्जजदारी न्याय प्रणालीमा जोि
(दर्ा ४८)।

३. मनष्कषाः
अपराध सं हिताले कानूनको रूप मलएको छ, अब अपराध ह्वािै नट्छ अथिा आशहित
व्यक्तिले अनािश्यक हिरासतमा बस्नु पदै न, दोषीमामथ माि अमभयोग लाग्छ र सिक मध्यरातमा
ु िरू जस्तो सुरक्तक्षत बन्छ भन्ने सोच
पमन सुरक्तक्षत िुन्छ, नेपाल अपराधको दृहष्टले हिकमसत मुलक
राख्नु गम्भीर भूल िुनेछ। साथै यसलाई प्रयोग गने सं यन्ििरू सं हिताको उद्देश्य र भािनाअनुरूप
चल्न सकेनन् भने यसले दुनट
ा ना मनम्त्याउन सक्ने खतरा पमन त्यक्तिकै छ। कानूनको चररि नै
समयानुकूल पररितान िुाँदै जाने िो। कानूनको पररचालन, प्रयोग र व्याख्या गने स्थान र
अमधकारीबाट कानूनको पररिमतात चररिलाई बुझ्न सहकएन भने कानून राम्रो बने तापमन प्रयोग
खराब िुनसक्छ। यसतर्ा सबै सरोकारिाला सचेत र सं िेदनशील िुन जरुरी छ।
िैिामनक प्रमाणको आधारमा माि कसै लाई अमभयोजन िुन सक्छ। िैिामनक प्रमाणमा
आधाररत अनुसन्धान र्जजदारी कानूनको मेरूदडि िो। आजको अमभयोजन भनेको अपराधस्थल
िा नटनास्थलबाट सिलन गररएको प्रमाण हिमधहििान प्रयोगशालाको हिशेषिबाट प्रमाक्तणत भई
अमभयुिसाँग स्थाहपत सम्बन्ध भएपमछ माि अपराधी िो भन्ने साहित िुनसक्छ। नयााँ कानूनको
व्यििार परक प्रयोगका लामग अपराध अनुसन्धानमा आिश्यक प्रयोगशाला, स्रोतसाधनको व्यिस्था
गररनु पदाछ। र्जजदारी कायाहिमध सं हिताले अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी प्रहिया तोकेको दे क्तखन्छ।
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ती प्रहिया साहिकको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ र मनयमािली २०५० मा धेरै िदसम्म
् ती व्यिस्थाअनुसार अपराध अनुसन्धान गदाा प्राप्त प्रमाणलाई िैिामनक
भएकै व्यिस्थािरू िुन।
तिरबाट प्रमाक्तणत नभएको कारण नै आज र्जजदारी मुद्दामा अपेक्तक्षत नतीजा प्राप्त िुन नसकेको
दे क्तखन्छ। अपराध सं हिता र कायाहिमधलाई सर्ल पाना अनुसन्धान प्रणाली र अमभयोजन
गररसकेपमछ त्यसलाई अदालतमा प्रमतरक्षा गने पद्दमतलाई पमन आधुमनकीकरण गदै लै जानु जरुरी
िुन्छ।
अहिलेको नयााँ सं हिता तथा ऐनले हिकमसत रािमा जस्तो कारागार बसाइको सट्टा खुला
कारागारको व्यिस्था गरे को छ। हिकमसत रािका यस्ता प्रािधान िाम्रा कानूनमा समािेश गनुा नै
समस्याको समाधान कदापी िोइन। यस्को सर्ल प्रयोग िाम्रो सन्दभामा कमत सर्ल िुन सक्दछ
त्यो िेररनु पदाछ। र्जजदारी न्याय र कानूनको सरोकारिालािरूमा अदालत, सरकारी िहकल,
् यी सरोकारिालािरूको क्षमता अमभिृहद्ध
अपराध अनुसन्धान अमधकारी र कानून व्यिसायी पछान।
गरी आधुमनकीकरण गनेतर्ा पमन उक्तिकै ध्यान जानु जरुरी छ।
समयको

मागअनुसार

जुनकुनै

कानून

पमन

पररितान

गदै

लै जान

सक्नु पदाछ।

यसै कुरालाई ध्यानमा राखी यो सं हितामा समयानुकूल पररितान गदै जानु जरुरी छ। अहिलै जारी
गररएको नयााँ सं हितामा प्राहिमधक िुटीिरू पमन दे क्तखएका छन्। ती िुटीिरू कानून कायाान्ियनमा
आउनु अगािै सं शोधनको प्रकृयामा जानु आिश्यक दे क्तखन्छ। त्यस्तै यो सं हिताका व्यिस्था
कायाान्ियन िुने गरी मनयमािली, मनदे क्तशका र केिी प्रािधानका बारे मा स्पष्टताको आिश्यकता
रिेको दे क्तखन्छ। त्यसतर्ा पमन यो सं हिता लागूिन
ु ु अगािै तयारी िुन ु उक्तिकै आिश्यक छ। यस
सं हिताले राहिय र अन्तरााहिय जगतमा प्रचमलत मसद्धान्तलाई आत्मसात गरे को दे क्तखन्छ। तर
यसको प्रयोगका लामग कानून प्रयोगकताािरूलाई व्यापक रुपमा प्रक्तशक्तक्षत गनुा पमन उक्तिकै
आिश्यक छ। सर्ल कानूनको सम्बन्ध प्रयोगकताामा पमन मनभार रिन्छ। इमान्दारीका साथ
प्रयोग

भयो

भने

कानून

जीिन्त िुन्छ।

त्यसै ले

सरोकारिाला

र

आम

नागररकले

पमन

इमानदारीपूिक
ा यी कानूनको कायाान्ियनमा सियोग गनुा आिश्यक दे क्तखन्छ।
सारमा, अपराध सं हिता िैिामनक र सरल छ। यो कानून अन्तरााहिय मानिअमधकारका
ु ी ऐन प्रमतस्थापन गने गरी बनेको यो सं हिताले बालकदे क्तख
मूल्य-मान्यताअनुसार बनेकोछ। मुलक
िृद्ध तथा धनीदे क्तख गररबसम्म सबैलाई जिार्दे िी ढं गले काम गना प्रेररत गने हिश्वास मलईएको
छ। भारत, जापान, अस्रे मलया, क्यानिा लगायतका दे शका र्जजदारी हिमध र मान्यताको अध्ययन
गरी र्जजदारी कानूनसं ग सम्बक्तन्धत नयााँ सं हिता बनेको

दे क्तखन्छ। यो कानूनमा र्जजदारी
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सजायको हिमध, मान्यता, पररभाषा पमन स्पष्ट गररएकोले नेपाली समाजलाई सुधार उन्मुख र
न्यायोक्तचत बनाउन यो कानूनले मित्िपूणा भूममका खेल्नेछ भन्ने हिश्वास मलन सहकन्छ।

जीउ ज्यानसम्बन्धी (व्यक्ति विरुद्धको) कसुर
- कैलाशप्रसाद सुिद
े ी
१. पररचय
माननसको जीिन जीउन जीउ ज्यान चाविने र व्यक्तिको जीउ ज्यानको अक्ततित्िबाट नै
सिै काम कुरा िुने िुनाले जीउ ज्यानलाई अत्यन्ि मित्िपूर्ण र अनुल्लङ्घनीय माननन्छ। व्यक्तिको
तििन्रिा िथा तिायत्तिाको लानि जीउ ज्यानको सं रक्षर् िनण आिश्यक िुन्छ। त्यसै ले, फौजदारी
कानूनको एक मित्िपूर्ण उद्देश्यको रुपमा व्यक्तिको जीउ ज्यान र तििन्रिाको सं रक्षर् िनुण
िुन्छ। फौजदारी कानूनले व्यक्तिको तििन्रिा िथा तिायत्तिाको सं रक्षर् दुई िररकाबाट िदणछः


कुन काम िनण पाइने र नपाइने भन्ने तपष्ट व्यितथा िरे र



ननषेध िररएका काम िने व्यक्तिलाई दण्ड सजाय िरे र।
फौजदारी सं वििामा रिे का जीउ ज्यानसम्बन्धी ननम्न कसुरले पनन व्यक्तिको ज्यान,

तििन्रिा िथा तिायत्तिाको सं रक्षर् िरे को छ:


ज्यान सम्बन्धी



िभण सं रक्षर्,



कुटवपट िा अङ्गभङ्ग,



िैर कानूनी थुना,



व्यक्ति िेपत्ता पाने ,



अपिरर् िा शरीरबन्धक,



करर्ी र इलाज सम्बन्धी।

२. ज्यानसम्बन्धी कसुर
ज्यानसम्बन्धी कसुरलाई नेपाल लिायि अरु दे शिरूमा पनन अत्यन्ि जघन्य कसुरको
ु ी ऐनको
रुपमा प्राक्तचन कालदे क्ति नै सजाय िरी आइएको छ। सं वििामा ििणमान मुलक
ज्यानसम्बन्धी मिलमा रिेका व्यितथालाई समेट्दै व्यक्तिको ज्यानलाई क्षिी पुयाणउने कसुरलाई
पूर्ि
ण ः सै द्धाक्तन्िक आधारमा ििीकरर् िरी सजायको व्यितथा राक्तिएको छ। कसुरको पररभाषा,
आपरानधक कायणको अनिररि मनसायका विनभन्न श्रे र्ीिि नभन्निािरुः ननयि, जानीजानी, विश्वास



क्तजल्ला न्यायाधीश, काठमाडौं क्तजल्ला अदालि।
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िनुण पने कारर्, लापरबािी, िेलचेक्रयााँइका आधारमा िररएको छ। आत्मित्या िनण दुरुत्सादन
ददने लिायिका कायणलाई कसुरको रुपमा पररभावषि िररएको छ।
सजायको दृवष्टकोटबाट ननयि, जानीजानी र विश्वास िनुप
ण ने कारर्लाई समान श्रे र्ीका
मनसायको रुपमा रािी समान सजाय जन्मकैदको व्यितथा रिेको छ। आिेशप्रेररि रुपमा
ज्यानलाई क्षिी पुयाणउने कायणलाई दोस्रो श्रे र्ीको सजायको व्यितथा रिे को र लापरिािी
िेलचेक्याई र भवििव्यबाट ज्यानमा पुिेको क्षिीलाई क्रमश कम सजायको व्यितथा िररएको
छ।
मनसायजन्य कुरािरू माननसको कामबाट कुनै पररर्ाम घटन सक्ने सम्भािना कक्तत्तको
िुन्छ सो सम्भािनाको माराको आधारबाट नै ननधाणरर् िुन्छन। कुनै कायणको पररर्ाम प्रनि जनि
धेरै ननक्तिििा िुन्छ उिी नै बढी िम्भीर िालको मनसाय माननन्छ। सोिी आधारमा ज्यान
सम्बन्धी कसूरलाई ननम्नानुसार ििीकरर् िररएको पाइन्छ:
क. ननयिपूिक
ण ज्यान माने
ु ी ऐनमा ननयिपूिक
मुलक
ण
ज्यान माने कसुर भनी तपष्ट रुपमा भननएको छै न।
ज्यानसम्बन्धी मिलको १३ नं ले कसुर िनण प्रयोि भएका साधन िा िनियारको आधारमा
ु िथा मुलक
ु ी ऐनकै
सजायको व्यितथा िरे को छ। सं वििामा, सै द्धाक्तन्िक आधार1, अन्य मुलक
व्यितथा जतिै िरी ननयिपूिक
ण ज्यान माने कसुरका दुईिटा अितथािरू रिेका छनः


ननयिपूिक
ण ज्यान माने,



ज्यान मनण सक्ने िरी ननयिपूिक
ण िम्भीर शारीररक चोट पुयाणउने।
ननयिपूिक
ण ज्यान माने कसुर ित्कालै भएको िुन सिछ िा ननयिपूिक
ण िम्भीर

शारीररक चोट िा क्षिी पुर्याएको कारर्बाट ज्यान ित्कालै नमरे को िर सोको कारर्बाट
पनछ मनण िएको पनन िुन सिछ।
ु ी ऐनको ज्यानसम्बन्धी मिलको ८ नं मा अं ि भााँच्ने, नछन्ने िरी चोट पुयाएको
मुलक
व्यक्ति थला परी सोको कारर्बाट जनिसुकै समय पनछ मरे पनन र ९ नं मा अंि भााँच्ने,
नछन्नेबािेक माने अन्य काम िदाण ित्कालै नमरी सोिी कारर्बाट २१ ददननभर मरे मा ज्यान
मारे को माननने व्यितथा रिेको छ। सं वििाको दफा १७७ मा ननयिपूिक
ण िम्भीर शारीररक
चोट िा क्षनि पुर्याएको कारर्बाट जनिसुकै समयपनछ ज्यान मरे पनन ननयिपूिक
ण
ज्यान
मारे को माननने व्यितथा रिेको छ।

1

तमीथ एन्ड िोिनस वक्रनमनल ल , (सं डेनबड ओमे। रोड) िेह्रौ सं तकरर्, पृष्ठ ४९७।
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सं वििामा ननयिको पररभाषा िररएको छै न। सै द्धाक्तन्िक आधारमा, ज्यान माने इच्छा
िरी सो पररमान ल्याउने िरी िररएको कायणलाई ननयि ठाननन्छ। सोचविचार िरी योजनाबद्ध
ढं िले कुनै पररर्ाम ल्याउने इच्छा िरी कायण िररने अितथा ननयि िो। माननसको कामको
तिभाविक पररर्ाम उसले इच्छा िरे को िुन्छ भनी अनुमान िररन्छ। त्यसै बाट नै ननयिको
अनुमान िुन्छ। अन्यथा ननयि िुनको लानि यी यी ित्ि आिश्यक िुन्छन भनेर वकटान िनण
सवकाँदै न। प्रिार भएको साधन, घटना भएको पररक्ततथनि, प्रिार िने व्यक्तिको आशय, प्रिारको
साधन र िररका, घाउ चोटको प्रकृनि आददबाट नै ननयिको अनुमान िररन्छ।2
ि. जानीजानी ज्यान माने
जानीजानी ज्यान माने अको मनसायिि श्रे र्ी रिेको छ। सं वििामा जानीजानीको
पररभाषा िररएको छै न। िर, यी मनसायिि शव्द नेपाली कानूनी प्रर्ालीमा प्रचलनमा रिे का
ु ी ऐन ज्यानसम्बन्धी मिलको २८ नं मा िभण पिनको कसुरको सम्बन्धमा, सिारी
छनः मुलक
िथा यािायाि व्यितथा ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) मा र िाली िथा बेइज्जिी ऐन,
२०१६ मा पनन यो शब्दिरू प्रयुि भएका छन। कुनै कामको पररर्ाम के िुन्छ भन्ने
ननक्तिि भएको अितथालाई जानीजानी भननन्छ। उदािरर्ः टाउकोमा घाररलो िनियारले प्रिार
िदाण माननस मनण सक्छ।
ि. माननसको ज्यान जान सक्ने विश्वास िनुप
ण ने कारर् भई ज्यान माने
विश्वास िनुप
ण ने कारर्को पररभाषा सं वििामा रिेको छै न। भारिीय दण्ड सं वििामा
विश्वास िनुण पने पयाणप्त आधार भए विश्वास िनुण पने कारर् िुन्छ भननएको छ। कुनै कुरा
िारे ित्काल रुपमा व्यक्तििि जानकारी नभइ िातिविक िा सिी छ भनी तिीकानुक
ण ो
अितथालाई विश्वास िनुप
ण ने कारर् माननएको छ। यो जानीजानीभन्दा केिी कमजोर िुन्छ।
माननसले आफूले िरे को कामको तिभाविक पररर्ाम उसले अनुमान िरे को माननन्छ। यतिो
अनुमान कविले ननक्तिििाका आधारमा िुन्छ, कविले सं भाव्यिा (प्रोिाविनलवट)को माराका
आधारमा िुन्छ। जिााँ अनुमान ननक्तिि िुन्छ त्यिााँ जानीजानी िुन्छ जिााँ सं भाव्य मार िुन्छ

2

वप एस ए वपल्लाइज वक्रनमनल ल , सं के आइ विभरिे, एघारौ सं सकरर् , पृष्ठ १९४।
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त्यिााँ विश्वास िुन्छ। धेरैजसो अितथामा मनानसि आधारको विश्वास व्यििाररक रुपमा
जानीजानी सरि िुन्छ।3
सजायः सजायका दृवष्टकोर्ले ननयिपूिक
ण , जानीजानी िा विश्वास िनुण पने कारर्लाई
एकै सजाय रिे को छः जन्म कैद।
घ. आिेशप्रेररि रुपमा ज्यान नलने
ननयिपूिक
ण , जानीजानी िा विश्वास िनुण पने कारर् भई ज्यान नलएको कसुरको
ु ी ऐनमा मनसाय र
अपिादको रुपमा आिेशप्रेररि रुपमा ज्यान नलने कसुर रिे को छ। मुलक
इिी नभई मौकामा उठे को रीस थाम्न नसकी साधारर् लाठा, ढुं िा, लाि, मुक्का आदद
साधनको प्रयोिको आधारमा आिेशप्रेररि भएर ज्यान नलने कायणलाई सजाय िररएकोमा
सं वििामा यसलाई ितिुिि रुपमा व्यितथा भएको छ। यतमा, मूलिः कसुर िने व्यक्तिलाई
कसै ले िम्भीर उत्तेजनामा ल्याएको िुनपु छण र त्यतिो उत्तेजनाबाट कसुरदारले आत्मसं यमको
शक्ति िुमाएको र मृिकको ज्यान नलएको िुनपछण।
सं वििामा उिेजनामा आएर ज्यान नलएको अनिररि, ननजी रक्षाको अनधकारको सीमा
नाध्न िई ज्यान नलएको अितथालाई पनन आिेशप्रेररि रुपमा ज्यान नलएको कसुरको रुपमा
पररभावषि भएकोले यो पूर्ि
ण ः आिेशप्रेररि नभई ज्यान मरे को िर ज्यान माने ननयि नभएको
िा ननयि भएकोमा पनन केिी कारर्िश जतिैः माननसक अितथाको कारर् िा आत्म
सं यमको शक्ति िुमाएको अितथामा ननयिपूिक
ण
ज्यान मारे कोमा भन्दा कम सजाय िुने
म्यानतलाटरलाई4 सं वििामा आिेशप्रेररि रुपमा ज्यान नलने कसुरको रुपमा व्यितथा भएको
दे क्तिन्छ।
सं वििामा आिेशप्रेररि रुपमा ज्यान नलने कसुर दे िायको अितथामा िुने व्यितथा
रिेको छः


कसै को िम्भीर उत्तेजनाबाट कसुरदारको आत्मसं यम शक्ति िुमेको र सो कारर्बाट
ननजले उत्तेजना ददलाउने व्यक्तिको ज्यान मारे को,



ननजी रक्षाको अनधकार असल ननयिले प्रयोि िदाण सोको सीमा नाघ्न िएको कारर्बाट
व्यक्तिको मृत्यु भएको,



एकाएक भएको झिडामा उठे को रीसको आिेशमा ित्काल कसै को ज्यान िएको।

3

R C Nigam, Law of crimes in India, Vol 1,Principles of Criminal law, 1965, p 77.

4

तमीथ एनड िोिनस वक्रनमनल ल पूि ण उधृि पृष्ठ ५०५।
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ङ. उत्तेजना नमाननने अितथा


कानूनको पालना िरे को, ननजी रक्षाको अनधकार प्रयोि िरे को, राष्ट्रसेिकले पदीय
किणव्यको पालना िरे को कारर्बाट उत्तेक्तजि भएको,



कसै लाई क्षिी पुयाणउने ननयिले कसुरदारले उत्तेक्तजि िराएको कारर्बाट उत्तेक्तजि
व्यक्तिले कसै को ज्यान नलएको,



ननजी रक्षाको अनधकारको प्रयोि र एकाएक उठे को रीसबाट ज्यान मरे कोमा सो कायण
इिी नलएर िा सोच विचार िरे र िरे मा आिेशप्रेररि िुाँदैन।



नक्तजर
आिेशप्रेररि ित्याको सन्दभणमा अनभयुिमा मृिकप्रनि ज्यान माने मनसाय िथा

इिीको

विद्यमानिा िुन निुने, मृिकको कारर्बाट ित्कालै रीस उठे को र सो रीस थाम्न

नसक्ने अितथामा भएको िुनपु ने, मृिक उपर आमनेसामनेको अितथामा सोिी ििि
अनभयुिले साधारर् लाठा, ढुं िा, लाि, मुक्का िनियारले िानेको िर जोिीमी िनियारले िानेको
िा विष िुिाएको नभएमा मार यो कानूनी व्यितथा आकवषणि िुन्छ। आिेशको उत्तेजना
मृिकको कृयाकलापबाट अचानक उत्पन्न भई त्यसको प्रभािले अनभयुिले क्षक्तर्क रुपमा
आत्मननयन्रर् िुमाएको अितथा िुनपु छण भन्ने नसद्धान्ि प्रनिपादन भएको छ।5
च. सरे को मनसाय: यो नयााँ प्रािधान िो। एक व्यक्तिलाई माने ननयिले िरे को आपरानधक
कायणबाट त्यतिो व्यक्ति नमरी अको व्यक्ति मनण िएमा मानण लक्तक्षि व्यक्तिका सम्बन्धमा
भएको मनसाय मनण िएको व्यक्तिको सम्बन्धमा सने नसद्धान्ि सरे को मनसाय िो। सं वििाले
यसलाई अं निकार िरे को छ। सरे को मनसाय िुनको लानि लक्तक्षि व्यक्तिलाई जुन कसुरको
आपरानधक कायण िुनपु ने नथयो त्यिी आपरानधक कायण अननक्तच्छि व्यक्तिका सम्बन्धमा पनन
िुनपु छण। सं वििाको व्यितथा अनुसार ननयि, लापरबािी र िेलचेक्रयााँइ िीनैिटा मनसाय
सछणन।
नक्तजरः लक्तक्षि व्यक्ति उपर कायण िदाण जुन अपराध िुन सक््यो उि कायण अननक्तच्छि व्यक्ति
उपर भएमापनन सोिी अपराध माननन्छ। एउटा माननसलाई माने ननयिले िरे को प्रिार अको

5

नेपाल सरकार वि. विकास मििसमेि नेकाप २०६७ नन ८४१५ पृष्ठ ११५९।
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अनपेक्तक्षि व्यक्तिलाई लािेर मृत्यु िुन िएको अितथामा किाणको अपरानधक मनसाय समाप्त
भएको माननने नभै सरे को माननने िुाँदा मनसाय प्रेररि ित्याको फौजदारी दावयत्ि नसजणना िुने6
छ. लापरिािी िूिक
ण काम िरी ज्यान मानेः लापरबािीबाट कसुर िुाँदा सजाय िुने व्यितथा केिी
िदसम्म नयााँ िो। लापरिािीको पररभाषा सं वििामा िररएको छै न। लापरबािीमा कुनै कायणको
पररर्ामबारे किाणलाई जानकारी िुन्छ, किाणले पररर्ाम ल्याउने इच्छा राख्दै न, िर, पररर्ाम
घट्न सक्ने जानकारी िुाँदािुाँदै किाणले अनुक्तचि जोक्तिम नलई कायण िदणछ। अनुक्तचि
जोक्तिमबाट अरुको जीउ ज्यानमा िानी नोक्सानी िुने िुनाले यसलाई दोषपूर्ण माननन्छ।
ु ी ऐनको ज्यान
अनुक्तचि जोक्तिमको मारा के कतिो िुने भन्ने कुरा भन्न सवकदै न।7 मुलक
सम्बन्धी मिलमा लापरिािी पूिक
ण
भन्ने तपष्ट व्यितथा नभएपनन नेपाली कानून प्रर्ालीमा
लापरबािीलाई मनसायको रुपमा तिीकार िररएको छः सिारी िथा यािायाि व्यव्तथा
ऐन,२०४९ को दफा १६१(२) मा लापरबािीबाट सिारी चलाई माननसको मृत्यु भएमा
सजाय िुने व्यव्तथा रिेको छ।
नक्तजरः अपराधको लानि चाविने मनसाय ित्िको रुपमा लापरिािी तथावपि िनण घटना
घटाएको समयमा ननषेध िररएको पररर्ाम अथाणि माननस मछण भन्ने कुराको जानकारी भएको
िुनपु छण। त्यतिो पररर्ामको पूिज्ञ
ण ान भएको िर त्यतिो पररर्ामको अपेक्षा िररएको नथएन
ु ने।8
भन्ने ि्य तथावपि िुनप
ज. िेलचेक्र्याईः िेलचेक्र्याई सबैभन्दा कमजोर तिरको मनसाय िो। सं वििामा यसको पररभाषा
रिेको छै न। सं वििामा भएको व्यव्तथा अनुसार लापरिािीको अितथा नभएमा िे लचेक्र्याई
ु ी ऐन ज्यान सम्बन्धी मिलको ६ नं. मा िेलचेक्र्याईबाट ज्यान मरे मा
िुने दे क्तिन्छ। मुलक
भवििव्य िुन सक्ने व्यव्तथा रिे को छ।
ितिुिः एउटा वििेकशील माननसबाट अपेक्तक्षि तिरको आचरर् निरे मा िेलचेक्र्याई िरे को
माननन्छ। यसमा ितिुिि रुपमा तिर मापन िररन्छ।
झ. भवििव्यः बिणमान कानूनी प्रर्ाली (ज्यान सम्बन्धी नं. ६) ले भवििव्यलाई िेलचेक्र्याईको
रुपमा व्यितथा िरे को छ। सं वििामा भवििव्यलाई िेलचेक््ााँई भन्दा िलको अितथामा रािी
भवििव्यलाई कुनै पनन मनसायरविि अितथामा भएको दुघट
ण ना िा दुभाणग्यको अितथालाई
जनाउन िोक्तजएको छ।

6
7
8

नेपाल सरकार विरुद्ध कन्िै याराम ने.का.प. २०६४ नन नं ७८४४ पृष्ठ ४४९।
तमीथ एनड िोिनस वक्रनमनल लपूि ण उधृि प[ष्ठ ११८।

इन्रप्रसाद िनाल नबरुद्ध नेपाल सरकार, नेकाप २०६८ नन नं ८६५९ पृष्ठ १२३५ ।
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ञ. ज्यान माने उद्योिः कसुर िने चरर् मध्येको एक चरर् उद्योि िो। यसमा ियारीजन्य
अितथाभन्दा अिानडको अितथा रिेको िुन्छ। ििणमान अितथामा ज्यान माने मनसायले
िोली, बम िा जोिीमी िनियार प्रयोि िरी ज्यान मने सम्मको काम भएको िर कुनै कारर्ले
ज्यान मनण नपाएको अितथा ज्यान माने उद्योिको रुपमा पररभावषि छ। सं वििामा उद्योिको
पररभाषा रिे को छै न। सं वििामा दुई ठााँउमा उद्योिको प्राबधान रिेको छ, दफा ३४ मा
असं भििालाई समेि उद्योि माननएको छ। सो दफाको उद्योि सामान्य रुपमा सबै कसुरका
सम्बन्धमा लािू िुने िो भने ज्यान सम्बन्धी पररच्छे दको उद्योि ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मार
सीनमि रिे को छ। ज्यान सम्बन्धी मिलको उद्योि िुनको लानि ज्यान माने कसुर िने
ननयिले काम िरे को िुनपु छण। सै द्धाक्तन्िक रुपमा समेि ज्यान माने उद्योिमा ननयि नै प्रधान
िुन्छ। िेस्रो पक्षको ितिक्षेप आिश्यक पदै न। सं वििाले सोिी व्यव्तथा िरे को छ।
ु ी ऐनको
ट. आफ्नो सं रक्षकत्िमा रिेको व्यक्तिलाई फाल्न िा पररत्याि िनेः यो कसुर मुलक
ज्यान सम्बन्धी मिलको १८ नं मा रिेको जन्मेको िालिानलकालाई फाल्न निुने र फाले
ज्यान

मारे

सरि सजाय

िुने व्यितथाको

वितिाररि रुप िो।

यसमा,निजाि क्तशशु,

बालबानलका, अशि रोिी िा िृद्ध व्यक्तिलाई आफूले िेरचाि िा तयािार सम्भार िने किणव्य
भएको व्यक्तिले त्यतिो व्यक्तिको जीउ ज्यानमा ििरा िुने िरी फाल्न िा पररत्याि िने
कायणलाई कसुर माननएको छ। फानलएको िा पररत्याि िररएको व्यक्ति मरे मा निजाि क्तशसु
भएमा ननयिपूिक
ण ज्यान मारे सरि र अन्यका िकमा साि िषणसम्म कैद र सत्तरी िजार
रुपैयााँ सम्म जररिाना िुने व्यितथा रिेको छ।
ठ. आत्मित्या िनण दुरुत्सािन ददनेः यो कसुर नयााँ िो। आफनो जीिन जीउने नक्तजउने सम्बक्तन्धि
व्यक्तिको इच्छा िो। िर, अरुलाई आत्मित्या िनण दुरुत्सािन ददने अनधकार कसै लाई पनन
िुाँदैन। सोिी कायणलाई सं वििामा कसुर माननएको छ।
३. िभण सं रक्षर् सम्बन्धी कसुरः (पररच्छे द १३)
ु ी ऐनको
िभण सं रक्षर् सम्बन्धी कसुरमा रिेका प्रािधान धेरै िदसम्म विद्यमान मुलक
ज्यान सम्बन्धी मिलको िभण पिन सम्बन्धी व्यव्तथा नै रिे का छन। नयााँ प्रािधानिरू ननम्न
छनः
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क. विद्यमान कानूनमा ३ िटा अितथािरूमा िभणपत्तन िनण सवकने अितथा रिेकोमा सं वििाले
सोलाई कायमै रािी एउटा थप अितथा रािेको छ। सो अितथा ननम्न छः


रोि प्रनिरोधक क्षमिा उन्मुक्ति िने क्तजिार्ु (एच आई नभ) िा त्यतिै प्रकृनिको अन्य
ननको निुने रोि शरीरमा भएको मविलाको मन्जुरीले िभणपिन िराएमा िराएको।

ि. सं वििाको दफा १८८ को उपदफा ४ र ५ ले िभणपिन माननने अितथालाई फरावकलो
बनाएको र तपष्ट पारे को छ। िी अितथा िुनः


िभण पिन िने काम िदाण ित्काल िभण पिन नभई बच्चा क्तजंउदो जक्तन्मएको िर त्यतिो
कामको पररर्ाम तिरुप जक्तन्मएको बच्चा ित्काल मरे को,



िभणििी मविलाको ज्यान नलने उद्योि िदाण मविला नमरे को िर ननजको िभणमा रिेको
२५ िप्ता भन्दा बढीको िभण पिन भएको।

४. कुटवपट िा अङ्गभङ्गः पररच्छे द १४
व्यक्ति विरुद्धको कसुरले व्यक्तिको जीउज्यानको सं रक्षर् िरे को िुन्छ। कसै लाई पनन
अरुको जीउज्यान उपर ितिक्षेप िने अनधकार निुने, सानो भन्दा सानो ितिक्षेप िनण अथाणि
अरुको क्तजउमा उसको मन्जुरी ननलई छु नसम्म पनन पााँइदै न। िातिविक रुपमा चोटपटक लाग्नु
भन्दा िल सम्मको अितथा अथाणि कसै लाई कुटवपट िने इसारा, सं केि िने,िाउभाउले डररास
दे िाउने कायण समेि िनण पाइदै न।9 सोिी नसद्धान्िलाई प्रतिुि कुटवपटको मिलले अं निकार िरे को
छ। कुटवपटलाई पनन ज्यान सम्बन्धी पररच्छे द जतिै ननयिपूिक
ण , लापरिािी र िेलचेक्र्याईको
आधारमा बिीकरर् िरी िदअनुसार सजाय िरीएको छ। ज्यान सम्बन्धी पररच्छे द जतिै विनभन्न
अितथामा आिेश प्रेररि कुटवपट िुने व्यव्तथा समेि रिे को छ।
अ. कुटवपट
कुटवपटको कसुरमा पररििणनिरुः
क.

ु ी ऐनको कुटवपटको मिलमा िाििनियारको प्रयोि िरी िा अन्य कुनै प्रकारले
मुलक
रििपच्छे , घाचोट, अङ्गभङ्ग पाने िा जीउमा अरु वपडा िुने काम िरे कुटवपटको कसुर
िुने व्यव्तथा रिे को छ। सं वििाको दफा १९१ अनुसार दे िायका कायणलाई कुटवपट
माननएको छः

9



शारीररक वपडा पुयाणउने



रोि साने,

तमीथ एनड िोिनस वक्रनमनल ल पूि ण उधृि पृष्ठ ६१९।
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कुनै काम िरी अशि बनाउने,

ि.

रोि साने कसुर िुनको लानि सम्पकण (कन्याक्ट) बाट सनुण पछण 10

ि.

कुटवपट िुनको लानि िाििनियारको प्रयोि नै िुन जरुरी छै न।

घ.

''अशि'' भन्नाले शरीरको कुनै अं िले सामान्य रुपमा काम िनण नसक्ने अितथालाई
जनाउने।
ु ी ऐनमा इन्चको आधारमा
सं वििाबाट कुटवपटको सजायमा बृवद्ध भएको छ। मुलक

समेि सजायको व्यव्तथा रिे कोमा सं वििामा त्यतिो व्यव्तथा िटाई एकमुष्ट रुपमा सजाय
िररएको छ। सजाय ३ िषण सम्म कैद िा ३० िजार रुपैयााँसम्म जररिाना िा दुिै िुने
व्यव्तथा रिे को छ।
आ. अङ्गभङ्ग
ज्यान सम्बन्धी कसुरपनछ अङ्गभङ्गको कसुर िम्भीर प्रकृनिको कसुर रिेको छ।
ु ी ऐनको कुटवपटको २ नं. मा उक्तल्लक्तिि अितथािरू नै िुबिु
अङ्गभङ्ग िुने अितथािरू मुलक
रिेका छन। एउटा थप अितथालाई अङ्गभङ्ग िुने अितथाको रुपमा थप िररएको छ। त्यो
अितथा िोः आफ्नो पेशाको काम िनण नसक्ने िरी असक्षम बनाउने।
यो व्यव्तथा अत्यन्ि ब्यापक र फरावकलो रिेको छ। पेशाको काम िनण असक्षम
िराउने भन्ने कुरा प्रत्येक पेशाको प्रकृनिमा फरक फरक दे क्तिने िुन्छ।
कुटवपटबाट ित्काल अङ्गभङ्ग नभइ सोको पररर्ामतिरुप

अङ्गभङ्गको पररर्ाम

ननक्तककएमा अङ्गभङ्ग िुने।
विद्यमान अितथामा केिी अङ्गभङ्गमा ८ िषणको ननक्तिि कैद सजाय िुने व्यितथा
रिेकोमा सं वििामा त्यतिो नभइ सिैलाई अनधकिम १० िषणसम्म कैद र एक लािसम्म
जररिाना िुने, एकभन्दा बढी अं ि िुने अं िमध्ये एक मार अङ्गभङ्ग भएकोमा सोको आधा
सजाय िुने व्यितथा रिे को छ।

10

वप एस ए वपल्लइज वक्रनमनल ल, पूि ण उधृि, एघारौ सं तकरर्, पृष्ठ ६४०।
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इ. िेजाब लिायिका रसायननक पदाथणको प्रयोिबाट कुरुप बनाउने
ु ी ऐन कुटवपटको मिलको १४ क नं. मा िेजाि िा त्यतिै प्रकारका पदाथणको
मुलक
प्रयोिबाट कुरुप बनाउने कायणलाई कसुर माननएको छ। सं वििामा (दफा १९३) सो व्यव्तथा
भन्दा केिी फरावकलो व्यव्तथा िररएको छः रासायननक, जैविक िा नबषालु पदाथणको प्रयोि
िरी वपडा िराउने िा कुरुप पाने कायणलाई समेवटएको छ।
ु ी
सजायमा घटबढ भएकोः कैदको िकमा घटी र जररिाना थप भएको छ। मुलक
ऐनमा ३ िषणदेक्ति ८ िषण सम्म कैद र ५० िजार रुपैयादे क्ति १ लाि ५० िजारसम्म
जररिाना िुने व्यव्तथा रिे को छ भने सं वििाको दफामा ३ िषण दे क्ति ५ िषणसम्म कैद र ५०
िजारदे क्ति ३ लािसम्म जररिाना िुने व्यव्तथा रिे को छ। जररिानाको पूरै रकम वपनडिलाई
क्षनिपूनिण ददने व्यव्तथा कायमै रिेको छ।
ई. आिेशप्रेररि कुटवपट र अङ्गभङ्ग
यो कसुर ज्यानसम्बन्धी मिलको जतिै ननयिपूिक
ण
कुटवपट िा अङ्गभङ्ग िरे को
अपिादको रुपमा रिेको छ। कुटवपट िा अङ्गभङ्ग ननयिपूिक
ण
नै भएको िर उत्तेजनामा
आत्म सं यम िुमाएको कारर्ले कुटवपट िा अङ्गभङ्ग भएको िा ननजी अनधकारको सीमा नाघन
िएको िा एकाएक उठे को रीसको आिेिमा कुटवपट िा अङ्गभङ्ग भएकोमा सजाय कम िुने
व्यितथा रिेको छ।
उ. लापरिािीपूर्ण काम िरी िा िेलचक्रयाई िरी कुटवपट िने
यसमा, ज्यानसम्बन्धी मिलको जतिै लापरबािी िा िेलचेक्रयााँइ िरी कुटवपट िा
अङ्गभङ्ग िने कायणलाई कसुर माननएको छ। लापरबािी िा िेलचेक्रयााँइको पररभाषा िररएको
छै न। यसबाट, जुनसुकै रुपबाट पनन कुटवपट िा अङ्गभङ्ग िनण ननषेध िररएको दे क्तिन्छ।
ऊ. आपरानधक बल
क. कुटवपट अन्ििणि आपरानधक बलको कसुर पूर्ि
ण ः नयााँ कसुर िो। यो कसुरमा अं ग्रज
े ी
कानूनको

"एसल्ट" र "ब्याट्री" दुिै कसुरिरूलाई समेवटएको छ। अं ग्रज
े ी कानूनमा

कसै लाई आफू उपर ित्काल िैर कानूनी रुपमा आक्रमर् िुन लािेको छ भन्ने
डररासमा पाने कायणलाई एसल्ट माननन्छ। उदािरर्को लानि कसै लाई विकाणउन िोज्नु,
मुड्की उठाउनु। इसारा शब्दबाट पनन एसल्ट िुन सक्छ। कसै को शरीरमा िातिविक
ु ाई ब्याट्री माननन्छ।11 सं वििामा दे िायका कायणलाई
रुपमा ितिक्षेप िा आक्रमर् िुनल
आपरानधक बलको कसुर माननएको छः

11

मीथ एनड िोिनस वक्रनमनल ल पूि ण उधृि पृष्ठ ६२१,६२३।
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कसै लाई आफू उपर बल प्रयोि िुन लािेको छ भनी रनसि पाने , धम्की ददने,
ु िने िा सोको उद्योि िने,
जोरजुलम



कुनै व्यक्ति िा ननजको पररिार िा सम्पक्तत्तलाई क्षनि पुयाणउने डर, रास उत्पन्न
िराउने िा क्तझझ्याउने ननयिले िा सो िुन सक्छ भन्ने जानी जानी बल प्रयोि िने



कुनै कसुर िने ननयिले बल प्रयोि िने।

ि. पविलो कसुरलाई अं ग्रज
े ी कानूनको एसल्ट मान्न सवकन्छ। यसमा िातिविक रुपमा बल
प्रयोि भएको िुाँदैन। बल प्रयोि िुन्छ भनी डररास मार दे िाइन्छ। पनछल्ला दुईिटा
कसुरलाई ब्याट्री मान्न सवकन्छ। यसमा िातिविक रुपमा बल प्रयोि िुन्छ।
ि. अं ग्रज
े ी कानूनमा एसल्टले व्यक्तिलाई बल प्रयोि िुन्छ भन्ने डररास दे िाउने कायण
जननन्छ। सं वििामा सम्पक्तत्तलाई क्षनि पुयाणउने, डर दे िाउने कायणलाई समेि आपरानधक
बल माननएको छ।
घ. सं वििामा बलको पररभाषा िररएको छै न। यो सामान्य अथणमा प्रयोि भएको छ। ।
भारिीय दण्ड सं वििामा बलको पररभाषा भएिापनन सोलाई अनािश्यक ठानी िटाउन
सुझाि ददइएको छ।
ङ. सम्बक्तन्धि विषयको क्तशक्षर्, प्रक्तशक्षर्, िानलम दददा, अनभनय िदाण, उपचार िदाण भलाई िुने
वकनसमले मन्जुरी नलई बल प्रयोि िदाण िा कुनै िेलमा तिभाविक प्रकृनिको बल प्रयोि
िदाण आपरानधक बल िुाँदैन।
ऋ. आपरानधक बल र कुटवपटमा फरकः12


आपरानधक बलमा बल प्रयोि िने डररास मुख्य कुरा िुन्छ। बल प्रयोि िुन पनन
सक्छ निुनपनन सक्छ। सामान्य रुपमा कसै लाई ननजको मन्जुरी विना छु ाँ दापनन
आपरानधक बल िुन सक्छ।



आपरानधक बलबाट कसै लाई घाउचोट लािेमा िा वपडा भएमा त्यो कुटवपट िुन्छ।



यस दफामा िलको िातिविक प्रयोिलाई पनन आपरानधक बल माननएकोेेले सामान्य
कुटवपट र यो कसुर दोिोररन सक्ने दे क्तिन्छ।

12

वप एस ए वपल्लाइज वक्रनमनल ल ,पूि ण उधृि, एघारौ सं सकरर् , पृष्ठ ६६१,६६१।
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५.

िैर कानूनी थुना (पररच्छे द १५)
यो कसुर व्यक्तिको िैयक्तिक तििन्रिा कानून बमोक्तजमबािेक अपिरर् िनण निुने
ु ी ऐनको िेररिसं ि थुन्दाको मिलको पररमाक्तजि
नसद्धान्िमा आधाररि छ। यो कसुर मुलक
ण रुप
िो। पररच्छे दमा नयााँ कसुरिरू रिेका छन िी ननम्न छनः
क. कानून बमोक्तजम बािे क कसै लाई बदननयिपूिक
ण थुनामा राख्ने िा राख्न लिाउने,
ि. अनधकार प्राप्त व्यक्तिले बािे क अरु कसै ले कसै को आिािमनमा अबरोध िने,
ि. कानून बमोक्तजम थुनामा राख्ने अनधकार प्राप्त अनधकारीले थुनामा राख्दा कानूनबमोक्तजम
प्राप्त िुने सुविधा नददने, थुनामा राक्तिएको ठाउाँमा उपलब्ध न्यूनिम मानिोक्तचि सुविधा
नददने,
घ. कानून बमोक्तजम थुनामा रिेको व्यक्तिलाई छोड्न अनधकारप्राप्त अनधकारीले आदे श प्राप्त
भएपनछ थुनामुि निने,
ङ. कसै लाई थुनामा राख्दा ननज थुननएको ठाउाँको जानकारी निुने िा पत्ता नलाग्ने िरी
थुनामा राख्ने।

६.

व्यक्ति बेपत्ता पाने कसुरः (पररच्छे द १६)
प्रतिुि कसुर नेपालका सन्दभणमा ननिान्ि नयााँ िो। यसले राज्य िा राज्यका ननकाय र
िैरराज्य पक्षीय व्यक्ति र सङ्गदठि सं तथाले व्यक्तिलाई मनमानी रुपमा पक्राउ िने, पक्राउ भएका
िा थुनामा रिेकालाई सम्बक्तन्धि ननकायमा पेश निने,अपिरर् िने, कब्जा िा ननयन्रण्मा नलने,
त्यतिा व्यक्तिलाई आफन्िसाँि भेटघाट िनण नददने कायणलाई कसुर मानी व्यक्तिको िैयक्तिक
तििन्रिा सं रक्षर् िरे को छ। व्यक्तिलाई पक्राउ िने , थुनामा राख्ने, अपिरर् िने िा िैयक्तिक
तििन्रिा अपिरर् िने अन्य कायणलाई बेपत्ता पाने कायण माननएको छ। कसुर िनेलाई मार
िोइन कसुर भएको थािा पाइ उपेक्षा िने िा सोलाई रोकथाम निने मानथल्ला अनधकारीलाई
समेि सजायको भािीदार बनाइएको छ।
ु
यो व्यव्तथा सं यि
राष्ट्रसं घको मिासभाद्धारा सन २००६ को नडसमेबर २० मा पाररि
इन्टरनेशनल कन्भेन्सन फर द प्रोटे क्सन अफ अल पसणन्स ्म इन्फोसणड नडसएवपएरान्समा
आधाररि रिे को छ। यो मिासक्तन्ध अन्ििणि पक्ष राज्यको दावयत्ि दे िाय बमोक्तजमको रिेको छः
क. बेपत्ता पाने कायणलाई कसुरको रुपमा ननषेध िने,
ि. बेपत्ता भएको सम्बन्धी उजुरी र क्तशकायिलाई अनुसन्धान िने,
ि. दोषीलाई सजाय िने ।
सं वििाले सोिी दावयत्ि कायाणन्ियन िरे को छ।
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व्यक्ति बेपत्ता पाने कायणको पररभाषाः
क. राज्यको ननकायिरू (तटे ट सेक्टर) का सम्बन्धमा


पक्राउ

िरे का, थुनामा

रािेका

िा

अन्य

कुनै

वकनसमले

ननयन्रर्मा

नलएका

(तििन्रिाबाट बक्तिि िररएका) व्यक्तिलाई २४ घण्टानभर मुद्दा िेने अनधकारी समक्ष
उपक्ततथि निराउने,


त्यतिा व्यक्तििरूसाँि सरोकारिालालाई भेटघाट िनण नददने,



त्यतिा व्यक्तििरूलाई किााँ र कसरी र कुन अितथामा राक्तिएको छ भन्ने जानकारी
नददने,



राज्यका ननकायिरू भन्नाले कानून बमोक्तजम पक्राउ िनण, अनुसन्धान िनण, कानुंन
कायाणन्ियन िनण अक्तख्ियारी पाएको व्यक्ति र सुरक्षाकमीलाई जनाउने।

ि. िैर राज्य पक्षका सम्बन्धमाः


कुनै व्यक्तिलाई अपिरर् िरी, कब्जा िा ननयन्रर्मा नलइ ननजको िैयक्तिक तििन्रिा
बक्तिि िने ,



सोको कारर् िथा ननजलाई किााँ कसरी र कुन अितथामा राक्तिएको छ भनी
सरोकारिालालाई जानकारी नददने,



िैर राज्य पक्ष भन्नाले कुनै व्यक्ति, सं िठन, सङ्गदठि सं तथा िा असङ्गदठि समूिलाई
जनाउने।

ि. कसुरको मुख्य कसुरदार माननने व्यक्तििरुः


राज्यको ननकायका िकमा, पक्राउ िनण, थुनामा राख्न िा ननयन्रर्मा नलन आदे श ददने
व्यक्ति,



त्यतिो आदे श कायाणन्ियन िने व्यक्ति,



सािणजननक पद धारर् िरे को व्यक्ति िा सङ्गठनको क्तजम्मेिार व्यक्तिको आदे श िा
ननदे शनबमोक्तजम भएको रिेछ भने त्यतिो आदे श िा ननदे शन ददने व्यक्ति,



िैर राज्य पक्षका िकमा सोको क्तजम्मेिार व्यक्तिको आदे श िा ननदे शनबमोक्तजम भएको
रिेछ भने त्यतिो आदे श िा ननदे शन ददने व्यक्ति

घ. कसुरदार माननने थप व्यक्तििरुः

70 | दे िानी िथा फौजदारी संवििा स्रोि सामग्री, २०७५

सं वििामा आदे श ददने र कायाणन्ियन िने व्यक्तिका अनिररि अन्य व्यक्तििरूलाई
पनन कसुरदार माननएको छः। िी िुनः


मानथल्लो अनधकारी, आफू मािििका पदानधकारी, ननकाय िा समूिले व्यक्ति बेपत्ता पाने
कायण िनण िराउन लािेको थािा पाएर पनन सोको उपेक्षा िने िा सो कायणलाई रोक्न
आिश्यक उपाय अबलम्बन निने मानथल्लो अनधकारी,



सामूविक रुपमा व्यक्ति बेपत्ता पानेको िकमा सबै समान कसुरदार,



सं वििामा भएको अन्य व्यव्तथा अनुसार उद्योि िने र मनियार समेि।
व्यक्ति बेपत्ता पाने कसुरको पररभाषा उि मिासक्तन्धको धारा २ मा रिेको व्यक्ति

बेपत्ता पाने कायणको पररभाषा बमोक्तजम रिे को छ। िैर राज्य पक्षका िकमा मिासक्तन्ध भन्दा
फरावकलो रिे को छः मिासक्तन्धमा िैर राज्य पक्षका िकमा राज्यको तिीकृनि, समथणन िा
मौन समथणनमा िररएको िुनपु ने व्यव्तथा रिेको छ भने सं वििामा त्यतिो व्यव्तथा नभइ
राज्यको समथणन, तिीकृिी िा मौन समथणन बीना िने कायणलाई समेवटएको छ। व्यक्ति बेपत्ता
पाने कसुर सरकारिादी भई चल्ने मुद्दाको रुपमा रिेको छ।
नजीरः राजेन्रप्रसाद ढकालको िकमा रविन्रप्रसाद ढकाल वि.नेपाल सरकार ने.का.प.
२०६४ नन नं ७८१७
७.

अपिरर् िथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर (पररच्छे द १७)
क. अपिरर् िथा शरीर बन्धक नलने कायण उमेर पुिेका माननसको मन्जुरी विना कसै लाई
एक ठाउाँबाट अको ठाउाँमा कुनै िररकाले जान बाध्य िराउने र उमेर नपुिेका िा
अशि िा िोस ठे िानमा नरिेका व्यक्तिका िकमा ननजको सं रक्षकको मन्जुरी बीना
ु ी
जिजणतिी अन्यर लाने कायण िो। सं वििाको दफा २११ मा भएको व्यव्तथा मुलक
ऐनको अपिरर् िथा शरीर बन्धक नलनेको मिलको १ नं. मा भएको व्यव्तथा नै िो।
सो नं. मा एकै नम्बरमा राक्तिएका कुरािरूलाई सं वििामा दुइिटा िण्ड िरी राक्तिएको
छ। बााँकी कुरािरू मोटामोटी रुपमा उिी छन।
ि. उमेर पुिेका व्यक्तिलाई ननजको मन्जुरी विना र उमेर नपुिेका र माननसक रुपमा
अतितथ व्यक्तिलाई ननजको सं रक्षकको मन्जुरी विना अननधकृि रुपम ननयन्रर्मा नलई
थुन्ने कायणलाई शरीर बन्धक माननन्छ। सं वििाको दफा २१२ मा भएको व्यव्तथा
ु ी अपिरर् िथा शरीर बन्धक नलनेको मिलको १ नं. कै व्यव्तथा लिभि उिी
मुलक
छ। न्यूनिम सजाय उिी (७ िषण) छ भने अनधकिम सजाय पन्र िषणबाट १२ िषणमा
झाररएको छ भने जररिाना घटे को छ।
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८.

करर्ी सम्बन्धी कसुर (पररच्छे द १८)
करर्ी सम्बन्धी कसुरमध्ये जिरजतिी करर्ी मविला विरुद्ध िुने जघन्य कसुर िो भने
ु ी ऐनमा रिे को प्रािधानिरू
मविलाको अक्ततमिा विरुद्धको कसुर िो। सं वििामा धेरै िदसम्म मुलक
नै रिेका छन। नयााँ कसुरको रुपमा पद, शक्ति, ओिदा, सं रक्षर् िा ननयन्रर्को आडमा िररने
करर्ीलाई कसुर माननएको छ। पररिनिणि प्रािधानिरू ननम्न छनः
क. बानलकाको उमेर १६ िषणबाट १८ िषण पुर्याइएको छ।
ि. जबजणतिी करर्ीको सजाय बृवद्ध िररएको छ र सजाय अत्यन्ि कडा पाररएको छ:
पविला र अविलेको सजाय दे िाय बमोक्तजम छ:
उमेर समूि

सं वििाको सजाय

ु ी ऐनको सजाय
मुलक

दश िषणभन्दा कम उमेरकी बानलका

सोह्र दे क्ति बीस िषणसम्म

दश दे क्ति पन्र िषण

दश िषण िा दश िषण भन्दा बढी चौध

चौध दे िी सोह्र िषण सम्म

आठ दे िी बाह्र िषण

बाह्र दे िी चौध बष

छ दे क्ति दश िषण

दश दे क्ति बाह्र िषण

पााँच दे क्ति आठ िषण

िषण भन्दा कम उमेरकी बानलकाः
चौध िषण िा चौधभन्दा बढी सोह्र िषण
भन्दा कम
सोह्र िषण िा सोह्र िषणभन्दा बढी अठार
िषण भन्दा कम
अठार

िषण

िा

अठार

िषण

भन्दा

साि दे क्ति दश िषण

मानथको मविला
बीस िषण िा सो बढी उमेरकी मविला


साि दे क्ति दश िषण

बैिाविक बलात्कारको सजायको विद्यमान न्यूनिम िद िीन िषण रिे कोमा सो िटाई पााँच
िषणसम्म कैद िुने व्यव्तथा रिे को छ। यसबाट अनधकिम सजाय उिी रिेपनन न्यूनिम
सजायको िद नभएकाले सजायमा लचकिा रिे को छ।

ि. करर्ी सम्बन्धी नयााँ कसुरिरुः पद, शक्ति, ओिदा, सं रक्षर् िा ननयन्रर्को आडमा िररने
करर्ीलाई कसुर माननएको छ। यसमा मविलाको मन्जुरीको अथण रिदै न। सिमनि भए पनन
पद, ओिदा, शक्ति, ननयन्रर्को प्रभािमा सिमनि ददएको माननन्छ। िी कसुरिरू ननम्न छनः
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कैद िा थुनामा रिे का व्यक्तिसाँि सरकारी कमणचारीले करर्ी िने िा करर्ी िनण
अरुलाई सं योि पारीददई करर्ी िराउने,



आफ्नो सं रक्षर्मा िा िेरविचारमा रिेका व्यक्तिसाँि करर्ी िने िा करर्ी िनण सियोि
िने,



िोस ठे िानमा नरिेको िा शारीररक िा माननसक रोि लािी उपचार िा पुनतथाणपना िने
सं तथामा रिेका व्यक्तिसं ि त्यतिो सं तथाका पदानधकारी िा कमणचारीले करर्ी िने,



त्यतिो करर्ी जिरजतिी भए जबरजतिी करर्ीको सजाय समेि िुने,



सरकारी िा ननजी कायाणलयमा कायणरि िा कुनै पेशािि िा ब्यिसावयक कामको लानि
सम्पकणमा रिेको व्यक्तिसाँि त्यतिो कायाणलयमा काम िने कमणचारी िा सेिा उपलब्ध
िराउने व्यक्तिले कायाणलयको काम िदाण िा सेिा उपलब्ध िराउदा करर्ी िने ।

घ. िदम्याद बढे कोः जिरजतिी करर्ीको कसुरको उजुर िने िदम्याद ६(छ) मविनाबाट एक
िषणसम्म पुर्याइएको छ।
ङ. िाडनािा करर्ीः िाडनािा करर्ी सम्बन्धमा सजाय दे िायबमोक्तजम बृवद्ध भएको छः


बाबु छोरीको बीचको करर्ी दश िषणबाट जन्मकैद।



सिोदर दददी बविनीलाई करर्ी िनेलाई दश िषणको कैदलाई अनधकिम् दश िषणसम्म
िरी न्यूनिम् ४ िषण राक्तिएको छ।

च. अन्यको िकमा सजाय केिी थपघट भएको छ।
९.

यौन दुव्यणििार (दफा २२४)
ु ी ऐन आशय करर्ीको मिलमा भएको व्यव्तथालाई सं वििामा यौन दुव्र्ययििारको
मुलक
ु ी ऐनका व्यव्तथा नै रिेिापनन
कसुरको रुपमा पररभावषि िररएको छ। मोटामोटी रुपमा मुलक
दे िायका कुरािरू नयााँ छनः
ु ी ऐनमा आशय करर्ी मविलाका िकमा मार सीनमि रिे कोमा सं वििामा यौन दुव्यणििार
क. मुलक
मविला पुरुष दुिैले एकअकाणलाई िने सक्ने,
ु ी ऐनमा पनि पत्नीबीच पनन आशय करर्ी िुन सक्ने सम्भािना रिे कोमा सं वििाले पनि
ि. मुलक
पत्नीबीच यौन दुव्यणििार निुने व्यव्तथा िरे को,
ि. अश्लील िा त्यतिै प्रकारका शब्द नबद्युिीय माध्यमबाट प्रयोि िरे मा समेि यौन दुव्यणबिार िुने
व्यव्तथा थप भएको छ।
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१०. बाल यौन दुरुपयोि (दफा २२५)
ु ी ऐनको जबरजतिी करर्ीको मिलको
बालयौन दुराचारको कसुर नयााँ िोइन। मुलक
९क मा बाल यौन दुराचार िने िराउने कायणलाई जबरजतिी करर्ी िरे सरिको कसुर
ु ी ऐनमा
माननएको छ। बाल यौन दुराचारमा एकिषण थप सजाय िुने व्यव्तथा रिे को छ। मुलक
के कतिो अितथामा बाल यौन दुराचार िुने िो सो अितथा वकटान छै न। सं वििामा बाल यौन
दुरुपयोि िुने अितथािरू ननधाणररि छन। मूलिः आशय करर्ीकै केिी अितथािरू रिेका छन।
करर्ीका आशयले बालबानलकालाई दे िायका कायण िने कायणलाई बाल यौन दुरुपयोि माननएको
छः
क. अतिभाविक रुपमा एकान्िमा लाने,
ि. यौन सम्बन्धी अङ्ग छु ने िा समात्ने िा छु न िा समात्न लिाउने,
ि. अन्य वकनसमको यौनजन्य व्यििार िने।
११. इलाज सम्बन्धी कसुर (पररच्छे द १९)
ु ी ऐनको इलाज िनेको
इलाज सम्बन्धी कसुर नयााँ कसुर िोइन। सं वििामा मुलक
मिलमा रिेका व्यव्तथालाई पररमाजणन िरी केिी नयााँ व्यव्तथािरू थप िररएका छन। प्रतिुि
व्यव्तथा र ज्यान सम्बन्धी पररच्छे दका व्यव्तथािरू उतिै उतिै रिे का छन। ज्यान सम्बन्धी
पररच्छे दका व्यव्तथािरू सिणसाधारर् लिायि क्तचवकत्सकले समेि सामान्य व्यक्तिको रुपमा
िरे को कायणका सम्बन्धमा लािू िुन्छन। प्रतिुि पररच्छे द क्तचवकत्सकले क्तचवकत्सकको िै नसयिमा
उपचार िदाण, क्तचरफार िदाण, औषनध नसफाररस िदाण ज्यान माने ननयिपूिक
ण , लापरिािी िा
िेलचेक्रयााँइ िरे लािू िुन्छन। मूलिः सं वििामा इलाज, औषनध विवक्र वििरर् र प्रयोिशाला
परीक्षर् प्रनििेदनलाई कसुर माननएको छ। इलाजका सम्बन्धमा दे िायका कायणलाई कसुर
माननएको छः
क. क्तचवकत्सा विषयमा ननधाणररि शैक्तक्षक योग्यिा िानसल िरी कानून बमोक्तजम इजाजिपर प्राप्त
निरी उपचार िने, क्तचरफार िने, औषनध िुिाउन िा िान नसफाररस िने। यसमा क्तचवकत्सक
लिायि ननसणङ्ग सेिा समेि पदणछन। परम्परािि रुपमा अन्य िररकाबाट अनुमनि िानसल
िरे का व्यक्तिलाई सानो निनो क्तचरफार िनण िा उपचार िनण छु ट रिेको छ।
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ि. क्तचवकत्सकले उपचार िदाण िा क्तचरफार िदाण ज्यान माने िा अङ्गभङ्ग िने ननयिले िा सो िुन
सक्छ भन्ने जानी जानी िा सो िुने मनानसि कारर् भएर उपचार िने िा क्तचरफार िने
कायणलाई कसूर माननएको छ। यसमा ज्यान मरे मा ज्यान मारे सरि र अङ्गभङ्ग भएमा अङ्गभङ्ग
िरे सरि सजाय िुन्छ।
ि. कुनै औषनध िुिाउाँदा िा िान नसफाररस िदाण ज्यान मनण िा अङ्गभङ्ग िुन सक्ने भन्ने
जानीजानी िा थािा पाउनु पने मनानसि कारर् िुाँदािुाँदै त्यतिो औषनध िुिाउने िा िान
नसफाररस िने। यसमा पनन ज्यान मरे मा ज्यान मारे सरि िा अङ्गभङ्ग भएमा अङ्गभङ्ग भए
सरि सजाय िुन्छ।
घ. ननयि, जानीजानी र थािा पाउनुपने मनानसि कारर् (विश्वास िनुप
ण ने कारर्) को पररभाषा
यसमा पनन रिेको छै न। यस सम्बन्धमा ज्यान सम्बन्धी मिलमा उल्लेक्तिि कुरािरू यसमा
पनन लािू िुन्छन।
ङ. लापरिािीपूिक
ण िा िेलचेकराई िरी उपचार िनण, औषनध िान नसफाररस िने िा क्तचरफार िने
कसुर िुन।
े
च. उपचार विनध, क्तचरफार िदाण औषनध परीक्षर् िदाण उमेर पुिेको व्यक्तिको र उमेर नपुिेको
व्यक्तिको िकमा ननजको सं रक्षकको मन्जुरी नलनुपने व्यव्तथा रिेको। यसबाट क्तचवकत्सकले
मानि शरीरमा जथाभािी परीक्षर् िनण नपाउने िुन्छ। सम्बक्तन्धि व्यक्ति िा ननजको
सं रक्षकलाई जानकारी ददएर िा मन्जुरी नलएर मार िनुप
ण ने िुन्छ।
१२. औषनध सम्बन्धी कसुरिरुः
प्रतिुि प्राबधानिरू नयााँ िुन। यी प्रािधानले औषनधको नबक्री वििरर्जन्य कायणलाई
विनभन्न अितथामा कसुर तथावपि िरे का छन। नि अितथािरू ननम्न छनः
क. मानब शरीरमा िम्भीर असर िुने कुनै लािू औषध, नबषादी िा जोक्तिमपूर्ण औषनध
इजाजि प्राप्त व्यक्तिको नसफाररस विना नबक्री वििरर् िने
ि. जानी जानी औषनधको असरलाई प्रभाि पाने िा िानीकारक िुने िरी नमसािट िने
िा नमसािट औषनध िा अरु ितिुलाई औषनध भनी उपचारको लानि ददने िा सेिन
िने िराउने, त्यतिो औषनधको प्रयोिको पररर्ाम तिरुप ज्यान मरे कोमा ज्यान मारे
सरि सजाय िुने र अितथा िे री ज्यान माने उद्योि, अङ्गभङ्गभएमा उद्योिको िकमा
ज्यान माने उद्योि सरि सजाय िुने, अङ्गभङ्ग िा शरीरको कुनै अङ्गको शक्ति क्षीर्
भएमा १० िषण सम्म कैद िा एक लाि रुपैयासम्म जररिाना िुने।
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ि. म्याद नाघेका औषनध नबक्री वििरर् िने िा पूि ण सािधानी अपनाई विक्री वििरर्
िनुण पने औषनध सािधानी नअपनाई नबक्री वििरर् िने
घ. एक वकनसमको औषनधलाई िाक्तत्िक रुपमा नभन्न अको औषनध िो भन्ने जानी जानी
िा थािा पाउनुपने मनानसब कारर् भई नबक्री िने।
१३. प्रयोिशाला परीक्षर्को झुठा प्रनििेदन ददनेः
यो कसुर नयााँ कसुर िो। प्रयोिशाला परीक्षर् तिात्य उपचारको लानि बसिुिि र
मुख्य आधार िुन्छ। त्यतिो परीक्षर्को सत्यिा र यथाथणिाबाट नै रोिको ननदान िनण,
औषधोपचारको कायण अिानड बढ्ने, औषनधको प्रयोि िुने िुनाले सो परीक्षर् सत्य, यथाथणपरक िुन
आिश्यक िुन्छ। सो निरी झुठा प्रनििेदन ददने कायणलाई दे िायबमोक्तजम कसुर माननएको छः
 मानि शरीरका विनभन्न ित्िको परीक्षर् िनण इजाजि प्राप्त व्यक्तिले प्रयोिशाला परीक्षर्
िदाण झुठा िा िलि प्रनििेदन ददने िा परीक्षर्बाट दे क्तिएको ि्यभन्दा फरक ि्य उल्लेि
िरी प्रनििेदन ददने।
 त्यतिो परीक्षर् प्रनििेदनको आधारमा उपचार िदाण, नसफाररस भएको औषनध सेिन िदाण िा
चीरफार िदाण व्यक्तिको मृत्यु भएमा िा अङ्गभङ्ग भएमा प्रनििेदन ददने व्यक्तिलाई ज्यान मरे
सरि िा अङ्गभङ्ग भएमा अङ्गभङ्ग िरे सरि सजाय िुने व्यव्तथा रिेको छ।

76 | दे िानी िथा फौजदारी संवििा स्रोि सामग्री, २०७५

राज्य तथा समाज विरुद्धका कसूर
- वकरण पौडेल
१. पररचय
ु ी ऐनलाई
नेपालको सामान्य कानूनको रूपमा २०२० सालदे खि चली आएको मुलक
प्रततस्थापन गने गरी अपराध सं विता समेतका ५ िटा कानून २०७४।६।३० गते राष्ट्रपततबाट
प्रमाणीकरण भए। यी पााँचिटा कानूनिरू तमतत २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू िुने छन्।
ु ी अपराध (सं विता) ऐन, २०७४, मुलक
ु ी फौजदारी
यी कानूनिरूमा फौजदारी तफफका कानून मुलक
कायफवितध (सं विता) ऐन, २०७४ एिं फौजदारी कसूर (सजाय तनधाफरण तथा कायाफन्ियन) ऐन,
् दे िानी विषय तफफका कानूनमा मुलक
ु ी दे िानी (सं विता) ऐन, २०७४ एिं मुलक
ु ी
२०७४ िुन।
् फौजदारी तफफको कानून मुलक
ु ी अपराध (सं विता)
दे िानी कायफवितध (सं विता) ऐन, २०७४ िुन।
ऐन, २०७४ मा प्रचतलत कानू नले कसूर मानेका केिी कसूरलाई समेवटएको छ भने केिी नयााँ
कसूरको बारे मा पतन यसमा व्यिस्था गररएको छ।
यस अपराध सं विताले वितभन्न प्रकृततका अपराधलाई एकै स्थानमा सं विताबद्ध गरे को छ।
ु ी ऐनको भाग ४ मा रिेका अपराधिरू
यी वितभन्न अपराधमध्ये कततपय अपराध िालको मुलक
छन्। कततपय अपराधिरूका सम्बन्धमा िाल छु ट्टाछु ट्टै ऐनमा व्यिस्था रिे को छ। यतत िुाँदािुाँदै
पतन यसमा धेरै अपराध समेवटन बााँकी रिेको छ। यसै ले यसमा कुनै िास कामलाई कुनै विशेष
ऐनद्वारा छु ट्टै कसूर मानी सजाय गने व्यिस्था भएको रिेछ भने त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा सोिी
ऐन लागू िुनेछ1 भतनएको छ। यस सं वितामा व्यिखस्थत वितभन्न प्रकारका कसूरिरू मध्ये राज्य
विरुद्धका कसूरिरू तथा समाज विरुद्धका कसूरिरूका सम्बन्धमा यस लेिाईमा छलफल गने
प्रयास गररएको छ।
२. सैद्धाखन्तक अिधारणा
आपरातधक कानून अन्तरगत स्पष्ट तररकाले पररभावषत गररएको, तनषेध गररएको र सजाय
िुने तथा सामाखजक रूपमा िातनकारक िा ितरा मातनएको काम मनसाय पूिक
फ
गनुफ अपराध
िो2। अको शब्दमा, कुनै दे शको सािफजतनक कानूनले गनफ िा नगनफ भतनएका काम नगनुफ िा गनुफ
अपराध िा कसूर िो। कुन काम अपराध िो र कुन काम अपराध िोइन भन्ने कुराको तनधाफरण


1
2

नायब मिान्यायातधिक्ता, मिान्यायातधिक्ताको कायाफलय।

ु ी अपराध (सं विता) ऐन, २०७४ को दफा ५।
मुलक

https://www.britannica.com/topic/crime-law (िेररएको तमततिः २०७४।१२।१५)।
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िरे क दे शको आ आफ्नै कानूनले गने गछफ। यसकारण कुनै दे शमा कुनै समयमा अपराध
मातनएको काम कालान्तरमा त्यिी दे शमा अपराध नमातनन सक्छ भने एउटा दे शमा अपराध
मातनने काम अको दे शमा अपराध नमातनन सक्छ।
आपरातधक कानूनमा अपराधले पाने प्रभािका आधारमा अपराधलाई वितभन्न समूिमा
विभाजन गने गररन्छ।
क) केिी मुख्य िगीकरण यस प्रकार गररएको पाइन्छिः व्यखक्त विरुद्धका अपराध, सम्पखि सम्बन्धी
अपराध, समाज विरुद्धका अपराध, राज्य विरुद्धका अपराध, आतथफक अपराध आदद3 .
ि) राज्य विरुद्धका कसूरिः दे श, सािफभौमसिा, अिण्डता, रावष्ट्रय एकता विरुद्धका लगायत तमत्र
राष्ट्रका विरुद्ध गररने अपराध राज्य विरुद्धका कसूर अन्तरगत पदफछन्। राजतन्त्र रिेका
दे शमा राजतन्त्रको स्िरूपका आधारमा राजा तथा राजपररिारका विरुद्ध गररने कसू रलाई पतन
यसै कसूर अन्तरगत राखिएको िुन्छ।4 राजतन्त्र नरिे का दे शमा पतन राष्ट्रप्रमुि विरुद्ध गररने
्
अपराध यसै िगफमा पछफन।
ग) समाज विरुद्धका कसूरिः िास व्यखक्त विरुद्ध लखित नरिे का तर समाजमा अव्यिस्था,
अखस्थरता उत्पन्न गने तथा सामाखजक नैततकता विरुद्धका अपराध समाज विरुद्धका कसूर
्
िुन।
यी कसूर गनेले तनजी िा सािफजतनक सम्पखिको िातन नोक्सानी गछफन ् भने पतन
कसूरदारको उद्देश्य आफूलाई आतथफक लाभ गने िुाँदैन। एउटा व्यखक्तलाई नभई समग्र
् 5
समाजमा अपराधको प्रभाि छाड्ने अपराधिरू यस िगफमा पछफन।

3

ु
सं यक्त
राज्य अमेररकाको सं खिय अनुसन्धान विभागको Uniform Crime Reporting (UCR) Program अन्तरगतको National

Incident-Based Reporting System (NIBRS) मा गरे को अपराधको िगीकरण यसप्रकार रिेको छ।
 Crimes against Persons, e.g., murder, rape, and assault, are those whose victims are always individuals.
 Crimes against Property, e.g., robbery, bribery, and burglary, are to obtain money, property, or some other benefit.
 Crimes against Society, e.g., gambling, prostitution, and drug violations, represent society’s prohibition against
engaging in certain types of activity; they are typically victimless crimes in which property is not the object.
सोतMhttps://ucr.fbi.gov/nibrs/2012/resources/crimes-against-persons-property-and-society (िेररएको तमततिः
२०७४।१२।५)।

अन्तररावष्ट्रय प्रिरी संगठनले अपराधलाई आतथफक अपराध, िेलकुदसाँग सम्बखन्धत अपराध भन्ने आधारमा समेत िगीकरण
गरे को

छ।

विस्तृत

जानकारीका

लातग

स्रोतिःhttps://www.interpol.int/Crime-areas/Financial-crime/Financial-

crime(िेररएको तमततिः २०७४।१२।५)। https://www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-in-sport/Integrity-in-sport
(िेररएको तमततिः २०७४।१२।५)

4

नेपालको राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ का व्यिस्था तथा राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को

5

यस लेिाइमा समाज विरुद्धका कसूर शीषफक अन्तरगत समाज विरुद्धका कसूर लगायत अन्य कसूरका बारे मा पतन चचाफ

२०६६ सालमा भएको सं शोधन पूिक
फ ा व्यिस्थाको अन्तर ।

गररएको छ । यस लेिाइमा गररएको िगीकरण २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू िुने गरी आएका सं विताको प्रखशिण
कायफक्रमका लातग रावष्ट्रय न्यावयक प्रततष्ठानबाट तयार गररएको पाठ्यक्रममा आधाररत रिेको छ ।
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३. मौजुदा कानूनी व्यिस्था
क) राज्य विरुद्धका कसूरिः राज्य विरुद्धको कसूरका सम्बन्धमा िाल प्रचलनमा रिेको कानू न
राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ िो। यस ऐनमा राष्ट्र विप्लि, राजद्रोि र
तमत्रराष्ट्र प्रतत विद्रोिका कामलाई कसूर भनी ती कायफ गरे मा िुने सजायको व्यिस्था गररएको
छ। यो ऐन बािे क नेपाल विरुद्ध गररने कामलाई कसूर भनी सजायको व्यिस्था गररएको
ऐन जासुसी ऐन, २०१८ िो। जासुसी ऐनले नेपालको सै तनक खस्थतत, सामररक व्यिस्था र
आन्तररक सुरिाको सूचना तथा गोप्य सरकारी कागजात विदे शी राष्ट्रको वितका लातग कुनै
व्यखक्तलाई ददने कामलाई कसूर मानी सजायको व्यिस्था गरे को छ।
ि) समाज विरुद्धका कसूरिः प्रचतलत नेपाल कानूनमा समाज विरुद्धका कसूर वितभन्न ऐनमा
छररएर रिे का छन्। यी कसूरलाई व्यिखस्थत गनफ बनेका ऐन केिी सािफजतनक (अपराध र
सजाय) ऐन, २०२७, जुिा ऐन, २०२०, तभिा माग्ने (तनषेध) ऐन, २०१८ र लागू औषध
(तनयन्त्रण) ऐन, २०३३ छन्। यसै गरी अको प्रकृततका यस िगफका कसूरलाई सम्बोधन गनफ
िातिततयार तथा िरिजाना सम्बन्धी ऐन, २०१९, विष्फोटक पदाथफ ऐन, २०१८ रिेका
छन्। यसै गरी केिी फरक प्रकृततका कसूरिरूका लातग फरक फरक ऐन प्रचलनमा रिेका
छन्। जो तनम्न अनुसार छन्िः


जाततपाततको आधारमा छु िाछु त िा अन्य भेदभािपूणफ व्यििार गने कसूरका
सम्बन्धमा जातीय भेदभाि तथा छु िाछु त (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८,



बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाई अपमानजनक िा अमानिीय व्यििार गने कसूरका
लातग बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२,



वििािमा िुने लेनदे न सम्बन्धी कसूरका लातग सामाखजक व्यििार (सुधार) ऐन,
२०३३,



प्रयोग भै सकेको िुलाक वटकट प्रयोग गरे को कसूरका सम्बन्धमा तथा िुलाक
वटकटमा लगाइएको सरकारी खचन्ि मेटेको कसूरका सम्बन्धमा िुलाक ऐन, २०१९,



स्टाण्डडफ नाप तौल िा नाप्ने तौलने यन्त्र जाली िा िटी ब ी बनाए िा बनाउन
लगाएको िा जाली िा िटी ब ी नाप तौल िा तौलने यन्त्र जानी जानी व्यििार
गरे को िा व्यििार गने उद्देश्यले रािेको िा तबक्री गरे गराएको िा स्टाण्डडफ नाप
तौल िा नाप्ने तौलने यन्त्र लगाउने छाप टााँचा जाली बनाएको िा बनाउन
79
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लगाएको िा रािेको िा नाप िा तौल िा नाप्ने िा तौलने यन्त्रको छाप तबगारी
जाली टााँचा लगाएको िा लगाउन लाएको कसूरका लातग स्टान्डडफ नापतौल ऐन,
२०२५,


दूवषत िाद्य पदाथफ िा न्यूनस्तरको िाद्य पदाथफको उत्पादन तथा विक्री वितरण गने
तथा

ााँटी झुक्याई िाद्य पदाथफ विक्री गने कसूरका सम्बन्धमा िाद्य ऐन, २०२३।

ु ी ऐनमा व्यिस्था रिेको छिः
उपयुक्त
फ व्यिस्था बािेक तनम्न कसूरका सम्बन्धमा मुलक


धमफ पररितफन गराउने



इलाज सम्बन्धी कसूर



दास बनाउने



बन्धक बनाउने िा बााँधा राख्ने



िोटा मुद्रा बनाउने तथा िोटा मुद्रा चलन गने (यस कसूरका सम्बन्धमा नेपाल
राष्ट्र बैं क ऐन, २०५८ ले पतन व्यिस्था गरे को छ।)



गाई, गोरु माने िा कुट्ने



बाल वििाि गने



ििुवििाि गने

४. नयााँ कानूनी व्यिस्था
ु ी अपराध (सं विता) ऐन, २०७४ मा वितभन्न प्रकारका कसूरलाई सं विताबद्ध गदाफ
मुलक
कसूरिरूलाई वितभन्न शीषफकमा बााँतडएको छ। यस लेिाइमा राज्य विरुद्धका कसूर अन्तरगत यस
सं विताको पररच्छे द १ मा दफा ४९ दे खि दफा ५८ सम्म व्यिस्था रिे का कसूरिरूका बारे मा
चचाफ गररएको छ। यसै गरी समाज विरुद्धका कसूर अन्तरगत तनम्न भाग २ पररच्छे द तथा
दफािरूमा रिे का तनम्न कसूरिरूका सम्बन्धमा चचाफ गररएको छिः \
क्र. सं.

पररच्छे द

दफा (दे खि—सम्म)

कसूरिरू

१

२

६०—७४ सम्म

सािफजतनक शाखन्त विरुद्धको कसूर

२

५

१०४—१२८

सािफजतनक वित, स्िास््य, सुरिा, सुविधा र नैततकता

सम्म

विरुद्धका कसूर

३

६

१२९–१३७ सम्म

िातिततयार तथा िरिजाना सम्बन्धी कसूर

४

७

१३८–१४६ सम्म

विष्फोटक पदाथफ सम्बन्धी कसू र

५

८

१४७–१५४ सम्म

रावष्ट्रय तथा सािफजतनक सम्पदा विरुद्धका कसूर

६

९

१५५–१५९ सम्म

धमफ सम्बन्धी कसूर

७

१०

१६०–१७० सम्म

भेदभाि तथा अन्य अपमानजन्य व्यििार सम्बन्धी
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कसूर
८

११

१७१–१७६ सम्म

वििाि सम्बन्धी कसूर

९

२२

२५६–२६६ सम्म

मुद्रा सम्बन्धी कसूर

१०

२३

२६७—२७२

वटकट सम्बन्धी कसूर

सम्म
११

२४

२७३–२७५ सम्म

नापतौल सम्बन्धी कसूर

१२

२७

२८९–२९२ सम्म

पशुपिी सम्बन्धी कसूर

क) राज्य विरुद्धका कसूरिः अपराध सं विताले राज्य विरुद्धको कसू रका बारे मा व्यिस्था गदाफ िाल
प्रचतलत राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ ले कसूर मानेका राष्ट्र विप्लि,
राजद्रोि तथा तमत्रराष्ट्र प्रतत विद्रोिका कसूरलाई तथा िाल प्रचतलत जासूसी ऐन, २०१८ ले
कसूर मानेको जासूसीलाई कसू र मानेको छ। यी कसूर मध्ये कुनै कसूरिरू िाल प्रचतलत
रूपमा नै राखिएका छन् भने कुनै सामान्य फरक रूपमा राखिएका छन्।
उपरोक्त कसूरिरू बािेक यस शीषफक अन्तरगत तनम्न नयााँ कसूरिरू पतन राखिएका छन्।
अ) राष्ट्रवित प्रततकूल िुने कुनै काम गने िा गराउने

6

 यस अन्तरगत तनम्न कामलाई राष्ट्रवित प्रततकूल काम भतनएको छिः

 नेपालको स्ितन्त्रता, सािफभौमसिा, भौगोतलक िा प्रादे खशक अिण्डता, रावष्ट्रयता,
स्िाधीनता, स्िातभमान िा नेपालको अन्तराफवष्ट्रय छवि उपर अपमान िुन,े
िोच्याउने िा िृणा िा द्वैष फैलाउने,
ु साँग सिमतत
 नेपालको अन्तराफवष्ट्रय सीमा अततक्रमण गने िा तछमेकी मुलक
भएको अिस्थामा बािेक सीमास्तम्भ िटाउने िा सीमास्तम्भ राखिएको ठाउाँ
पररितफन गने िा नेपालको भौगोतलक िा प्रादे खशक अिण्डता उपर प्रततकूल िुने
गरी सीमास्तम्भ पररितफन गने ।
 नेपालको प्रतततनतधत्ि गरी प्रततस्पधाफ गनफ कुनै िेल िेल्ने नेपाली िेलाडी िा
िेलाडीिरूको समूिले त्यस्तो िेलको प्रततस्पधाफबाट आउने स्िाभाविक पररणामलाई
प्रततकूल िुने गरी तमलोमतोमा िा कसै को प्रलोभनमा िा कुनै बाजी खजताउने िा

6

ु ी अपराध (सं विता) ऐन, २०७४ को दफा ५१।
मुलक
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िराउने गरी त्यस्तो िेल िेल्ने िा िेलाउने कामलाई रावष्ट्रय वित विरुद्धको कसूर
भएको मातनने भतनएको छ।
आ) जाततित्या (जेनोसाइड) गनुफ िा गराउनु

7

कुनै जात, जातत, सम्प्रदाय िा धातमफक समूिको अखस्तत्ि पूणफ िा आंखशक रुपमा
विनाश गने तनयतले दे िायको कुनै काम गरे मा िा त्यसको उद्योग िा षडयन्त्र गरे मा
जाततित्याको कसूर गरे को मातनने व्यिस्था यस सं विताले गरे को8 छिः
 एकै पटक िा पटकपटक गरी त्यस्तो समूिका सदस्यिरूको योजनाबद्ध रुपमा
आमित्या गरे मा,
 एकै पटक िा पटकपटक गरी योजनाबद्ध रुपमा त्यस्तो समूिका सदस्यिरूको
शारीररक अङ्गभङ्ग गरे मा िा तनजिरूलाई शारीररक िा मानतसक अशक्त बनाएमा,
ाँ लन
 त्यस्तो समूिका सदस्यिरूको पूणफ िा आंखशक रुपमा भौततक विनाश िुने आक
गरी त्यस्ता सदस्यिरूले प्रयोग गने पानी, िाद्यान्न, इन्धन, औषतध जस्ता अत्यािश्यक
िस्तुको आपूततफ िा आिागमनमा अिरोध गरी त्यस्ता समूिका सदस्यको जीिन
यापनका शतफिरूलाई तनयोखजत रुपमा कष्टप्रद बनाएमा,
 स्िे]च्छाले अपनाएको पररिार तनयोजनका साधन प्रयोग गरे कोमा बािे क त्यस्ता
समूितभत्र

खशशुिरूको

जन्म

रोक्ने

तनयतले

त्यस्ता

समूिका

सदस्यिरूलाई

जबरजस्ती गभफ तनरोधक उपाय अपनाउन बाध्य पाररएमा,
 त्यस्ता समूिबाट जखन्मएका बालबातलकालाई जबरजस्ती अको समूिमा िस्तान्तरण
गरे मा।
यस सं वितामा गररएको जाततित्याको यो पररषाभा यस सम्बन्धी अन्तराफवष्ट्रय
पररभाषामा आधाररत रिे को दे खिन्छ।9

7
8
9

ऐजन‚ दफा ५२।
ऐजन‚ दफा ५२ को उपदफा (२)।
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Approved and proposed for signature and
ratification or accession by General Assembly resolution 260 A (III) of 9 December 1948, Entry into force: 12 January
1951
Article II
In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in
part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:
(a) Killing members of the group; (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in
part; (d) Imposing measures intended to prevent births within the group; (e) Forcibly transferring children of the group
to another group.
Article III
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जाततित्याको कसूर कुनै व्यखक्त िा कुनै सङ्गदठत िा असङ्गदठत समूिको आदे श
िा तनदे शनबाट भएको रिेछ भने त्यस्तो तनदे शन ददने व्यखक्त िा त्यस्तो समूिको
खजम्मेिार व्यखक्त िा व्यखक्तिरूलाई मुख्य कसूरदार सरि सजाय िुने व्यिस्था यस
सं विताले गरे को छ। यो कसूर सामूविक रुपमा िा वितभन्न व्यखक्तिरूको सं लग्नतामा
भएको रिेछ भने त्यस्तो कसूरमा सं लग्न प्रत्येक व्यखक्त समान रुपमा कसूरदार
मातनन्छ। यो कसूर गने कुनै व्यखक्तले सािफजतनक पद धारण गरे को भए तनजले
आफूभन्दा मातथको अतधकारीको आदे श पालना गने िा कानून र व्यिस्था कायम गने
िा कानून कायाफन्ियन गने तसलतसलामा त्यस्तो कसूर भएको दाबी तलन सक्दै न र तनजले
त्यस्तो दािी तलएको आधारमा सजायबाट छु ट िा उन्मुखक्त पाउाँदैन।
इ) नेपाल विरुद्व युद्ध गने िा नेपालसाँग युद्धमा सं लग्न राज्यका सेनालाई सिायता गने10
ई) सैतनक िा प्रिरीलाई भडकाउने

11

उ) राष्ट्रपतत उपर आक्रमण गने12: यस अन्तरगत नेपालको राष्ट्रपततको ज्यान तलने िा ज्यान
तलने उद्योग गने, कुनै वकतसमले अपिरण गने िा गराउने िा तनजको शरीर बन्धक तलने
िा तलन लगाउने तथा कुनै वकतसमले आक्रमण गने िा गराउने काम पदफछन्।
ऊ) राष्ट्रपतत िा सं सदलाई धम्की ददने13: यसमा प्रयोग भएको सं सद भन्ने शब्दले नेपालको
सं विधान बमोखजमको सङ्घीय सं सद र प्रदे श सभालाई जनाउाँछ।
ि) समाज विरुद्धका कसूरिः मातथ उल्लेि गररए झैँ यस मूल शीषफक अन्तरगत वितभन्न कसूरका
बारे मा वितभन्न उपशीषफकमा चचाफ गररएको छ। यस अन्तरगत चचाफ गररएका केिी कसूरिरू
प्रचतलत नेपाल कानूनले कसूर मानेका कसूर नै परे का छन् भने केिी तबलकुल नयााँ
कसूरिरू छन्। प्रचतलत कानू न अनुसार कायम भैरिे का कसूर तथा यस सं विताले कायम
गरे का कसूरका सम्बन्धमा सम्बखन्धत कसूरका बारे मा चचाफ गदाफ छु ट्टाछु ट्टै उल्लेि गररनेछ।

The following acts shall be punishable:
(a) Genocide; (b) Conspiracy to commit genocide; (c) Direct and public incitement to commit genocide;
(d) Attempt to commit genocide;
e) Complicity in genocide.
स्रोत: http://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.html (िेररएको तमतत: २०७४।१२।५)
10
11
12
13

ु ी अपराध (सं विता) ऐन, २०७४ को दफा ५३।
मुलक

ऐजन‚ दफा ५४।

ऐजन‚ दफा ५७।

ऐजन‚ दफा ५८।
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अ) सािफजतनक शाखन्त विरुद्धको कसूरिः प्रचतलत केिी सािफजतनक (अपराध र सजाय) ऐन,
२०२७ ले तनषेध गरे का केिी कसूरिरू14 यस िगफ अन्तरगत परे का छन्। यस सं विताले
िाल कसूर मातनएका केिी कामलाई फरक तररकाले व्यिस्था गरे को छ भने केिी नयााँ
कसूरिरू पतन यस अन्तरगत रािेको छ। यस िगफ अन्तरगत पने कसूरिरू तनम्न
प्रकार छन्िः
 गैरकानूनी भेलािः दे िायको कुनै काम गने उद्देश्यले भएको पााँच जना िा पााँच
जनाभन्दा ब ी व्यखक्तिरूको भेलालाई गैरकानूनी भेला मातनएको छ :

बलको प्रयोग िा प्रदशफन गरी िा जोखिमी िातिततयार प्रदशफन गरी,
 राष्ट्रसेिकलाई कानूनले तोकेको काम गनफ िा कतफव्य पालना गनफ नददने,
 कसै को सम्पखि तलने िा कब्जा गने,
 कसै लाई बाटो, पानी, सािफजतनक यातायात िा सञ्चार िा अन्य यस्तै कुनै
कुरा उपभोग गने िकबाट बखञ्चत गने,
 कुनै व्यखक्तलाई कानूनले गनफ निुने काम गनफ लगाउने िा कानूनले गनफ
पाउने काम गनफ नददने।



कुनै कानून िा कानूनी कारबािीको कायाफन्ियनमा बाधा अिरोध िडा गने ,



कैदको सजाय िुने कुनै कसूर गने।
गैरकानूनी भेला िो भन्ने कुरा थािा पाउाँदा पाउाँदै त्यस्तो भेलामा सिभागी

िुने काम तथा आफू सिभागी नभए पतन कसै लाई ज्याला ददई िा अरु कुनै
14

यस ऐनको दफा २ ले कुनै व्यखक्तले दे िायको कुनै काम गनफ तनषेध गरे को छिः (क) कुटवपट िा िुल िुज्जत गरी िा अरु

कुनै वकतसमबाट कुनै राष्ट्र सेिकलाई आफ्नो ओिदाको कतफव्य पालन गनफमा बाधा पुर्याउने, (ि) सािफजतनक स्थानमा
कुटवपट िा िुल िुज्जत गरी शाखन्त भङ्ग गने, (ग) सािफजतनक स्थानमा अश्लील बोली, बचन, इशारा प्रयोग गरी शाखन्त भङ्ग गने

िा अश्लील प्रदशफन गने, (ग१) सािफजतनक स्िास््य िा स्िास््य विज्ञानको लातग बािेक अश्लील भाषा िा अश्लील भाि आउने
शब्द िा खचत्रद्वारा अश्लील कुरा छाप्ने िा प्रकाखशत गने िा त्यस्तो अश्लील प्रकाशनिरू सािफजतनक स्थानमा प्रदशफन िा तबक्री

वितरण गने । (ि) िुलाक, सञ्चार, यातायात, विद्युत र अरु यस्तै आिश्यक सामाखजक सेिाको तनयतमत सञ्चालनमा अनुखचत

बाधा पुर्याउने, (ङ) सरकारी िा गैर–सरकारी कायाफलयमा िा कसैको िर जग्गातभत्र िुल िुज्जत गरी अनतधकृत प्रिेश गने िा
अनतधकृत रुपमा रिने, (च) िुल िुज्जत गरी िा

ु ङ्गा मु ा गरी िा अन्य कुनै प्रवक्रयाद्वारा सािफजतनक िा तनजी सम्पखिमा

िती पुर्याउने, (छ) सािफजतनक स्थानमा मविलालाई िातपात गरी बेइज्जत गने, मविलालाई खजस्काउने, िै रानी गनफ िा तनजसाँग

यस्तै अन्य कुनै वकतसमको अस्िभाविक व्यििार गने, (ज) सािफजतनक स्थानमा जथाभािी व्यििार गने, (झ) कसैलाई िै रानी
ु े किी बतसरिेको अिस्थामा िा बाटोिाटोमा विं तडरिेको िा कुनै सिारीबाट गइरिेको अिस्थामा कुनै
गने िा सताउने िेतल

प्रकारले बाधा विरोध िा छे कथुन (िेराउ) गने िा िुल िुज्जत, िातपात, कुटवपट, विजाई िा उपद«याई गने िा त्यस्तो

व्यखक्तको साथमा भएको कुनै सम्पखि िोसी तलने िा नोक्सान गने िा सिारीको साधनमा नोक्सान पुर्याउने, (ञ) कसैलाई
ु े टे तलफोन, खचठ्ठीपत्र िा अन्य कुनै साधन िा
डर, त्रास िा दुिःि ददने, अपमान िा िेइज्जत गने िा िै रानी गने िेतल
ु मा िुसी
माध्यमद्वारा धम्की िा गाली ददने िा खजस्क्याउने िा अन्य कुनै अनुखचत काम कुरा गने, (ट) जुनसुकै सभा िा जुलस
िा निुसी कसैले शाखन्त भङ्ग िुने गरी जनसाधारणमा त्रास, आतङ्क फैलने कुनै कुरा गनुफ िा िततयारको प्रदशफन गनुफ ।
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वकतसमले प्रलोभन िा दिािमा पारी गैरकानूनी भेलामा सिभागी गराउने कामलाई
कसूर मातनएको छ। साथै , अतधकार प्राप्त अतधकारीले कुनै गैरकानूनी भेलालाई
रोक्न िा भङ्ग गनफ ददएको आदे श उल्लं िन गने काम पतन कसूर मातनएको छ।
 जोखिमी िततयार सवितको तथा जोखिमी िततयार तबनाको िू लदङ्गा गने तथा िू लदङ्गा
गराउने तनयतले िा िू लदङ्गा िुन सक्छ भन्ने जानीजानी कुनै व्यखक्तलाई िू लदङ्गा गनफ
दुरुत्सािन ददने ।
 सािफजतनक शाखन्त िलल पाने काम। यदद यस्तो काम कुनै दे िस्थल िा पूजा िा
प्राथफना गने ठाउाँ िा धातमफक, सााँस्कृततक चाड िा समारोि भइरिेको ठाउाँमा गरे को
छ भने थप सजाय िुने व्यिस्था रिेको छ।
 राष्ट्रसेिकले आफ्नो कतफव्य पालन गने तसलतसलामा गैर कानूनी भेला रोक्ने, भङ्ग गने
िा िू लदङ्गा रोक्ने कुनै काम गदाफ कसै ले बाधा विरोध पुर्याउने िा पुर्याउने उद्योग
गने काम।
 सािफजतनक स्थानमा आिागमनमा बाधा पाने काम
 सािफजतनक सेिा अिरुद्ध गने ।
 कफफयू फ उल्लङ्घन गने ।
 झुठ्ठा अफबाि फैलाउने काम।
 शाखन्त भङ्ग गनफ िर, जग्गा िा सिारी साधन ददने काम।
ु गने।
 सं िेदनशील सािफजतनक िेत्रमा मशाल जुलश
 आिश्यक िस्तु तोडफोड िा िातन, नोक्सानी गनेिः यस कसूरबाट नोक्सानी भएकोमा
तबगो बमोखजमको िततपूततफ भराउने व्यिस्था रिे को छ।
आ) सािफजतनक वित, स्िास््य, सुरिा, सुविधा र नैततकता विरुद्धका कसूरिः यस िगफमा धेरै नयााँ
कसूरिरू राखिएका छन्। यस िगफमा राखिएका अश्लीलतासाँग सम्बखन्धत कसूर प्रचतलत
केिी सािफजतनक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ मा केिी िदसम्म रिेका दे खिन्छन्।
िाद्य पदाथफ सम्बन्धी, जुिा सम्बन्धी तथा तभिा माग्ने सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा
प्रचतलत िाद्य ऐन, २०२३, जुिा ऐन, २०२० र तभिा माग्ने (तनषेध) ऐन, २०१८ मा
व्यिस्था रिेको छ। यस िगफमा परे का कसूरिरू तनम्न अनुसार छन्िः
 कसै को ज्यानलाई ितरा पुर्याउन सक्ने कुनै वकतसमको सङ्क्क्रामक रोग फैलाउने
िा फैतलन सक्ने कुनै काम गने। यस कसूरको दावयत्ि तनयतपूिक
फ िा जानीजानी
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गरे कोमा, लापरिािीपूिक
फ
गरे कोमा र िेलचक्राइाँ पूिक
फ
गरे कोमा फरक फरक
रिेको छ।
 मानि रोग प्रततरोधक िमता उन्मुखक्त गने खजिाणु (एच.आई.भी.) को रोग फैलाउने
तनयतले कुनै काम गने। लापरिािीबाट िा िेलचक्राइाँबाट रोग सरे को अिस्थामा
कसूरको दावयत्ि कम व्यिोनुफ पने व्यिस्था छ।
 नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तिले िा कानून बमोखजम अतधकार प्राप्त
अतधकारीले सरुिा रोगको सम्बन्धमा जारी गरे को तनयम, तनदे शन िा आदे श
उल्लङ्घन गने ।
 िाद्य पदाथफमा तमसािट गने ।
 झुक्यानमा पारी िाद्य पदाथफ तबक्री वितरण गने ।
 झुक्यानमा पारी कुनै िस्तु तबक्री–वितरण गने ।
 तबक्री गने उपभोग्यिस्तु तबक्री नगरी जम्मािोरी गने।
 पानी दुवषत पाने।
 िातािरण प्रदुवषत गने।
 सािफजतनक बाटो, नदी िा स्थलमा ितरा िा बाधा पुर्याउने।
 विषालु िा विष्फोटक पदाथफ प्रयोग गदाफ लापरबािी गने।
 िर तनमाफण गदाफ, भत्काउाँदा िा ममफत गदाफ लापरबािी गने।
 पशुपंिी राख्दा लापरबािी गने।
 पशुपंिी छाडा छाड्ने।
 सािफजतनक स्थान िा प्रिेश गनफ कानूनी अतधकार नभएको ठाउाँमा प्रिेश गरी
कसै लाई अभद्र व्यििार गने िा सािफजतनक स्थानमा मविला, बालबातलका िा
शारीररक रुपमा अशक्त व्यखक्तलाई िातपात िा िै रानी गने िा त्यसको उद्योग गने ।
 िेश्यागमनको प्रचार गने।
 िेश्यािृतत िा िेश्यागमनका लातग जानीजानी िर, जग्गा प्रयोग गनफ ददने
 सािफजतनक रूपमा अश्लील वकताब, पचाफ इत्यादद बनाउने िा तबक्री गने। यस
अन्तरगत तनम्न कामिरू पतन पदफछन्िः


शारीररक कामोिेजना ब ाउने िा काम िासनामा आशक्त गराउने िा चररत्रिीन
बनाउने कुनै अश्लील वकताब, पचाफ, रे िाखचत्र, चलखचत्र, तस्िीर, रे कडफ िा अरु कुनै
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िस्तु बनाउने, मुद्रण गने िा प्रकाखशत गने िा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार
प्रसार गने,


त्यस्तो अश्लील िस्तु िरीद तबक्री िा वितरण गने िा भाडामा ददने िा
सिफसाधारणलाई दे िाउने िा त्यस्तो गने तनयतले आफ्ना साथमा राख्ने,



कुनै व्यखक्तबाट त्यस्तो अश्लील िस्तु यस प्रकार प्राप्त िुन सक्छ भनी विज्ञापन
ददने,



त्यस्तो अश्लील िस्तु तबक्री वितरण गने उद्देश्यले तनकासी िा पैठारी गने िा
आफूसाँग बोक्ने।
तर, िैज्ञातनक, शैखिक, कलात्मक, साविखत्यक, अनुसन्धानमूलक, ज्ञानिधफक
मित्ि िा अतभरुखचको िा धातमफक प्रयोजनको लातग राखिएको िा बनाइएको कुनै
कृततको िकमा उपरोक्त व्यिस्था लागू िुाँदैन।

 सािफजतनक स्थानमा यौनाङ्ग दे िाउने,
 सािफजतनक स्थानमा यौन वक्रया गने ,
 सािफजतनक उपद्रयाईं गने
 जुिा िेल्ने िा सट्टाबाजी गनेिः यस अन्तरगत कानून बमोखजम िेल्न िेलाउन िुने
कुनै िेल िा प्रवक्रयामा िास पिले िारे मा िा खजतेमा कुनै चल अचल सम्पखि िा
प्रततफल पाउने िा गुमाउने गरी बाजी थाप्ने कामलाई सट्टाबाजी भनी यसलाई कसूर
गरे को मातनने भतनएको छ।
 तभिा माग्ने िा माग्न लगाउनेिः तर, साधु, सन्त, जोगी िा तभिुले सनातनदे खि चली
आएको परम्परा अनुसार िर िरमा पुगी तभिा माग गरे मा िा कुनै धातमफक िा
सााँस्कृततक कायफमा तभिा मातगएकोमा त्यस्तो कायफलाई कसूर नमातनने व्यिस्था
रिेको छ।
इ) िातिततयार तथा

िरिजाना

सम्बन्धी

कसूर15

:

िातिततयार

तथा

िरिजानाको

व्यिस्थापनका सम्बन्धमा प्रचतलत िातिततयार तथा िरिजाना सम्बन्धी ऐन, २०१९
का व्यिस्थालाई कायमै रािी यससाँग सम्बखन्धत कसूर तथा सजायको व्यिस्था यस
सं वितामा गररएको छ। यस व्यिस्था अनुसार िातिततयार तथा िरिजाना सम्बन्धी
कसूरिरू तनम्न रिेका छन्:
15

ु ी अपराध (सं विता) ऐन, २०७४, पररच्छे द ६
मुलक
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इजाजत पत्र प्राप्त नगरी िा इजाजतपत्रमा उखल्लखित शतफ तथा बन्दे ज विपरीत
िुने। गरी िातिततयार तथा िरिजाना16 उत्पादन गने िा त्यसको ममफत सं भार गने,



इजाजत पत्र प्राप्त नगरी िा इजाजतपत्रमा उखल्लखित शतफ तथा बन्दे ज विपरीत िुने
गरी िातिततयार तथा िरिजानाको कारोबार गने ,



िास वकतसमका िातिततयार17 प्राप्त गने,



इजाजतपत्र विना िा इजाजतपत्रमा उखल्लखित शतफ तथा बन्दे ज विपरीत िुने गरी
िातिततयार राख्ने िा तलएर विड्ने,



िातिततयार िरिजानाको कारोबारको अतभले ि नराख्ने िा राखिएको अतभले ि
िातिततयार तथा िरिजानाको तनयन्त्रण िा प्रशासन गने अतधकारी, मुद्दाको
अनुसन्धान गने अतधकारी िा अदालतले मागेको बित नदे िाउने िा पेश नगने िा
इजाजतपत्र प्राप्त गरी िातिततयार िा िरिजानाको व्यािसावयक कारोबार गने
व्यखक्त बािे क अन्य कसै ले िातिततयार िा िरिजानाको कारोबार गनुफ पदाफ
सम्बखन्धत खजल्ला प्रशासन कायाफलयको स्िीकृतत नतलने,



ु ) िा विषालु िातिततयार उत्पादन िा
आणविक, रासायतनक, जैविक (खजिाणुयक्त
कारोबार गनेिः यो व्यिस्था यस सं विताले गरे को नयााँ व्यिस्था िो। यसले
रासायतनक िातिततयारको पररभाषा गदाफ १३ जनिरी, १९९३ का ददन पेररसमा
सम्पन्न रासायतनक िातिततयारको विकास, उत्पादन, सञ्चय तथा उपयोगको प्रततिन्ध
गने तथा त्यसको विनाशका सम्बन्धमा व्यिस्था भएको मिासखन्ध (कन्भेन्सन अन

16

यस कानूनी व्यिस्थामा िातिततयारको पररभाषा यसप्रकार गररएको छिः

(क) िातिततयार भन्नाले तोप, मोटाफर, बख्तरबन्द गाडी, मेखशनगन, राइफल, बन्दुक, वपस्तोल, ररभल्भर िा िरिजाना प्रयोग गरी
िा नगरी चलाइने त्यस्तै प्रकृततका अन्य यन्त्र सम्झनु पछफ र सो शब्दले िातिततयार बनाउने मेखशन, उपकरण र
िातिततयारको पाटपूजाफ समेतलाई जनाउाँ छ ।

(ि) मेखशनगनको पररभाषा ब्रेनगन, लुइसगन, स्टे गन, मेखशन, कारबाइन, टम्स मेखशन कारबाइन, जी.एम.जी, सटफ मेतसन गन िा

त्यस्तै प्रकृततका स्िचातलत िातिततयार सम्झनु पछफ र सो शब्दले मेखशनगन बनाउने मेखशन, उपकरण र मेखशन गनको
पाटपूजाफ समेतलाई जनाउाँछ भनी गररएको छ ।

(ग) िरिजाना भन्नाले िातिततयारमा राख्ने बारुद, केप, गोली, छराफ, तडटोरे नेटर, कातुस
फ , फ्यूज िा त्यस्तै प्रकृततका अन्य पदाथफ
समेतलाई जनाउाँ छ भनी िरिजानाको पररभाषा गररएको छ ।

17

िास वकतसमका िातिततयार भन्नाले तनम्न िातिततयार समेतलाई बुझाउाँछिः

(क)बख्तरबन्द गाडी (ट्याङ्क) तथा त्यसको िरिजाना,
(ि) तोप िा मोटाफर तथा त्यसको िरिजाना,
(ग) मेखशनगन तथा त्यसको िरिजाना,

(ि) जुनसुकै प्रकारको राइफल तथा त्यसको िरिजाना,

(ङ) सिफसाधारणले प्राप्त गनफ िा राख्न निुने भनी अतधकार प्राप्त अतधकारीले तोकेका अन्य िातिततयार तथा त्यसको
िरिजाना।

राज्य तथा समाज विरुद्धका कसूर | 89

दद प्रोवितबशन अफ दद डे भलपमेन्ट, प्रडक्शन, स्टकपाइतलङ्ग एण्ड युज अफ केतमकल
विपन्स

एण्ड

ददयर

तडस्रक्शन)

ले

पररभाषा

गरे

बमोखजमको

रासायतनक

िातिततयार18 भनेर गरे को छ।
यसै गरी जैविक र विषालु िातिततयारको पररभाषा १० अवप्रल, १९७२ का ददन
ु ) र विषालु िातिततयारको
लण्डन, मस्को र िातसङ्गटनमा सम्पन्न जैविक (जीिाणुयक्त
विकास, उत्पादन तथा सञ्चयको प्रततिन्ध तथा त्यसको विनासका सम्बन्धमा व्यिस्था
भएको मिासखन्ध (कन्भेन्सन अन दद प्रोविविशन अफ दद डे भलपमेन्ट, प्रडक्टशन एण्ड
स्टकपाइतलङ्ग अफ ब्याक्टे ररयोलखजकल (बायोलखजकल) एण्ड टखक्सन विपन्स् एण्ड अन
ददयर तडस्रक्शन) ले पररभाषा गरे

ु ) िा विषालु
बमोखजमको जैविक (खजिाणुयक्त

िातिततयार19 भनी गरे को छ।

18

उक्त मिासखन्धले गरे को पररभाषा यसप्रकार छ:
Article II. Definitions and Criteria
For the purposes of this Convention:
1. "Chemical Weapons" means the following, together or separately:
(a) Toxic chemicals and their precursors, except where intended for purposes not prohibited under this Convention, as
long as the types and quantities are consistent with such purposes;
(b) Munitions and devices, specifically designed to cause death or other harm through the toxic properties of those
toxic chemicals specified in subparagraph (a), which would be released as a result of the employment of such
munitions and devices;
(c) Any equipment specifically designed for use directly in connection with the employment of munitions and devices
specified in subparagraph (b).
2. "Toxic Chemical" means:
Any chemical which through its chemical action on life processes can cause death, temporary incapacitation or
permanent harm to humans or animals. This includes all such chemicals, regardless of their origin or of their method of
production, and regardless of whether they are produced in facilities, in munitions or elsewhere.
3. "Precursor" means:
Any chemical reactant which takes part at any stage in the production by whatever method of a toxic chemical. This
includes any key component of a binary or multicomponent chemical system.
4. "Key Component of Binary or Multicomponent Chemical Systems" (hereinafter referred to as "key component")
means:
The precursor which plays the most important role in determining the toxic properties of the final product and reacts
rapidly with other chemicals in the binary or multicomponent system.
सोतM https://www.un.org/disarmament/wmd/chemical/ (िेररएको तमतत २०७४।१२।१५)

19

ु ) िा विषालु िातिततयार सम्बन्धी मिासखन्धले यस्ता िातिततयारको पररभाषा गरे को पाइएन । स्रोतिः
जैविक (खजिाणुयक्त

https://www.un.org/disarmament/wmd/bio (िेररएको तमतत २०७४।१२।१५) ।

तथावप यस्ता िातिततयारको प्रकार यसप्रकार गररएको पाइन्छिः
Biological weapons are complex systems that disseminate disease-causing organisms or toxins to harm or kill humans,
animals or plants. They generally consist of two parts – a weaponized agent and a delivery mechanism.
Almost any disease-causing organism (such as bacteria, viruses, fungi, prions or rickettsiae) or toxin (poisons derived
from animals, plants or microorganisms, or similar substances produced synthetically) can be used in biological
weapons.
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िातिततयार र िरिजाना सम्बन्धी कसूर भएकोमा त्यस्तो कसूरसाँग सम्बखन्धत
िातिततयार र िरिजाना र त्यस्ता िातिततयारको उत्पादन गने , तनमाफण गने, राख्ने िा
ओसार पसार गने , यन्त्र, उपकरण, औजार िा सिारी साधन र त्यस्तो िातिततयार िा
िरिजानाको िररद तबक्रीबाट प्राप्त रकम र त्यसबाट ब े ब ाएको रकम जफत
िुन्छ।
िातिततयार र िरिजाना सम्बन्धी कुनै कसूर गरे को कारणबाट कसै को जीउ
िा सम्पखिको िातन, नोक्सानी भएको रिेछ भने कसूरदारबाट पीतडत व्यखक्तलाई त्यसको
मनातसब िततपूततफ भराई ददनु पने व्यिस्था रिे को छ।
ई) विष्फोटक पदाथफ सम्बन्धी कसूर20: विष्फोटक पदाथफ ऐन, २०१८ ले गरे को विष्फोटक
पदाथफको प्रशासतनक व्यिस्थापनको व्यिस्थालाई

यथाअिस्थामा

कायम

गरी

यस

सम्बन्धी कसूर र सजाय समेतका व्यिस्थालाई यस सं वितामा राखिएको छ। यस
व्यिस्था अनुसार विष्फोटक पदाथफ सम्बन्धी कसूर तनम्न प्रकारका रिेका छन्िः


इजाजतपत्र प्राप्त नगरी िा इजाजतपत्र प्राप्त गरे को भए पतन इजाजतपत्रमा उल्लेि
भएका शतफ र बन्दे ज विपरीत िुने गरी विष्फोटक पदाथफ21 उत्पादन गने ,{

स्रोत:
https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/29B727532FECBE96C12571860035A6DB?OpenDoc
ument (िेररएको तमतत २०७४।१२।१५)
20
21

ु ी अपराध (सं विता) ऐन, २०७४, पररच्छे द ७
मुलक

यस दफामा विष्फोटक पदाथफको पररभाषा यसप्रकार गररएको छिः विष्फोटक पदाथफ भन्नाले विष्फोटन भई ितत पुर्याउने

आइ.इ.डी टी.एन.सी. एमाटोल, बारोटोल, पेन्टोलाइट, ¥यावपड तडटोनेवटभ एक्स्प्लोतसभ (आर.डी. एक्स), टोर फेक्स, ब्लावष्टक

एक्स्प्लोतसभ, डाइनामाइट, बारुद, नाइरोखग्लतसररन, जेलेग्नाइट, स्टे माइट, सेल्साइट, तडटोनेटर, ब्लावष्टक क्याप, विद्युतीय ब्लावष्टक
क्याप, प्mयूज, आततसिाजी, पटाका, गन कटन, गन पाउडर ब्लाखस्टक पाउडर, पारो (मकफरी) िा अन्य कुनै धातुको फुल्यूनेट,

सोिी प्रकृततका विष्फोटन िुने अन्य कुनै पदाथफ िा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै
पदाथफ सम्झनु पछफ र सो शब्दले बम समेतलाई जनाउाँ छ ।

बमको पररभाषा कुनै विष्फोटक पदाथफ िा अन्य कुनै साधन, फमूल
फ ा, प्रवक्रया िा उपायद्वारा आपैm िा अन्य कुनै पदाथफद्वारा

ु
विष्फोटन िुने गरी बनाइएको तग्रनेड िा त्यस्तै प्रकृततको अन्य विष्फोटक पदाथफयक्त
िस्तु िा पदाथफ सम्झनु पछफ भनी
गररएको छ ।

विष्फोटक पदाथफको कसूरको प्रयोजनका लातग विष्फोटक पदाथफलाई कडा विष्फोटक पदाथफ, नरम विष्फोटक पदाथफ र
सामान्य विष्फोटक पदाथफ गरी तीन िगफमा बााँतडएको छ । जुन पररभाषा यसप्रकार रिेको छिः

(१) “कडा विष्फोटक पदाथफ” भन्नाले डाइनामाइट, नाइरोखग्लसररन, वट.एन.सी., जेलेग्नाइट, मनफक्टनरलाि, पारोको फुल्यूनेट,

आर.डी. एक्स, एमाटोल, बारोटोल, पेन्टोलाइट, स्टे माइट, सेल्साइटल, ब्लावष्टक एक्स्पोतलभस बम र त्यस्तै प्रकृततका अन्य
विष्फोटक पदाथफ सम्झनु पछफ ।

(२) “नरम विष्फोटक पदाथफ” भन्नाले ब्लावष्टक पाउडर, गन पाउडर, गन कटन, पारो, बारुद िा अन्य कुनै धातुको फुल्यूनेट र
त्यस्तै प्रकृततका अन्य विष्फोटक पदाथफ सम्झनु पछफ ।
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इजाजतपत्र प्राप्त नगरी िा इजाजतपत्र प्राप्त गरे को भए पतन इजाजतपत्रमा उल्लेि
भएका शतफ र बन्दे ज विपरीत िुने गरी विष्फोटक पदाथफको कारोबार गने,



कृतत्रम विष्फोटक पदाथफ बनाउने िा प्रयोग गने,



बारुदी सुरुङ्ग बनाउने िा विष्फोटक पदाथफ ओछ्याउने,



उत्पादन िा कारोबारको अतभलेि राख्ने िा राखिएको अतभलेि विष्फोटक पदाथफ
तनयन्त्रण िा प्रशासन गने

अतधकार प्राप्त अतधकारी, मुद्दाको तिवककात िा

अतभयोजन गने अतधकारी िा अदालतले मागेका बित उपलब्ध नगराउने,


विष्फोटक पदाथफको ओसार पसार, ु िानी िा भण्डारण गदाफ िोतसयारी नअपनाउने,
विष्फोटक पदाथफ सम्बन्धी कसू र भएकोमा त्यस्तो कसूरसाँग सम्बखन्धत सम्पूणफ

विष्फोटक पदाथफ, त्यस्तो पदाथफ उत्पादन, तयारी िा तनमाफण गनफ प्रयोग िुने मालसामान,
उपकरण, औजार िा कच्चा पदाथफ, त्यस्तो पदाथफ ओसार पसार िा
साधन िा

ु िानी गने सिारी

ु िानी साधन र त्यस्तो पदाथफको उत्पादन, तयारी, तनमाफण िा कारोबार गरी

प्राप्त गरे को रकम र त्यसबाट ब े ब ाएको रकम जफत िुन्छ।
विष्फोटक पदाथफ सम्बन्धी कुनै कसूर गरे को कारणबाट कसै को जीउ िा
सम्पखिको िातन, नोक्सानी भएको रिेछ भने कसूरदारबाट पीतडत व्यखक्तलाई त्यसको
मनातसब िततपूततफ भराई ददनु पने व्यिस्था रिे को छ।
उ) रावष्ट्रय तथा सािफजतनक सम्पदा विरुद्धका कसूर22 यस प्रकृतत कसूरिरूका सम्बन्धमा यस
सं विताले पविलो पटक व्यिस्था गरे को छ। यस अन्तरगत तनम्न कसूरिरू पदफछन्िः


नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय ति िा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा
स्थानीय तिको पूणफ िा अतधकांश स्िातमत्ि िा तनयन्त्रण भएको सािफजतनक सं स्थाको
नाममा रिेको सरकारी िर िा जग्गा तथा परापूिद
फ े खि सामुदावयक िा सािफजतनक
भोग चलनमा रिे को सामुदावयक िा सािफजतनक िर िा जग्गा नेपाल सरकार, प्रदे श
सरकार िा स्थानीय तिको पूिस्फ िीकृतत विना दताफ गरी िा नगरी आफ्नो बनाउने िा
कुनै वकतसमले कब्जा, आिाद िा अततक्रमण गने िा त्यस्तो िर िा जग्गाको भोग
चलनमा कुनै वकतसमको बाधा अिरोध गने ,

(३) “सामान्य विष्फोटक पदाथफ” भन्नाले तडटोनेटर, ब्लावष्टक क्याप, विद्युतीय ब्लावष्टक क्याप, प्mयूज, आततसिाजी, पटाका र
त्यस्तै प्रकृततका अन्य विष्फोटक पदाथफ सम्झनु पछ।

22

ु ी अपराध (सं वित) ऐन, २०७४, पररच्छे द ८।
मुलक
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कुनै व्यखक्त विशेषको नाममा दताफ िा नामसारी भइसकेको भए त्यस्तो दताफ स्ितिः
बदर िुन्छ।



कुनै सािफजतनक सम्पदा23 दताफ गरी िा नगरी तनजी बनाउने िा त्यस्तो सम्पदाको
सािफजतनक भोग चलनमा कुनै वकतसमले बाधा अिरोध गने िा अन्य कुनै वकतसमले
कब्जा, आिाद िा अततक्रमण गने िा त्यस्तो सम्पदालाई कुनै वकतसमले िातन,
नोक्सानी िा ितत पुर्याउने,



कुनै व्यखक्त विशेषको नाममा दताफ िा नामसारी भइसकेको भए त्यस्तो दताफ स्ितिः
बदर िुन्छ।



कानून बमोखजम बािेक व्यखक्त विशेषले प्राकृततक सम्पदा24 मातथ कुनै वकतसमले
अततक्रमण िा कब्जा गने िा त्यस्तो] सम्पदा तबक्री वितरण गने िा त्यसको
प्राकृततक बनािट िा सौन्दयफमा कुनै वकतसमले िातन, नोक्सानी िा ितत पुर्याउने,



दे िानी प्रकृततका लाग्ने उपरोक्त कामिरू गरे मा फौजदारी दावयत्ि व्यिोनुफ पने
फरक व्यिस्था यसमा गररएको छ।



23

सािफजतनक भौततक सं रचना25 को अनतधकृत कब्जा िा विनाश गने

सािफजतनक सम्पदा भन्नाले दे िाय बमोखजमका सम्पदा सम्झनु पछफिः
(क) परापूिद
फ े खि सािफजतनक रुपमा विाँडी आएको बाटो,

(ि) सािफजतनक रुपमा भोग चलन िुदै आएको सडक, गौचर, पानीिाट, खचिान, मसानिाट, धारो, पधेरो, कुिा, पोिरी, पोिरीको
तडल, िानेपानीको मूल, निर, कुलो, गाईिस्तु चराउने चौर िा तनकाल्ने तनकाश,

(ग) िाट बजार लाग्ने स्थान,

(ि) दे िस्थल, मठ, मखन्दर, स्तुप, गुम्िा, मखस्जद िा तगजाफिर,
(ङ) पाटी, पौिा सिल, चौतारो,

(च) ऐततिातसक मूततफ, शातलक, सााँस्कृततक स्तम्भ िा स्मारक,
(छ) धातमफक िा सााँस्कृततक कायफ िा समारोि गने ठाउाँ ,

(ज) नेपाल सरकारले तोकेको रावष्ट्रय िन िा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तिको स्िातमत्ि रिेको िन िा
त्यसको कुनै अंश ।
24

प्राकृततक सम्पदा भन्नाले दे िायका सम्पदालाई जनाउाँ छिः

(क) प्राकृततक िातािरण, िनस्पतत र िन्यजन्तुको सं रिणका लातग नेपाल सरकारले तोकेको रावष्ट्रय तनकुञ्ज, िन्यजन्तु िा
खशकार आरि,

(ि) नेपाल सरकारले तोकेको सं रिण िेत्र, नदी, नाला, िोला, ताल तलैया, सीमसार िेत्र िा प्राकृततक झरना, विमखशिर िा
त्यसको कुनै अंश, उच्च पिाडी च ुच ुरो,

(ग) प्रचतलत कानून िा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तिले सं रिण गरे को िन्यजन्तु, िनस्पतत िा भू–बनौट,

(ि) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तिले सं रिण गरे का िन्यजन्तुको िासस्थान, पयाफिरणीय पद्धतत िा तबक्री
वितरण, तनकासी

िा पैठारीमा तनषेध गरे का जतडबुटी ।

25

सािफजतनक भौततक सं रचना भन्नाले सािफजतनक रुपमा प्रयोग िुने तनम्न सं रचनालाई जनाउाँ छिः
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रावष्ट्रय गान, झण्डा िा तनशान छापको अपमान िा ितत गने



रावष्ट्रय विभूततको अपमान गने,

ु ी ऐनमा शुरुदे खि नै कसूर
ऊ) धमफ सम्बन्धी कसूर26 : धमफ पररितफनलाई प्रचतलत मुलक
मातनएको छ। यसै गरी कुनै धातमफक स्थल र धातमफक कायफमा िलल पाने कामलाई
पतन कसूर भतनएको छ। वयनै कसूरलाई समेत तनरन्तरता ददाँदै यस सं वितामा धमफ
सम्बन्धी तनम्न चारिटा कसूरको व्यिस्था गररएको छ।
 धातमफकस्थल िा पवित्र मातनएको स्थानलाई ितत पु¥याउनेिः विदे शीले यो कसूर गरे
िा गराएकोमा यस कसूर िापत ठिर भएको कैद भ ुक्तान भएको सात ददनतभत्र
तनजलाई नेपालबाट बाविर पठाउनु पने व्यिस्था रिेको छ।
 धातमफक भािनामा आिात पुर्याउने,
 धातमफक रीतत–खस्थततमा बाधा पुर्याउने,
 धमफ पररितफन गराउनेिः कसूर गने िा गराउने व्यखक्त विदे शी रिेछ भने त्यस्तो
व्यखक्तलाई यस कसूर गरे कोमा भएको कैद भ ुक्तान गरे को सात ददनतभत्र नेपाल
बाविर पठाउनु पने भतनएको छ।
ु ी ऐनमा रिेका
ए) भेदभाि तथा अन्य अपमानजन्य व्यििार सम्बन्धी कसूर27: प्रचतलत मुलक
दास बनाउने, बन्धक बनाउने िा बााँधा राख्ने कसू र तथा विशेष ऐनबाट व्यिस्था गररएका
जाततपाततको आधारमा छु िाछु त िा अन्य भेदभािपूणफ व्यििार गने जस्ता कसूरिरू समेत
यस अन्तरगत समेवटएका छन्। यस शीषफक अन्तरगत समेवटएका कसू रिरू तनम्न रिे का
छन्िः
 भेदभािपूणफ व्यििार गने,
 भेदभाि गरी िस्तु िा सेिा िररद तबक्री िा वितरण गने,

(क) सडक, बाटो, पुल, सुरुङ्ग, विमानस्थल,

(ि) जलाशय, निर, िानेपानीको मुिान तथा पोिरी, विद्युत गृि, विद्युत प्रसारण केन्द्र िा त्यसको लाइन,

(ग) रज्जुमागफ, केिुलकार, दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण, रे तडयो स्टे शन, टे तलतभजन प्रशारण केन्द्र तथा त्यसको टािर,
(ि) रे ल तथा रे लमागफ,

(ङ) सािफजतनक बस विसौनी, सािफजतनक उद्यान, िा
(च) अन्य यस्तै सं रचना ।
26
27

ु ी अपराध (सं विता) ऐन, २०७४, पररच्छे द ९।
मुलक
ऐजन‚ पररच्छे द १०।

93

94 | दे िानी तथा फौजदारी संविता स्रोत सामग्री, 2075

 जिजफस्ती काममा लगाउनेिः तर सािफजतनक कामको लातग कानून बमोखजम श्रममा
लगाउन बाधा नपुग्ने भतनएको छ।
 दास बनाउने,
 बन्धक बनाउने िा बााँधा राख्ने,
 सामाखजक रीतत खस्थततमा िलल पाने
 जाततपाततको आधारमा छु िाछु त िा अन्य भेदभािपूणफ व्यििार गनेिः यस कसू रका
सम्बन्धमा जातीय भेदभाि तथा छु िाछु त (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ प्रचलनमा
रिेको छ।
 यातना ददने28
 अपमानजनक िा अमानिीय व्यििार गने29M यस अन्तरगतका केिी कसूरका
सम्बन्धमा बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ प्रचलनमा रिेको छ।

28

यस कसूरका सम्बन्धमा यस सं विताको दफामा रिेको व्यिस्था यस प्रकारको छिः प्रचतलत कानून बमोखजम कसूरको

अनुसन्धान गने, अतभयोजन गने, कानूनको कायाफन्ियन गने िा कानून बमोखजम तनयन्त्रण, विरासत िा थुनामा राख्ने अतधकार
प्राप्त अतधकारीले कसैलाई शारीररक िा मानतसक यातना ददन िा ददन लगाउन िा क्रुर, तनमफम, अमानिीय िा अपमानजनक
व्यििार गनफ िा गराउन िुाँदैन ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लातग पक्राउ परे को, तनयन्त्रणमा रिेको, विरासत, थुना, कैद िा नजरबन्द िा आफ्नो
सुरिामा रिेको कुनै व्यखक्त िा त्यस्तो व्यखक्तको कारणले अन्य कुनै व्यखक्तलाई दे िायको उद्देश्यले जानीजानी शारीररक िा
मानतसक पीडा िा कष्ट पु¥याएमा िा तनमफम, अमानिीय िा अपमानजनक व्यििार िा सजाय ददएमा त्यस्तो व्यखक्त उपर
यातना ददएको िा क्रुर, तनमफम, अमानिीय िा अपमानजनक व्यििार गरे को मातननेछिः
(क) कुनै विषयमा जानकारी िातसल गने,
(ि) कुनै कसूरमा सातबत गराउने,

(ग) कुनै कायफको लातग दण्ड ददने,

ु िा त्रास दे िाउने, िा
(ि) जोर जुलम

(ङ) कानून विपरीतका अन्य कुनै कायफ गने ।

यातनाको कसूर गनफ आदे श ददने व्यखक्त िा कसूर गनफ सियोग गने मततयारलाई मुख्य कसूरदार सरि सजाय िुनेछ ।

यातानाको कसूर गने कुनै व्यखक्तले आफूभन्दा मातथका अतधकारीको आदे श पालना गरी त्यस्तो कसूर गरे को भन्ने दािी तलन
पाउने छै न र तनजले त्यस्तो आधारमा त्यस्तो कसूर गरे बापत िुने सजायबाट उन्मुखक्त पाउने छै न ।

िाल प्रचलनमा रिेको यातना सम्बन्धी िततपूततफ ऐन, २०५३ भन्दा तभन्दै प्रकृततको व्यिस्था यस कसूरका सम्बन्धमा
गररएको पाइन्छ।
29

यस अन्तरगत दे िाय बमोखजमका कामलाई अपमानजनक िा अमानिीय व्यििार मातनने भतनएको छ ।

(क) बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाउने,

(ि) बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाई बसोबास गरे को ठााँउबाट तनकाला गने,
(ग) सामाखजक बविष्कार गने, िा

(ि) अन्य जुनसुकै काम गरी क्रुर, अमानिीय िा अपमानजन्य व्यििार गने ।

मविलाको रजस्िला िा सुत्केरीको अिस्थामा छाउपडीमा राख्न िा त्यस्तै अन्य कुनै वकतसमका भेदभाि, छु िाछु त िा

अमानिीय व्यििार गने िा गराउने कामलाई कसूर कायम गररएको छ ।
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अपमानजनक िा अमानिीय व्यििारको कसूर राष्ट्रसेिकले गरे मा तनजलाई थप
सजाय िुने व्यिस्था रिे को छ।
ु ी ऐनको वििािरीको
ऐ) वििाि सम्बन्धी कसूरिः30 यस अन्तरगत िाल प्रचलनमा रिेको मुलक
मिलका व्यिस्था भएका कसूर लगायत थप वििाि सम्बन्धी कसूर समेवटएको छ। यस
अन्तरगत तनम्न कसूरिरू रिेका छन्िः
 मञ्जुरी विना वििाि गने िा गराउने
 िाडनातामा वििाि गने िा गराउने
 बाल वििाि गने िा गराउने
 वििािमा लेनदे न गने िा गराउनेिः यस अन्तरगत वििाि गरी सकेपतछ चल, अचल
सम्पखि िा दाइजो माग गनफ िा त्यस्तो चल, अचल सम्पखि िा दाइजो नददएको
कारणले दुलिी िा तनजका नातेदारलाई कुनै वकतसमले िै रान पानफ, सताउन िा कुनै
अमानिीय िा अपमानजन्य व्यििार गने कामलाई पतन कसू र मातनएको छ। यस
कसूरलाई सामाखजक व्यििार (सुधार) ऐन, २०३३ ले पतन समेटेको छ।
 ििुवििाि गनेिः यस कसू र अन्तरगत वििावित पुरुषले िैिाविक सम्बन्ध कायम
रिेको अिस्थामा गरे को अको वििाि स्ितिः बदर िुने व्यिस्था रिेको छ।
ओ) मुद्रा सम्बन्धी कसूर31 िोटा मुद्रा बनाउने िा चलन गने कसूरका सम्बन्धमा िाल
ु ी ऐनको िोटा चलनको मिलमा व्यिस्था रिेको छ। साथै, यस
प्रचतलत मुलक
कसूरका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैं क ऐन, २०५८ मा पतन व्यिस्था रिे को छ। उक्त
कसूर समेतका मुद्रासाँग सम्बखन्धत अन्य कसूर समेत समेटी यसमा व्यिस्था गररएको
छ। जुन कसूरिरू तनम्न अनुसार छन्िः
 िोटा मुद्रा बनाउने, बनाउन लगाउने िा बनाउने उद्योग गने,32
 िोटा मुद्रा चलन गने िा त्यसको उद्योग गने िा िोटा मुद्रा आफूसाँग राख्ने,
30
31
32

ु ी अपराध (सं विता) ऐन, २०७४, पररच्छे द ११
मुलक

ऐजन‚ पररच्छे द २२

यस अन्तरगत मुद्रा र िोटा मुद्रालाई यसप्रकार पररभाषा गररएको छिः

“मुद्रा” भन्नाले सबै वकतसमको करे न्सी नोट, पोस्टल अडफर, पोस्टल नोट, मनी अडफर, चेक, ड्राफ्ट, राभलसफ चेक, प्रतततपत्र,

वितनमयपत्र, प्रततज्ञापत्र, क्रेतडट काडफ सम्झनु पछफ र सो शब्दले बैङ्कले आिश्यकता अनुसार सािफजतनक सूचना प्रकाशन र
प्रसारण गरी तोवकददएको अन्य यस्तै प्रकारका मौदद्रक उपकरण समेतलाई जनाउाँ छ ।

“िोटा मुद्रा” भन्नाले नेपाल सरकार िा नेपाल राष्ट्र बैङ्क िा विदे शी सरकार िा अतधकार प्राप्त विदे शी सं स्थाले तनकालेको िो
भन्ने भान पाने िा विश्वास िुने गरी अनतधकृत रुपमा बनाएको िा नक्कली मुद्रा सम्झनु पछफ ।
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 िोटा मुद्रा बनाउने सामान बनाउने, राख्ने िा िररद तबक्री गने, ददने तलने िा तनकासी
िा पैठारी गने िा ममफत गने ,
 मापदण्ड विपरीत मुद्रा बनाउने िा त्यसरी फरक पारी बनाउने तनयतले कुनै काम
गने िा त्यसबाट आफूलाई िा अरु कसै लाई लाभ पुर्याउने िा त्यस्तो काममा
सियोग पुर्याउने,
 मुद्रा बनाउने औजार बाविर लै जाने,
 मुद्राको तौल िटाउने िा रुप िदल्ने,
 रोक लगाइएको मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउने,
 बैङ्क नोट िा तसक्का जलाउने, गाल्ने, च्यात्ने िा बैङ्क नोटमा लेख्न,े
 झुत्रो बैङ्क नोट दुरुपयोग गने,
यी कसूर गनफ प्रयोग भएको मुद्रा, औजार, उपकरण िा यन्त्र र त्यससाँग
सम्बखन्धत सामग्री जफत िुने व्यिस्था रिे को छ।
औ) वटकट सम्बन्धी कसूर33: वटकट सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा प्रचतलत िुलाक ऐन,
२०१९ मा िुलाकसाँग सम्बखन्धत अन्य कसूर लगायत प्रयोग भएको वटकट पुनिः प्रयोग
गने कामलाई कसूर भनेको पाइन्छ। यस सं विताले उक्त कसूर समेत वटकट सम्बन्धमा
तनम्न कसूरका बारे मा व्यिस्था गरे को छिः


िोटा वटकट34 बनाउने िा चलन गने,



िोटा वटकट बनाउने औजार िररद, तबक्री, ममफत इत्यादद गने,



सािफजतनक तलितमा प्रयोग भएको वटकट उप्काउने,
वटकट सम्बन्धी उपरोक्त कसूर गनफ प्रयोग भएको वटकट, औजार, उपकरण िा

त्यससाँग सम्बखन्धत सामग्री जफत िुने व्यिस्था यस सं विताले गरे को छ।
अं) नापतौल सम्बन्धी कसूर35: नापतौलका सम्बन्धमा व्यिस्था गनफ बनेको प्रचतलत स्टान्डडफ
नापतौल ऐन, २०२५ मा पतन नापतौल सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा व्यिस्था गररएको
छ। यस सं वितामा यस िगफका तनम्न दुईिटा कसूरका बारे मा व्यिस्था गररएको छिः
33
34

ु ी अपराध (सं विता) ऐन, २०७४,पररच्छे द २३।
मुलक

वटकट र िोटा वटकटको पररभाषा यसप्रकार गररएको छिः

“वटकट” भन्नाले िुलाक वटकट िा तलितमा टााँतसने राजस्ि सम्बन्धी अन्य वटकट सम्झनु पछफ र सो शब्दले िाम, िुलाक

पत्र िा अरु कुनै िस्तुमा लगाइएको िा छावपएको वटकटको तनस्सा िा वटकटको प्रयोजनका लातग प्रयोग िुने खस्टकर
समेतलाई जनाउाँ छ ।

“िोटा वटकट” भन्नाले मातथ उल्लेि गररए बमोखजमको वटकट िो भन्ने भान पाने गरी अनतधकृत रुपमा बनाएको नक्कली
वटकट सम्झनु पछफ र सो शब्दले एकपटक प्रयोग भइसकेको वटकट समेतलाई जनाउाँ छ ।
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नाप्ने िा तौलने साधन नक्कली बनाउने िा चलन गने



नाप्ने, तौलने िा गुणस्तर तनधाफरण गने साधन कपटपूणफ प्रयोग गने

ु ी ऐनको चौपायाको मिलमा िास गरी गाई,
अिः) पशुपिी सम्बन्धी कसूर36 प्रचतलत मुलक
गोरु, बसािा, सााँ े लाई कुट्ने माने कामलाई कसूर मानी सजायको व्यिस्था गररएको
छ। यस सं विताले यस सम्बन्धी कसूरको दायरा केिी फरावकलो पारे को छ। यसले
यस अन्तरगत कसूर कायम गरे का कामिरू तनम्न छन्िः


गाई, गोरु माने िा कुट्ने। यस कसूरका सम्बन्धमा गररएको व्यिस्था अनुसार गाई
िा गोरु माने िा कुनै चोट पुर्याउने तनयतले गररएको कामबाट कुनै गाई िा गोरु
मनफ गएमा कसूर गने व्यखक्तलाई तीन िषफ सम्म कैद िुने व्यिस्था रिेको छ।



पशुपिी प्रतत तनदफयी व्यििार गने। यस अन्तरगत अन्य प्रकारका तनदफयी व्यििार
लगायत आफूले पालेको पशुपंिी रोगी िा िृद्ध भएको कारणले सािफजतनक रुपमा
छाड्ने कामलाई पतन कसूर मातनएको छ।



सािफजतनक स्थलमा पशु िा पिी माने। यस सं विताले परम्परादे खि नै पशु िा
पिीको बध गनफ चली आएको मेला, जात्रा, िाट िा मिोत्सि िा स्थानमा पशु िा
पिी मानफ तनषेध गरे को छै न। तर, परम्परादे खि बली दददै आएको धातमफकस्थल
बािेक अन्य सािफजतनक िा धातमफकस्थलमा पशु िा पिीको बली ददन तनषेध गरे को
छ।

५. तनष्कषफिः
वितभन्न छररएका कानूनिरू सं वित िद्ध रूपमा एकीकृत िुन ु यस सं विताको सकारात्मक
पि िो। यसले परम्परागत कसूरसाँग सम्बखन्धत कानूनलाई समयानुसारको पररमाजफन सवित
समाज विकासका कारण दे खिने कसूरसाँग सम्बखन्धत नयााँ कानूनलाई पतन समेटेको छ। विशेष
प्रकारका कसूरका सम्बन्धमा विशेष ऐनबाट व्यिस्था िुन सक्ने व्यिस्थाले फरक व्यिस्था गनफ
सवकने अिस्था छ। धेरै जसो कसूरमा अतधकतम िद मात्र रािी सजायको व्यिस्था भएको
कारणले मुद्दा िेने अतधकारीलाई न्यावयक स्िवििेक प्रयोगमा सिजता िुने दे खिन्छ। यिााँ चचाफ
गररएका कसूरिरू मध्ये वटकट सम्बन्धी कसूर, नापतौल सम्बन्धी कसूर, भेदभाि तथा अन्य
अपमानजन्य व्यििार सम्बन्धी कसूर तथा वििािमा लेनदे न सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा यस
35
36

ु ी अपराध (सं विता) ऐन, पररच्छे द २४।
मुलक
ऐजन‚ पररच्छे द २७।
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सं वितमा तथा छु ट्टै ऐनमा पतन व्यिस्था रिे को छ। यो दोिोरो व्यिस्था िटे का अिस्थामा
कायाफन्ियनमा सिजता िुने छ।

सम्पत्ति तथा लिखतसम्बन्धी कसूर
- कैिाश प्रसाद सुवद
े ी
१. पररचय
व्यत्तिको जीउ ज्यान पलिको महत्वपूर्ण वस्तु सम्पत्ति हो। राज्य उत्पलतको एक
सामात्तजक सम्झौताको लसदान्तबमोत्तजम अस्तव्यस्त र अराजकताबीच व्यत्तिको सम्पत्ति सं रक्षर्को
िालि पलन राज्यको उत्पलत भएको हो। तसथण, व्यत्तिको सम्पत्तिको सं रक्षर् िनुण पौज्दारी
कानूनको महत्वपूर्ण काम हो।
सं हहतामा सम्पत्ति तथा लिखत सम्बन्धी कसूर लनम्न िनः
क) चोरी तथा डााँका
ख) ठिी, आपरालधक हवश्वासघात तथा आपरालधक िाभ (एक्टसणन)
ि) मुद्रा
घ) हटकट
ङ) नापतौि
च) लिखत सम्बन्धी कसूर
ि) आपरालधक प्रवेश
ज) आपरालधक उपद्रव
झ) िुटहपट
ञ) कसूर िरी प्राप्त िरे को सम्पत्ति लिने
सम्पत्तिको पररभाषा सं हहतामा िररएको िै न। सम्पत्ति दे वानी हवषय भएकोिे फौज्दारी
ु ी दे वानी
सं हहताको प्रयोजनको िालि सम्पत्ति के हो भन्ने कुरा लनक्यौि िनणको िालि मुिक
सं हहतामा आधाररत हुनपु ने हुन्ि। दे वानी सं हहताको भाि ४ मा सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाहरू
रहेका िन। दफा २५१ मा सम्पत्तिको पररभाषा रहे को ि। सो पररभाषाअनुसार उपयोि िनण,
खररद लबक्री वा अन्य तबरिे हक हस्तान्तरर् वा कारोबार िनण वा कुनै िाभ प्राप्त िनण सहकने
दे हायका कुराहरू सम्पत्ति हुनः
क) निद,
ख) वस्तु, वा
ि) कायण।


त्तजल्िा न्यायाधीश, काठमाडौं त्तजल्िा अदाित।
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वस्तुको पररभाषामा खररद लबक्री िनण सहकने भौलतक सम्पत्ति मालनएको ि। सम्पत्तििाई
मूित चि अचि सम्पत्तिमा विीकरर् िररएको ि। कायणको पररभाषा भने िररएको िै न।
यसप्रकार, सम्पत्तिसम्बन्धी कसूरको दायरालभत्र चि सम्पत्ति र कायण समेत आउन सक्ने दे त्तखन्ि।
सं हवधान ििायत प्रचलित कानूनिे व्यत्तििाई सम्पत्ति आजणन िने र सोको उपयोि िने
स्वतन्त्रता प्रदान िरे का िन। व्यत्तििे आफूिे आजेको सम्पत्ति हवहवध रुपमा र भयरहहत रुपमा
उपभोि िनण पाउने अवस्था भएमामात्र व्यत्ति हवलभन्न काममा सररक हुन्ि। व्यत्तििे आजेको
सम्पत्ति उपर अरु कसै िे हस्तक्षेप निरोस र िरे को खण्डमा दण्ड सजाय िनणको िालि सम्पत्ति
सम्बन्धी कसूरको व्यवस्था िररएको हो।
सम्पत्ति सम्बन्धी कसूरमा मूि रुपमा लनयतनै रहन्ि। लनयतपलन बेइमालनको लनयत
ु ी ऐन चोरीको महिमा बेइमालनको लनयत रहे को ि। अपराध सं हहतामा सम्पत्ति सम्बन्धी
मुिक
कसूरमा कसूरको मूि आधार पलन बेइमानीको लनयत नै रहेको ि। सं हहतामा बेइमानीको
लनयतको पररभाषा रहे को िै न। भारतीय दण्ड सं हहतामा बेइमानीपूवक
ण
(लडस्हनेस्टिी) िाई
एकिाई िितपूर्ण िाभ र अकोिाई िितपूर्ण नोक्सानी िराउने कायणिाई बेइमानीको लनयतिे
िरे को कायण भलनएको ि। दफा २३ मा आफ्नो हक नभएको सम्पत्ति िैरकानूनी साधन वा
माध्यमबाट प्राप्त िने कायणिाई िितपूर्ण िाभ र सम्पत्तिमा हक भएको ब्यत्तििाई िैर कानूनी
साधन वा माध्यमबाट सम्पत्तिमा नोक्सानी हुने कायणिाई िितपूर्ण नोक्सानी भलनएको ि।
फौज्दारी सं हहताको एक आधार भारतीय दण्ड सं हहता १९६० समेत भएकोिे बेइमानीको उि
अथण यहााँपलन िनुण मनालसबै दे त्तखन्ि। तसथण, सम्पत्तिहरू भएको व्यत्तििे हवना कुनै कानूनी कारर्
सम्पत्ति िुमाउनु र सम्पत्तिमा हक नभएको व्यत्तििे हवना कुनै कारर् सम्पत्ति प्राप्त िनुण नै
बेइमानीको लनयत हो भन्न सहकन्ि। यसिे, सम्पत्ति कानूनी रुपमा आजणन िनुण पने र कानूनी
रुपमा मात्र िुमाउनु पने, अरुको सम्पत्तिमा आफू धनी बन्न नपाइने धारर्ा नै प्रवाह िरे को
दे त्तखन्ि। बेइमानीको लनयत र बेइमानीपूवक
ण भन्ने शब्दहरू एकै अथणमा प्रयोि भएका िन। यसै
आधारमा, सम्पत्ति सम्बन्धी सबै कसूरहरूमा सम्पत्ति धनीको स्वतन्त्र सहमलत हवना जुनसुकै
प्रकारिे लिएको सम्पत्तििाई कसूर मालनएको ि। सम्पत्ति धनी भन्नािे स्वालमत्व िितयत सम्पत्ति
कब्जा वा लनयन्त्रर्मा राख्ने व्यत्ति समेत पदणि। स्वालमत्व र कब्जाको अथण पुनः दे वानी
सं हहताबाट नै लिनुपने हुन्ि। स्वतन्त्र सहमलत भए नभए कै आधारमा हवलभन्न कसूरहरू विीकरर्
िररएका िन। चोरीमा सम्पत्तिको धनीिाई थाहा नददइकन, सटाकसुटुक िलिन्ि, डााँकामा
जबरजस्ती, ठिीमा घोकाघडी, झुक्याएर, आपरालधक िाभमा डर दे खाएर, आपरालधक हवश्वासघातमा
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आफ्नो त्तजम्मा रहे को अरुको सम्पत्ति लिएर। सम्पत्ति सम्बन्धी कसूर चि सम्पत्तिका सम्बन्धमा
मात्र सीलमत रहेको ि।
२. चोरी वा डााँका (पररच्िे द २०)
साधारर् चोरी
ु ी ऐनको चोरीको महिभन्दा केही फरक
सं हहतामा साधारर् चोरीको पररभाषा मुिक
ु ी ऐनमा आफ्नो हक नपुग्ने चि सम्पत्ति धनीको मन्जुरी नलिई धनीको
भएको दे त्तखन्ि। मुिक
हक मेटाइ आफूिे लिना खानाको लनलमि बेइमानीको लनयतिे िग्ने कायणिाई चोरी मालनएको
ि। अरु कसै को स्वालमत्व, कब्जा वा लनयन्त्रर् वा त्तजम्मा रहेको चि सम्पत्ति आफ्नो बनाउने,
उपयोि िने वा लिने खानेको िालि सम्बन्धीत व्यत्तिको मन्जुरी हवना िाने वा स्थान पररवतणन
िने कायणिाई चोरी मालनएको ि। यसबाट, चोरी महिमा हक मेटाई भन्नािे सम्पत्ति स्थायी रुपिे
नै िानुपने दे त्तखन्ि। सं हहतामा हक मेटाई भन्ने शब्द रहेको िै न। तर आफ्नो बनाउने भन्नािे
सम्भवन सोहीिाई इहित िनण खोजेको दे त्तखन्ि। सं हहतामा सम्पत्तिको स्थान पररवतणन िरे मा मात्र
पलन चोरी हुने हुनािे अस्थायी रुपमा सम्पत्ति एक ठाउाँबाट अको स्थानमा सादाण पलन चोरी हुन्ि।
चोरीको महिमा हक नपुग्ने सम्पत्ति भलनएको ि। हक पुग्ने भन्ने कुरा स्पष्ट िै न हक पुग्ने
भन्नािे स्वालमत्व भएको व्यत्ति स्वभाहवक रुपमा पने नै भए, सं हहतामा स्वालमत्ववािाका अलतररि,
सम्पत्ति कब्जामा, लनयन्त्रर्मा वा त्तजम्मामा रहेको व्यत्तििाई थाहा नददई भनेकािे हक पुग्ने भन्ने
कुरा स्पष्ट भएको दे त्तखन्ि। यसबाट, सम्पत्तिको धनीिे कसै िाई सम्पत्ति भाडामा वा प्रयोि िनण
ददएकोमा त्यस्तो भाडामा लिने वा प्रयोि िने व्यत्तिको सहमलत हवना लिएमा पलन चोरी िरे को
ठहररन सक्ि।

ु ी ऐनको िुटहपटको महि अन्तिणतको कसूर चोरीको
यस हहसाबबाट मुिक

कसूर अन्तिणत पने हुन्ि। दे वानी सं हहताको दफा २६६ मा कुनै सम्पत्तिमा कानूनबमोत्तजम हक
प्राप्त भएमा स्वालमत्व हुने व्यवस्था रहेको ि। दफा २६८ मा कुनै सम्पत्ति भोि िने मनसायिे
कानूनबमोत्तजम आफूसं ि राखेमा त्यस्तो सम्पत्तिमा भोिालधकार रहेको मालनने र दफा २६९ मा
भोिालधकार स्वालमत्ववािाको है लसयतिे , अन्य व्यत्तिको स्वालमत्वमा रहे को सम्पत्ति कानूनबमोत्तजम
प्राप्त िरे र र भोिालधकारवािाको सहमलत लिई प्राप्त िनण सहकने व्यवस्था रहे को ि। यस प्रकार,
साधारर् चोरीको सजायमा बृहि भएको ि। सजाय दुई प्रकारका रहेका िनः


चोरी िरे को स्थानका आधारमा सामान्य स्थानमा चोरी िरे मा तीन वषणसम्म कैद र तीस
हजार जररवाना।
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सरकारी, सावणजलनक, धालमणक वा दे वस्थिको सम्पत्ति चोरी मादक पदाथण सेवन िराई वा
अन्य तररकािे बेहोस िराई चोरी िरे मा, प्राकृलतक हवपत्ति वा दुघट
ण नाको बेिामा चोरी
िरे मा, आफू कायणरत कायाणिय वा व्यत्तिको सम्पत्ति चोरी िरे मा, यात्रु वा मािबाहक
सवाररमा चोरी िरे मा ७ वषण सम्म कैद र बीस हजार रुपैयााँ दे त्तख सिरी हजार
रुपैयााँसम्म जररवाना हुने व्यवस्था रहेको ि।

नकवजनी चोरीः


घरको मूि ढोका फोरी वा मूि ढोका बाहे क अन्य कुनै बाटो, स्थान वा तररकाबाट
प्रवेश िरी चोरी िने वा चोरी िररसकेपलि मूि ढोका फोरी वा मूि ढोका बाहेक अन्य
बाटो, स्थान वा तररकाबाट बाहहर लनत्तस्कएमा नकबजनी चोरीको कसूर हन्ि।



ु ी ऐनको चोरीको ३ नं. कै व्यवस्था हो।
यो व्यवस्था मुिक



दुई वटा कुराहरू फरक िनः


सं हहतामा मूि ढोका बाहेक भलनएको ि भने चोरीको महिमा मूि ढोका
बाहेक भलनएको ि।



चोरी िरी बाहहर लनस्कने उद्योि िरे मा समेत नकबजनी चोरी हुन्ि।

डााँका
डााँकाको कसूर चोरीको जघन्य रुप हो। सं हहतामा डााँकाको कसूर चोरीको कसूरभन्दा
सारभूत रुपमा लभन्न र नयााँ ि। चोरीको ६ नं. िे ४ जनाभन्दा बढ्ताको जमात भई जबरजस्ती
वा रहजनीका तररकाबाट वा हातहतायर लिई वा हुिहुज्जत िरी चोरी िरे डााँका हुने व्यवस्था
रहेको ि। सं हहतामा डााँकाको कसूर हुन मालनसको सं ख्याको बन्दे ज रहे को िै न। एकैजनािे पलन
डााँका िनण सक्ने दे त्तखन्ि। त्यसै िरी तीनजना वा तीनजना भन्दा बढीको जमात भई साधारर् चोरी
िरे मा पलन डााँकाको कसूर हुने व्यवस्था रहेको ि। यसै िरी, चोरीको महिको रहजनी र
जबरजस्ती चोरीिाई पलन डााँकाको कसूर मालनएको ि। मूितः बिको प्रयोि िरी चोरी िरे मा
डााँका मालनएको ि। दे हायको अवस्थामा चोरी भएको चोरीिाई डााँका मालनएको िः


मालनसको ज्यान लिई वा कुटपीट िरी वा बााँधिााँद िरी चोरी िने, त्यस्तो कायण चोरी अत्तघ,
चोरी िदाण वा चोरी िरी सकेपलि पक्राउबाट बच्नको िालि िनुण पने।



तत्कािै कुनै व्यत्तिको ज्यान लिने वा लनजिाई कुटहपट िरी चोट पुर्याउने डर त्राश
दे त्तखएर वा जोखीमी हलतयार साथमा लिई चोरी िने।



कुनै व्यत्तििाई लनजको वा अरु कसै को कुनै क्षलत पुर्यारउने, डर त्राश दे खाई लनजबाट कुनै
िाभ लिएमा वा सो लनयतिे कुनै काम िराएमा आपरालधक िाम (एकटसणन) को कसूर हुने
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व्यवस्था सहहतको दफा २५३ मा रहेको ि। तत्कािै कसेको ज्यान लिने वा कसै िाई चोट
पुर्याउने वा लनयन्त्रर्मा लिई आपरालधक िाभ लिएमा समेत डााँकाको कसूर िरे को मालनने
व्यवस्था रहे को ि। यसका अलतररि उपयुि तरीकाबाट आपरालधक िाभ बाहे क अन्य कुनै
रकम वा आलथणक िाभ प्राप्त िरे पलन डााँका हुन्ि।


बाटो घाटो, एकान्तस्थि वा जििमा ढु की डर त्राश दे खाई जोत्तखमी हातहलतयार प्रयोि िरी
वा सो प्रयोि िने धम्की ददई चोरी िने।



तीनजना वा तीनजना भन्दा बढीको जमात भई चोरी िने।

डााँकाको कसूरमा सजाय वृहि भएको ि
ज्यान लिई, कुटहपट िरी, बााँधिााँद िरी वा सोको डरत्राश वा जोखीमी हातहलतयार लिई
दे खाई डााँका िरे कोमा सात वषण दे त्तख चौध वषणसम्म र कैद र सिरी हजार दे खी एकिाख
चालिस हजारसम्म जररवाना हुने र अन्य अवस्थामा पााँच वषणदेत्तख दश वषण सम्म कैद र पचास
हजार रुपैयााँ दे त्तख एकिाख रुपैयााँसम्म जररवाना हुने व्यवस्था रहेको ि।
नत्तजरः वारदातको प्रकृलत, त्यसमा अलभयुिको सं रचात्मक उपत्तस्थलत डााँका वारदातको पुहष्टको
िालि आवश्यक तत्व हुन। डााँका वारदात स्थाहपत भइसकेको अवस्थामा ४ जनाभन्दा कम
व्यत्तििाई पलन डााँकाको सजाय िनण लमल्ने भनी एकजनािाई पलन डााँकामा सजाय िनण लमल्ने।
चोरीमा प्रयोि हुने औजार लिई हहडनेः यो कसूर नयााँ हो। चोरी डााँका िनण नलमल्ने, सो प्रकृलतका
कुनै औजार, मािसामान, हातहलतयार, नक्किी सााँचो, पन्जा आदद लिई कसै को घर पररसरमा हहडने,
प्रवेश िने उद्योि िने कायणिाई यस दफामा कसूर मालनएको ि। त्यसरी हहडेकोमा

त्यस्ता

साधन बोकी हहडेकोमा अन्यथा प्रमात्तर्त नभएसम्म चोरीको िालि साधन लिई हहडेको, प्रवेश
िरे को वा सोको उद्योि िरे को मालनन्ि।
बििी मानेः बििी माने कसूर चोरीकै एक रुप हो। प्रभाव र पररर्ामका हहसाबिे यसिाई
सानो खािको चोरी मालनन्ि। पैदियात्रु, सवारी यात्रु, सावणजलनक स्थानमा रहे का व्यत्तिसं ि
रहेको बििी, पसण, थैिी झोिा वा अन्य कुनै हकलसमको साधनमा रहे को रु.१०(दश) हजार
सम्मको निद वा धनमाि लिने कायणिाई कसूर मालनएको ि।
१० हजार भन्दा मालथको धनमाि बििी मादाण साधारर् चोरीको कसूर हुन्ि।
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३. ठिी (पररच्िे द २१)
ठिीको कसूर सम्पत्ति धनीिाई धोका ददई,

झुक्याई सम्पत्ति वा िाभ प्राप्त िने कसूर

हो। सवणप्रथम सम्पत्ति धनीिाई कुनै कुरा िरी िितिाई सही र सहीिाई िित हो भन्ने भान
पाररन्ि, त्यसपलि सम्पत्ति धनीिाई सम्पत्ति ददन वा प्रदान िनण उक्साइन्ि।

ु ी ऐनमा
मुिक

ठिीको १ नं. मा सम्पत्ति धनीिाई ििाई फकाई, जाि प्रपन्च िरी, झुक्याई, धोका िफितमा
पारी सम्पत्ति धनीको सम्पत्ति लिए ददएमा ठिी हुने व्यवस्था रहेको ि। सं हहतामा भने दुई
प्रकारका ठिी दे त्तखन्िनः


सम्पत्तिजन्य



िैर सम्पत्तिजन्य।

ु ी ऐनको व्यवस्थािाई फराहकिो पाररएको ि। सम्पत्ति
सम्पत्तिजन्य ठिीमा मुिक
धलनिाई ३ अवस्थामा पारर सम्पत्ति लिएमा ठिी हुने व्यवस्था रहेको ि। ती हुनः
क. कुनै कुराको हवश्वास ददिाईएकोमा सो निरी,
ख. फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै हकलसमिे धोका ददई
ि. कुनै काम िरी वा िनणबाट रोकी
ु ी ऐनको भन्दा फराहकिो दे त्तखएको ि। सम्पत्ति
यसरी, सं हहताको पररभाषा मुिक
धनीिाई मात्र होइन अरु कसै िाई पलन सम्पत्तिजन्य हालन नोक्सानी पुर्याएमा वा कसूरदारिाई
मात्र होइन अरु कसै िाई िाभ पुयायणएमा पलन ठिी हुन्ि। कुनै कुराको हवश्वास ददिाई सो
बमोत्तजम निरी सम्पत्ति धनीिाई वा अरु कसै िाई हालन नोक्सानी पुर्यासएमा ठिी हुने
प्रावधानबाट मालनसहरूका व्यवहार सही र सााँचो हुनपु ने दे त्तखन्ि। यो प्रावधान अत्यन्त नै
व्यापक रहे को ि।
सं हहतामा केवि सम्पत्तिजन्य हालन नोक्सानी मालनएको िै न र हालन नोक्सानीको पररभाषा
पलन िररएको िै न। तसथण, मान, प्रलतष्ठा, इज्जत, मानलसक हालन नोक्सानी भएमा पलन ठिी हुन
सक्दि। उदाहरर्को िालि कसै िे कसै िाई हववाह ििु ण भनी हवश्वास ददिाएको वा बचन ददएको
कुनै काम िरे को तर पलि हववाह निरे मा पलन ठिी हुन सक्ि।

त्यस्तो हवश्वास ददिाउने कायण

हवश्वास ददिाउदाको अवस्था नै झुठा भएको हुनपु िण।
ु ी
ठिीबाट पीलडत व्यत्तििे ठिी िने व्यत्तिबाट कािज िराएकोमा ठिी नहुने मुिक
ऐनको व्यवस्था कायमै रहे को ि।
सजायमा दे हाय बमोत्तजम बृहि भएको िः
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नेपाि सरकार वा नेपाि सरकारको स्वालमत्वमा भएका सिदठत सं स्थािाई ठिी िरे मा दश
वषणसम्म कैद र एक िाख रुपै यााँसम्म जररवाना,



नाम, दजाण, पदवी, योग्यता ढााँटेमा पााँच वषण कैददे त्तख पचासहजार जररवाना,



अन्य अवस्थाको ठिीिाई सात वषणसम्म कैद वा सिरी हजार रुपैयााँसम्म जररवाना,



बािबालिका, होस ठे िानामा नरहेको व्यत्ति, लनरक्षर वा पचहिर वषण मालथको ब्यत्तििाई ठिी
िरे थप एक वषणसम्म कैद हुने।

ठे क्का वा करारको काममा फरक पाने (दफा २५०)
यो नयााँ कसूर हो। सामान्यतया ठे क्काजन्य र करारजन्य कायणको उल्िघन भएको
अवस्थामा सोको उपचार करार कानून अन्तिणत रहेको हुन्ि। सं हहतािे केही अवस्थामा लनमाणर् र
अन्य कायण सम्बन्धी ठे क्काजन्य कायण र आपूलतण सम्बन्धी करारजन्य कायणमा फरक पने कायण िरी
कसूरको रुपमा स्थाहपत िरे को ि। त्यस्ता कसूरको मुद्दा नेपाि सरकार वादी भई चल्ने
व्यवस्था रहेको ि। मूितः दे हायका दुई कायणिाई कसूर मालनएको िः
(क) लनमाणर्जन्य वा अन्य कायणको ठे क्का लिने व्यत्ति वा लनजको तफणबाट काम िने व्यत्तििे
लनधाणररत मापदण्ड वा िुर्स्तरको माि प्रयोि निरी वा माि सामानको पररमार् घटीबढी
पारी वा लनधाणररत िुर्स्तरमा फरक पारी लनमाणर् कायण वा अन्य कायण िने।


प्रस्तुत कसूरको दायरा अत्यन्त नै फराहकिो ि। कसूर हुनको िालि सवणप्रथम
लनमाणर् कायणमा प्रयोि हुने मािसामानको लनधाणररत मापदण्ड वा िुर्स्तर हुनपु िण।
ठे क्का लिने मालनसिे सो मापदण्ड वा िुर्स्तर पािना निरी र बेइमानीका लनयतिे
काम िरे को हुनपु िण।



प्रस्तुत कसूरबाट लनमाणर्जन्य र अन्य कायणमा िुर्स्तरीय कायण हुने सम्भावना रहेको
ि।

(ख) माि, वस्तु वा सेवा आपूलतण िने त्तजम्मेवारी भएको व्यत्ति वा लनजको तफणबाट काम िने
व्यत्तििे कमसि वा घटी पररमार्का माि, वस्तु वा सेवा आपूलतण िने वा तोहकएको भन्दा
फरक िुर्को माि, वस्तु वा सेवा उपिब्ध िराउने


यो कसूर पलन अत्यन्त व्यापक र फराहकिो रहेको ि। िुर्स्तरीय आपूती वा सेवा
उपिब्ध निराएमा कसूर हुने व्यवस्थाबाट व्यत्तिित रुपमा आपूलतण िने व्यत्तिका
अलतररि सरकारी लनकायहरू जस्तै नेपाि दूरसञ्चार कम्पलन, लबद्युत प्रालधकरर्, खाद्य
सं स्थान जस्ता सं स्थाका सेवापलन प्रस्तुत कसूरको दायरालभत्र आउन सक्ने सम्भावना
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रहेको ि। यसबाट आपूलतण वा सेवा उपिब्ध िराउने व्यत्तििे िुर्स्तरीय आपूती
वा सेवा उपिब्ध िराउन बाध्य हुनेिन।
सम्पत्तिको आपरालधक उपयोि िने (दफा २५१)
यो नयााँ कसूर हो। अरुको सम्पत्ति सम्पत्ति धनीिाई हालन नोक्सानी िरी आफ्नो
फाइदाको िालि उपयोि िने कायणिाई कसू र मालनएको ि। सम्पत्ति धनीको सहमलत हवना
सम्पत्ति प्रयोि िने वा हहनालमना िने कायणिाई यस दफामा कसूर मालनएको ि। भारतीय दण्ड
सं हहतामा चि सम्पत्ति यसरी प्रयोि िरे मा कसूर

हुने व्यवस्था रहेको ि। तर सं हहतामा अचि

सम्पत्ति समेत त्यसरी जानीजानी प्रयोि िरे मा कसूर हुने व्यवस्था रहे को ि। यो कसूरमा मूितः
दुईवटा कायणिाई कसूर मालनएको िः
 अरुको सम्पत्ति कब्जा िरी उपयोि िने, हालन नोक्सानी िने, हहनालमना िने सम्बन्धीत
व्यत्तिको मन्जुरी हवना भाडामा ििाउने वा बेचलबखन िने।
 बेवारीसे सम्पत्ति प्राप्त िने व्यत्तििे सोको धनी थाहा हुाँदाहुाँदै वा थाहा भएपलि पलन मनालसब
समयलभत्र सो सम्पत्ति धनीिाई हफताण निरी वा सूचना सम्पत्ति धनीिाई नददइकन वा
मनालसव समयसम्म नपखी आफ्नो लनलमि उपयोि िने।
 दुइवटै कायण बेइमानीको लनयतिे िरे को हुन ु पने।
अरुको सम्पत्ति कब्जा िरी भन्ने वाक्यांशिे बि प्रयोि िरी कब्जा िरे को अथण हो की
भन्ने दे त्तखन्ि। बिपूवक
ण भएको कब्जािाई दे वानी सं हहतािे मान्यता ददएको िै न।

सोहीिाई

सजाय िनणको िालि प्रस्तुत व्यवस्था आएको दे त्तखन्ि। भारतीय दण्ड सं हहतामा अरुको
सम्पत्तिमा जम्काभेट भएमा वा प्राप्त हुाँदा लनदोष रुपमा प्राप्त भएमा सो सम्पत्तििाई रुपान्तरर्
िरी वा अन्य तररकािे आफ्नो लनलमि प्रयोि िरे मा कसूर हुन्ि। कुनै सम्पत्ति कसै िरी प्राप्त
भएमा वा फेिा परी लिएमा पलन सम्पत्ति उपर कब्जा वा भोिालधकार हुन्ि। यस अथणमा
“कब्जा“ भन्ने शब्दिे पलन खासै अन्तर पने जस्तो दे त्तखदै न।
सं हहतामा, जानीजानी जग्िा त्तखचोिा िरे मा सो कायण पलन प्रस्तुत कसूरको दायरालभत्र
आउने दे त्तखन्ि तर भूिवश सााँध सीमाना लमत्तचन िएकोमा भने यो कसूर हुाँदैन।
सं हहतामा, हराएको सम्पत्तिमा के कस्तो अवस्थामा कसको स्वालमत्व र कब्जा रहन्ि
भन्ने व्यवस्था रहेको ि। बेवाररसे सम्पत्ति कसै िे प्राप्त िने हवत्तिकै सो सम्पत्तिमा सम्पत्ति
पाउने व्यत्तिको कब्जा हुने दे त्तखदै न। त्यस्तो व्यत्तििाई सो सम्पत्ति धनी थाहा भएमा वा
सम्पत्ति प्राप्त भएपलि थाहा भएमा सम्पत्ति हफताण िनुप
ण ने, सम्पत्ति हफताण लिन सूचना ददनुपने र
मनालसव समयसम्म पखीनुपने हुन्ि।
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तर सम्पत्ति धनी पिा निािेमा वा सूचना ददं दा पलन हफताण लिन नआएमा यो दफाको
कसूर हुाँदैन।
दे वानी सं हहतामा

भने वस्तु भेटाउने व्यत्तििे प्रहरीिाई खबर िरी आफैसं ि राख्न

सक्ने र तीन वषणसम्म पलन कसै िे दावी िनण नआएमा भेटाउने व्यत्तिको हुने व्यवस्था रहे को
ि।


यसरी यो दफािे अरुको सम्पत्ति लिने खानेका सम्बन्धमा उत्पन्न उच्च नैलतकता कायम
िनुप
ण ने व्यवस्था िरे को दे त्तखन्ि।



सं हहतािे

व्यत्ति

मरे को

तर

मृतकको

हकवािाको

कब्जामा

सम्पत्ति

प्राप्त

नहुाँदै,

बािबालिका, मानलसक र शारीररक रुपमा अशि व्यत्ति, पचहिर वषण मालथको व्यत्तिको
सम्पत्ति आपरालधक उपयोि िनेिाई तीन वषणसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयााँसम्म
जररवाना हुने र अन्य अवस्थामा एक वषणसम्म कैद वा दश हजार रुपैयााँसम्म जररवाना
हुने व्यवस्था रहेको ि।


आपरालधक उपयोि भएको सम्पत्ति हफताण िनण सहकने अवस्थामा रहेि भने हफताण िनुप
ण ने।

आपरालधक हवश्वासघात िनेः
यो नयााँ कसूर हो र अत्यन्त व्यापक दायरा समेट्ने कसूर हो। अरुको सम्पत्ति कुनै
प्रकारिे त्तजम्मा लिएको व्यत्तििे सो सम्पत्ति धनीिाई िितपूर्ण नोक्सानी र आफूिाई िितपूर्ण
िाभ लिनको िालि त्यस्तो सम्पत्ति दुरुपयोि िरे मा, हहनालमना िरे मा वा मासी खाएमा यो कसूर
हुन्ि। तसथण, यसमा दे हायका तत्वहरू रहन्िनः


अरु कसै को सम्पत्ति कुनै व्यत्तिको त्तजम्मामा रहनुपने ,



सम्पत्ति त्तजम्मामा लिने व्यत्तििे सो सम्पत्ति उपयोि िरे को वा रुपान्तरर् िरे को,



त्यस्तो कायण बेइमानीको लनयतिे िरे को।
व्यत्तिहरू बीचको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष व्यवहार आचारर्बाट कसै िाई कुनै सम्पत्ति

सुत्तम्पएमा वा स्पष्ट रुपमा कुनै सम्झौता वा कानूनबाट सम्पत्ति त्तजम्मा हुन सक्दि। कसै िे
सम्पत्ति लधतो राख्नु वा बैं कमा रकम जम्मा िनुण आदद हुन सक्िन। त्यसरी व्यवहार, आचरर्,
कायणबाट होस वा स्पष्ट रुपमा कुनै सम्झौता िरी सम्पत्ति त्तजम्मा लिएको व्यत्तििे सम्पत्ति यसरी
पाएमा वा हहनामीना िरे मा यो कसूर हुन्ि। स्त्री अं शधन, िोग्नेिे मासेमा, पलतिे पत्नीको दाइजो,
पेवा मासेमा, हायर पचे ज सम्झौतामा खररद िरे को वस्तुको रकम पूर्ण रुपमा भ ुिानी निरी
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कसै िाई लबक्री िरे मा आपरालधक हवश्वासघात हुने कुरा भारतीय मुद्दाहरूमा ठहर भएको
ि।सं हहतामा दे हायको कायणिाई कसूर मालनएको िः
 आफ्नो त्तजम्मामा रहे को अरुको सम्पत्ति आफ्नो लनलमि प्रयोि िने वा रुपान्तरर् िने ,
 कुनै सम्पत्तिको उपयोि के कसरी िने भन्ने करार र शतणनामा सहहत कसै िाई त्तजम्मा
ददइएको रहेि वा कसै को त्तजम्मामा रहेको सम्पत्ति के कसरी प्रयोि िने भन्ने कानून रहेि
भने त्यस्तो करार शतणनामा वा कानून हवपरीत त्यस्तो सम्पत्ति उपयोि िने कसै िाई उपयोि
िनण ददने वा हक टु टाई अरुिाई ददएमा,
 उि कायणहरू बेइमालनको लनयत पूवक
ण िनुण पने,
 कानूनबमोत्तजम वा अरु कुनै प्रकारिे अरुको काम िने वा प्रलतलनलधत्व िने व्यत्तििे आफू
वा अरु कसै िाई िाभ पुर्याउनको िालि आफ्नो कतणव्य हवपररत काम िरी त्यस्तो
व्यत्तििाई हालन नोक्सानी पुर्याउने।
यसरी, यस दफामा रहेका कसूरको दायरा फराहकिो रहे को ि। पहहिो कसूरमा
नावालिका, बृिबृिाको सम्पत्ति बेचेमा समेत कसूर हुने दे त्तखन्ि। पलिल्िो कसूर वारे सिे
लमिेमतो िरी आफ्नो पक्षिाई हालन नोक्सानी पुर्याएमा, कसै को कुनै काम िनण त्तजम्मेवारी पाएको
व्यत्तििे काम ििाउने व्यत्तििाई हालन नोक्सानी हुने कायण िरे मा समेत कसूर हुने दे त्तखन्ि।
साथै, सं घ सं स्थाका व्यवस्थापक, प्रबन्धक वा कमणचारीिे सं घ सं स्थािाई हालन नोक्सानी पुर्याउने
कायण िरे मा यो कसूर हुन्ि। सजायका हकमा, सं स्थाको व्यवस्थापक, प्रबन्धक कमणचारी र एक
ठााँउबाट अको ठाउमा सामान सुरत्तक्षत साथ िाने त्तजम्मेवारी भएको व्यत्तििे हालन नोक्सानी
पुर्याएमा पााँच वषणसम्म कैद र पचास हजार रुपैयााँ जररवाना र सो बाहेक अन्य अवस्थामा तीन
वषणसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयााँसम्म जररवाना हुन्ि।
आपरालधक िाभ (एकटसणन) लिने (दफा २५३):
यो नयााँ कसूर हो। यसमा कुनै व्यत्तििाई वा अरु कसै िाई क्षलत पुर्याउने डर त्रासमा
पारी त्यस्तो व्यत्तिबाट िाभ उठाउने कायण पदणि। आपरालधक िाभमा व्यत्तििाई डर त्रासमा
पारी लनजबाट आलथणक िाभ लिइन्ि। आपरालधक िाभ चोरी र डकैती बीचको कसूर मालनन्ि।
यसमा सम्पत्तिको स्वालमत्व वा कब्जा रहे को व्यत्तििाई डर त्रासमा पारी सम्पत्ति लिने कायणको
सहमलत लिइन्ि। यसमा चि सम्पत्ति मात्र होइन अचि सम्पत्ति पलन लिइएको हुन सिि।
सं हहतामा भएको व्यवस्था फराहकिो ि। िाभ भन्नािे मूितः आलथणक िाभ भन्ने दे त्तखन्ि। तर,
िाभ मात्र होइन िाभ उठाउने लनयतिे कुनै काम िरे मा पलन कसूर हुन्ि। पत्रकारिे रकम
नददए नकारात्मक समाचार प्रकाशन िने धम्की ददने, धम्की ददएर जग्िा जलमन पास िराउनु,
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ऋर् वा कािज िराउने काम पलन यस कसूर अन्तिणत पदण ि। आपरालधक िाभको मूि सार
भनेको डर त्रासमा पाररएको व्यत्तिबाट वास्तहवक रुपमा हस्तान्तरर् हुन ु हो, सम्पत्ति हस्तान्तरर्
हुन ु अत्तघ यो कसूर पुरा हुदैन।

व्यत्तििाई तत्काि ज्यान माने धम्की ददई िाभ लिएमा डााँका

हुन्ि।
लिखत सम्बन्धी कसुर (पररच्िे द २५)
लिखत सम्बन्धी कसूर िे ख्ने कुरा शुरु भएको समयदे त्तख नै शुरु भएको मालनन्ि।

झुठा

ु ी ऐनमा
लिखत बनाउनु नै लिखत सम्बन्धी कसूर खास िरी कीते को मुख्य आधार हुन्ि। मुिक
कीते र जािसाजी िरी लिखत सम्बन्धी दुई प्रकारका कसूरहरू रहेका िन। सं हहतामा पलन कीते
ु ी ऐनमा रहेका तत्व
र जािसाजीिाई यथावत रात्तखएको ि। जािसाजीको कसूर तत्व मुिक
भन्दा सााँिरु ो भएको िः जािसाजीको कसूर कसै को हक, हदम्याद मेट्ने, तारे ख जाने िरी वा
ु ी
अरुिाई नोक्सान पाने लनयतिे जानीजानी िरे को हुनपु िण। लनयतिे जानीजानी भन्ने शब्द मुिक
ऐनको जािसाजीको कसूरमा रहेको िै न। जािसाजीको कसूर मुख्यतः कसै को सम्पत्ति त्तजम्मामा
रहेको वा सं रक्षर्मा रहेको व्यत्तििे सम्पत्ति बेचहवखन िने कायणका सम्बन्धमा भएको दे त्तखन्ि।
सं हहताम सो कुरािाई आपरालधक हवश्वासघातिे समेत केही हदसम्म समेहटएको ि। दे वानी
सं हहताको सम्पत्ति सम्बन्धी प्रावधानमा आफ्नो हकको अं श र सम्पत्ति लबक्री भएमा सो सम्पत्ति
हकवािािे पाउनुपने व्यवस्था दे त्तखन्ि।
ु ी ऐनको कीते को महिको लनरन्तरता र हवस्ताररत रुप हो। सद्दे
कीते िनेः यो कसूर मुिक
लिखतको रुपमा दे त्तखने िरी झुठा लिखत बनाउने कायण कीते सम्बन्धी कसूर हो। यसमा
कसूरदारिाई फाइदा पुर्याउने र अरुिाई नोक्सानी िने लनयत मुख्य हुन्ि। तसथण, कीते को
उद्देश्य समान्यतया झुठा लिखतको माध्यमबाट ठिी िने हुन्ि। ठिी धोकाघडी वा झुक्याउने
काम मौत्तखक रुपमा समेत हुन्ि भने कीते मा धोखाघडी लित्तखत रुपमा हुन्ि। कीते मा, लिखतमा
िेत्तखएको व्याहोरा मुख्य हुदैन, सो लिखतमा परे को सहीिाप, हस्ताक्षर वास्तहवक व्यत्तिको हुदैन,
ु ी ऐनमा
जसको सहीिाप भएको भलनएको हो सो व्यत्तिको सहीिाप, हस्ताक्षर हुदै हुदैन। मुिक
हस्ताक्षर, सहीिाप आदद झुठा बनाई भइरहेको व्याहोरा उडाई, अको व्याहोरा राख्ने, एक कामको
िालि सहीिाप िरे को लिफा अकै कामको िालि प्रयोि िरे को कारर्बाट कसै को जीउ, धन वा
हक िएमा वा झुठा काम िने वा अरु कसै िाई फाइदा हुने कामिाई कीते मालनएको ि।
यसबाट, के कस्तो अवस्थाहरूमा कीते हुन्ि भन्ने दे त्तखन्ि। सार रुपमा झुठा लिखत बनाएको
कारर्बाट कसै िाई हालन नोक्सानी भएमा वा झुठा काम िनेिाई वा अरु कसै िाई फाइदा भएमा
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कीते हुने दे त्तखन्ि। सं हहतामा पलन मूितः सवणसाधारर् वा कसै िाई हालन नोक्सानी पुर्याउने
लनयतिे झुठा लिखत बनाउने कायणिाई कीते मालनएको ि। झुठा लिखतमा हवद्युतीय अलभिेख
समेत पदणि।
सं हहतामा लिखतको पररभाषा िररएको िै न तर यसमा के के पिणन भन्ने कुरा व्यापक
रहेको िः सही, औठािाप, लिखतमा जलनएको अङ्क, अक्षर, लमलत वा अन्य व्याहोरािाई समेत
लिखत मालनएको ि।“झुठा लिखत बनाउने काम“ भन्नािे हवलभन्न अवस्थािाई जनाइएको ि। ती
अवस्था हुनः
 वास्तहवक अलधकारी वा व्यत्तििे नै सही िाप िरे को हो भन्ने भान पने िरी लिखत वा
हवद्यू तीय अलभिेख तयार िने,
 अनालधकृत रुपमा लिखत वा हवद्युतीय अलभिेखमा रहेको व्याहोरा हेरफेर, केरमेट, पररवतणन
िने,
 लिखतमा िेत्तखएको कुराको मतिब बुझ्न नसक्ने व्यत्ति भनी जानी जानी होस ठे िानामा
रहेको व्यत्तििाई लिखत बनाउन, सहीिाप िने वा लिखतको व्याहोरा बदल्न ििाउने,
 एक कामको प्रयोजनको िालि सहीिाप िरी ददएको लिखत अको काम वा प्रयोजनमा
ििाउने
नत्तजरः दुिब
ण हादुर बस्नेत हव. नेपाि सकार ने.का.प. २०५८ लम.नं. ९९३८, पृष्ठ ८८९
सरकारी िाप िािेको दरखास्त फाराममा अकाणको नामबाट लबवरर् भरी आफ्नो फोटो
टााँस्ने र सहीिाप िने तथा नािररकताको प्रलतलिहपमा समेत अकाणको नामको सहीिाप िरी
आफ्नो फोटो टााँस्ने हक्रया स्पष्ट रुपमा कीते हुने।
४. जािसाजी
ु ी ऐनको जािसाजीको कसूरको लनरन्तरता र हवस्ताररत रुप
जािसाजीको कसूर मुिक
ु ी ऐनमा कीते हुने अवस्था बाहेक अरुको हक मेट्ने, हदम्याद तारे ख जाने वा
रहेको ि। मुिक
अन्य तररकाबाट नोक्सान पाने मतिबिे झुठा कुरा िरे भएको हो भनी व्याहोरा फरक पारी
सहीिाप िरी कािज बनाउने वा बनाउन ििाउने कायणिाई जािसाजी मालनएको ि। सं हहतामा
पलन मोटामोटी रुपमा यीनै तत्वहरू रहे का िन। तर, सं हहतामा दुइवटा कुराहरू फरक रहेका
िनः


हक मेट्ने, हदम्याद, तारे ख जाने, कुनै हकलसमिे हालन नोक्सानी िने, क्षती पुर्याउने लनयतिे
लिखत बनाएको हुन ु पने,
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त्यस्तो लिखत नभए निरे को कुरा हो भनी जानीजानी झुठा लमलत, अङ्क वा व्याहोरा उल्िेख
िरी लिखत बनाउनु पनेः आफ्नो हक नभएको कुरािाई हक भएको दे खाई काम िनुण पने।
यसप्रकार, जािसाजीको कसूर हुनको िालि दुईवटा मनसाय प्रमात्तर्त िनुप
ण ने दे त्तखन्िः

पहहिो कसै िाई नोक्सानी वा िाभ पुर्याउने लनयतिे लिखत बनाउने, त्यस्तो लनयत भएपलन कुनै
कुरा नभए निरे को हो वा हक नभएकोमा पलन हक भएको भनी जानीजानी िरे को हुनपु ने। यसरी
दुईवटा मनसाय प्रमात्तर्त िने कायण कदठन हुने दे त्तखन्ि तर जािसाजीको कसूर सााँिरु रएको ि।
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दे वानी कानून र कार्यववधिका सामान्र् धसद्धान्तहरू
- मा. श्री प्रभा बस्नेत
ु मा लोकतान्त्न्िक व्र्वस्था ववकधसत एवं सं स्थागत हुन
मुलक

ववधिको शासन आवश्र्क

पदयछ। र्सको अभावमा समाजमा ववकास, सम्पन्नता, शान्त्न्तसुरक्षा र अमनचर्न कार्म हुन सक्दै न।
ववधिको शासन स्थापनाको लाधग बधलर्ो एवं प्रभावकारी न्र्ार् प्रणालीको आवश्र्कता पदय छ र र्स्तो
प्रणालीको ववकास सं वहताकरण गररएको कार्ायन्वर्न र्ोग्र्, वोिगम्र् र सरल कानूनबाट माि सम्भव
हुन्छ भन्ने

ु मा राजनैधतक
ववश्वव्र्ापी मान्र्ता छ। वर्नै पृष्ठभूधममा वव.सं . 2047 सालमा मुलक

पररवतयन भई नेपाल अधिराज्र्को सं वविान, 2047 लागू भएको धथर्ो। सो पश्चात नेपाल अन्तररम
ु गणतन्ि भर्ो र हाल नेपालको सं वविान 2072 लागू भएको छ।
सं वविान, 2063 लागू भई मुलक
ु मा राजनैधतक पररवतयन साथै शासन व्र्वस्थामा आमूल पररवतयन भै सकेको आजको
र्सरी मुलक
ु ी ऐनलाई
अवस्थामा समेत वव.सं . 1910 सालमा जंगबहादुर राणाको शासनकालमा लागू भएको मुलक
ु ी ऐन हालसम्म बहाल छ। र्सरी
पररमाजयन गरी वव.सं . 2020 सालमा लागू भएको नर्ााँ मुलक
ु ी ऐनका केही अवशेर्हरू रहेको हाल लागू रहे को नर्ााँ मुलक
ु ी
१६५ वर्य अगाधि लागू भएको मुलक
ऐन आजको पररवधतयत र्ुगलाई सम्बोिन गने अवस्थाको छै न। तसथय िेढ शतान्त्दद भन्दा लामो
ु ी ऐनलाई आमूल पररवतयन गदै वव.सं .
समर्दे न्त्ि लागू रहेको जनताको प्रत्र्क्ष सरोकार राख्ने मुलक
ु ी दे वानी (सं वहता) ऐन,
2012 सालदे न्त्ि समर् समर्मा सं वहताकरण गने प्रर्ास गररएको मुलक
ु ी दे वानी कार्यववधि (सं वहता) ऐन 2074 लगार्त ६ वटा नर्ााँ कानूनहरू आएको
2074 र मुलक
छ। २०७४ साल श्रावणमा व्र्वस्थावपका सं सदबाट पाररत भई २०७४।६।३० मा प्रमाणीकरण
भएका र्ी कानूनहरू २०७५ साल भाद्र १ गतेदेन्त्ि लागू हुने चरणमा हामी छौ।र्ी कानूनहरू
आजको आवश्र्कता र जनताको चाहनाको प्रधतववम्बको रुपमा आएका छन्। र्ी कानूनहरूको सफल
कार्ायन्वर्न हाम्रो न्त्जम्मेवारी हो।
१. पररचर्
दे वानी कानूनमा मूलत: सवयसािारणको दै धनक घर व्र्वहारहरूसाँग सम्बन्त्न्ित जग्गा,
जधमन, लेनदे न, धलित, कारोबार एवं व्र्वसार्साँग सम्बन्त्न्ित ववर्र्हरू समेवटएको हुन्छ। दे वानी
कानूनमा सारभूत कानून (Substantial Law) र कार्यववधि कानून (Procedural Law) गरी दुई



फ्र्ाकल्टी/न्र्ार्ािीश, राविर् न्र्ावर्क प्रधतष्ठान
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भागहरू हुन्छन्। सारभूत कानूनले हक, अधिकार कतयव्र् एवं दावर्त्व पररभावर्त गदयछ भने
कार्यववधि कानूनले सारभूत कानूनले गरे का व्र्वस्थाहरूलाई कार्ायन्वर्न गने वाटो ददन्छ।
सारभूत कानूनको मुख्र् पक्ष भनेको र्सले अधिकारको पररभार्ा र सृजना गदयछ। सालमण्िले
सारभूत कानूनले अधिकार र उपचारको पररभार्ा गछय भनेका छन् (Substantive Law defines the
remedy and the right)1। सारभूत कानूनले अधिकार, कतयव्र् एवं दावर्त्वको सृजना गदयछ र
कसै ले त्र्स्ता हक, अधिकार उल्लङ्घन गरे मा के कस्तो उपचार ददलाई ददने भन्ने कुरा कार्यववधि
कानूनले व्र्वन्त्स्थत गदयछ। सारभूत कानूनले माधनसका विर्ाकलापलाई धनन्त्श्चत ददशा र गधत
ददन्छ। माधनसलाई धतमीले र्ो गनय पाउाँछौ, र्ो गनय पाउाँदैनौ र गनय नपाउने काम गर्र्ौ भने
र्स्तो पररणाम भोग्नु पछय भन्ने धनदे शन गदयछ। कुन कार्य गरे मा गैरकानूनी हुन्छ त्र्सलाई
कस्तो उपचार ददनु उपर्ुक्त हुन्छ भन्ने कुरा सारभूत कानूनले भन्ने कुरा हो।2
ु ी ऐनको अ.ब. ९ नं. मा फौजदारी मुद्दाहरूको सूची दददै अन्तमा सम्पन्त्ि वा
मुलक
पदको हक सम्बन्िी झगिा बाहेकको अरु मुद्दा फौजदारी हुने उल्लेि गररएको छ तर दे वानी
ु ी दे वानी (सं वहता) ऐन,
मुद्दाको अलग स्पष्ट पररभार्ा गररएको छै न। नर्ााँ धनमायण भएको मुलक
2074 को दफा २ को िण्ि (घ) मा दे वानी मुद्दाको पधन पररभार्ा गररएको छ। दे वानी मुद्दा
भन्नाले कानून बमोन्त्जम फौजदारी मुद्दाको रुपमा पररभावर्त गररए बाहे कका कानूनी हक, दावर्त्व,
है धसर्त, पद, पाररवाररक सम्बन्ि वा सम्पन्त्ि सम्बन्िी मुद्दा सम्झनु पछय र सो शददले दे हार्को
ववर्र् र सो सं ग सम्बन्िीत मुद्दा समेतलाई जनाउाँदछ:
क) नाता कार्म वा सम्बन्िववच्छे द
ि) दस्तुर, पाररश्रधमक, तलव, भिा वा ज्र्ाला
ृ अन्त्ख्तर्ारी, िमयपि
ु वा िमयपि
ु ी
ग) अं श, अपुताली, दान वकस, सं रक्षक माथवर, मातृक वा पैतक
घ) कुनै करार, अिय करार वा अनुन्त्चत सम्वृवद्ध अन्तगयतको कुनै हक वा दावी
ङ) दुस्कृधत, अिय दुष्कृधत वा िुवटपूणय उत्पादन सम्बन्िी हक वा दावी
च) सुवविाभार
छ) क्षधतपूधतय
ज) दे वानी प्रकृधतका अन्र् कुनै ववर्र्
नाता कार्म र सम्बन्ि ववच्छे द मुद्दालाई हालसम्म फौजदारी मुद्दामा सूचीकृत गने
गररएकोमा र्स सं वहता लागू भएपधछ नाता कार्म, सम्बन्ि ववच्छे द जस्ता ववर्र् पाररवाररक

1
2

John Willian, Salmond; Salmond on Jurisprudence 12th ed.- Sweet & Maxwell, London, 1966, p.462.
Ojha, Pawan Kumari; Procedural Law in Nepal: Principle & Practice, Pairavi Books, Kathmandu, 1997.
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ृ
ववर्र् भएकोले दे वानी कानून अन्तगयत रान्त्िएको छ। सं रक्षक, माथवर, मातृक वा पैतक
अन्त्ख्तर्ारी, दुष्कृधत, अिय दुष्कृधत र्ा िुवटपूणय उत्पादन सम्बन्िी हक, सुवविाभार, क्षधतपूधतय, हार्र
पचे ज धलज जस्ता नर्ााँ ववर्र्हरू दे वानी सं वहतामा व्र्वस्था गररएको छ। परम्परागत रुपमा वहन्दु
ु ी ऐनलाई ववस्थावपत गरी आजको र्ुग
कानून र दशयनमा आिाररत रहेको पुरातन सोचको मुलक
समर्लाई दृवष्टगत गदै नर्ााँ समर्को माग अनुरुप प्रस्तुत सं वहताहरू धनमायण भएको छ। दे वानी
सं वहता

र

कार्यववधि

सं वहता

दुवैलाई

ु को
मुलक

कानूनमा

पवहलो

पटक

न्र्ार्का

मान्र्

धसद्धान्तहरूका रुपमा स्थान ददईएको छ। र्सरी महत्व ददनुपने कारणमा न्र्ार्पाधलका भनेको
सदै व लोकतन्िको पहरे दार हो। र्सले नागररकहरूको मानव अधिकारको रक्षा गदै ववधिको
शासनको पालना गदयछ। त्र्सै ले व्र्न्त्क्तको न्र्ार्सम्बन्िी अधिकारलाई हाम्रो सं वविानमा सुधनन्त्श्चत
गररएको छ।
२. सं वविानको व्र्वस्था
हाम्रो सं वविान जनताले च ुनेको प्रधतधनधिहरूको सं सद सवविानसभाबाट धनमायण भई वव.सं .
2072 सालबाट लागू भएको छ। र्स सं वविानको भाग ११ को िारा १२६ मा नेपालको
न्र्ार् सम्बन्िी अधिकारमा र्ो सं वविान, अन्र् कानून र न्र्ार्का मान्र् धसद्धान्त बमोन्त्जम अदालत
तथा न्र्ावर्क धनकार्बाट प्रर्ोग हुनेछ भन्ने व्र्वस्था रहेको छ। र्सबाट ववश्वव्र्ापी मूल्र् र
मान्र्तामा आिाररत रहेको न्र्ार्को मान्र् धसद्धान्तहरूलाई हाम्रो सं वविानले अं धगकार गरे को
छ।सं वविानको मौधलक हक र कतयव्र्को भाग ३ को िारा २० मा न्र्ार्सम्बन्िी हकलाई
व्र्वस्था गररएको छ। सं वविानमा प्रत्र्ेक व्र्न्त्क्तहरूलाई स्वतन्ि, धनष्पक्ष र सक्षम अदालत वा
न्र्ावर्क धनकार्बाट न्र्ार्सम्बन्िी अधिकार पाउने हकको व्र्वस्था गररएको छ। दे वानी सं वहता
समेतमा व्र्वस्था गररएका ववश्वव्र्ापी मान्र् धसद्धान्तहरूले स्वतन्ि, धनष्पक्ष, सहज, प्रभावकारी,
धछटो छररतो, गुणस्तरीर् न्र्ार् जनताले प्राप्त गनय एउटा माध्र्मको रुपमा व्र्वस्था गररएको हो।
ु हरूले
ववश्वव्र्ापी मान्र् धसद्धान्तका रुपमा रहेका धसद्धान्तहरूलाई ववश्वका ववकधसत मुलक
आफ्नो न्र्ार् व्र्वस्थामा समेत महत्वपूणय स्थान ददएको पाइन्छ। Common Law System को
जननीको रुपमा रहे को बेलार्तले समेत वर्नै धसद्धान्तहरूको आिारमा दे वानी न्र्ार् सम्पादन
गरे को भन्ने वेलार्तका एक प्राध्र्ापक Neil Andrews ले दे वानी कानूनका धसद्धान्तहरूको वारे मा
चचाय गरे का छन्। उनको अनुसार: English Civil Procedure 2003 को List of Principles
मध्र्े २४ वटा धसद्धान्तहरू Judicial Independence, Judicial Impartiality, Publicity or Open
Justice, The Principle of due notice, Judicial duty to give reasons, Avoidance of undue delay,
Litigants are not to be prejudiced by the courts capable shortcomings, Access to justice,
Right to choose a lawyer, Confidential legal consultation, Procedural Equality, Protection
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against bad or spurious claims and defenses, Simplicity of procedure, Judicial control of the
civil process, Proportionality, Disclosure, oral Proceedings, Procedural Equality, Promoting
settlement, Accuracy, Fair play between litigants, protection of non-parties, Effectiveness,
Finality3 दे वानी कानूनका मुख्र् धसद्धान्त हुन भनेका छन्। र्ी धसद्धान्तहरू हाम्रो नर्ााँ धनमायण
भएको सं वहताहरूले समेत समेटेको छ।
३. दे वानी कानूनका सामान्र् धसद्धान्त4
ु को दे वानी
दे वानी सं वहताले पवहलो पटक दे वानी कानूनका केही धसद्धान्तलाई मुलक
कानूनको धसद्धान्तका रुपमा सं वहतामा व्र्वस्था गरे को छ। दे वानी कानूनको सामान्र् धसद्धान्त
भन्नाले ती धसद्धान्त हुन ् जो दे वानी कानून तथा दे वानी न्र्ार् प्रशासनमा एकरुपता कार्म गनय
उपर्ोग हुन्छन्। र्समा उल्लेन्त्ित धसद्धान्तहरू स्थावपत न्र्ार्का स्वीकृत मान्र्ता, ववशेर्ता तथा
सवोच्च अदालतबाट ववधभन्न फैसलाहरूमा नन्त्जर धसद्धान्तको रुपमा उल्ले ि भै पवहचान भएका
्
अविारणाहरू हुन।
सं वहताले धछमेकी राि भारत र बेलार्तले अं धगकार गरे को Adversary न्र्ार् प्रणाली
ु
अन्तगयत Common Law System को मान्र् धसद्धान्त एवं सं र्क्त
राज्र् अमेररकाले अपनाएको Due
Process of Law लाई समेत समेटेको छ।
क) कानूनको अज्ञानता क्षम्र् हुाँदैन
सं वहतामा उल्लेन्त्ित पवहलो धसद्धान्त कानूनको अज्ञानता क्षम्र् हुने छै न भन्ने हो।
कानून सबै नागररकले जानेको अनुमान गररने छ।5 "Ignorantia Juris non excusat" or
"ignorantia legis neminem excusat" अथायत कानूनको अज्ञानता क्षम्र् हुाँदैन वा कानूनको
अज्ञानताले कसै लाई क्षमा दददै न। र्ो ल्र्ावटन भार्ामा प्रचधलत कानूनी धसद्धान्त एवं भनाई
हो। र्ो धसद्धान्त दे वानी तथा फौजदारी कानूनको क्षेिमा समान रुपमा लागू हुन्छ।
ु को कानून राजपिमा एवं कानूनका पुस्तकको रुपमा प्रकान्त्शत भएका हुन्छन्। ती
मुलक
सबैका लाधग उपलदि हुन्छन् र कानूनले प्रधतबन्ि लगाएको कुरा सबैले जानेको हुन्छ भन्ने
अपेक्षा गररएको हुन्छ। र्सै मान्र्ताका आिारमा कानूनको अज्ञानता क्षम्र् हुाँदैन भधनएको
हो। र्सै गरी आफ्ना प्रधतधनधिहरूले बनाएका कानूनका बारे मा थाहा पाउनु तथा र्सलाई
मान्नु जनताको न्त्जम्मेवारी हुन्छ र र्सलाई दे वानी न्र्ार् प्रणालीको आिारभूत तत्वको रुपमा

3

Neil Andrews “Fundamental Principles of Civil Procedure” in Civil Litigation in Globalizing World, X.E. Kramer and
C.H. Van Rhee (eds), Asser Press, Netherlands 2012, p. 387.
4
ु ी दे वानी (सं वहता) ऐन, २०७४, पररच्छे द २।
मुलक
5

ऐजन‚ दफा ५।
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धलइन्छ। र्स ववर्र्मा अझ बुझ्नको लाधग सवोच्च अदालतबाट प्रधतपादन भएका केही नन्त्जर
उल्लेि गररएको छु । सं रन्त्क्षत क्षेि धभि सं रन्त्क्षत वहउ न्त्चतुवा मारी छाला धनकाली
ओसारपसार गरी घरमा रािेको भन्ने एउटा मुद्दामा प्रधतवादीहरूले वहउ न्त्चतुवाको छाला
काढ्न, घरमा राख्न हुाँदैन भन्ने जानकारी नभएको भन्ने बर्ान गरे का धथए। र्स मुद्दामा
सवोच्च अदालतबाट Ignorance of law is no excuse भन्ने धसद्धान्त समेतको आिारमा
ु मा ववद्यमान कानूनको ववर्र्मा अनधभज्ञ र अज्ञानता भएको वा जानकारी नभएको भन्ने
मुलक
न्त्जवकरलाई मान्र् हुन ् नसक्ने भन्ने समेत उल्लेि गदै राविर् धनकुञ्ज तथा वन्र्जन्तु सं रक्षण
ऐन, 2029 को दफा २६(१) बमोन्त्जम प्रधतवादीहरूलाई सजार् भएको छ।6 त्र्स्तै सवोच्च
अदालतबाट एक ग्रामीण मवहलाले न्त्जल्ला प्रशासन कार्ायलर्मा आफ्नो नागररकता बनाउन
जान असमथय रहेकोले अकै व्र्न्त्क्तलाई पैसा ददएर पठाएको भन्ने धनजको भनाइलाई न्र्ार्को
मान्र् धसद्धान्त कानूनको अनधभज्ञता क्षम्र् नहुने भन्ने आिारमा धनजलाई सजार् भएको छ।7
ि) सावयजधनक वहत ववपरीत हुने गरी काम गनय नपाउने
कसै ले पधन सावयजधनक वहत ववपरीत हुने गरी कुनै काम कारबाही गनय पाउने छै न8
भन्ने धसद्धान्त पधन दे वानी कानूनको धसद्धान्त हो। सावयजधनक आवश्र्कता र नीधत धनजी
अधभरुन्त्च भन्दा ठू लो हुन्छ। Necessities public major est quam private भन्ने ल्र्ावटन
भार्ामा भनाई रहेको छ। वेदस्टरको न्र्ू विय धिक्सनरीले सावयजधनक वहत Public Interest
लाई जनताको कल्र्ाण, भलाई वा त्र्स्तो कुरा जसमा जनता समग्रको सरोकार रहेको
हुन्छ। (The people's general welfare and well being; something in which the populace as
a whole has a stake)9 भनी पररभार्ा गरे को छ। सावयजधनक वहत भन्नाले सारांशमा र्ो
समग्रमा वा जनताको ठू लो समूहको वहतसाँग सम्बन्त्न्ित हुन्छ र र्सले कानूनको सावयजधनक
आवश्र्कताको प्रवियनलाई अधभप्रेररत गदयछ। जस्तै उदाहरणको लाधग सावयजधनक स्थानमा
िुम्रपान गनय हाल कानूनले नै धनर्ेि गररएको छ। सावयजधनक बाटोमा कसै ले अवरोि
पुर्र्ाएमा, ठू लो आवाज आउने गरी सं गीत लगाएर जनसमुदार्लाई झको लाग्दो बनाई ध्वधन
प्रदूर्ण गराएमा र्स्ता ववर्र्हरू र्स धसद्धान्त अन्तगयत समावेश हुन्छन्।

6
7
8
9

नेपाल कानून पधिका 2073, अंक ५, धन.नं. 9602।
ऐजन‚ अङ्क 2, धन.नं. 9758।

ु ी दे वानी (सं वहता) ऐन, २०७४, दफा ६।
मुलक
Wallace, Jonathan; Webster's New World Law Dictionary, 1 st ed.- Wiley, Canada, 2006.
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ग) कानून ववपरीतको काम अमान्र् हुनछ
े 10
कानून सवोच्च हुन्छ कोही

पधन कानूनभन्दा माधथ हुाँदैनन्।

लोकतान्त्न्िक

पररपाटीमा सबै कुरा कानूनी अधिकारको क्षेिधभि रहेर गररन्छ। कानूनको बाध्र्कारी
प्राविान ववरुद्ध कोही पधन हुन सक्दै न। कुनै पधन कुरा कानून ववपरीत रहेको हदसम्म
कानूनी प्रभावर्ुक्त हुाँदैन। व्र्न्त्क्त, सं स्था तथा सरकार सबै कानून अन्तगयत हुन्छन।
नेपालको सं वविान तथा कानून बमोन्त्जम कानूनको सवोच्चता ववधिको शासनको आिारभूत
अविारणा हो। सवोच्च अदालतबाट प्रहरीमा गररएको लेनदे न सम्बन्िी अनधिकृत कागज
स्वत: अमान्र् हुने11, कानूनै नभएको ववर्र्मा समेत जस्तै सरोगेसीबाट सन्तान प्राधप्त गने
गराउने व्र्वसार् सञ्चालनको ववर्र् सं वविानले पररकल्पना नगरे को भन्ने धसद्धान्त प्रधतपादन
भएको छ।12
घ) गल्ती गनेले क्षधत व्र्होनुय पने
कुनै काम गदाय वा गराउाँदा कसै को गल्तीले अरूलाई हाधन, नोक्सानी हुन ् गएमा
त्र्सरी हाधन,

नोक्सानी भएको क्षधतको दावर्त्व त्र्स्तो गल्ती गने वा गराउने व्र्न्त्क्तले

व्र्होनुय पनेछ।

13

प्रत्र्ेक व्र्न्त्क्तले आफूले गरे को गलत कार्यको पररणाम आफैले व्र्होनुय

पनेछ। र्स ऐन वा कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था भएकोमा बाहेक दावर्त्व धनवायह गनय
सम्बन्त्न्ित व्र्न्त्क्तले क्षधतपूधतय व्र्होनुय पने हुन्छ। क्षधतपूधतयको धनिायरण कानूनमा व्र्वस्था भए
बमोन्त्जम हुने भनी सं वहताले व्र्वस्था गरे को छ। र्स सं वहताको भाग ५ पररच्छे द १७ मा
दुष्कृधत (torts) सम्बन्िी व्र्वस्था गररएको छ। Common Law प्रणालीमा दुष्कृधत torts
गलत गने व्र्न्त्क्तबाट क्षधतपूधतय भराउन उपर्ोग गररएको हुन्छ भने Civil Law प्रणालीमा
धनर्म उल्लङ्घनको रुपमा धलइन्छ। धनर्म उल्लङ्घन भनेको मनसार्र्ुक्त गल्ती हो। दुष्कृधत
दे वानी

गल्ती

हो

जसले

व्र्न्त्क्तको

आचरणले

गरे को

हानी

वा

नोक्सानीको अवस्था

दे िाउाँदछ। दुष्कृधतको कानूनले व्र्न्त्क्तगत रुपमा लागेको चोट वा करार उल्लङ्घन बाहे क
दे वानी गल्तीमा उपचार उपलदि गराउाँछ। जसलाई मकाय परे को हुन्छ उसै ले क्षधतपूधतय
पाउाँछ। क्षधतपूधतय प्रार्: मौदद्रक रुपमा हुन्छ। गल्ती चाहे जानाजान वा चाहे दुघट
य नाका
कारण भएको होस् सो कानूनको दार्रामा आउाँछ। दावर्त्व वा क्षधत बोकाउाँदा दावीकतायले
केही सामान्र् धसद्धान्त पूरा गनुप
य छय। पवहलो धसद्धान्त आचरण हो। कुनै कुरा गनय वा
10
11
12
13

ु ी दे वानी (सं वहता) ऐन, २०७४, दफा ७।
मुलक
ने.का.प. 2050 अङ्क ११ धन.नं. 4825।
ने.का.प.2074 अङ्क २, धन.नं. 9७57।

ु ी दे वानी (सं वहता) ऐन, २०७४, दफा ८।
मुलक
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नगनुक
य ा कारण कसै लाई हानी वा क्षधत पुगेको छ भने त्र्स्तो गलत कार्यबाट पुगेको क्षधतको
दावर्त्व गलत गनेले व्र्होनुय पदयछ। केही कुरा नगदाय बोक्नु पने दावर्त्व, कतयव्र् गनुप
य ने
कुरामा माि आउाँछन्। दोस्रो भनेको उजुरी गररएको कार्य कानूनको उल्लङ्घन हुनपु छय।
तेस्रो तत्व भनेको त्र्स्तो गल्ती हो जो दुवै प्रकारको आचरणमा आउाँछ जो मनसार् र्ुक्त वा
लापरवाहीर्ुक्त कार्य हो। मुद्दा चलाईएको व्र्न्त्क्तले गलत मनसार्र्ुक्त वा लापरवाहीर्ुक्त
रुपमा कार्य गरे को धथर्ो भन्ने कुरा प्रमान्त्णत गनुप
य छय र दुई मध्र्े एक दावर्त्व बोकाउन
पर्ायप्त हुन्छ। चौथो तत्व भनेको क्षधत वा हानी हो जसलाई मौदद्रक रुपमा पूधतय गनय सवकने
हुन ु पछय। दावी गनयका लाधग दावीकतायलाई कुनै प्रकारको क्षधत वा हानी भएको हुन ु पछय।
वविीर् स्रोतको रुपमा बजार मूल्र्को आिारमा क्षधत मूल्र्ाङ्कन गररन्छ। अदालतले पीिा र
हानीलाई न्र्ार्ोन्त्चत आिारमा क्षधत धनिायरण गनय सक्छ।
ङ) अरुलाई दु:ि ददने गरी काम गनय नहुने
कसै लाई पधन दु:ि ददने, है रानी हुने वा धनजको इज्जत, प्रधतष्ठा वा सम्पन्त्िमा क्षधत
पुग्ने गरी कुनै काम गनय वा गराउन हुाँदैन।14 र्स व्र्वस्थाले राम्रो आचरण भएको एउटा
सुर्ोग्र् नागररकको पररकल्पना गरे को छ, जसले अन्र् व्र्न्त्क्तलाई सम्मानपूवक
य
व्र्वहार
गदयछ। समाजमा ववधभन्न जात, वगय, समुदार्का व्र्न्त्क्तहरू रहेका हुन्छन्। र्स धसद्धान्तले
एउटा सभ्र् समाजमा कसै ले पधन अरुको अधिकारबाट फाइदा धलने कार्य गदै न भनी अपेक्षा
गररएको हुन्छ।
च) गल्तीको फाइदा धलन नपाउने
कसै ले पधन आफूले गरे को गल्तीबाट भएको फाइदा धलन पाउने छै न।15 कुनै पधन
िराब कार्यले अन्तत: राम्रो नधतजा दददै न भन्ने सत्र् हो। र्स धसद्धान्तले आफैले गरे को
गल्तीबाट फाइदा धलन नपाउने बनाएको छ। आफैले गल्ती गरे को र आफ्नो गल्ती
ढाकछोप गदै त्र्सबाट अनुन्त्चत लाभ धलन र्ो धसद्धान्तले वन्दे ज लगाएको छ। कार्ायलर्लाई
समेत भ्रममा पारी गल्ती गरे मा त्र्सबाट कुनै पधन व्र्न्त्क्तले फाइदा धलन नपाउने व्र्वस्था
गररएको छ। जस्तै आफ्नो उमेर आफैलाई थाहा हुने तथ्र् हो, सो लुकाएर बसेमा फाइदा
धलन नपाउने भनी सवोच्च अदालतबाट एउटा मुद्दामा धसद्धान्त प्रधतपादन भएको छ।16 दे वानी
सं वहताको दफा २४५ मा कसै ले अपुताली पाउने वदधनर्तले कसै को ज्र्ान धलएमा वा धलन

14
15
16

ऐजन‚ दफा ९।

ऐजन‚ दफा १०।
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लगाएमा त्र्सरी ज्र्ान धलने वा धलन लगाउनेका हकवालाले मृतकवा धनजको हकवालाको
अपुताली नपाउने व्र्वस्था गररएको छ। अरुको ज्र्ान धलई गल्ती गनेले फाइदा धलन
नपाओस भनी अपुताली पाउनबाट र्सरी वन्त्ञ्चत गररएको हो। त्र्सतै व्र्वस्था दे वानी
सं वहताको दफा ४११ मा पधन गररएको छ। र्स दफामा शेर्पधछको वकसपि ददने
व्र्न्त्क्तका

ववरुद्ध

कुनै

फौजदारी

कसूर

गरे को

ठहरे मा

धनजले

शेर्पधछको

वकसपि

बमोन्त्जमको सम्पन्त्ि प्राप्त गनय सक्दै न।
छ) वहत ववपरीतको काम अमान्र् हुने
आफ्नो सं रक्षकत्व, माथवरको अिीन वा प्रभावमा रहेको वा प्रभाव पनय सक्ने
व्र्न्त्क्तको वहत ववपरीत गररएको काम अमान्र् हुनेछ।17 र्स धसद्धान्तको मुख्र् सार कसै को
वहत सं रक्षण गने दावर्त्व भएको व्र्न्त्क्तले सो काम सही रुपमा गनुय पछय भन्ने रहेको छ।
माथवर वा सं रक्षकले आफ्नो सं रक्षकत्वमा रहे का व्र्न्त्क्तको वहत ववपरीत काम गनुय हुाँदैन।
साथै आफ्नो प्रभावमा रहे का

व्र्न्त्क्तबाट अनुन्त्चत फाइदा धलनु हुाँदैन। आफ्नो सं रक्षकत्व,

सं रक्षण वा न्त्जम्मा रहे को व्र्न्त्क्त, वृद्धावस्था, ववरामी अवस्था वा शारीररक वा मानधसक
दुवल
य ताले गदाय केही समर् वा सदाको लाधग आफ्नो वहतको ववचार गनय नसक्ने अवस्थामा
रहेको व्र्न्त्क्त, सोह्र वर्य उमेर पूरा नभएको र होस ठे गानमा नभएको व्र्न्त्क्तको सं रक्षक,
माथवर व्र्न्त्क्तले धनजहरूको वहत ववपरीत गररएको कार्य अमान्र् हुन्छ।
दे वानी सं वहताको दफा १५१मा कुनै सं रक्षकले आफ्नु सं रक्षकत्वमा रहे को व्र्न्त्क्तको
सम्पन्त्िमा हानी नक्सानी पुर्र्ाएमा त्र्स्तो कार्य अमान्र् हुने भएकोले सं रक्षकबाट हानी
नक्सानी भराई धलन सक्ने व्र्वस्था गरे को छ। त्र्स्तै दे वानी सं वहताको दफा १६३ मा
माथवरले माथवरीमा रहेको व्र्न्त्क्तको हक मेटाउन धनजको सम्पन्त्ि हक हस्तान्तरण गरे मा
त्र्स्तो हक हस्तान्तरण स्वतः वदर हुने व्र्वस्था गरे को छ।

ज) व्र्न्त्क्तत्वलाई स्वीकार गनुपय ने
प्रत्र्ेक व्र्न्त्क्तले अन्र् व्र्न्त्क्तको व्र्न्त्क्तत्वलाई स्वीकार गनुप
य नेछ

। जन्मेपधछ

18

व्र्न्त्क्तको पररचर् आरम्भ हुन्छ। व्र्न्त्क्त भएको नाताले प्रत्र्ेक व्र्न्त्क्तको व्र्न्त्क्तत्व हुन्छ।
17
18

ु ो दे वानी (सं वहता) ऐन, २०७४, दफा ११
मुलक
ऐजन‚ दफा १२।
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व्र्न्त्क्तत्वलाई स्वीकार गनुय भनेको उसको व्र्न्त्क्तगतपनलाई स्वीकार गनुय हो।19 समाजमा
मवहला, पुरुर्, तेस्रो धलङ्गी, अपाङ्ग जस्ता ववधभन्न प्रकारका मानवहरू हुन्छन्। सबै जातजाधत,
थर, समुदार् वा धलङ्ग जे जस्तोसुकै भए पधन प्रत्र्ेक व्र्न्त्क्तले आिारभूत मानव अधिकार
उपभोग गने अधिकार राख्छ। व्र्न्त्क्त भएका कारणले उसले आफू जस्तै व्र्न्त्क्तसाँग
सामान्त्जक तथा कानूनी सम्बन्ि राख्नु पदयछ। त्र्सै ले व्र्न्त्क्तले आफू जस्तै मानवलाई सही
रुपमा स्वीकार गनुप
य छय।र्स्तो स्वीकारोन्त्क्तले समाजमा समान अन्त्स्तत्वको मागय िुला गछय।
झ) असल धछमेकीपन कार्म गनुपय ने
प्रत्र्ेक व्र्न्त्क्तले आफू रहे बसेको ठाउाँको समुदार्का धछमेकीलाई हानी नोक्सानी
नहुने गरी असल धछमेकीपन कार्म गनुप
य नेछ।20 प्रत्र्ेक समुदार्मा असल धछमेकीपना
आवश्र्क हुन्छ। र्स अविारणाको मुख्र् तत्व भनेको व्र्न्त्क्तले आफ्नो सम्पन्त्िको उपर्ोग
उसको धछमेकीको अधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी गनुय आवश्र्क छ। र्सकारण सबै
व्र्न्त्क्तले आफ्ना समुदार्मा आफ्ना धछमेकीलाई हानी तथा बािा उत्पन्न नगराई असल
धछमेकीपन कार्म गनेछ भन्ने अपेक्षा गररएको हुन्छ।
ञ) दे वानी दावर्त्वबाट छु टकारा नपाउने
कुनै व्र्न्त्क्त उपर फौजदारी कसुरमा माि कारबाही चलाएको वा नचलाएको
आिारमामाि त्र्स्तो व्र्न्त्क्तले कानून बमोन्त्जमको दे वानी दावर्त्वबाट छु टकारा पाउने
छै न।21 दे वानी दावर्त्व प्राथधमक रुपमा क्षधतपूधतय र अधिकारको पुनस्थायपनासाँग सम्बन्त्न्ित
छ। दे वानी दावर्त्वलाई अदालतले धनर्ेिाज्ञाद्वारा रोक्न पधन सक्छ र अदालतले र्स
ववर्र्मा घोर्णार्ुक्त धनणयर् पधन गनय सक्छ। फौजदारी कानूनमा अपरािीको मृत्र्ुपधछ
दावर्त्वको पधन अन्त्र् हुन्छ भधनन्छ, तर दे वानी दावर्त्व गलत काम गनेको मृत्र्ुपधछ पधन
अन्त्र् हुन ् सक्दै न। दे वानी दावर्त्व पूरा गने दावर्त्व भएमा गलत गनेको मृत्र्ु भएपधछ पधन
उसका कानूनी उिराधिकारीले उसको सम्पन्त्ि भएसम्म त्र्स्तो दे वानी दावर्त्व बहन
गनुप
य छय। र्सकारण र्ो दफाले फौजदारी अधभर्ोगको कारबाही आरम्भ भएपधछ वा
ु ी
अपरािीको मृत्र्ु भएपधछ व्र्न्त्क्तलाई उसको दे वानी दावर्त्वबाट उन्मुन्त्क्त दददै न। मुलक
फौजदारी कार्यववधि (सं वहता) ऐन, 2074 को दफा ३४ मा िास वकधसमका सानाधतना
कसूरमा मुद्दा दार्र गनय आवश्र्क नहुने व्र्वस्था छ तर सोही उपदफा (७) मा त्र्स्तो

19
20
21

दे वानी कानूनको एकीकरण तथा सं शोिन गनय बनेको वविेर्क दे वानी सं वहता व्र्ाख्र्ात्मक वटप्पणी।
ु ी दे वानी (सं वहता) ऐन, २०७४, दफा १३।
मुलक
ऐजन‚ दफा १४।
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मुद्दा नचल्दाको अवस्थामा पीधितले आफ्नोतफयबाट मुद्दा दार्र गनय सक्नेछ भन्ने व्र्वस्था
छ। सोही ऐनको दफा १३३ मा मृत्र्ु भएमा मुद्दा िारे ज भन्ने दफामा व्र्न्त्क्तको मृत्र्ु
भएमा मुद्दा िारे ज हुन्छ तर अन्र् प्रमाणहरू समेत बुझी धबगो कार्म हुन सक्ने भन्ने
व्र्वस्थाले समेत व्र्न्त्क्तको मृत्र्ु भएमा पधन दे वानी दावर्त्व समाप्त नहुने व्र्वस्था गरे को
छ।
ट) कानून ववपरीतका प्रथावा परम्परालाई मान्र्ता नददइने
समाजमा

परापूव य

कालदे न्त्ि

चधलआएको

परम्परालाई न्र्ार्को रोहमा मान्र्ता ददइने छै न।

22

भएपधन

कानू न

ववपरीतका

प्रथा

वा

प्रथा वा परम्परा कानूनका प्रान्त्चन स्रोत

् वहन्दु, इसाई, मुसलमान वा अन्र् िाधमयक आस्थाले उनीहरूको कानूनमा कुनै न कुनै
हुन।
प्रकारको प्रभाव पारे को हुन्छ। त्र्सकारण परम्परा, प्रथा तथा प्रचलनलाई नेपाली कानूनमा
राम्रो स्रोतको रुपमा धलइएको छ। प्रथा, परम्परा तथा प्रचलनले नेपाली ववधिशास्त्रलाई
ववकास गने मागय ददएको छ। तर कानून

ववपरीतका प्रथा र परम्परा भने प्रगधतका वािक

भधनन्छन्। र्स्ता प्रथा र परम्परालाई कानूनले धनर्ेि गरे को हुन्छ। उदाहरणका लाधग
छाउपिी, वोक्सी आदद।
ठ) ववदे शीको हकमा पधन लागू हुने
ववर्र् प्रसङ्ग वा प्रकृधतले कुनै कानूनी व्र्वस्था नेपाली नागररकलाई माि लागू हुने
अवस्थामा बाहेक र्ो ऐन वा दे वानी कानून सम्बन्िी अरु प्राविान ववदे शीको हकमा पधन
समान रुपमा लागू हुनेछ।23 प्रस्तुत धसद्धान्तअनुसार र्ो सं वहताका व्र्वस्थाहरू नेपाली
नागररक तथा ववदे शी व्र्न्त्क्तको साथै कानूनी व्र्न्त्क्तलाई पधन बराबरीको रुपमा लागू हुन्छ।
र्स सं वहताको अपवादको रुपमा दे वानी सं वहताका धनन्त्श्चत प्राविानहरू नेपाली नागररकमा
माि लागू हुनेगरी सीधमत गनय सवकन्छ। जहााँ र्स सं वहतामा नेपालका नागररकमा माि लागू
हुने गरी पृथक व्र्वस्था गररएको छ, त्र्हा ती व्र्वस्था नेपाली नागररकमा माि लागू
हुन्छ। अन्र्था र्स सं वहताले नेपालमा बसोबास गने ववदे शी नागररकलाई समेत प्रस्तुत
सं वहतामा भएका व्र्वस्था लागू हुने व्र्वस्था र्स धसद्धान्तले गरे को छ।

22
23

ऐजन‚ दफा १५।
ऐजन‚ दफा १६।
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४. दे वानी कार्यववधिका सामान्र् धसद्धान्तहरू
ु ी दे वानी (सं वहता) ऐन, 2074 ले व्र्वस्था गरे का धसद्धान्तका बारे मा र्स
हामीले मुलक
ु ी दे वानी कार्यववधि (सं वहता) ऐन २०७४ ले व्र्वस्था गरे का
अन्त्घ चचाय गर्ौ। अव हामी मुलक
धसद्धान्तका बारे मा चचाय गनेछौँ।कार्यववधि कानून (Procedural Law) ले सारभूत कानू नद्वारा
व्र्वन्त्स्थत गररएको हक अधिकार उल्लङ्घन भएको िण्िमा कसरी कुन प्रविर्ा अवलम्बन गरे र
उपचार ददलाउन सवकन्छ भन्ने कुरा व्र्वन्त्स्थत गदयछ। कार्यववधि कानून उपचार प्रदान गने
प्रकृर्ाको सािन तथा तररकाहरू Means and Instrument साँग सम्बन्ि राख्दछ। दे वानी कार्यववधि
सं वहतामा अदालतमा मुद्दा दताय, कारबाही, धनणयर् गने िममा पालना गनुय पने व्र्वस्थाको
सम्बन्िमा उल्लेि गररएको छ, साथै र्स सं वहतामा नेपालमा पवहलो पटक ववश्वव्र्ापी न्र्ार्का
मान्र् धसद्धान्तहरूलाई र्स कार्यववधि सं वहतामा रान्त्िएको छ।
ु ाई र वकनारा गदाय अदालतले सामान्र्तर्ा दे वानी कार्यववधिका
मुद्दाको कारबाही, सुनव
धसद्धान्तको पालना गनुय पनेछ।24 अदालतमा दे वानी मुद्दामा फरक फरक व्र्न्त्क्तहरूको दाबी धलई
वफराद दार्र भएको अवस्थाहरू हुन्छन्, तर तथ्र् र ववर्र्वस्तु एउटै छ भने न्र्ार्कतायले कवहले
एक प्रकारको कार्यववधि गने कवहले अको प्रकारको कार्यववधि प्रर्ोग गरी

फरक फरक

कार्यववधि कवहल्र्ै पधन लागू गनय उन्त्चत हुाँदैन। एक पटक एउटा प्रकृर्ा लागू भैसकेपधछ त्र्स्तै
ववर्र्वस्तुमा एकरुपता कार्म गरी स्वच्छ, पारदशी काम कारवाई गरी र्स सं वहतामा व्र्वस्था
ु ाई गरी न्र्ावर्क प्रकृर्ाबाट वववादको समािान
भएका मान्र् धसद्धान्तहरूका आिारमा धनष्पक्ष सुनव
हुने गरी धनणयर् गनुप
य दयछ। दे वानी कार्यववधिमा उल्लेन्त्ित धसद्धान्त हाम्रो सवोच्च अदालतबाट
पवहचान गररएको अविारणा एवं ववश्वव्र्ापी रुपमा मान्र् धसद्धान्तको आिारमा हाम्रो कार्यववधि
कानूनमा समावेश गररएको हो।
ु ाई िुला इजलासमा हुने
क) सुनव
कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था भएकोमा वा मुद्दाका पक्षले ददएको धनवेदनका आिारमा
ु ाई र वकनारा िुला
अदालतले अन्र्था आदे श गरे कोमा बाहेक मुद्दाको कारबाही, सुनव
इजलासमा हुनेछ।25
अदालत भनेको सदै व समाजको सं रक्षक एवं अधभभावक हो। घर पररवारका
व्र्वहार एवं कारोबारका पीिा धलएर आउने मुद्दाका पक्षहरूका बीच धनष्पक्ष अधभभावकको
भूधमकामा

24
25

अदालत प्रस्तुत हुनपु दयछ।

दे वानी कार्यववधि (सं वहता) ऐन २०७४, दफा ४
ऐजन‚ दफा ५।

अदालतमा

आउने

मुद्दामा

समान

एक रुपको
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कार्यववधिको प्रविर्ा अवलम्बन गरी कारबाही गदै हरे क कामहरू धलन्त्ित कारण िुलाएर
स्वच्छ Fair भएर कार्य सम्पादन गनुय पदयछ। अदालतले कानूनको प्रविर्ा Due Process of
Law को पालना गनुप
य दयछ। अदालतका काम कारवाई आत्मधनष्ठ मनोगत कवहल्र्ै पधन हुन ु
हुाँदैन। कानूनमा आिाररत भई अदालतले पारदशी भएर कारण िुलाएर गररएका आदे शहरू
उपर पक्षको न्त्चि नवुझे त्र्स उपर उच्च तहमा पुनरावेदन गनय सवकन्छ। अदालतको
ु ाई
इजलास सदै व मुद्दाको पक्षहरूको धनधमि िुल्ला रहन्छ, त्र्सै कारण अदालतको सुनव
िुला इजलासमा हुने भनी र्स धसद्धान्तलाई दे वानी कार्यववधि सं वहतामा नै व्र्वस्था गररएको
हो।
ु ाई/कारवाई गने भए पधन र्दद पक्षहरूले
तर अदालतले सदै व िुला इजलासमा सुनव
आफ्ना व्र्न्त्क्तगत जीवनका ववर्र्मा सबै व्र्न्त्क्तहरूले हेने, सुन्ने गरी सावयजधनक गने चाहना
राख्दै नन भने र्सै सं वहताको दफा 268 बमोन्त्जम पक्षहरूले धनवेदन ददएमा अदालतले सोही
ु ाईको िममा सावयजधनक
बमोन्त्जम व्र्वस्था गनुप
य ने हुन्छ। कवहलेकाही अदालतमा सुनव
सरोकारको ववर्र् भएको कारणले िेरै व्र्न्त्क्तहरूको उपन्त्स्थधत भई धभि हुन ् गएमा त्र्सलाई
अदालतले आवश्र्कता अनुसारको व्र्वस्थापन गनुप
य दयछ। केही मुद्दामा पक्षहरूको वहत र
ु ाई िुला नगरी वन्द इजलासमा गनय सवकने गरी अपवादको रुपमा
सं रक्षणका लाधग सुनव
कानूनले व्र्वस्था गरे को हुन्छ।
ु ाई हुने
ि) अधिकार प्राप्त अदालतबाट सुनव
ु ाई र वकनारा कानून बमोन्त्जम अधिकार प्राप्त अदालतबाट
मुद्दाको कारबाही¸ सुनव
माि हुनेछ।26 मुद्दाको प्रकृधत अनुसारको कार्यववधि अध्र्र्न गरी मुद्दाको कारबाही वकनारा
सम्बन्त्न्ित मुद्दा हेने अधिकारीबाट गररन्छ। जस्तै: भूधम सम्बन्िी वववादमा भूधम सुिार
कार्ायलर्मा, भ्रष्टाचार, सम्पधत शुवद्धकरण वववाद ववशेर् अदालतमा, राजस्वको वववाद राजस्व
ु ाई कारवाही
न्र्ार्ाधिकरणमा, कमयचारीको मुद्दा प्रशासकीर् अदालतबाट सुनव

वकनारा गनय

सम्बन्त्न्ित कानूनमा नै व्र्वस्था भएको हुन्छ। तसथय ववशेर् कानूनले र्ो धनकार् वा
कार्ायलर् वा अदालतबाट हेररने भनी स्पष्ट व्र्वस्था भएकोमा सोही धनकार्बाट कारवाही
वकनारा हुन्छ। र्दद कुनै कानूनद्वारा कुनै धनकार्बाट कारवाई हुने भनी स्पष्ट व्र्वस्था
ु ाई र वकनारा
नभएको रहेछ भने सं वहताको दफा २५ बमोन्त्जम कुनै मुद्दाको कारवाही सुनव
गनय कानून बमोन्त्जम कुनै अदालत वा अधिकारीलाई अधिकारक्षेि नतोवकएकोमा त्र्स्तो
ु ाई र वकनारा गने अधिकार सम्बन्त्न्ित न्त्जल्ला अदालतलाई हुने भन्ने
मुद्दामा कारबाही¸सुनव
26

ऐजन‚ दफा ६।
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व्र्वस्था रहे को छ। सवोच्च अदालतबाट न्त्जल्ला अदालतलाई मोही सम्बन्िी मुद्दा हेने
अधिकार क्षेि नभएको भन्ने धसद्धान्त प्रधतपादन भएको छ।27
ग) हक बेहकको प्रश्न अदालतमा माि धनरुपण हुन28
े
कुनै ववर्र्मा हक बेहकको प्रश्न उत्पन्न भएमा त्र्स्तो प्रश्नको धनरुपण धनर्धमत
अदालतबाट माि हुनेछ। र्स ऐनको प्रर्ोजनको लाधग ''धनर्धमत अदालत'' भन्नाले न्त्जल्ला
अदालत, उच्च अदालत वा सवोच्च अदालत सम्झनु पछय। धनर्धमत अदालत बाहे क अन्र्
अदालत वा धनकार्मा ववचारािीन कुनै मुद्दाको कारबाहीको िममा हक बेहकको प्रश्न
धनरुपण भएपधछ माि अन्र् ववर्र्मा कारबाही,

ु ाई र वकनारा गनुय पने दे न्त्िएमा
सुनव

सम्बन्त्न्ित अधिकारीले धनर्धमत अदालतबाट हक बेहकका सम्बन्िमा धनरुपण गरी आउन
पक्षहरूलाई आदे श गनुय पनेछ। र्स सम्बन्िमा मालपोत कार्ायलर्मा कुनै जग्गाहरू दताय गने
िममा दुई

पक्षहरूको वववादमा जग्गा, आफ्नो हो भन्ने दावी रहेमा पक्षहरूलाई अदालतबाट

हक कार्म गराएर ल्र्ाउन भनी सुनाएकोमा मालपोत ऐन २०३४, दफा 31 बमोन्त्जम
अदालतमा हक कार्म मुद्दाहरू दार्र भएर कारवाई वकनारा भएका प्रशस्त उदाहरणहरू
छन्। मालपोत कार्ायलर् वाहे क अन्र् कार्ायलर्हरू जस्तै नगरपाधलका लगार्तबाट हक
वेहकसाँग सम्बन्त्न्ित प्रश्न उठे मा पक्षहरूलाई हक वेहक धनरुपणको लाधग अदालत जानु भनी
सम्बन्त्न्ित कार्ायलर्ले आदे श गनुय पने अवस्था छ। त्र्स्तो प्रश्न अदालतबाट माि धनरुपण
हुने भनी र्स सं वहतामा धसद्धान्तको रुपमा रान्त्िएको छ। सवोच्च अदालतबाट पधन दुई
पक्षको हक दाबी रहे को ववर्र्मा मालपोत कार्ायलर्लाई धनणयर् गने अधिकार नभएको भनी
धसद्धान्त प्रधतपादन भएको छ।29
घ) कानूनी हैधसर्त सम्बन्िी वववाद धनर्धमत अदालतबाट माि धनरूपण हुने
कुनै व्र्न्त्क्तको नाता कार्म, सम्बन्ि ववच्छे द कानूनी है धसर्त सम्बन्िी वववाद
ु ी ऐन अनुसार नाता कार्म, सम्बन्ि
धनर्धमत अदालतबाट माि धनरुपण हुनेछ।30 मुलक
ववच्छे द जस्ता मुद्दालाई हामीले फौजदारी मुद्दामा दताय गरी मुद्दाको कारवाई वकनारा गरी
रहेका छौँ। र्स सं वहताले नाता कार्म, सम्बन्ि ववच्छे द जस्ता मुद्दाहरू पाररवाररक समस्र्ा
हुन ् र दे वानी प्रकृधतका हुन ् भनी दे वानी मुद्दामा रािेको छ। हालसम्म सम्बन्ि ववच्छे द मुद्दा
पुरुर्ले
27
28
29
30

धनवेदन स्थानीर् धनकार्मा दताय गरी कारबाही गरी दुवै पक्षहरूलाई न्त्झकाई एक

ने.का.प. 2068 अङ्क १२, पृ.2091।

ु ी दे वानी कार्यववधि (सं वहता) ऐन, २०७४, दफा 7।
मुलक
ने.का.प. 2067, अङ्क ४ धन.नं. 8358।

ु ी दे वानी कार्यववधि (सं वहता) ऐन, २०७४, दफा ८।
मुलक
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वर्य प्रतीक्षामा रािी सो पधछ रार् सम्बन्त्न्ित न्त्जल्ला अदालतमा पठाउन पने व्र्वस्था
रहेकोमा र्स सं वहताले मवहला‚ पुरुर् दुवैले अदालतमा सम्बन्ि ववच्छे द मुद्दा दार्र गनय सक्ने
व्र्वस्था गरे को छ। दताय वववाह जस्ता कार्य सम्बन्त्न्ित न्त्जल्ला प्रशासन कार्ायलर्बाट हुने
गरररहेकोमा र्स सं वहताले दताय वववाह‚ सम्बन्ि ववच्छे द‚ नाता कार्म‚ सं रक्षक‚ माथवर
ु जस्ता कानूनी है धसर्त सम्बन्िी
िमयपि

ववर्र् अदालतबाट माि धनरुपण हुने व्र्वस्था

गरे को छ। र्सबाट अदालतहरूको कार्य क्षेि र

न्त्जम्मेवारीमा थप वृवद्ध भएको छ।

ङ) पक्षहरूको हैधसर्त समान रहने

31

कुनै पधन व्र्न्त्क्तको दुवै हात समान हुन्छ। कुनै पधन माधनसले आफ्नो दुई
हातहरूलाई धभन्न धभन्न व्र्वहार गनय सक्दै न भन्ने धसद्धान्तलाई equality of Arms भधनन्छ।
र्ही धसद्धान्तको आिारमा र्स धसद्धान्तलाई सं वहतामा स्थान ददइएको

छ। अदालतमा प्रवेश

गने मुद्दाका दुवै पक्षहरू अदालतका लाधग समान हुन्छन्। जुनसुकै वगय, समुदार्, धलङ्ग वा
एक पक्ष राज्र् नै भए पधन दुवै पक्षहरूलाई अदालतले समान व्र्वहार गने छ। र्स्ता
धसद्धान्तहरू धसद्धान्तमा माि नभई समान व्र्वहारहरू सवैले महसुस गने गरी स्पष्ट दे न्त्िने
गरी गररनु पदयछ। आिुधनक ववधिशास्त्र (Civilized Jurisprudence)

ले स्वीकार गरे को

कानूनको उन्त्चत प्रविर्ा, कानूनद्वारा धनिायररत कार्यववधि प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त, मनाधसव
र ववभेदपूणय कारवाही जस्ता धसद्धान्तहरूको उद्देश्र् भनेको उन्त्चत र धनष्पक्ष न्र्ार् प्राधप्तको
लाधग हो। अदालतका हरे क काम कारवाई मुद्दाको दुवै Fair Dealing र असल शासन
Good Governance का माध्र्मबाट गररनु पदयछ।
च) वफराद दाबी गनय हकदै र्ा हुनपु ने
अदालतमा वफरादपि दार्र गनय चाहने व्र्न्त्क्तले कुनै दाबी धलन धनजमा अधिकार
रहेको वा त्र्स्तो दाबीको सम्बन्िमा धनजको कानूनसम्मत वहत वा सरोकार रहेको व्र्होरा
वफरादपिमा उल्ले ि गरी धनजको हकदै र्ा रहे को कुरा दे िाउनु पनेछ।32 व्र्न्त्क्तले वफराद
दाबी धलएर अदालत प्रवेश गनय पाउने पक्षको अधिकार हकदै र्ा Locus Standi लाई र्स
धसद्धान्तमा उल्ले ि गररएको छ। कानूनी शददकोशमा Locus Standi भनेको A place of
standing; standing in a court. A right of appearance in a court of justice, or before a
legislative body on a given question. 33 भधनएको दे न्त्िन्छ। कानूनद्वारा व्र्वन्त्स्थत उपचार
पाउनका लाधग कानूनले धनन्त्श्चत व्र्न्त्क्तलाई माि अधिकार प्रदान गदयछ, त्र्सरी अधिकार
31
32
33

ऐजन‚ दफा ९।

ऐजन‚ दफा १०।
Black, Henry Compbell, Black’s Law Dictionary, west publishing, 1968.
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प्राप्त व्र्न्त्क्तबाहेक अरुले मुद्दा माधमला गरी उपचार प्राप्त गनय सक्दै नन्। कानूनले हरे क
व्र्न्त्क्तका हक, वहत एवं दावर्त्व धनिायररत गरी ददएको वा गरी ददने हुाँदा कुनै कुरामा वा
कुनै हक वहतमा आघात पर्र्ो भनी उपचार माग्न अदालत समक्ष जााँदा सवयप्रथम त्र्ो
व्र्न्त्क्तको कानूनले सं रन्त्क्षत हकवहतमा आघात परे को हो होइन भन्ने हेररन्छ। सो

व्र्न्त्क्तको

कानूनद्वारा सं रन्त्क्षत हक, वहतमा आघात परे को भएमाि अदालतले त्र्स्तो उजुरी आफू समक्ष
धलई कारबाही गदयछ। अन्र्था वेसरोकारको माधनसले अथायत ् हक वहतमा आघात नपुग्ने
व्र्न्त्क्तले ल्र्ाएको उजुरी अदालतले धलदै न र कारबाही वकनारा गदै न। हकदै र्ा भनेको
व्र्न्त्क्तहरूलाई वास्तवमा एउटा वन्दे ज हो। हकदै र्ाको धसद्धान्त मुद्दाको कही अन्त्र् होस
भन्ने सावयजधनक नीधत Public Policy मा आिाररत रहे को हुन्छ।34 साथै जोसुकैले वफराद
दाबी धलएर अदालत प्रवेश गरी समाजको शान्त्न्त, अमनचर्न, कानूनी व्र्वस्था वा शान्त्न्त भङ्ग
गनय नसकोस् भन्ने नीधतको आिारमा र्ो धसद्धान्त वटकेको हुन्छ।35
ु ी ऐनमा जसको जुन कुरामा हक पुग्छ उसले
र्स हकदै र्ा सम्बन्िी व्र्वस्था मुलक
सो कुरामा दाबी गरी नाधलस ददए माि लाग्छ भन्ने व्र्वस्था छ।36 र्ही व्र्वस्थाको
अिीनमा रहेर आफ्नो हक पुग्नेले हकदै र्ा भएको ववर्र्मा माि पक्षहरूले दाबी धलई वफराद
अदालतमा दताय गने गदयछन्। सो बाहेक अ.ब. १० नं. मा ववर्र्का प्रकृधतले सावयजधनक
वहत वा सरोकार धनवहत रहे को मुद्दा नेपाल सरकारले वा अड्डाको अनुमधत धलई सवयसािारण
जोसुकैले पधन वादी भै चलाउन सक्नेछ भन्ने व्र्वस्थाले सावयजधनक सरोकारको ववर्र्मा
जोसुकै व्र्न्त्क्तहरूलाई समेत हकदै र्ा रहे, भएको भन्ने मानेको पाइन्छ। र्स सम्बन्िमा
दे वानी कार्यववधि सं वहताको दफा ८६ मा हक पुग्ने ववर्र्मा वफराद ददनुपने भन्ने व्र्वस्था
रहेकोले वफरादपि ददाँदा आफ्नो हक पुग्ने ववर्र्मा माि दाबी गरी वफरादपि ददनुपदयछ।
हकदै र्ा नै नभएका कुनै व्र्न्त्क्तको वफरादपि कुनै कारणवश अदालतमा दताय भएको भए
त्र्स्ता वफराद िारे ज हुन्छ भन्ने व्र्वस्था छ। सं वहताको दफा ९१ मा सावयजधनक वहत वा
सरोकार धनवहत रहे को वववादमा जोसुकैले वफराद ददन सक्ने भन्ने व्र्वस्था छ। नेपाल
सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीर् तहको हकवहत वा सरोकारका सावयजधनक वहत वा
सरोकार धनवहत रहने वववादमा अदालतको अनुमधत धलई जुनसुकै व्र्न्त्क्तले वफरादपि ददन

34
35
36

Ojha, Pawan Kumar; Procedural law in Nepal: Principle a Practices, Pairavi Books, Kathmandu, 1997.
श्रे ष्ठ, ज्ञाइन्द्र बहादुर"; कार्यववधि कानूनको रुपरे िा, पैरवी प्रकाशन, काठमािौं, २०६९।
ु ी
मुलक

ऐन, २०२० को अ.व. ८२ नं.।
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ु ी ऐन अ.ब. 10 नं. मा भएको व्र्वस्था जस्तै व्र्वस्था सं वहताले गरे को
सक्नेछ भन्ने मुलक
छ।
र्सै सं वहताको पररच्छे द २३ मा सरकार वादी वा पक्ष हुने दे वानी मुद्दा सम्बन्िी
व्र्वस्था रहे को छ। साथै दफा २५४ मा सरकार वादी हुने दे वानी मुद्दाको जााँचबुझ र
दार्री भन्ने व्र्वस्था छ। र्स दफाले गरे को व्र्वस्थामा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा
स्थानीर् तह वादी हुने भधनएको दे वानी मुद्दा चलाउन चाहने व्र्न्त्क्तले त्र्स्तो मुद्दाको ववर्र्का
सम्बन्िमा आफूसाँग भएको जानकारी, प्रमाण िुलाई तोकेको अधिकारी वा अधिकारी
नतोवकएको भए मालपोत अधिकृत समक्ष धलन्त्ित दरिास्त वा मौन्त्िक सूचना ददनु पनेछ।
त्र्स्तो जानकारी प्राप्त भएमा सम्बन्त्न्ित कार्ायलर्ले जााँचबुझ कारबाही गरी सरकारी ववकल
कार्ायलर्मा धमधसल पठाई ददनुपछय। सरकारी ववकलले सबै ऐन, कानून बमोन्त्जम मुद्दा चल्ने
भए सम्बन्त्न्ित अदालतमा र नचल्ने भए सोही व्र्होरा िोली धनणयर् गनुप
य दयछ भन्ने व्र्वस्था
गररएको छ। साथै सोही दफा 254 बमोन्त्जम र्स्ता मुद्दा सरकार वादी भई दार्र हुनेछ
भनी सावयजधनक सरोकार धनवहत दे वानी ववर्र्मा वादी सरकार भई मुद्दा चल्ने व्र्वस्था
गररएको छ।

र्सप्रकार सं वहताको र्स दफा १० को धसद्धान्तमा व्र्न्त्क्तको मुद्दा गने

हकदै र्ा ववश्वव्र्ापी मान्र् धसद्धान्तको रुपमा रहेको हकदै र्ाको धसद्धान्तलाई स्वीकार गररएको
दे न्त्िन्छ। सवोच्च अदालतबाट हकदै र्ा नै नभएको ववर्र्मा अदालतले ववर्र्मा प्रवेश
गनुप
य दै न भनी धसद्धान्त प्रधतपादन भएको छ।37
छ) अधिकारक्षेि शून्र् नहुने
ु ाई र वकनारा गनय कानून बमोन्त्जम कुनै
कुनैपधन मुद्दाको दार्री, कारबाही, सुनव
अदालत वा अधिकारीलाई अधिकारक्षेि तोवकएको हुनेछ। अधिकार क्षेि शून्र् हुदैन भन्ने
दे वानी कार्यववधिको धसद्धान्त हो।38 र्स धसद्धान्तमा मुद्दा कहााँ दताय हुने भन्ने सम्बन्िमा
उल्लेि गररएको छ। कुनै पधन पीिामा परे का व्र्न्त्क्तहरूले मुद्दा कहााँ दताय गने भन्ने
सम्बन्िमा र्ो मुद्दा र्हााँ दताय हुने भनी अधिकारक्षेि कानू नद्वारा तोवकएको हुन्छ। जस्तै
काठमािौंको घर, बाटो, कुलो, सन्त्न्िसपयन, जग्गाजस्ता वववाद लधलतपुरमा दताय हुन सक्दै न।
वकनभने मुद्दाको प्रकृधतले नक्सा गनुप
य ने, सं धिर्ार बुझ्नुपने, साक्षी बुझ्नुपने जस्ता ववर्र्मा
स्थानीर् तहमा नै वफराद लाग्ने प्रकृधतको हुन्छ। र्स अधिकारक्षेि सम्बन्िी व्र्वस्था
ु ी ऐन अ.ब. २९ नं. मा गररएको छ। हाल सम्म र्सै ऐन अन्तगयत मुद्दा दताय भै
मुलक

37
38

ने.का.प. 2065 अङ्क १।

ु ी दे वानी कार्यववधि (सं वहता) ऐन, २०७४, दफा ११।
मुलक

दे वानी कानून र कार्यववधिका सामान्र् धसद्धान्तहरू| 129

ु ाई वकनारा भै रहे को छ। सं वहताको पररच्छे द ३ मा अधिकारक्षेि सम्बन्िी व्र्वस्था
सुनव
गररएको छ र दफा १६दे न्त्ि २५ सम्म कुन मुद्दा कहााँ दताय हुने हो भन्ने अधिकारक्षेिको
ु ाई र वकनारा गनय
बारे मा व्र्वस्था गररएको छ।र्सरी दफा १६ मा मुद्दाको कारबाही, सुनव
ु नेछ भन्ने व्र्वस्था रहे को र त्र्स्तो
कुनै पधन अदालतलाई कानून बमोन्त्जम अधिकारक्षेि हुनप
अधिकारक्षेि नभएमा धनणयर् बदर हुने व्र्वस्था र अदालतले धनणयर् गदाय कुन कानूनअन्तगयत
अधिकारक्षेि भएको हो सो कुरा फैसलामा िुलाउनु पने भन्ने व्र्वस्था रहेको पाइन्छ। दफा
ु ाई र वकनारा गने, त्र्स उपर पुनरावेदन सुन्ने, मुद्दा
१७ मा मुद्दाको शुरु कारबाही, सुनव
दोहोर्र्ाउने वा पुनरावलोकन गने अधिकार कानूनमा व्र्वस्था भए बमोन्त्जम सम्बन्त्न्ित
अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्र्वस्था रहेको छ। दफा २५ मा कुनै अदालत वा अधिकारीलाई
अधिकारक्षेि नतोवकएमा त्र्स्तो मुद्दाको अधिकारक्षेि सम्बन्त्न्ित न्त्जल्ला अदालतलाई हुनेछ
भन्ने व्र्वस्था सं वहताले गरे को छ। सवोच्च अदालताबाट पधन अधिकार क्षेि शून्र्मा नरहने,
अधिकार क्षेि नतोवकएमा न्त्जल्ला अदालतलाई हुने भनी धसद्धान्त प्रधतपादन भएको छ।39
ज) धनणयर् गनयबाट पन्त्न्छन नहुने
न्र्ार्ािीशले कानून अपर्ायप्त वा अस्पष्ट भएको आिार धलई मुद्दाको धनणयर् गनयबाट
पन्त्छछन पाउने छै न।40 र्स्तो अवस्था परे मा न्र्ार्ािीशले कानून र न्र्ार्का मान्र्
धसद्धान्तको आिारमा धनणयर् गनुय पनेछ। र्स धसद्धान्तबाट अदालतमा दार्र भएका मुद्दाहरू
कवहले काही सही ऐन कानूनलाई उल्लेि गरे र वफराद दताय भएको हुाँदैन र कवहलेकााँही कुन
ऐन अन्तरगत दाबी आएको भन्ने नै स्पष्ट हुाँदैन। र्स्तो अवस्थामा पधन न्र्ार्कतायले कानून र
र्स सं वहतामा उल्लेि गररएका न्र्ार्का मान्र् धसद्धान्तबमोन्त्जम मुद्दामा धनणयर् ददनु पदयछ।
न्र्ार्ािीशले धनणयर् गनयबाट पन्त्न्छनु हुाँदैन भन्ने र्स धसद्धान्तको अधभप्रार् रहेको छ।
झ) धमलापि वा मेलधमलाप गनय मौका ददनु पने
अदालतले कुनै पधन मुद्दाको फैसला गनुअ
य न्त्घ त्र्स्तो मुद्दामा धमलापि गनय वा
मेलधमलापको प्रविर्ा अपनाई धमलापि गनय पक्षहरूलाई अवसर ददनु पनेछ।र्स्तो अवसर
ददाँदा पक्षहरू धमलापि गनय वा मेलधमलापको प्रविर्ा अपनाउन मञ्जुर भएमा जुनसुकै तहमा
रहेको मुद्दा भए पधन धमलापि गनय वा मेलधमलापको प्रविर्ा अपनाई धमलापि गराउन
ु ी ऐनको अ.ब. 182 नं मा मुद्दाका पक्षहरू बीच गररने धमलापिसम्बन्िी
सवकनेछ।41 मुलक
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ने.का.प. 2045 पृ.3356)।
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ु ी दे वानी कार्यववधि (सं वहता) ऐन, २०७४, दफा 12।
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व्र्वस्था रहे को छ, सोबमोन्त्जम वादी, प्रधतवादीबीच अदालतले जुनसुकै तहमा पधन धमलापि
गने गरे कोमा वव.सं 2060 सालमा न्त्जल्ला अदालत धनर्मावलीमा मेलधमलाप सम्बन्िी
ववस्तृत व्र्वस्था थप गररएको छ। सो बमोन्त्जम न्त्जल्ला अदालतहरूले मुद्दाका पक्षहरूलाई
मेलधमलाप केन्द्रमा मुद्दा धमलापिको लाधग छलफल गराउन १५ ददन वा एक मवहना समर्
ददई पठाउने व्र्वस्था गररर्ो। सो बमोन्त्जम धमलापि हुन सकेमा सोही बमोन्त्जम र हुन
नसके पुन: मुद्दा कारबाही वकनारा गने गररन्छ। र्सरी मुद्दा मेलधमलापको छलफलको लाधग
पठाउने मेलधमलाप गराउने प्रविर्ालाई Alternative Dispute Resolution (वैकन्त्ल्पक वववाद
समािान) भधनन्छ। र्स सम्बन्िमा मेलधमलाप सम्बन्िी ऐन, 2068 लागू भई सवोच्च
अदालत, उच्च अदालत, न्त्जल्ला अदालत सबै तहमा मेलधमलापको ववधि अपनाइन्छ। सो ऐन
अन्तरगत मेलधमलाप पररर्द समेत गठन भएको छ।
सं वहताको दफा १९३ मा धमलापि सम्बन्िी व्र्वस्था गररएको छ भने दफा 194
मा मेलधमलाप सम्बन्िी ववस्तृत व्र्वस्था गररएको छ। र्सरी पक्षहरूलाई धमलापि,
मेलधमलाप गराउन अदालतबाट न्र्ार्कतायहरूले नै मुद्दाको प्रकृधत अनुसार ज्र्ादै साना वववाद
जस्तै सााँि, धसमाना, बाटो, घरको कुनै सानो भाग पाररवाररक वववाद जस्तै बाबु छोरा बीचमा
अं श मुद्दा, पधत पत्नी बीचका सम्बन्ि ववच्छे द, नाता कार्म, लेनदे न कारोबार व्र्वसार्
जस्ता वववादमा मुद्दा धमलापि, मेलधमलाप गदाय दुवै पक्षलाई फाइदा हुन्छ, मुद्दा कारबाही
अगाधि बढाउदा कस्तो अवस्था रहन्छ भन्ने सम्बन्िी दुवै पक्षहरूलाई सम्झाई बुझाई पररणाम
समेत बुझाई दुवै पक्षहरूलाई धमलापि र मेलधमलापको अवसर प्रदान गनुप
य दयछ। र्स
धसद्धान्त ज्र्ादै न्र्ार्पूण,य वववेकर्ुक्त रहे को छ। वकनभने र्सले पक्षहरूको वहत, समाजमा
समझदारीको वातावरण, शान्त्न्तपूणय मुद्दाको समािान, समाजमा सबै पक्षहरूको लाभ, वहत
हुन्छ तसथय र्स धसद्धान्त बमोन्त्जम पक्षहरूलाई मेलधमलाप, धमलापिको लाधग अवसर प्रदान
गनुप
य ने धसद्धान्त न्र्ार्ािीशको न्त्जम्मेवारी समेत हो। तसथय मुद्दा जुनसुकै तहमा भए पधन
न्र्ार्कतायबाट र्स धसद्धान्तको पहल गरी पक्षहरूलाई धमलापि, मेलधमलापको लाधग समर्
ददनुपछय।
ञ) प्राङ्गन्र्ार्को धसद्धान्त अवलम्बन गनुय पने
वफराद दार्र भई अदालतबाट फैसला भएपधछ उही वादी र प्रधतवादी रहे को सोही
ववर्र्को मुद्दामा पुनरावेदन गरे कोमा वा धमलापि कार्ायन्वर्न नभएको ववर्र्मा बाहेक एक
ु ाई र फैसला गनुय हुाँदैन।42 प्राङ्गन्र्ार्को धसद्धान्त कार्यववधि कानूनको
पटकभन्दा बढी सुनव

42

दे वानी कार्यववधि सं वहता दफा १४।
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क्षेिधभि पने न्र्ार्को एक महत्वपूणय धसद्धान्त हो। र्स धसद्धान्तले एक पटक धनणयर् भै
सकेको कुरामा पुन: धनणयर् गनयबाट रोकी अदालत तथा पक्षको समर्, िन एवं मेहनत िेर
जानबाट रोक्दछ। नेपालीमा प्राङ्गन्र्ार्को अथय पवहले धनणयर् भै सकेको भन्ने हुन्छ।
प्राङ्गन्र्ार्लाई अं ग्रज
े ीमा Resjudicata भधनन्छ र र्ो शदद ल्र्ावटन भार्ाबाट आएको शदद हो
र्सको अथय Things already decided

भन्ने हुन्छ। एक पटक धनणयर् गरी टु ङ्गो लगाई

सकेको कुरामा पुन: धनणयर् गरररहने हो भने मुद्दाको अन्त्र् कवहल्र्ै पधन हुाँदैन। मुद्दामा
आफ्नो पक्षमा धनणयर् नहुना साथ उही पक्ष, उही ववर्र्मा पुन:, पुन: मुद्दा दताय गरी धनणयर्
गदै जाने हो भने अदालतको कार्यबोझ र समाजका व्र्न्त्क्तहरूले कवहल्र्ै पधन सुि तथा
शान्त्न्त पाउदै नन्। त्र्सै ले र्ो व्र्वस्था मलुकी ऐन अ.ब. 85 नं. मा पधन गररएको छ।
उक्त अड्डामा मुद्दा परी फैसला भए पधछ सो फैसला उपर ऐन बमोन्त्जमको पुनरावेदन नभई
सोही मुद्दामा उसै झगधिर्ाका नाउको वफरादपिमा धलई सुन्न हुाँदैन धलएको भए पधन िारे ज
गरी ददनु पछय भन्ने व्र्वस्था रहेको छ। र्स व्र्वस्था अन्तगयत पक्षहरू र ववर्र्वस्तु उही
भई एकपटक अदालतबाट धनणयर् भै सकेको ववर्र्मा पुन: मुद्दा दताय हुन सक्दै न, तर
ववर्र्वस्तु फरक हो भने वा शुरुको धनणयर् उपर पुनरावेदन पि हो भने वा धमलापि
ु ाई कारबाही हुनसक्दछ। त्र्स्तै सवोच्च
बमोन्त्जम नभएको भन्ने ववर्र् हो भने सुनव
अदालतबाट एकपटक फैसला भई सकेपधछ उही ववर्र् उही पक्षहरूको सम्बन्िमा पुन: मुद्दा
ग्रहण गरी धनणयर् गनय न्र्ार्ोन्त्चत नहुने भनी धसद्धान्त प्रधतपादन भएको छ।43
ट) पुनरावेदनको अधिकार हुने
कुनै अदालतले शुरु कारबाही गरी फैसला वा अन्त्न्तम आदे श र वकनारा गरे को
मुद्दामा न्त्चि नवुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्त्न्ित अदालतमा कानून बमोन्त्जम पुनरावेदन
गने अधिकार हुन्छ।44
कुनै पधन मुद्दाका पक्षहरूलाई कुनै अदालतले शुरू कारबाही गरी फैसला वा
अन्त्न्तम आदे श र वकनारा गरे को ववर्र्मा कुनै पक्षलाई न्त्चि नवुझेको िण्िमा न्त्चि नवुझेको
सम्बन्िमा आफ्ना पुनरावेदन न्त्जवकर रािी धनवेदन पि लेिी सोभन्दा माधथलो उच्च तह वा
पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन

ु ी
गनय पाउनु पक्षहरूको अधिकार नै हो। तसथय मुलक

ऐन बमोन्त्जम शुरू अदालतले धनणयर् फैसला गदाय फैसलाको तपधसल िण्िमा नै अ.वं १९३
नं. बमोन्त्जम र्ो अदालतमा ३५ ददन धभि पुनरावेदन गनय जानु होला भनी फैसलामा उल्लेि

43
44

ने.का.प. 2066 अङ्क ६ धन.नं. 8181।

ु ी दे वानी कार्यववधि (सं वहता) ऐन , २०७४दफा १५।
मुलक
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ु ी ऐनको अ.ब. १९३ नं. मा शुरू तहको धनणयर् उपर
गनुय पने हुन्छ। मुलक

पुनरावेदन गनय

पाउने पक्षको अधिकार सम्बन्िमा व्र्वस्था छ। हाल सम्म र्ही व्र्वस्था बमोन्त्जम
अदालतहरूमा न्र्ार् सम्पादन भै आएको छ। र्स व्र्वस्थामा फैसला भएको सुनी पाएको
कागज गने पक्षहरूले ३५ ददनको म्र्ाद पाउाँदछन्। तर सुनी पाएको कागज नगने
पक्षहरूलाई धनजको ठे गानामा नै पुनरावेदन म्र्ाद पठाइन्छ।
नर्ााँ सं वहतामा पुनरावेदन गने पक्षको अधिकारका सम्बन्िमा र्स धसद्धान्तमा
उल्लेि गररएको छ। र्स कार्यववधि सं वहताको पररच्छे द १९ मा दफा २०५‚ २०६ मा
पुनरावेदन सम्बन्िी व्र्वस्था गररएको छ। नर्ााँ सं वहताले ल्र्ाएको नर्ााँ पररवतयनमा दफा
१९८ मा अदालतले फैसला भएको एक्काईस कार्य ददन धभि फैसला तर्ार गरी फैसला तर्ार
भएको ददन समेत उल्ले ि गरी न्र्ार्ािीशले फैसला प्रमाणीकरण गनुप
य दयछ। फैसलाको
वववरण अदालतमा सूचना पाटीमा टााँस गरी आफ्नो वेभ साइटमा राख्नु पदयछ।
दफा २०५ मा धनिायररत अवधिधभि पुनरावेदन गनय सक्ने भन्ने व्र्वस्था छ। त्र्स्तै
अदालतबाट फैसला हुाँदा पक्ष वा वाररस उपन्त्स्थत भएकोमा पक्षले नै थाहा पाएको माधनने र
दफा २०0 को उपदफा (४) मा मुद्दामा वहस पैरवी गने कानून व्र्वसार्ी अदालतमा
उपन्त्स्थत भए पधन पक्षले थाहा पाएको माधनने व्र्वस्था रहे को छ। फैसला सुनी पाएको
कागज नगरे को वा फैसला भएको सूचना तामेल नभएको भए मुद्दाको पक्षले मुद्दा फैसला
प्रमाणीकरण भएको ६ मवहनासम्ममा फैसलाको नक्कल धलएको धमधतले तीस ददनधभि
पुनरावेदन गनय सक्ने व्र्वस्था गररएको पाइन्छ।
नर्ााँ व्र्वस्थाले फैसला भएको एक्काईस कार्य ददनमा फैसला तर्ार हुन ु पने सो
प्रमाणीकरण भए पधछ ६ मवहना धभि थाहा पाएको तीस ददनमा पुनरावेदन गनय पाउने
व्र्वस्थाले पुनरावेदन गने समर्लाई अवधि वकटानी गरी ददएको दे न्त्िन्छ। पुनरावेदन गनय
पाउनु भनेको पक्षको कानूनी अधिकार (Legal Right) नै हो। आफू ववरुद्धको फैसलाको
जानकारी प्राप्त गने वा त्र्स्तो फैसलाउपर न्त्चि नवुझेमा पुनरावेदन गनय पाउने कानूनी हक
मुद्दाका पक्षहरूमा धनवहत रहे को हुन्छ। कानून प्रदि अधिकारको उपर्ोग गनयबाट कसै लाई
वन्त्ञ्चत गनय समेत धमल्दै न। तसथय र्ो पक्षको महत्वपूणय अधिकारलाई र्स कार्यववधि सं वहताले
धसद्धान्तकै रुपमा स्थान ददएको छ।
दे वानी कार्यववधि सं वहतामा उल्लेि गररएको धसद्धान्तहरूलाई हामीले माधथ चचाय गरी
सकेका छौँ। सो बाहे क हदम्र्ाद र आफ्नो स्वाथय बान्त्झएको

मुद्दा

हेन य नधमल्ने भन्ने दुई

वटा धसद्धान्तहरूका सम्बन्िमा समेत र्हााँ थोरै चचाय गनुय प्रासं धगक हुन्छ।
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५. हदम्र्ादको धसद्धान्त (Principle of Limitation)
कानूनद्वारा धनिायररत नाधलस वा उजुर गनय पाउने गरी तोवकएको र्ा धनिायरण गररएको
अन्त्न्तम समर्लाई हद म्र्ाद भधनन्छ। हदम्र्ाद भनेको अन्त्न्तम अवधि वा आन्त्िरी म्र्ाद हुन्छ।
धमरगाधलर्ाले हदम्र्ादसम्बन्िी कानूनको उद्देश्र् लामो समर्सम्म जुन वेला प्रमाण लुप्त भई
सक्दछ‚ दावी गनय सवकने कुरालाई रोक्नु हो भनेका छन्। All statute of limitation have their
object the prevention of the rearing up of claims at great distance of time when the evidence
are lost, in all well regulate countries , is held an important policy45 कसै ले हदम्र्ाद नाघेर
नाधलस उजुर गछय भने त्र्स्तो नाधलस उजुर िारे ज हुन्छ। मुद्दा अदालतमा दताय गनय धनन्त्श्चत
समर् धनिायरण गररएन् भने साँिै भरी मुद्दाको न्त्चन्ताले समाजमा अशान्त्न्त रहन्छ। पीधित पक्षले नै
् कानूनले धनिायरण गरे को समर्धभि
जवहले मन लाग्र्ो त्र्ही समर्मा मुद्दा दताय गनय सक्दै न।
तोवकएको अदालतमा मुद्दा दार्र गनुप
य छय। हदम्र्ाद सम्बन्िी धसद्धान्त वढलो न्र्ार् ददनु न्र्ार् ददाँदै
नददनु सरह हुन्छ Justice delayed is Justice denied तथा

आफ्नो हक अधिकारप्रधत सजग नहुने

वास्ता नगरी बस्नेलाई कानूनले मद्दत गदै न भन्ने धसद्धान्तमा आिाररत हुन्छ। र्स कानूनको अको
मूल आिार मुद्दा काँवह गएर अन्त्र् होस भन्ने राज्र्को स्वाथय रहन्छ। हदम्र्ादले धनन्त्श्चत रुपमा
कदठनाई त उत्पन्न

गछय, तर कानूनी कारवाहीको धनन्त्श्चतताको लाधग कुनै न कुनै वकधसमबाट

ु ी ऐनलगार्त सबै कानूनहरूमा
हदम्र्ादको आवश्र्कता पदयछ। हदम्र्ादसम्बन्िी व्र्वस्था मुलक
हरे क ववर्र्मा छु ट्टाछु ट्टै व्र्वस्था भएका छन्, सम्बन्त्न्ित कानूनमा छु ट्टै व्र्वस्था नभएकोमा
ु ी ऐन अ.ब. ३६ नं.दे न्त्ि ४६ नं सम्म हदम्र्ाद सम्बन्िी व्र्वस्था छ।दे वानी कार्यववधि
मुलक
सं वहताको दफा ४७दे न्त्ि ६२ सम्म हदम्र्ाद सम्बन्िी व्र्वस्था बारे मा व्र्वस्था गररएको छ।
६. स्वाथय बान्त्झएको मुद्दा हेन य नहुन46
े
ु ी ऐन अ.ब. ३० मा न्र्ार्कतायले आफ्ना नातेदारसाँग सम्बन्ि भएको मुद्दाहरू हेन य
मुलक
नधमल्ने भन्ने व्र्वस्था गरे को छ। र्सै धसद्धान्तलाई र्स सं वहताको दफा 271 मा रान्त्िएको
छ। र्स व्र्वस्था बमोन्त्जम न्र्ार्कतायले आफ्नो नातेदार नन्त्जकका सम्बन्ि भएका व्र्न्त्क्तहरूको
मुद्दा हेन य हुाँदैन, साथै न्र्ार्ािीश हुन ु पूव य कुनै वित धनज वारे स, कानून व्र्वसार्ी वा साक्षी
भएको मुद्दा‚ न्र्ार्ािीशको है धसर्तमा वा कुनै अदालतमा धनणयर् गरे को, अन्त्न्तम आदे श गरे को
मुद्दा‚ कुनै वित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने धनणयर् गरे को मुद्दा वा एकासगोलका पररवारका सदस्र्को
स्वाथय बान्त्झएको व्र्न्त्क्तहरूको मुद्दा हेन य हुाँदैन भन्ने व्र्वस्था रहेको छ। र्स धसद्धान्तमा पधन
45
46

Mirgalia, Luigi; Comparative Legal Philosophy, Kelley, U.S; p. 30.
ु ी दे वानी कार्यववधि (सं वहता) ऐन, २०७४, दफा २७१।
मुलक
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अदालतको काम कारवाई Fair स्वच्छ हुन ु पने Impartial Justice धनष्पक्ष न्र्ार् र कारणमा
आिाररत भएर कसै लाई

पधन Bias नभई र्स व्र्वस्था बमोन्त्जम न्र्ार्ािीशले न्र्ार् गनुप
य दय छ।

कुनै स्वाथयसाँग सम्बन्त्न्ित भएमा र्स्ता कारवाई धनष्पक्ष नहुन ् सक्दछन्। र्ो धसद्धान्त ववश्वव्र्ापी
ु हरूले स्वीकार गरे को हुाँदा हाम्रो कानूनमा पधन अं धगकार गरे को हो।
रुपमा सबै मुलक
७. अन्त्र्मा,
उपर्ुक्त
य
दे वानी कानून र कार्यववधि कानूनका मान्र् धसद्धान्तहरूले न्र्ार्पाधलकालाई
स्वतन्ि, धनष्पक्ष, न्र्ावर्क, प्रभावकारी, धछटो, छररतो एवं गुणस्तरीर् न्र्ार् सम्पादन गनय सहर्ोग
पुर्र्ाउदछ।

र्दद कुनै

ववर्र्मा

स्पष्ट कानून

छै न

भने पधन

उल्लेन्त्ित मान्र्

न्र्ार्का

धसद्धान्तहरूको आिारमा न्र्ार्कतायले मुद्दामा धनणयर् ददनुपने हुन्छ। सम्बन्त्न्ित कानून नभएको
भनेर न्र्ार्कतायले न्र्ार् गनयबाट पन्त्न्छन पाउने अवस्था छै न। र्ी धसद्धान्तहरूको प्रर्ोग मुद्दा
ु ाई¸ कारबाही वकनाराको िममा कानूनको अभाव वा अपर्ायप्तता हुन ् गर्ो भने र्स
सुनव
धसद्धान्तलाई व्र्ाख्र्ा गदै न्र्ार्कतायले न्र्ार् सम्पादन गनुप
य दयछ। न्र्ार् सम्पादनको िममा
कानूनको व्र्ाख्र्ा गनुप
य ने अवस्थामा कानूनको अभाव वा अपर्ायप्ततालाई सम्बोिन गनुप
य ने अवस्था
भएमा र्स धसद्धान्त प्रर्ोग गनुय पदयछ। साथै कानूनी व्र्वस्थाहरू बीचमा समन्वर् कार्म गनय,
पूणय न्र्ार् प्रदान गनय एवं न्र्ार्पूणय अवस्था कार्म गनय समेत र्ी धसद्धान्तहरूले सहर्ोग गदयछ।
समर्को माग अनुरुप कानून धनमायण गनुप
य ने राज्र्को न्त्जम्मेवारी रहन्छ। सोही अनुरुप 2065
साल मं धसरबाट सं वहताको धनमायणको कार्यदल गठन भई हाम्रो

ु को उच्च स्तरको
मुलक

न्र्ार्ािीशलगार्त रािका बररष्ठ कानून व्र्वसार्ी, बुवद्धन्त्जवी वगयसमेतको सहभाधगतामा वव.सं .
2067 मा तर्ार भएको र्स सं वहता पररमाजयन हुाँदै व्र्वस्थावपका सं सद्बाट पाररत भई
ु को न्र्ार् प्रणालीमा एउटा छलाङ्ग
रािपधतबाट प्रमाणीकरण भएको र्ो सं वहताहरूले हाम्रो मुलक
मानय िोजेको छ। साथै आिुधनक ववधिशास्त्रले अं धगकार गरे का अविारणा एवं धसद्धान्तहरूलाई
समावहत गदै हाम्रो समाजलाई न्त्जम्मेवारर्ुक्त, कतयव्र्बोि, अनुशाधसत, सभ्र् र शान्त्न्तपूणय समाज
ु मा ववधिको शासन स्थापना गनेछ भन्ने अपेक्षा गनय सवकन्छ।
धनमायण गरी मुलक

दे वानी संहिताले गरे का पररवततनिरू
- वासुदेव न्यौपाने
१. पररचय
दे वानी कानूनले व्यक्तिको जन्मदे क्ति मृत्युसम्मका तमाम व्यविारलाई ननयनमत गदतछ।
अझ भन्ने िो भने माननस जन्मनु पूव त गभतमा रिेदेक्ति नै व्यक्तित्व प्राप्त गदतछ भन्ने कुरा दे वानी
कानूनले स्वीकारे को छ। त्यस्तै माननस मरे पनछ ननजको दािसं स्कार कसरी गने र ननजको
सम्पक्तिमा कसको िक िुने भन्ने कुरा समेत दे वानी कानूनले ननर्ातरण गदतछ। नागररकलाई िक
अनर्कार ददने, पररवारका सदस्यको िक अनर्कार र दाहयत्व ननर्ातरण गने तथा सम्पक्ति सम्बन्र्ी
हवहवर् व्यवस्था गने भएकोले यो कानून प्रत्येक व्यक्तिलाई दै ननक जीवनमा नभई निुने आर्ारभूत
कानून िो। जसरी सं हवर्ानले राज्यका अं गको काम, कततव्य र अनर्कारको व्यवस्था गदतछ
त्यसरी नै दे वानी कानूनले समाजको प्रत्येक सदस्यको कततव्य र अनर्कार तथा व्यविारलाई
ननर्ातरण

गदतछ।

समाजका

सदस्यको

सम्बन्र्

ननर्ातरण

गने

भएकोले

दे वानी

कानूनलाई

constitution of the civil society समेत भन्ने गररन्छ।
ु ी ऐनद्धारा ननयनमत र व्यवक्तस्थत
नेपालको दे वानी कानून मूलतः २०२० सालको मुलक
ु ी ऐनमा दे वानी कानून, दे वानी कायतहवनर् कानून, फौजदारी कानून र
िुुँदै आएकोछ। मुलक
ु ी ऐनमा र्ेरै हवषय भए पनन यसले दे वानी
फौजदारी कायतहवनर् कानून नमनसएर रिेका छन। मुलक
कानूनका र्ेरै अवर्ारणालाई समेट्न सकेको पाइदै न। त्यसमा र्ेरै कुराको अभाव छ। सवोच्च
अदालतबाट प्रनतपाददत नसद्धान्तले केिी अभाव पूनतत गरे को पाइन्छ। तर पनन हवनर्शास्त्रमा भएका
केिी मान्यता र अन्य दे शका कानूनमा भएका कनतपय व्यवस्थालाई िाम्रो कानूनमा पनन ल्याई
समयानुकूल कानूनको सं शोर्न, एकीकरण र सं हिताकरण गने पूननत उद्देश्यले दे वानी सं हिता1 को
ननमातण गररएको िो। नेपालको कानूनमा सवैभन्दा लामो ७२१ दफाको यो सं हिताले र्ेरै नयाुँ
हवषयलाई िाम्रो कानून प्रणालीमा नभत्र्याएको छ। नेपालको मौजुदा कानूनमा भएका कुन कुन
व्यवस्थालाई दे वानी सं हिताले सं शोर्न, पररमाजतन र पररवततन गरे को छ र कुन कुन व्यवस्थािरू
पूणत
त ः नयाुँ िुन भन्ने वारे मा यिाुँ चचात गने जमको गररएको छ।


1

क्तजल्ला न्यायार्ीश‚ काठमाडौं क्तजल्ला अदालत।

ु ी दे वानी (सं हिता) ऐन, २०७४ भए पनन यिाुँ सुहवर्ाको लानग दे वानी सं हिता भननएको छ।
यसको पूरा नाम मुलक
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२. दे वानी संहिताले गरे का मुख्य पररवततनिरू:
दे वानी सं हिताले गरे का मुख्य मुख्य पररवततन दे िाय वमोक्तजक छन्:
क) दे वानी र फौजदारी हवषयको वैज्ञाननक वगीकरण
अन्य दे शको दे वानी सं हिताको सं रचना िेदात law relating to person, law relating to
family, law relating to property र law relating to contract / obligation भनी पररच्छे द
हवभाजन गररएको पाइन्छ। यसबाट व्यक्ति सम्बन्र्ी कानून, पाररवाररक कानून र सम्पक्ति
ु ी ऐनमा राजकाज सम्बन्र्ी मुद्दा
सम्बन्र्ी कानून दे वानी कानून रिेछ भन्ने वुक्तझन्छ। मुलक
ज्यान सम्बन्र्ीको मिलले सजाय िुने मुद्दा लगायतका फौजदारी मुद्दाको लामो सूची ददई
अन्त्यमा सम्पक्ति वा पद सम्बन्र्ी झगडा वािेकका मुद्दा फौजदारी मुद्दा िुन भननएको छ2।
उि व्यवस्थाबाट सम्पक्ति र पद सम्बन्र्ी मुद्दा दे वानी िो भन्ने दे क्तिन्छ। तर त्यसमा यी यी
मुद्दा दे वानी िुन भनी हकटानी गररएको छै न। दे वानी कायतहवनर् सं हिताले फौजदारी मुद्दाको
रुपमा पररभाहषत गररए वािेकका कानूनी दाहयत्व, िै नसयत, पद, पाररवाररक सम्बन्र् वा
सम्पक्ति सम्बन्र्ी मुद्दा दे वानी मुद्दा सम्झनु पछत र सो शव्दले (१) नाता कायम वा सम्बन्र्
हवच्छे द (२) दस्तुर, पाररश्रनमक, तलव, भिा वा ज्याला (३) अं श, अपुताली, दानवकस,
ृ अक्तख्तयारी, र्मतपत्र
ु वा र्मतपत्र
ु ी (४) कुनै करार, अर्त
सं रक्षक, माथवर, मातृक तथा पैतक
करार वा अनुक्तचत सम्वृहद्ध अन्तगततको कुनै िक वा दावी (५) दुष्कृनत, अर्तदष्ु कृनत वा
त्रुहटपूणत उत्पादन सम्बन्र्ी िक वा दावी (६) सुहवर्ाभार (७) क्षनतपूनतत (८) दे वानी
प्रकृनतको अन्य हवषयलाई दे वानी मुद्दा मानेको छ3। यसरी पहिला कानूनमाफौजदारी मुद्दाको
सूची ददइएकोमा िाल यी यी मुद्दा दे वानी िुन ् भनी दे वानी मुद्दाको सूची ददइएको छ। सो
सूची िेदात आजसम्म िामीले नाता कायम र सम्बन्र् हवच्छे दलाई फौजदारी मुद्दा मानी
ु ी फौजदारी कायतहवनर्
आएकोमा अव ती मुद्दा दे वानी मुद्दामा पनत गएका छन। उता मुलक
(सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा २ को िण्ड (ठ) मा फौजदारी मुद्दा भन्नाले अनुसूची १, २,
३ र ४ अन्तगततका कसुर सम्बन्र्ी मुद्दा िो भनेको छ। यसरी यी सं हिताले यी यी मुद्दा
दे वानी िुन र यी यी मुद्दा फौजदारी िुन भनी वैज्ञाननक वगीकरण गरे को पाइन्छ।
ि) नागररक अनर्कार सम्बन्र्ी व्यवस्था
नागररकका के के अनर्कार िुन्छन् भन्ने कुरा पनन दे वानी कानूनका हवषय िुन।
फौजदारी कानून उलं घन भएमा दोहषलाई कैद र जररवाना गररए जस्तै कसै को सम्पक्ति

2
3

ु ी ऐन अदालती वन्दोवस्तको ९ नं।
मुलक

ु ी दे वानी कायतहवनर् (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा २ को िण्ड (घ)।
मुलक
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सम्बन्र्ी िक वा कुनै व्यक्तिको िक उलं घन भएमा सो िक प्रचलन गराउने वा क्षनतपूनतत
भराउने गररन्छ। नागररक अनर्कार ऐन, २०१२ मा नागररकका हवनभन्न अनर्कारको
व्यवस्था

गरी

त्यस्ता

िकको

उलं घन

भएमा

क्तजल्ला

अदालत

वा

उच्च

अदालतमा

वन्दीप्रत्यक्षीकरण र ननषेर्ाज्ञाको ननवेदन ददने व्यवस्था गररएको पाइन्छ। नागररक अनर्कार
ऐन, २०१२ मा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको ररट ननवेदन क्तजल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा मात्र
ददने व्यवस्था भएकोमा दे वानी सं हितामा सवोच्च अदालत समेत थप गररएको छ। कसै ले
नागररक अनर्कार उलं घन गरी वदननयतपूवक
त
क्षनत पुयातएमा मनानसव क्षनतपूनतत ददने
व्यवस्थालाई यसमा पनन ननरन्तरता ददइएको छ4। यस्तो व्यवस्था अन्य दे शमा पनन गररएको
पाइन्छ5। प्रस्तुत सं हितामा थप गररएको व्यवस्थामा कुनै सरकारी वा सावतजननक ननकायमा
कायतरत पदानर्कारी वा कमतचारीले नागररक अनर्कारको जानी जानी उलं घन गरे को ठिरे मा
क्षनतपूनततको रकम आफैँले व्यिोनुत पने व्यवस्था पनन िो6। यस्तो व्यवस्था अन्य दे शमा पनन
छ7। नेपालमा अको व्यक्तिलाई हवना कारण दुःि ददन र िानी नोक्सानी पुयातउन अदालतमा
झुट्टा मुद्दा ददने पनन पररपाटी छ। त्यस्तो पररपाटीलाई ननरुत्साहित गनत दे वानी सं हितामा
कसै ले त्यस्तो झुटा उजुर ददएको ठिरे मा उजुरकतातबाट प्रत्यनथतलाई मनानसव क्षनतपूनतत भराई
ददनु पने नयाुँ व्यवस्था गररएको छ। त्यस्तो क्षनतपूनततमा मुद्दामा प्रनतरक्षा गनत लागेको िचत,
अदालती दस्तुर र कानून व्यवसायीको िचत समेत समावेश िुन्छ8।
ग) व्यक्ति सम्बन्र्ी कानून
अनर्कार उपयोग गनत सक्ने, दाहयत्व ननवाति गनत सक्ने र कततव्य पालना गनत सक्ने
क्षमता भएको व्यक्ति नै कानूनी अथतमा व्यक्ति िो। परापूव त कालमा दासको कुनै अनर्कार

4

नागररक अनर्कार ऐन २०१२ को दफा १७ को उपदफा (३) मा पनन क्षनतपूनतत ददने व्यवस्था छ।

Civil Code of Philippines ( Art. 26- Every person shall respect the dignity, personality, privacy and peace of mind of his
neighbours and other person. The following and similar acts, thought they may not constitute a criminal offences, shall
produce a cause of action for damages, prevention and other relief:
1 prying into the privacy of another's residence 2 meddling with or disturbing the private life or family relations of another
3 intriguing to cause another to be alienated from his friends 4 Vexing or humiliating another on account of his
religious beliefs, lowly station in life, place of birth, physical defect, of other personal condition
Art 32 Any public officer or employee, or any private individual, who directly or indirectly obstructs, defeats, violates or
in any manner impedes or impairs any of the following rights and liberties of another persons shall be liable to the latter
for damages: 1 freedom of religion 2 freedom of speech 3 freedom to write for the press or to maintain a periodical
publication 4 freedom from arbitrary or illegal detention 5 freedom of suffrage 6 The right against deprivation of
property without due process of law 7 Right to a just compensation when private property is taken for public use 8 the
right to the equal protection of the laws 9 …. 10.. 11 the privacy of communication and correspondence etc. )
6
ऐजन‚ दफा २७ को उपदफा (२)।
5

7

8

Civil Code of Philippines Art. 34 When a member of a city or municipal police force refuses or fails to render aid or
protection to any person in case of danger to life or property , such peace officer shall be primarily liable for damages,
and the city or municipality shall be subsidiarily responsible thereof .
ु ी दे वानी कायतहवनर् (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा २८ ।
मुलक
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निुने भएकोले व्यक्ति माननने गररएको नथएन। Salmond ले A person is any being whom
the law regards as capacity of rights or duties भनी पररभाषा गरे का छन9। हवनर्शास्त्रमा
व्यक्ति सम्बन्र्ी र्ारणा पहिने हवषय भए पनन िाम्रो कानूनमा व्यक्ति सम्बन्र्ी िासै कानूनी
व्यवस्था नथएन। दे वानी सं हिताले पहिलो पटक व्यक्ति सम्बन्र्ी हवस्तृत व्यवस्था गरे को छ।
व्यक्ति २ हकनसमका िुन्छनः प्राकृनतक व्यक्ति र कानून व्यक्ति।
अ) प्राकृनतक व्यक्ति (Natural person)
माननस प्राकृनतक व्यक्ति िो (A natural person is a human being)। प्रत्येक
प्राकृनतक व्यक्तिले जन्मनासाथ व्यक्तिको रुपमा मान्यता पाउुँछ। प्राकृनतक व्यक्तिलाई
जन्मनासाथ नामको अनर्कार िुन्छ। दे वानी सं हिताले प्राकृनतक व्यक्तिलाई दे िायको ३
वगतमा हवभाजन गरे को छः
(१) सक्षम व्यक्ति10
(२) अर्त सक्षम व्यक्ति11
(३) असक्षम व्यक्ति12
िाम्रो कानूनले िालसम्म १६ वषत नपुगेको व्यक्तिलाई नावालक मानेकोमा
दे वानी सं हिताले सो उमेर विाएको छ। अव नावालक भन्नाले अठार वषत उमेर पूरा
नगरे को बालबानलका सम्झनुपछत13। १८ वषत पूरा गरे को व्यक्तिलाई दे वानी सं हिताले
सक्षम व्यक्ति मानेको छ। सक्षम व्यक्तिले सवै अनर्कार उपयोग गनत, दाहयत्व ननवाति
गनत र कततव्य पालना गनत सक्छ।
अर्त सक्षम व्यक्ति भनेको १० वषत पूरा भई १८ वषत उमेर पूरा नगरे को
व्यक्ति िो। यस्ता व्यक्तिले अनर्कार उपयोग गनत, दाहयत्व ननवाति गनत र कततव्य पालना
गनत सक्छ। तर कुनै अनर्कारको उपयोग गदात सं रक्षक वा माथवरको मन्जुरी नलई वा
सं रक्षक वा माथवर माफतत गराउनु पछत। यस्तो व्यक्तिको कागज गराउुँदा सं रक्षक वा
माथवरको रोिवरमा गराउनु पछत।
असक्षम व्यक्ति भनेको १० वषत उमेर नपुगेको वा १० वषत उमेर पुगेको
भएपनन िोस ठे गानमा नरिेको कारण आफ्नो िक र हित सं रक्षण गनत नसक्ने व्यक्ति

9
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ु ी दे वानी कायतहवनर् (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा ३२।
मुलक

11
12
13

ऐजन‚ दफा ३४ ।

ऐजन‚ दफा ३३।

ऐजन‚ दफा २(ङ)।
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िो। यस्ता व्यक्तिले कुनै कानूनी दाहयत्व व्यिोनुत पदै न। असक्षम व्यक्तिले कुनै
अनर्कार उपयोग गदात सं रक्षक वा माथवरको मन्जुरी नलई वा सं रक्षक वा माथवर
माफतत उपयोग गनुत वा गराउनु पछत। अर्त सक्षम वा असक्षम व्यक्तिको कागज गराउदा
सं रक्षक वा माथवरको रोिवरमा गराउनु पछत। कुनै व्यक्ति सक्षम, अर्त सक्षम वा
असक्षम के िो भनी हववाद उत्पन्न भएमा अदालतको ननणतय बमोक्तजम िुनेछ।
दे वानी सं हिताले प्राकृनतक व्यक्तिले शव दान वा अं ग दान गने व्यवस्थालाई
पनन ननयनमत गरे को छ14। त्यस्तै कुनै व्यक्तिले आफ्नो दाि सं स्कार, काजहिया वा
सदगत यो हवनर्बाट गरी पाउुँ भनी ननर्ातरण गरे को रिेछ भने िकवालाले पनन सोिी
हवनर्बाट गरी ददनु पने व्यवस्था दे वानी सं हिताले गरे को छ15।
दे वानी सं हिताले प्राकृनतक व्यक्तिको मृत्यु सम्बन्र्मा पनन नयाुँ व्यवस्था
गरे को छ। प्रमाण ऐन, २०३१ मा कुनै व्यक्तिको सम्बन्र्मा १२ वषतदेक्ति कुनै
जानकारी नपाएको प्रमाक्तणत भएमा मृत्यु भएको माननने व्यवस्था गररएकोछ। सो
अवनर्पनछ कसै ले सो व्यक्ति जीहवत छ भन्ने क्तजहकर नलएमा ननजले नै प्रमाण पुयातउनु
पछत16। तर सवै उमेरका व्यक्ति वा सवै पररक्तस्थनत र अवस्थामा यो १२ वषे अवनर्
लागू निुन सक्छ। जस्तै ८० वषतको व्यक्ति वेपिा भएको रिेछ भने ५ वषतपनछ मृत्यु
भएको माननन्छ। यस्ता व्यक्तिको िकमा १२ वषत कुरररिनु पदै न। त्यस्तै युद्धमा
िहटएको सै ननक भए युद्ध समाप्त भएको ४ वषतपनछ र दुघट
त ना भएको वायुयान, पानी
जिाज वा अन्य सवारी सार्नमा यात्रा गरे को व्यक्ति भए त्यसरी दुघट
त ना भएको ३
वषतपनछ मृत्यु भएको माननन्छ। दुघट
त नामा अको व्यक्ति जीहवत रिे को लास वा कुनै
प्रमाण प्राप्त नभएमा सो व्यक्ति पनन एकैसाथ मृत्यु भएको माननन्छ भने विी उमेर भएको
व्यक्ति पहिले मरे को माननन्छ। त्यसरी मृत्यु भएको न्याहयक घोषणा अदालतबाट िुन्छ।
मृत्यु भएको भननएको व्यक्ति जीहवतै फहकत आएमा अदालतले त्यस्तो न्याहयक घोषणा
वदर गनतसक्छ17।
आ) कानूनी व्यक्ति (Legal person)
कानूनी व्यक्ति कानूनको श्रृजना (creation of law) िो। कानूनी व्यक्तिलाई
कानूनले व्यक्तित्व (personality) प्रदान गरे को िुन्छ। प्राकृनतक व्यक्तिले जन्मनासाथ

14
15
16
17

ऐजन‚ दफा ३८ ।

ऐजन‚ दफा ३७ ।

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३२।

ु ी दे वानी कायतहवनर् (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा ४०।
मुलक
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व्यक्तिको मान्यता पाउछ भने कानूनी व्यक्तिले दतात भए पनछ कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त
गछत। तर नेपाल राज्य, प्रदे श, अदालत, मन्त्रालय, सामुदाहयक हवद्यालय आददको िकमा
स्वतः कानूनी सक्षमता प्राप्त भएको माननन्छ। यस्ता ननकायिरू किीं दतात िुन ु पदै न।
Salmond ले legal persons are beings, real or imaginary, who for the purpose of legal
reasoning are treated in greater or lesser degree in the same way as human beings
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भनेका छन। दे वानी सं हिताले पनन कानूनी व्यक्तिले प्राकृनतक व्यक्ति सरि सम्पक्ति प्राप्त
गनत, भोग गनत, वेचहविन गनत र िक िस्तान्तरण गनत र करार गनत सक्ने व्यवस्था
गरे कोछ।
घ) प्राकृनतक व्यक्तिको दामासािी सम्बन्र्ी व्यवस्था
कसै को आफ्नो सम्पक्ति वा जेथाभन्दा अरुलाई नतनुत पने ऋण वा दाहयत्व विी भएमा
त्यस्तो व्यक्ति सािुको दामासािीमा पनत सक्छ। कानूनी व्यक्तिको दामासािी सम्बन्र्मा
दामासािी सम्बन्र्ी ऐन, २०६३ छु ट्टै छ। दे वानी सं हिताको भाग-१ पररच्छे द-३ को
व्यवस्था प्राकृनतक व्यक्तिको दामासािी सम्बन्र्ी व्यवस्था िो। यस पररच्छे द बमोक्तजम कुनै
व्यक्तिको जायजेथाबाट सािू को ऋण वा दावी फछयौट भएमा सो व्यक्ति सािुको दामासािीमा
परे को माननन्छ19। कुनै व्यक्तिले अरुको सवै ऋण वा दाहयत्व सवै च ुिा गनत सक्ने भएमा
सो व्यक्ति दामासािीमा पने कुरै निुने भएकोले कुनै व्यक्तिको जे जनत सम्पक्ति छ सो
सम्पक्ति सािुिरूलाई वरावरीको दरले वाुँडेर पनन अझै ऋण नतनत नपुगी वाुँकी रिे को
अवस्थामा मात्र कुनै व्यक्ति सािुको दामासािीमा पने क्तस्थनत िुन्छ। सािुको दामासािीमा
परे को व्यक्ति कुनै पदमा ननयुक्ति िुन वा कुनै पद प्राप्त गनत अयोग्य िुने कुरा केिी कानूनमा
व्यवस्था गररएको छ20। आजसम्म कुनै व्यक्ति एकपटक सािुको दामासािीमा परे पनछ
अनन्तकालसम्म सािुको दामासािीमा परररिने अवस्था छ। तर दे वानी सं हिताले दामासािीमा
परे को १२ वषत पनछ सो िै नसयत अन्त्य िुने नयाुँ व्यवस्था गरे को छ। एक पटक
दामासािीमा परे को व्यक्तिले पनछ सम्पक्ति कमाई सािू लाई नतनुत पने सम्पूणत दाहयत्व भ ुिान
गरे मा अदालतले सो िै नसयत अन्त्य गनत सक्छ।
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ु ी दे वानी कायतहवनर् (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा ५४ को उपदफा (३)।
मुलक

20

जस्तै नेपाल चाटतड एकाउन्टे न्टस ऐन, २०५३ को दफा १८ मा सािुको ऋण नतनत नसकी दामासािीमा परे को व्यक्ति सो

सं स्थाको सदस्यमा दररन योग्य नमाननने व्यवस्था छ। त्यस्तै नोकरी पक्तव्लक ऐन, २०६३ को दफा १३ मा नोटरी

पक्तव्लकको अयोग्यतामा सािुको दामासािूमा परे को व्यक्ति पनन रिेको छ। यसरी नै सं स्थान ऐन, २०२१ को दफा ५ मा
सं स्थानको सन्चालकको नननमि ऋण नतनत नसकी सािुले दामासािी गराएको वा सािूको दामासािीमा परे को व्यक्ति अयोग्य
िुने व्यवस्था छ।
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ङ) हववाि
नेपालमा िाल पनन हववाि महिला र पुरुष वीच मात्र िुनसक्छ। तर सन् २०१७
सम्म आई पुग्दा अमेररका, वेलायत, अष्टे नलया, दक्तक्षण अहिका, क्यानाडा, िान्स, जमतनी,
स्पेन, अहष्टया, स्वीडेन, नवे, डेनमाकत, हफनल्याण्ड, लक्जमवगत, मेक्तक्सको, न्यूक्तजल्याण्ड,
अजेक्तन्टना, वेक्तल्जयम, व्राक्तजल, उरुग्वे, कोलक्तम्वया, पोतुग
त ल, ताइवानले समनलं नग हववािलाई
मान्यता ददएका छन21। सवोच्च अदालतले २०६४।९।६ मा समान नलङ्गका व्यक्तििरूको
हववाि (Same sex marriage) को वारे मा अध्ययन गरी प्रनतवेदन तयार गनत एक अध्ययन
सनमनत गठन गरी त्यसले ददएको प्रनतवेदनको आर्ारमा आवश्यक ननणतय नलन सरकारको
नाममा ननदे शनात्मक आदे श ददएको छ।22 सो सनमनतले समनलं नग हववािलाई मान्यता ददनु
पने सुझाव सहितको प्रनतवेदन मक्तन्त्रपररषद्मा ददइसकेको पाइन्छ।23 दे वानी सं हिताले हववाि
पुरुष र महिला वीच मात्र िुन्छ भनेको छ। दे वानी सं हितामा कुनै पुरुष र महिलाले कुनै
उत्सव, समारोि, औपचाररक वा अन्य कुनै कायतबाट एक अकातलाई पनत पत्नीको रुपमा
स्वीकार गरे मा हववाि भएको मानननेछ भनी पहिलो पटक हववािको पररभाषा गरे को छ।24
दे वानी सं हिताले कुनै व्यक्ति वीच हववाि भएको िो िोइन भनी हववाद नआयोस् भनी हववाि
जुनसुकै हकनसमबाट भए पनन त्यस्तो हववाि सावतजननक गनुत पने व्यवस्था गरे को छ। पुरुष
र महिला दुवैको वैवाहिक सम्बन्र् कायम रिे को अवस्था नरिे मा मात्र हववाि िुन सक्छ।
अपरार् सं हितामा हववाहित पुरुषले हववाि गरे मा स्वतः हववाि वदर िुने व्यवस्था
गरे को छ। तर अं शवण्डा गरी नभन्न भएकोमा पुनः हववाि गनत पाइन्छ। वैवाहिक सम्बन्र्
अन्त्य भएपनन सो दप्पनतबाट जन्मेका छोराछोरीले अं श पाउुँछन।25
कुनै पुरुषसं गको शाररररक सम्पकतबाट महिलाले गभतर्ारण गरी क्तशशु जक्तन्मएको
प्रमाक्तणत भएमा स्वतः हववाि भएको माननन्छ। तर जवरजस्ती करणीको कारणले क्तशशु
जक्तन्मएमा र िाडनाता करणीमा सजाय िुने नाताका पुरुषसं गको शाररररक सम्पकतबाट क्तशशु
जक्तन्मएमा हववाि गरे को माननन्न। प्रस्तुत सं हितामा िालसम्म दतात हववाि प्रमुि क्तजल्ला
अनर्कारीबाट िुने गरे कोमा अव दतात हववाि अदालतबाट िुने व्यवस्था गररएको छ।

21
22

मननषा पौडेल यौननक अल्पसं ख्यक आन्दोलन काक्तन्तपुर दै ननक २०७४ चैत्र २ ।

सुननल वावु पन्त हव प्रर्ानमन्त्री तथा मक्तन्त्रपररषद्को कायातलय समेत २०६४ सालको ररट नं ९१७ लैहङ्गक न्याय सम्बन्र्ी

मित्वपूणत फैसलाको सं गालो २०६६ राहिय न्याहयक प्रनतष्ठान पृ १७६।
23
24
25

मननषा पौडेल यौननक अल्पसं ख्यक आन्दोलन काक्तन्तपुर दै ननक २०७४ चैत्र २।
ु ी दे वानी कायतहवनर् (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा ६७ ।
मुलक
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प्रस्तुत सं हितामा हववािको पररणामका वारे मा छु ट्टै पररच्छे दमा व्यवस्था गररएको
छ। सं हितामा हववाि भएपनछ महिला र पुरुष पनत पत्नीको रुपमा रिने, पत्नीको वासस्थान
पनतको घरमा रिने र घर व्यविारको काममा पनत वा पत्नी एक अकातको प्रनतनननर् माननने
व्यवस्था गररएको छ। नेपालमा यदाकदा आफ्नो पत्नी वा छोरीलाई जानगर िानबाट रोक्ने
गरे को सन्दभतमा दे वानी सं हितामा पनत पत्नी वा पररवारको सदस्यलाई योग्यता र क्षमता
अनुसारको पेशा व्यवसाय वा काम गनत रोक्न निुन26
े नयाुँ व्यवस्था गररएको छ।
च) सम्बन्र् हवच्छे द
ु ी ऐन लोग्ने
लोग्ने स्वास्नीको वीच िुने सम्बन्र् हवच्छे दका सम्बन्र्मा मुलक
स्वास्नीको मिलमा रिे को व्यवस्थालाई दे वानी सं हितामा छु ट्टै पररच्छे दमा रािेको छ।
सम्बन्र् हवच्छे दका सम्बन्र्मा पनन दे वानी सं हिताले केिी पररवततन गरे को छ।
पनतले पत्नीसं ग सम्बन्र् हवच्छे द गने आर्ारमा लोग्ने स्वास्नीको मिल र दे वानी
सं हितामा दे िायको व्यवस्था रिे को छः
लोग्ने स्वास्नीको मिल
१ पत्नीले पनतको मन्जुरी ननलई लगातार ३ वषत

दे वानी संहिता
√

वा सोभन्दा विी समयदे क्ति अलग वसेमा
२ पत्नीले पनतको अं गभं ग वा अरु कुनै ठु लो

√

शारीररक वा माननसक कष्ट िुने कुनै काम वा
प्रपन्च गरे मा
३ स्वास्नीलाई ननको निुने यौन रोग लागेमा

X

४ पत्नीले अन्य पुरुषसं ग यौन सम्बन्र् रािेको

√

ठिरे मा
५ X

पत्नीले पनतलाई िानलगाउन नददएमा
वा घरबाट ननकाला गरे मा
मानथको तानलका िे दात स्वास्नीलाई ननको निुने यौन रोग लागेमा पनतले सम्बन्र्

हवच्छे द गनत पाउने साहवकको व्यवस्था िाल िटाइएको छ। क्तचहकल्सा हवज्ञानमा प्राप्त
उपलक्तव्र्ले अव ननको िुनै नसक्ने यौन रोग निुने भएकोले यो व्यवस्था िटाइएको दे क्तिन्छ।
नेपालमा आज महिला पनन पुरुष सरि क्तशक्तक्षत भई ननजिरू पनन सरकारी जानगर वा अन्य

26
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व्यापार व्यवसाय र पेशामा सं लग्न छन। नेपालले राज्यका प्रत्येक अङ्गमा महिलाको
समावेशी समानुपानतक सिभानगता सुननक्तित गने नीनत अक्तख्तयार गरे को र जग्गा रक्तजिेशन
गदात लाग्ने दस्तुरमा महिलालाई केिी छु ट ददएको कारण महिलाको पनन सम्पक्ति मानथ िक
स्वानमत्व र पिुुँचमा वृहद्ध भएको छ। यसले गदात महिलाको नाममा पनन घर जग्गा िुने र
महिलाको पनन आनथतक आय िुने क्तस्थनत पैदा भएको छ। यसबाट पहिला पनतले मात्र
पत्नीलाई घरबाट ननकाला गनत सक्ने र िान लाउन नददने कायत गनत सक्ने व्यवस्था रिे कोमा
दे वानी सं हिताले पत्नीले पनन पनतलाई घरबाट ननकाला गनत सक्ने वा पनतलाई िानलाउन
नददने

अवस्थाको

पररकल्पना

गरे को

छ।

त्यसै ले

दे वानी

सं हिताले

पत्नीले

पनतलाई

िानलगाउन नददएमा वा घरबाट ननकाला गरे मा पनतले पत्नीसं ग सम्बन्र् हवच्छे द गनत पाउने
नयाुँ व्यवस्था गरे को िो।
पत्नीले पनतसं ग सम्बन्र् हवच्छे द गनत सक्ने िालको र दे वानी सं हिताले ददएका आर्ार
तल ददइएको छः
लोग्ने स्वास्नीको मिल
१ पनतले पत्नीको मन्जुरी ननलई लगातार ३ वषत वा सोभन्दा विी समयदे क्ति

दे वानी संहिता
√

अलग वसेमा
२ पनतले िानलगाउन नददएमा वा घरबाट ननकाला गरे मा

√

३ पत्नीले पनतको अं गभं ग वा अरु कुनै ठु लो शारीररक वा माननसक कष्ट िुने

√

कुनै काम वा प्रपन्च गरे मा
४ पनतले अको हववाि गरे मा

√

५ लोग्ने नपुंसक िुन गएमा

X

६ लोग्नेलाई ननको निुने यौन सम्बन्र्ी कुनै रोग लागेमा

X

७ पनतले अन्य महिलासं ग यौन सम्बन्र् रािेको ठिरे मा

√

८ पत्नीलाई जवरजस्ती करणी गरे मा

√

मानथको तानलका िे दात लोग्ने नपुंसक िुन गएमा र लोग्नेलाई ननको निुने यौन
सम्बन्र्ी कुनै रोग लागेमा भन्ने २ आर्ार दे वानी सं हितामा राक्तिएको पाइदै न। नपुसंक िुुँदा
िुुँदै पनन झुक्याई हववाि गराएको भए त्यस्तो हववाि मकात पनेले वदर गराउन सक्ने र
क्षनतपूनतत समेत पाउने व्यवस्था छ27। जन्मजात वािे क हववाि पिात नपुसंक भएकोमा

27
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त्यसलाई सम्बन्र् हवच्छे दको आर्ार नवनाएको पाइन्छ। औषनर् हवज्ञानको उपलक्तव्र्ले यौन
रोगको उपचार िुन सक्ने भएकोले अव यस आर्ारमा सम्बन्र् हवच्छे द गनत पाइदै न।
िाल पनतले सम्बन्र् हवच्छे द गनुत परे मा शुरुमा स्थानीय ननकाय (ति) मा ननवेदन
ददनु पछत। सं हिताले अव पनतले पनन पत्नी सरि सम्बन्र् हवच्छे दका लानग अदालतमा ननवेदन
ददन सक्ने व्यवस्था गरे को छ। सम्बन्र् हवच्छे दको लानग ननवेदन परे मा अदालतले दुवै
पक्षलाई भरसक सम्झाई वुझाई मेलनमलाप गराउनु पछत। त्यसरी सम्झाउदा वुझाउदा पनन
मन्जुर नगरे मा ननवेदन परे को एक वषतपनछ अदालतले सम्बन्र् हवच्छे द गराई ददनु पछत 28।
यस व्यवस्था अनुसार अव सम्बन्र् हवच्छे दको मुद्दा १ वषत नभई फैसला गनत ननमल्ने िुन
गएको छ। पनत पत्नी वीचको सम्वन्र् तत्काल हवच्छे द गदात पररवारको हविण्डन िुने र
छोराछोरी भएमा ननजिरूको पनन हित निुने भएकोले केिी समय ददएमा ननजिरू नमल्न सक्ने
सम्भावना भएकोले एक वषतको cooling period ददइएको पाइन्छ।
ु ी ऐनमा पनत वा पत्नी जुनसुकैको कारणबाट सम्बन्र् हवच्छे द भएमा अं श
मौजुदा मुलक
ददनु पने व्यवस्था भएकोमा दे वानी सं हितामा पनतको कारणले सम्बन्र् हवच्छे द भएमा मात्र
अं श ददनु पने नयाुँ व्यवस्था गररएको छ। पनतले िान लाउन नददएमा, कुटहपट गरे मा,
पनतले अको हववाि गरे मा, पनतले अन्य महिलासं ग यौन सम्पकत रािेमा र पत्नीलाई
जवरजस्ती करणी गरे मा पनतको कारणबाट सम्बन्र् हवच्छे द भएको माननन्छ।
दे वानी सं हिताले सम्बन्र् हवच्छे द गदात पनत पत्नीको सम्पक्ति भए सो समेत वण्डा गनत
लगाउनु पने व्यवस्था समेत गरे को छ। िाल व्यविारमा सम्बन्र् हवच्छे द गदात अं श ननलई
एक मुष्ठ रकम नलने व्यवस्था रिेकोमा दे वानी सं हिताले कानू नमा नै सो व्यवस्या गररददएको
छ।
छ) माना चामल सम्बन्र्ी व्यवस्था
दे वानी सं हितामा पनतको कारणबाट सम्बन्र् हवच्छे द भएमा मात्र पत्नीलाई अं श ददनु
पने व्यवस्था भएको कुरा मानथ नै उल्लेि भएको छ। त्यसरी अं शवण्डा गनुत पदात कुनै
सम्पक्ति नभई पनतबाट अं श नपाएकी पन्नीले पनतबाट िान लाउन िचत भराउन चािेमा र
पनतको आम्दानी भएमा अदालतले

त्यस्ती पत्नीलाई सम्बन्र् हवच्छे द भएको पनतको

आम्दानीको आर्ारमा िान लगाउने िचत भराई ददन सक्छ। तर त्यस्ती पत्नीले अको हववाि

28
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गरे मा त्यस्तो िचत ददनु पदै न। दे वानी सं हिताले पनतको भन्दा पत्नीको आम्दानी विी भएमा
त्यस्तो िचत ददनु नपने नयाुँ व्यवस्था गरे को छ29।
ज) आमा वावु तथा छोरा छोरीको सम्बन्र्
कुनै व्यक्तिको मातृत्व वा हपतृत्व ननर्ातरण आमा वा वावुको आर्ारमा गररन्छ।
सामान्यतः कुनै व्यक्ति जन्मदा जो व्यक्ति आमाको पनत छ त्यिी व्यक्ति ननजको वावु
िुन्छ। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को िण्ड (घ) अनुसार सम्बन्र् हवच्छे द भएको वा
पनतको मृत्यु भएको नमनतले २७२ ददननभत्र जन्मेको सन्तान सो पनतकै िो भनी अनुमान
गररन्छ। लोग्ने स्वास्नीको मिलको २ नं मा पनन सोिी व्यवस्था छ। दे वानी सं हिताले पनन
यस व्यवस्थालाई ननरन्तरता ददएको पाइन्छ30।
दे वानी सं हिताले हववाि भएको १८० ददन पनछ जक्तन्मएको क्तशशु हववाहित पनतवाट
जन्मेको माननने नयाुँ व्यवस्था गररएको छ31। हववाि गरे को १८० ददन अगानड नै
जक्तन्मएको क्तशशुलाई पनतले वा पनतको मृत्यु भई सकेको भए िकवालाले हपतृत्व इन्कार गनत
सक्नेछ। तर हववाि गनुत अक्तघ कुनै महिला गभतवती भएको थािा भएर वा थािा पाउनु पने
मनानसव कारण भई भई पनन त्यस्तो महिलालाई कुनै पुरुषले हववाि गरे को रिेछ भने
त्यस्तो अवक्तघ अगानड जक्तन्मएको कारणले मात्र क्तशशुको हपतृत्व इन्कार गनत सहकनेछैन।
समाजमा यदाकदा पहिला आफ्ना छोराछोरीलाई पनन आफ्नो छोरा छोरी िोइन
भन्ने तर पनछ छोरा छोरी डाक्टर, इक्तन्जननयर जस्तो ठु लो मान्छे भएपनछ सो छोराछोरी
आफ्नो िो भनी दावी गने प्रचलन छ। दे वानी सं हिताले यस्तो पररपाटीलाई अन्त्य गने
उद्देश्यबाट क्तशशु जक्तन्मएको वा पहिचान भएको नमनतले २ वषतनभत्र आफ्नो छोराछोरी िो
भनी दावी गररसक्नु पने व्यवस्था गररएको छ। त्यस्तै क्तशशुको हपतृत्वको दावी पनन क्तशशु
जक्तन्मएको २ वषतनभत्र गररसक्नु पछत32।
नेपाल बालबानलका अनर्कार सम्बन्र्ी अन्तराहिय मिासक्तन्र्, १९८९ को पक्ष
िो। उि मिासक्तन्र्को २ वटा नसद्धान्तमा एउटा best interest of child र अको non
discrimination िो। यस मिासक्तन्र्ले

बालबानलकाको सिभानगता

(participation) को

अनर्कार, सं रक्षण (protection) को अनर्कार, हवकास (development) को अनर्कार र अन्य
दुव्यतसनमा लाग्नबाट रोक्ने रोकथाम (prevention) को अनर्कार गरी चार िम्वे (four

29
30
31
32

ऐजन‚ दफा १०१।

ऐजन‚ दफा १०६ को िण्ड (ि)।

ऐजन‚ दफा १०६ को िण्ड (क)।
ऐजन‚ दफा १०८ ।
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pillar) अनर्कारको व्यवस्था गरे को छ। दे वानी सं हिताले पनन वावु आमा वीच सम्वन्र्
हवच्छे द भएको अवस्थामा १० वषत पूरा गररसकेको नावालक वावु आमा कसको क्तजम्मामा
रिने िो सो ननणतय गनुत पूव त सम्बक्तन्र्त नावालकको राय नलनु पने गरी बालबानलकाको
ु रुपमा
सिभानगताको अनर्कारको सुननक्तितता गरे को छ33। नावालकलाई आमा वावुले सं यि
िेरचाि र स्यािार सम्भार गनुत पने र त्यसरी िेरचाि गदात नावालकको पालनपोषण,
स्वास््योपचार, क्तशक्षा, दीक्षा, िेलकुद, मनोरन्जन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था गनुत
पछत34। पनत पत्नी वीचको वैवाहिक सम्बन्र् अन्त्य भए पनन वा कुनै व्यक्ति जवरजस्ती
करणी वा िाड नाताबाट जन्मेको भए पनन ननजका छोरा छोरीको वावु आमा मानथको
कानूनी अनर्कार र ननज प्रनतको वावु आमाको दाहयत्व कायमै रिने नयाुँ व्यवस्था दे वानी
सं हितामा छ35। नावालकले श्रनमकको रुपमा काम गनत निुने36 र शाररररक र माननसक
रुपमा अशि वा अपाङ्ग भएका वा प्राणघातक रोग लागेका छोरा छोरी उपर आमा वावुले
हवशेष िेरचाि र सं रक्षण गनुत गने व्यवस्था समेत सं हितामा छ37। आमा वावुले आफ्नो
छोराछोरीको पालनपोषण, क्तशक्षा, दीक्षा, िेलकुद, स्वास््योपचार, मनोरन्जन, सुहवर्ा वा
घरे ल ु कामकाजमा छोरा छोरीको आर्ारमा वा छोरा छोरा वा छोरी छोरी वीच कुनै
हकनसमले

भेदभाव

गनत िुुँदैन38।

यी

व्यवस्थािरू

बालबानलका

सम्बन्र्ी

अन्तराहिय

मिासक्तन्र्को ममत र भावना अनुरुपका छन।
झ) सं रक्षकत्व र माथवर सम्बन्र्ी व्यवस्था
बालबानलका अनर्कार सम्बन्र्ी ऐन, २०४८ मा वावु आमा वा उमेर पुगेका नातेदार
नभएमा वालकको पालनपोषण वा रे िदे ि गनत सं रक्षक ननयुक्ति िुने व्यवस्था रिे को छ।
नावालकको कुनै िकवाला वा अन्य व्यक्ति सं रक्षक िुन सक्छ। सं रक्षकको ननयुक्ति वाल
कल्याण अनर्कारीले गछत। दे वानी सं हितामा बालबानलका सम्बन्र्ी ऐन, २०४८ मा भएको
व्यवस्थालाई हवस्तृतीकरण गररएको छ। अव असक्षम र अर्तसक्षम व्यक्तिको िक हित
सं रक्षण गनत सं रक्षक ननयुि िुन सक्छ। दे िायका प्राथनमकतािमको व्यक्ति असक्षम वा
अर्त सक्षम व्यक्तिको स्वतः सं रक्षक िुन्छः
क) एकासं गोलको पनत वा पत्नी
33
34
35
36
37
38

ऐजन‚ दफा ११५ को उपदफा (३) ।
ऐजन‚ दफा ११४।

ऐजन‚ दफा ११८।

ऐजन‚ दफा १२०।

ऐजन‚ दफा १२८।

ऐजन‚ दफा १२७।
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ि) वावु वा आमा
ग) एकासं गोलको छोरा छोरी वा हवर्वा वुिारी
घ) नभन्न भएका पनत वा पत्नी
ड) नभन्न भएको छोरा छोरी वा हवर्वा वुिारी
च) वाजे वा वजै
छ) नाती वा नानतनी
ज) दाजु भाई वा दददी वहिनी
झ) मावलीपट्टीका वाजे वजै मामा माइजु।
एउटै िममा एकभन्दा विी व्यक्ति सं रक्षक िुने भएमा ननजिरूले आपसी सिमनत गरे
बमोक्तजमको व्यक्ति र त्यसरी सिमनत िुन नसकेमा अदालतले तोके बमोक्तजमको व्यक्ति
सं रक्षक िुन्छ। माननसक रुपमा स्वस्थ भएको र १० वषत उमेर पूरा गरे को व्यक्तिको िकमा
ननजले रोजेको व्यक्ति सं रक्षक िुन्छ। त्यसरी सं रक्षक रोज्दा सोको नलित गरी अदालतबाट
प्रमाक्तणत गनुत पनेछ। पहिलो प्राथनमकतािमको कुनै व्यक्ति सं रक्षक िुन नचािेमा वा वेपिा
भएमा तल्लो प्राथनमकताको व्यक्ति सं रक्षक िुन्छ। दे वानी सं हिताले सं रक्षकको ननयुक्ति
अदालतले गने व्यवस्था गरे को छ।
दे वानी सं हिताले पहिलोपटक माथवर सम्बन्र्ी व्यवस्था गरे को छ। कुनै नावालकको
कुनै सं रक्षक नभएमा ननज १८ वषत पूरा नभएसम्म ननजको पालनपोषण, स्वस््य, क्तशक्षा,
िेरचाि तथा सम्पक्तिको सं रक्षण गनतको लानग कुनै व्यक्तिले त्यस्तो नावालकको माथवरको
िै नसयतले काम गनत सक्छ। कसै ले आफ्नो नावालकको पालनपोषण, स्वस््य, क्तशक्षा,
िेरहवचारको लानग कुनै व्यक्तिलाई माथवर ननयुक्ति गनत सक्नेछ। कुनै व्यक्तिको वावु
नभएको १० वषत मुननको नावालकको आमा भएमा ननजले अको हववाि गररसकेको भएपनन
ननज नै त्यस्तो नावालकको माथवर िुनेछ। कुनै व्यक्तिले माथवरको रुपमा काम नगरे मा
स्थानीय तिको वडा सनमनतको नसफाररसमा अदालतले माथवर ननयुक्ति गने आदे श ददनेछ।
ु वा र्मतपत्र
ु ी
ञ) र्मतपत्र
बालबानलका

सम्बन्र्ी

मिासक्तन्र्मा

भएको

व्यवस्था

अनुसार

दे वानी

सं हितामा

ु वा र्मतपत्र
ु ी राख्नु पने व्यवस्था गररएको छ।
बालबानलकाको सवोिम हित िुने गरी र्मतपत्र
ु ी ऐन र्मतपत्र
ु र्मतपत्र
ु ीको मिलमा छोरा िुनेले र्मतपत्र
ु र छोरी िुनेले र्मतपत्र
ु ी राख्न
मुलक
नपाउने व्यवस्था छ। तर दे वानी सं हिताले सो व्यवस्थामा पररवततन गरे को छ। पररवनततत
व्यवस्था अनुसार न्याहयक पृथहककरण गरी नभन्न वसेको महिला वा पुरुषसं ग छोरा छोरी सं गै
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ु वा र्मतपत्र
ु ी राख्न पाइन्छ। त्यस्तै छोरा वा छोरी िुने कुनै व्यक्तिले अन्य
नवसेमा र्मतपत्र
बालबानलकालाई पालनपोषण, स्वास््य, क्तशक्षा तथा िेरचािको व्यवस्था गनत सक्ने आनथतक
ु वा र्मतपत्र
ु ी राख्न अदालतमा ननवेदन ददएमा अदालतले र्मतपत्र
ु वा
िै नसयत िुलाई र्मतपत्र
ु ी राख्न अनुमनत ददन सक्ने नयाुँ व्यवस्था पनन दे वानी सं हितामा गररएको छ39। र्मतपत्र
ु
र्मतपत्र
राख्ने र ददनेको उमेर फरक पहिला ३० वषत भएकोमा िाल २५ वषत वनाइएको छ। ३
ु र र्मतपत्र
ु ीको नलितको
पुस्तानभत्रको नातामा सो वन्दे ज नलाग्ने हवषय पनन नयाुँ िो। र्मतपत्र
रक्तजिे शन पहिला मालपोत कायातलयबाट िुने व्यवस्था भएकोमा सं हिताले अव क्तजल्ला
अदालतबाट प्रमाणीकरण िुने व्यवस्था गरे को छ।
ु ी ऐन र्मतपत्र
ु र्मतपत्र
ु ीको मिलमा नै अन्तरदे क्तशय र्मतपत्र
ु र्मतपत्र
ु ी सम्बन्र्ी केिी
मुलक
ु र्मतपत्र
ु ी
सीनमत व्यवस्था रिेकोमा दे वानी सं हितामा छु ट्टै पररच्छे दमा अन्तरदे क्तशय र्मतपत्र
ु र्मतपत्र
ु ी सम्बन्र्मा नेपाल सरकारले
सम्बन्र्ी व्यवस्था गररएको छ। अन्तरदे क्तशय र्मतपत्र
ु वा र्मतपत्र
ु ी सम्बन्र्ी वोडत गठन आदे श जारी गरी यस सम्बन्र्ी व्यवस्था
अन्तरदे क्तशय र्मतपत्र
ननयनमत गरे कोमा यस पररच्छे दमा त्यिी व्यवस्थालाई दे वानी सं हितामा राक्तिएको िो। यस
पररच्छे दमा नेपालका वालगृिमा रिेका अनाथ र स्वइच्छाले त्यागेका बालबानलकालाई
ु र्मतपत्र
ु ी ददने व्यवस्थालाई ननयनमत गररएको
छोराछोरी निुने हवदे शी नागररकलाई र्मतपत्र
छ।
ट) अंशबण्डा
दे वानी सं हिताले गरे का नयाुँ पररवततनमा अं शवण्डा सम्बन्र्ी व्यवस्थामा गरे को
पररवततन पनन िो। हवनर्शास्त्रले unborn person को पनन personality िुन्छ भन्ने मान्दछ।
आमाको गभतमा रिेको वच्चा जन्मेकै माननन्छ। Salmond ले जन्मनु पूवक
त ो वच्चालाई
सम्पक्तिको िकदार वनाउन कानूनले रोक्दै न (there is nothing in law to prevent a man from
owning property before he is born) भनेका छन40। यिी मान्यता अनुसार कनतपय दे शमा
गभतमा रिेको वच्चालाई इच्छापत्र (will) को माध्यमबाट सम्पक्ति ददने गररन्छ। दे वानी
सं हिताले नेपालको कानूनी इनतिासमा नै पहिलो पटक गभतमा रिेको क्तशशुलाई शेषपनछको
वकसपत्र ददन सहकने व्यवस्था गरे को छ41। त्यस्तै गभतमा रिेको क्तशशुलाई अं श समेत
छु ट्टाउनु पने व्यवस्था गररएको छ। सो क्तशशु जीउदो नजन्मेमा ननजको भागको अं श अन्य

39

ऐजन‚ दफा १७१ उपदफा (३)।

40

P J Fitzgerald, Salmond on Jurisprudence Twelfth edition, Sweet & Maxwell South Asian edition 2016 P 303.

41

ु ी दे वानी कायतहवनर् (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा ४०८ को िण्ड (ग)।
मुलक
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अं क्तशयारले वरावरी पाउुँछन42। अं श मुद्दामा मुद्दा दायर भएदे क्ति फैसला िुुँदासम्मको
कायतहवनर् अत्यन्तै लामो िुने गरे को सन्दभतमा अं श मुद्दा नछटो छररतो कारवािी र हकनारा
िुन सकोस् भनी दे वानी सं हितामा अं श मुद्दामा हफराद र प्रनतउिर पेश गदात नै तायदाती
फाुँटवारी पेश गनुत पने नयाुँ व्यवस्था गररएको छ। दे वानी सं हितामा स्पष्टरुपमा हववाहित
छोरीले अं श पाउने व्यवस्था गररएको छ। सं हितामा हववाहित छोरीको िकमा हववाि भएको
नमनत मानो छु हट्टएको नमनत माननन्छ43। दे वानी सं हिताबाट अव हववाि िचत र क्तजउनी
सम्बन्र्ी व्यवस्था िटन गएको छ।
ठ) सम्पक्ति र यसको वगीकरण
दे वानी सं हितामा सम्पक्ति सम्बन्र्मा पनन नयाुँ व्यवस्था गररएको छ। दे वानी
सं हिताको प्रत्येक पररच्छे दको पहिलो दफामा पररभाषा गररए जस्तै भाग १ को पररच्छे द १
मा पनन सम्पक्तिको पररभाषा गररएको छ। जस अनुसार सम्पक्ति भनेको उपयोग गनत, िररद
हविी वा अन्य तवरले िक िस्तान्तरण वा कारोवार गनत वा कुनै लाभ प्राप्त गनत सहकने कुनै
नगद, वस्तु वा कायत िो44। यस दफामा उल्लेक्तित कायत भन्नाले हकताव लेख्न,े पिाउने, नगत
गाउने आदद कायत िो। यस्तो कायतबाट पनन सम्पक्ति प्राप्त िुन्छ। दे वानी सं हिताले सम्पक्तिको
वगीकरण समेत गरे को छ। सम्पक्ति चल र अचल िुन्छ। त्यस्तै स्वानमत्वको आर्ारमा
ु
सम्पक्तिलाई ननजी, सं गोल, सं यि
तथा सामुदाहयक, सावतजननक, सरकारी र गुठीमा हवभाजन
गररएको छ।
दे वानी सं हितामा सामुदाहयक सम्पक्ति सम्बन्र्ी नयाुँ अवर्ारणा ल्याइएको छ। कुनै
समुदायले आफ्नो प्रयोगको लानग रािेको जग्गा, त्यस्तो जग्गामा वनाएको कुनै सं रचना वा
समुदायको स्वानमत्व रिे को अन्य सम्पक्ति सामुदाहयक सम्पक्ति मानननेछ।45 कुनै समुदायले
रािेको सामुदाहयक सम्पक्ति समुदायले प्रयोग नगरे मा वा कुनै समुदायले सो सम्पक्ति
समुदायको काममा प्रयोग गनत आवश्यक नभएको जनाई मालपोत कायातलयमा ननवेदन ददएमा
मालपोत कायातलयले त्यस्तो सम्पक्ति सावतजननक सम्पक्तिमा पररणत गनत सक्छ।
मालपोत कायातलयले सरकारी सावतजननक वा सामुदाहयक सम्पक्ति कसै ले दतात गरे मा
२५ िजारदे क्ति १ लाि सम्म जररवाना46

42
43
44
45
46

ऐजन‚ दफा २०६।

दे वानी सं अताको दफा २२० को उपदफा (१) को िण्ड (घ)।
ऐजन‚ दफा २५१।

ऐजन‚ दफा ३०१।

ऐजन‚ दफा ३०५ उपदफा (५)।

र कव्जा वा आवाद गरे मा १० िजारसम्म
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जररवाना गनत सक्छ47। त्यस्तो सम्पक्तिमा कसै ले सं रचना वनाएमा प्रमुि क्तजल्ला अनर्कारीले
त्यस्तो सं रचना भत्काउन वा भत्काउन लगाउन सक्दछ48।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा सावतजननक जग्गा सावतजननक प्रयोजनको
लानग र सरकारी जग्गा नेपाल सरकारले उक्तचत ठियातएको कुनै कामको लानग व्यवस्था गनत
सक्ने प्रावर्ान रिेको छ। यस व्यवस्था अनुसार सावतजननक जग्गा सावतजननक प्रयोजनको
लानग मात्र प्रयोग िुन सक्छ। सावतजननक जग्गा नेपाल सरकारले अन्य कुनै काममा प्रयोग
गनत सक्दै न। तर दे वानी सं हिताले सावतजननक जग्गा पनन नेपाल सरकारले उक्तचत ठियातएको
प्रयोजनको लानग प्रयोग गनत सक्ने नयाुँ व्यवस्था गरे को छ49।
ड) स्वानमत्व र भोगानर्कार
दे वानी सं हितामा पहिलो पटक स्वानमत्व र भोगानर्कार सम्बन्र्ी हवनर्शास्त्रीय
अवर्ारणालाई कानूनमा नै नलहपवद्ध गररएको छ। कुनै व्यक्तिलाई कुनै सम्पक्तिमा कानून
बमोक्तजम िक प्राप्त भएमा त्यस्तो सम्पक्तिमा ननजको स्वानमत्व प्राप्त िुन्छ50। Salmond कुनै
सम्पक्तिको स्वानमत्ववालाले आफ्नो सम्पक्तिका सम्बन्र्मा दे िायको कायत गनत सक्छ भनेका
छनः First, the owner will have a right to posses the thing which he owns. Second, the
owner normally has the right to use and enjoy the thing owned: the right to manage it, the
right to decide how it shall be used, the right to the income from it. Thirdly, the owner
has the right to consume, destroy or alienate the thing. 51
दे वानी सं हितामा पनन स्वानमत्ववालाले आफ्नो सम्पक्ति उपयोग गनत, हविी वा अन्य
तवरले िक िस्तान्तरण गनत, आफ्नो जग्गा जनमनमा कुनै सं रचना ननमातण गनत वा आफ्नो
सम्पक्ति नष्ट वा समाप्त गनत सक्ने समेतको अनर्कारको व्यवस्था गररएको छ52।
कसै ले कुनै सम्पक्ति भोग गने मनसायले आफूसं ग रािेमा त्यस्तो सम्पक्तिमा ननजको
भोगानर्कार रिेको मानननेछ। वस्तुतः भोगानर्कार भनेको कुनै सम्पक्तिलाई आफ्नो भौनतक
ननयन्त्रण (physical control) मा नलनु िो। असल मनसाय, शाक्तन्तपूणत वा िुला रुपमा प्राप्त
गरे को भोगानर्कारलाई मात्र कानूनी रुपले भोगानर्कार प्राप्त गरे को मानननेछ। भोगानर्कार
प्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो सम्पक्ति भोग गनत र त्यसको लाभ नलन पाउछ।

47
48
49

ऐजन‚ दफा ३०६ को उपदफा (४)।
ऐजन‚ दफा ३०७ ।

ऐजन‚ दफा ३०७ को प्रनतवन्र्ात्मक वाक्यांश।

50

दे वानन सं हिताको दफा २६६।
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P J Fitzgerald, Salmond on Jurisprudence Twelfth edition, Sweet & Maxwell South Asian edition 2016 P 246, 247.
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दे वानी सं हिताले गरे को अको नयाुँ व्यवस्था प्रनतकूल भोग (adverse possession)
िो। एका व्यक्तिको सम्पक्ति अको व्यक्तिले लामो समयसम्म भोग गदतछ र स्वानमत्ववालाले
त्यसलाई मौन सम्मनत प्रदान गदतछ भने सो सम्पक्तिमा प्रनतकूल भोग श्रृजना िुन सक्छ।
सवोच्च अदालतले पनन कसै ले कुनै सम्पक्ति आफ्नो भन्ने िै नसयतमा ननरन्तररुपमा भोग

गरररिेको िुन्छ र त्यस उपर वैर् स्वानमत्ववालाले थािा पाएर पनन त्यस्तो भोगलाई मौन
सम्मनत प्रदान गदतछ भने त्यस उपर भोगकतातको भोगानर्कार नसजतना िुन सक्छ। वलपूवक
त ,
चोरी हिया, अनुरोर् वा हवशेष आग्रिको अभावमा अकातको जग्गामा दीघत भोग नै वास्तहवक
प्रनतकूल भोग adverse possession को स्थाहपत आर्ार िो भनी मान्न सहकन्छ। प्रनतकूल भोग
स्थाहपत गनत भोगको अटु ट ननरन्तरता परम आवश्यक तत्व माननने भनी वोलेको पाइन्छ53।
दे वानी सं हितामा कुनै व्यक्तिले अको व्यक्तिको चल सम्पक्तिको िकमा तीन वषत र
जनमनको िकमा तीस वषतभन्दा विी समयदे क्ति त्यस्तो सम्पक्तिमा वा जनमनमा आफ्नो सम्पक्ति
वा जनमन सरि भोग गरे मा त्यस्ता सम्पक्ति वा जनमनमा ननजको प्रनतकूल भोगानर्कार रिे को
माननने व्यवस्था गररएको छ54। कुनै व्यक्तिलाई कुनै सम्पक्तिमा प्रनतकूल भोगानर्कार प्राप्त
भएमा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो सम्पक्तिमा आफ्नो नाममा स्वानमत्व कायम गराउन सक्नेछ।
उि अवनर् गणना गदात यो ऐन प्रारम्भ भएको नमनतबाट गणना गररनेछ। यो अवनर् गणना
गने हवषय शुरु मस्यौदामा नभएकोमा पनछ सं सदबाट थहपएको पाइन्छ। स्वानमत्ववालाको
जानकारी हवना, गोप्य रुपमा वा जवरजस्ती कुनै चल सम्पक्ति वा जनमन भोग गरे कोमा
प्रनतकूल भोगानर्कार प्राप्त िुुँदैन55। यसबाट adverse possession प्राप्त िुन त्यस्तो भोग good
intention, peacefully र openly भोग गरे को िुन ु पछत। त्यस्तै सरकारी, सावतजननक,
सामुदाहयक वा गुदठको जग्गा जनतसुकै समयसम्म भोग गरे को भए तापनन प्रनतकूल
भोगानर्कार प्राप्त िुुँदैन। हफनलहपन्समा पनन अचल सम्पक्तिको िकमा क्तचरभोग (prescription)
को अवनर् नेपालमा जस्तै ३० वषत छ56। जग्गा (नाप जाुँच) ऐन, २०१९ को उपदफा
५(क) मा कसै ले कुनै जग्गा घरायसी नलितको आर्ारमा १५ वषतसम्म अटु ट भोग गरे मा र
सो नलिताई नलएर कुनै अदालतमा मुद्दा नपरे को भएमा सो जग्गा भोग गनेको नाउमा दतात
गने व्यवस्था छ।

53
54

सन्तोष स्वणतकार हव गंगा मितो समेत ने का प २०६९ अंक २ नन नं ८७७४।
ु ी दे वानी कायतहवनर् (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा २७३।
मुलक
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56

Article 1141 of Civil Code of Philippines.
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ि) दान वकस सम्बन्र्ी व्यवस्था
ु ी
दे वानी सं हिताले दान वकस सम्बन्र्ी व्यवस्थामा पनन पररवततन गरे को छ। मुलक
ऐन दानवकसको मिलमा िकवालालाई वकस भनी ददनु पने व्यवस्था भएकोमा अहिले
जसलाई पनन दान वा वकस ददन पाउने व्यवस्था गररएको छ। िाल दान वा वकस स्वतः
वदर िुने व्यवस्था समेत गररएको छ। दान वा वकस ददने व्यक्ति भन्दा पाउने अक्तघ मरे मा
वा गभतमा रिेको क्तशशुलाई सम्पक्ति दान वा वकस ददएकोमा त्यस्तो क्तशशु क्तजउुँदो नजन्मेमा
दान वा वकस स्वतः वदर िुन्छ।
दे वानी कानूनको एउटा नसद्धान्त कसै ले पनन आफूले गरे को गल्तीबाट भएको
फाइदा नलन नपाउने भन्ने िो57। यसै नसद्धान्तमा आर्ाररत भई दे वानी सं हितामा शेषपनछको
वकसपत्र पाउनेले वकसपत्र ददने व्यक्तिका हवरुद्ध कुनै फौजदारी कसुर गरे को ठिरे मा
ननजले त्यस्तो वकसपत्रको सम्पक्ति पाउदै न58।
नेपालमा कुनै मक्तन्दर वनाउन वा हवद्यालय वा क्यापस वनाउने प्रयोजनको लानग
सप्ताि वा यज्ञ आयोजना गरी रकम सं कलन गने गररन्छ। त्यसमा नगद रकम वा कुनै
सम्पक्ति दान ददने समेत प्रचलन छ। कसै ले त्यस्तो उत्सव वा समारोिमा दान ददन्छु भनी
घोषणा गने तर सो अनुसार रकम वा सम्पक्ति नददने पररपाटीलाई ननरुत्साहित गने उद्देश्यले
सं हिताको दफा ४०७ मा यस सम्बन्र्ी व्यवस्था गररएको पाइन्छ। यस अनुसार कुनै िास
कामको लानग आयोजना गररएको सावतजननक समारोिमा कसै ले त्यस्तो कामको नननमि िास
रकम वा सम्पक्ति दान ददन नलक्तित वा सावतजननक रुपमा उदघोषण गरी त्यस्तो रकम वा
सम्पक्ति दान ददन सक्नेछ। यो दफा मस्यौदा गदात त्यस्तो दान पाउनेले सम्पक्ति उपयोग गनत
नपाएमा उजूर गरी क्षनतपूनतत भराउन पाउने व्यवस्था गररएको नथयो। पनछ सो दफामा
प्रनतवन्र्ात्मक वाक्याुँश थहप त्यसरी दान ददएको सम्पक्ति िस्तान्तरण नगरे मा कुनै नानलस
गनत सहकने छै न भन्ने व्यवस्था गरी सो दफा कायातन्वयन िुन नसक्ने वनाइएको छ।
ण) लेनदे न
ु ी ऐनमा
दे वानी सं हिताले लेनदे नको हवषयमा पनन केिी पररवततन गरे को छ। मुलक
वस्तुको लेनदे न िुन सक्ने कुरालाई स्पष्टरुपमा उल्ले ि गररएको नथएन। दे वानी सं हिताले दुई
वा दुई भन्दा विी व्यक्तििरू वीच कुनै शतत रािी कुनै रकम वा वस्तु नलनु ददनु गरे मा
ननजिरू वीच लेनदे न भएको माननने व्यवस्था गरे को छ59। लेनदे न गदात नलित गनुत पने र
57
58
59

ु ी दे वानी कायतहवनर् (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा १०।
मुलक
ऐजन‚ दफा ४११।

ऐजन‚ दफा ४७४।
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त्यस्तो नलितमा कुनै वस्तु लेनदे न गरे को भए त्यस्तो वस्तुको मूल्य र कुनै वस्तु ननक्तित
समय पनछ हफतात गने गरी सापटी, पैचो वा अन्य तवरले नलनु ददनु गरे को भए त्यस्तो
व्यिोरा तथा कुनै वस्तु सट्टापट्टा गरे को भए त्यस्तो व्यिोरा पनन उल्लेि गनुत पछत। िाम्रो
समाजमा गाई गोरु भैसी सट्टापट्टा गने प्रचलन पहिलेदेक्ति नै नथयो। दे वानी सं हिताले अव
नगद रकमको अलवा कुनै गिना जस्ता वस्तु सापटी ददने नलने, क्याटररङ्गका सामान भाडामा
नलने ददने वा र्ान मकै जस्ता क्तचजवस्तु पैचो नलने ददने कुरालाई पनन ननयनमत गरे को छ।
कुनै वस्तु िास कामको लानग भाडा नतने वा ननतने वा पैचो वा सापहट नलएकोमा त्यस्तो
वस्तु यथाक्तस्थनतमा हफतात गनुत पछत60। लेनदे न गदात नलित नगरे पनन कुनै नलित, वैहकङ्क
कारोवार, हवननमय अनर्कारपत्र, चेक, भौचरबाट वा वहि िातामा लेक्तिएको व्यिोराबाट
लेनदे न भएको दे क्तिएमा रकम भराई ददने नयाुँ व्यवस्था पनन सं हितामा गररएको छ61।
दे वानी कायतहवनर् सं हिताको दफा ३६ मा ५० िजार भन्दा विी रकमको घरसारको
नलित स्थानीय ति वा स्थानीय तिको वडा कायातलयबाट प्रमाक्तणत गराउनु पने नयाुँ
व्यवस्था गररएको छ।
त) करार
करार ऐन, २०५६ का प्रायः सवै प्रावर्ानलाई दे वानी सं हितामा ल्याइएको छ।
उि ऐनमा नभएका केिी नयाुँ व्यवस्थालाई पनन दे वानी सं हिताले सं हिताकरण गरे को छ।
करार ऐन, २०५६ मा प्रनतफलको व्यवस्था रिे कोमा अव भारतमा जस्तै नेपालमा पनन
करार िुन प्रनतफल नभए पनन िुने भएको छ। दे वानी सं हितामा प्रनतफलको पररभाषा गररएको
छै न। कुनै कानूनको व्याख्या गदात हवर्ाहयकाको मनसाय पिा लगाउनु पने जस्ता व्याख्याका
ननयम छन। तर करारको व्याख्या कसरी गने िो भन्ने सम्बन्र्मा िाम्रो कानूनमा कुनै
व्यवस्था नथएन। दे वानी सं हिताले करारको व्याख्या सम्बन्र्ी एउटा दफा थपेको छ। अव
पक्षिरूको सामूहिक मनसाय बमोक्तजम करारको व्याख्या गनुत पने व्यवस्था62 गररएको छ।
करारको पररपालना हवलम्व भएको माननने63 र समय करारको सारतत्व भएको माननने64 कुरा
पनन नयाुँ व्यवस्था िुन।

60
61
62
63
64

ऐजन‚ दफा ४९१।

ऐजन‚ दफा ४८८।

ऐजन‚ दफा ५१५।

ऐजन‚ दफा ५२५।

ऐजन‚ दफा ५२६।

152 | दे वानी तथा फौजदारी संहिता स्रोत सामग्री, २०७५

कुनै दुई पक्ष वीच कुनै वस्तु हविी गने गरी करार भएकोमा त्यस्तो वस्तु
गुणस्तरयुि िुन ु पने कुरामा कुनै हद्धहवर्ा छै न। करार ऐन, २०५६ को दफा ४६ मा
त्यस्तो वस्तु व्यापाररक गुणस्तरयुि (माच्यातण्टे वल क्वानलहट) को िुन ु पने व्यवस्था गरे को
छ। तर दे वानी सं हिताको दफा ५५१ मा हविी भएको वा हविी िुने वस्तु सन्तोषप्रद
गुणस्तरयुि (सेहटस्फेक्टोरी क्यानलहट) को िुन ु पने नयाुँ व्यवस्था गररएको छ। उदािरणको
लानग कसै ले नस टी स्क्यान मेक्तशन ल्याउने गरी वस्तु हविी सम्बन्र्ी करार गरे कोमा पहिला
सो मेक्तशन जुन प्रयोजनको लानग ल्याएको िो सो प्रयोजनको लानग उपयुि भए पुग्नेमा अव
सो वस्तु मूल्य (the price), जडान गनत सक्तजलो (fitness (commonly supplied), दे ख्दा राम्रो
(appearance), कुनै त्रुहट नभएको (free from minor defects)) सुरक्तक्षत (safety), हटकाउ
(durability) जस्ता कुराको मापदण्ड पूरा भएको भनी सामान्य समझको व्यक्तिले ठानेको
(Goods are of satisfactory quality if they meet the standard which is reasonable person
would regard as a satisfactory) िुन ु पछत। वेलायतमा पनन पहिला Sale of Goods Act, 1979
मा वस्तु माच्यातण्टे वल क्वानलहट65 भए िुनेमा सन् १९९४ मा सो ऐन सं शोर्न गरी वस्तु
सेहटस्फेक्टोरी क्यानलहटको िुन ु पने व्यवस्था गररएको पाइन्छ। दे वानी सं हितामा फरक
गुणस्तरयुि वस्तु स्वीकार वा इन्कार गनत सक्ने नयाुँ व्यवस्था समेत गररएको छ।66
नेपालमा करारबाट अचल सम्पक्ति िस्तान्तरण िुन सक्ने वा नसक्ने कुरामा एकमत
छै न। करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ ले प्रचनलत कानूनको कुनै िास प्रकारको करार
गनत कुनै िास कायतहवनर् पूरा गनुत पने व्यवस्था गरे को वा कुनै सरकारी कायातलयमा
रक्तजिे शन गनुत पने व्यवस्था गरे को रिेछ भने त्यस्तो रीत पूरा नगरी भएको करार मान्य िुने
छै न भन्ने व्यवस्था रिेको छ। दे वानी सं हिताको दफा ५१९ ले पनन कानून बमोक्तजम कुनै
िास औपचाररकता, कायतहवनर् पूरा गरी गनुत पने वा कुनै ननकायमा दतात गनुत पने व्यवस्था
गरे को करार सो नभएमा कायातन्वयन निुने भन्ने व्यवस्था गरे को छ। यसबाट दे वानी
सं हिताले पनन रक्तजिे शन नगरी अचल सम्पक्ति िस्तान्तरण गने गरी भएको करारलाई मान्यता
ददएको पाइदै न।
करार ऐन, २०५६ को दफा ११ मा अप्रत्यक्ष करार सम्बन्र्मा व्यवस्था गररएको
छ। करार ऐनमा अप्रत्यक्ष करारको पररभाषा नगररएकोमा दे वानी सं हितामा यसको पररभाषा
गररएको छ। कानूनी सम्बन्र् कायम िुन सक्ने कुनै ननक्तित, कानूनसम्मत, स्वेक्तच्छक वा
65

66

Sale of Goods Act, 1979 UK Sec 14( 6) The goods of any kinds are of merchantable quality, if they are as fit for the
purpose or purposes for which goods of that kind are commonly bought as it is reasonable to expect having regard to
any description applied to them, the price and all the relevant circumstances.
ु ी दे वानी कायतहवनर् (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा ५५२।
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एकतहफत काम कसै ले गरे कोमा अप्रत्यक्ष करार वा अर्त करार िुन्छ67। अप्रत्यक्ष करार
सम्बन्र्ी दे वानी सं हिताको दफा ६५९, ६६०, ६६१ र ६६२ का व्यवस्था करार ऐनकै
व्यवस्थाको ननरन्तरता िो भने दफा ६४९ दे क्ति दफा ६५८ का व्यवस्था नयाुँ िुन।
थ) अन्य नयाुँ व्यवस्था
दे वानी सं हितामा दे वानी कानूनको नसद्धान्त, फलोपभोग, सुहवर्ाभार, गुठी दुष्कृनत,
अनुक्तचत समृक्तध्द त्रुटीपूणत उत्पादन, नलज र िायर पचे ज, क्षनतपूनतत सम्बन्र्ी व्यवस्था र ननजी
अन्तरातहिय कानून सम्बन्र्ी व्यवस्था नयाुँ िुन। यी हवषयमा छु ट्टै चचात गररने भएकोले यिाुँ
उल्लेि गररएको छै न।
३. प्रचनलत नक्तजरको सं हिताकरण र हवस्थापन
दे वानी सं हिताको प्रारक्तम्भक मस्यौदा २०६१ सालमा तत्कानलन कानून सक्तचवको
सं योजकत्वमा गदठत कायतदलले गरे को नथयो। नेपाल सरकारले २०६५ साल मं नसर १८ गते
सवोच्च अदालतका माननीय न्यायार्ीश श्री क्तिलराज रे ग्मीको सं योजकत्वमा दे वानी कानून सुर्ार
तथा पररमाजतन कायतदल गठन गररयो। सो कायतदललाई सवोच्च अदालतबाट प्रनतपादन भएका
न्याहयक नसद्धान्तलाई समेत समेटने गरी दे वानी कानूनलाई आर्ुननकीकरण गरी सं हिताकरण गने
कायातदेश नथयो। उि कायातदेश अनुसार कायतदलले सवोच्च अदालतबाट प्रनतपाददत केिी
नसद्धान्तलाई दे वानी सं हितामा समेटेको छ भने केिी नसद्धान्तलाई हवस्थाहपत गरे को छ। यिाुँ
दे वानी सं हितामा समेहटएका र हवस्थाहपत भरे का सवोच्च अदालतका केिी नसद्धान्तका वारे मा
उल्लेि गररएको छः
(क) सं हिताले ग्रिण गरे का नक्तजरिरू
प्रनतपाददत नसद्धान्ि

दे वानी संहिताको व्यवस्था

लोग्ने वा वावु आमाले जुनसुकै व्यिोराबाट प्राप्त

वावु आमा र छोरा छोरी वीच अं शवण्डा

गरे को सम्पक्ति छोरा छोरी र श्रीमतीको लानग

गने प्रयोजनको लानग वावु आमाले आजतन

ृ सम्पक्ति मान्नु पने
पैतक

गरे को सम्पक्ति सगोलको सम्पक्ति माननने

(साहवत्री समेत हव पावतती थापा समेत नेकाप

(दफा २५७ को उपदफा ३)

२०६४ जेठ नन नं ७८१४)

67

सावतजननक एवं सरकारी जग्गामा कसै ले घर

सरकारी सावतजननक वा सामुदाहयक जग्गा

वनाएमा िदम्यादको स्पष्ट व्यवस्था कुनै ऐनमा

दतात

ऐजन‚ दफा ६४८।

कव्जा

आवाद

वा

सोमा

सरचना
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गररएको नपाइएको अवस्थामा अ व ३६ नं ले
ु ै नानलस लाग्न
व्यवस्था गरे अनुसार जहिलेसक

ु ै नानलस ददन सक्ने
वनाएमा जहिलेसक
(दफा ३१३)

सक्ने
(उपेन्र प्रसाद यादव हव हिरालाल यादव समेत
२०६७ असोज पृ १०८३)
सक्तन्र्सपतन भन्नाले साुँर् जोनडएको मात्र नभई सो

सक्तन्र्सपतन भन्नाले कुनै व्यक्तिको घर वा

अचल सम्पक्ति आफूलाई ननकास वाटो नसचाई

जग्गासं ग

िावा प्रकाश वा अन्य यस्तै कारणबाट आफूलाई

अको व्यक्तिको साुँर् जोनडएको घर वा

नभई निुने प्रकृनतको अचल सम्पक्ति दे क्तिनु पने

जग्गा नभएको कारण कुलो पानी वाटो

(ने.का.प २०६६ अं क ८ नन नं ८२१०)

ननकास

सक्तन्र्सपतन पनतलाई जग्गा नननिनेको अवस्थामा

सम्झनु पछत

कुलो पानन वाटो ननकास िावा घाम इत्यादद

(दफा ४५४ को स्पष्टीकरण)

िक

िस्तान्तरण

आदद

वन्द

िुने

गरी

ददएको

अवस्था

समेत

कुरामा अवरोर् पुग्ने वा हवपरीत असर पुग्ने िुन ु
पने
(ने.का. प २०६५ असोज नन नं ७९७९)
क्तचटबाट रुपैयाुँ ददएको ने का प २०३६ नन नं

कुनै

१२८९ पृ २४९

अनर्कारपत्र, चेक, भौचर, वहि िाताको

वहििाता

व्यिोराबाट लेनदे न गरे को दे क्तिएमा रकम

ने.का.प २०५१ नन नं ६०९१ सृ ८९९

भराई ददने दफा ४८८

नलित,

वैहकग

कारोवार,

हवननमय

(ि) सं हिताले हवस्थाहपत गरे का केिी प्रनतपाददत नक्तजरिरू
प्रनतपाददत नसद्धान्त

सं हिताको व्यवस्था

घर वनाएकोमा म्यादनभत्र हफराद नपरे मा घर

कसै ले

स्वानमत्ववालाको

भत्काई ददनु पने भएन। थप ननमाण गनत

ननलई

ननजको

नपाउने घर भक्तत्कई पाताल भएमा त्यसले

जग्गार्नीले

ओगटे को घर वादीको िुने

प्रनतशत सम्मको कम मूल्यमा त्यस्तो घर

ने.का.प २०६६ भार नन नं ८१४६

िररद गनत पाउने।

घरको

जग्गामा
वजार

नलक्तित
घर

सिमनत
वनाएमा

मूल्यको

२५

त्यसरी घर िररद गरी ननलएमा घरर्नीले घर
भएको जग्गाको वजार मूल्यको २५ प्रनतशत
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सम्म मूल्य थप गरी त्यस्तो जग्गा िररद गनत
सक्ने।
त्यसमा मन्जुर नभएमा ३ महिनानभत्र घर
भत्काई मालसामान लान पाउने।
सो अवनर्मा घर नभत्काएमा अकातको जग्गामा
बनाएको घर जग्गार्नीको िुने
दफा २७९
सं गै वस्दै मा वा वच्चा पाएको दे क्तिदै मा हववाि

शाररररक सम्पकतबाट क्तशशु जन्मेमा हववाि

भएको नमाननने

भएको माननने

(अन्नपूणत राणा हव गोरि शम्शेर ज व रा ने

दफा ७४

का प २०५५ अं क ८ नन नं ६५८८)
मानथको तानलका िे दात सवोच्च अदालतबाट प्रनतपाददत केिी नसद्धान्तलाई दे वानी सं हितामा
सं हिताकरण गररएको पाइन्छ। त्यस्तै कानूनमा अभाव भएको कुरालाई सवोच्च अदालतबाट सो
अभाव पूनतत गने प्रयास भएकोमा सो हवषयलाई अव दे वानी सं हिताले स्पष्ट गररददएको दे क्तिन्छ।
४. ननष्कषत
ु ी ऐनमा
सं वत् २०७५ साल भार १ गतेबाट लागू िुन गई रिेको दे वानी सं हिताले मुलक
रिेका दे वानी कानूनका मौजुदा प्रावर्ानलाई सं शोर्न र पररमाजतन गरी आर्ुननक कानूनको ननमातण
गरे को पाइन्छ। यसमा िाम्रो कानूनमा नरिेका तर अन्य दे शमा प्रचलनमा रिेका फलोपभोग,
सुहवर्ाभार, दुष्कृनत, गुठी, नलज करार, िायर पजेज करार, ननजी अन्तराहिय कानून जस्ता
व्यवस्थालाई पहिलो पटक नेपाल कानूनमा नभत्र्याएको छ। व्यक्ति, भोगानर्कार, स्वानमत्व जस्ता
कनतपय हवनर्शास्त्रीय अवर्ारणालाई िामीले कानूनमा नै सं हिताकरण गरे का छौ। नेपाल पक्ष
भएका अन्तराहिय मिासक्तन्र् र सवोच्च अदालतबाट प्रनतपाददत नसद्धान्त अनुसार यसलाई सुर्ार र
पररमाजतन गररएको छ। नेपालमा पहिलो पटक दे वानी कानू नमा क्षनतपूनततको हवषयलाई राम्रोसं ग
सम्बोर्न गररएको छ। िक र अनर्कारको ननर्ातरण गने हवषय न्याहयक ननकायबाट मात्र िुन ु
पछत भन्ने मान्यता अनुसार यस सं हिताले यस अक्तघ प्रमुि क्तजल्ला अनर्कारी र मालपोत कायातलयले
गररआएका कनतपय कायत अव अदालतले गने व्यवस्था गरे को छ। दे वानी सं हितामा अझै पनन
केिी कनम कमजोरी तथा अस्पष्टता निोलान भन्न सहकन्न। त्यसलाई कायातन्वयन गदै जाुँदा
सं शोर्न र सुर्ार गनत सहकन्छ। दे वानी सं हिताको ममत र भावना अनुसारका थप कायतहवनर्गत
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कानून र सं स्थागत सं रचना ननमातण गरी यसको प्रभावकारी कायातन्वयन तफत अगानड विनु नै
अहिलेको आवश्यकता िो।

करार सम्बन्धी  वीी व व्यीस्थाहरुः हायर पर्चेज र लिज करार
- ऋषिकेश ीाग्िे
१. पररर्चय
दे ीावी  सं षहताको1 पररच्छे द पााँर्चमा दे ीावी  दाषयत्ी सम्बन्धी  व्यीस्थाहरू समाीेश गररएको
छ। कुवै काम गवन ीा वगवन कावूवी  रपमा कसै को बाध्यता भएका अीस्थामा सो व्यक्तििे
त्यस्तो गवन वहुवे काम गरे मा ीा गवुप
न वे काम वगरे का अीस्थामा सो व्यक्तिको दाषयत्ी सजजवा
हुवे घोिणा दफा ४९३ िे गरे को छ। दफा ४९४ मा दाषयत्ी सजजवा हुवे सातीटा शी िनकहरूको
सूर्ची  तथा उि शी िनकहरू अन्तगनत पवे दाषयत्ीका व्यीस्थाहरूको सामान्य सन्दभन समेत उल्िेख
गररएको छ। त्यसमा (१) कावूव, (२) करार‚ (३) अप्रत्यक्ष करार‚ (४) अवुक्तर्चत सं ीषज ि, (५)
दाषयत्ी लिवे गरी भएको एकतफी प्रलतीिता, (६) दुष्कजलत तथा (७) अधन-दुष्कजलतबाट सजजवा हुवे
दाषयत्ी सम्बन्धी  लवयमहरूको व्यीस्था गररएको छ।
करारीय दाषयत्ी सम्बन्धमा हाि प्रर्चलित करार कावूवमा भन्दा केही थप व्यीस्थाहरू
समेत दे ीावी  सं षहतामा समाीेश गररएका छव्। सत्रमा हामी  यस करारीय दाषयत्ी लसजनवा हुवे
व्यीस्थाहरू मध्येका हायर पर्चे ज र लिज सम्बन्धी  षीशेि करारका षीियमा छिफि गवेछौं।
छिफिमा उि षीशेि करारहरूको सै िाक्तन्तक अीधारणा, तत्सम्ीन्धमा भएको मजजुदा कावूवी 
व्यीस्था तथा दे ीावी  सं षहतामा भएका व्यीस्थाहरूको पररर्चर्चान गररवे छ।
२. सैिाक्तन्तक अीधारणाुः
क)

हायर पर्चे ज करार
हायर पर्चे ज करारिाई ीस्तु षीक्री करार (sale of goods) र ीस्तु षीक्री गवे
सम्झजता (agreement to sale)

दुीैको गुण समाीेस भएको करार मालवन्छ। यो करार

उधारोमा ीस्तु षीक्री गवे गरी भएको करार भन्दा पलव फरक कुरा हो। खासगरी ीैङ्किे
षकस्ताीन्दीमा रकम लतवे गरी उधारोमा उपभोिािाई सामाव उपिव्ध गराउाँदा कुवै
कारणबाट ग्राहकिे समयमा पैसा वलतरे को अीस्थामा ीैङ्किे सो ीस्तु उपर आफ्वो दाीी  गवन
वपाउवे समस्यािाई समाधाव गवनको लवलमत्त यो करारको षीकास गररएको लथयो। उधारोमा


1

फ्याकल्टी/ क्तजल्िा न्यायाधी श, राषिय न्याषयक प्रलतष्ठाव

ु ी दे ीावी  (सं षहता) ऐव, २०७४ यस आिेखमा पटक पटक उल्िेखव हुवे हुाँदा सहजताको िालग यस पलछ दे ीावी 
मुिक
सं षहता मात्र भवी  उल्िेख गररएको छ।
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सामाव ीेर्चेका अीस्थामा ीस्तुको स्ीालमत्ी क्रेतामा वै जान्छ र समयमा सामावको मूल्य
भ ुिाव वगरे का अीस्थामा ीैङ्किे लवज उपर कावूवी  उपर्चार खोज्व सक्दछ । तर सो
सामावउपर आफ्वो अलधकारको दाीी  लिव सक्दै व।
हायर पर्चे ज करारमा ीैङ्किे ीस्तु आफ्वै स्ीालमत्ीमा राखी  उपभोिािाई आफ्वै
सम्पक्तत्त सरह प्रयोग गवन ददन्छ। सामावको मूल्य र त्यसमा जोलिवे व्याज समेतको
षकस्ताीन्दीमा लवधानररत रकम समयमा भ ुिावी  गरे मा सो सामाव क्रेताको स्ीालमत्ीमा
जान्छ। कुवै कारणबाट क्रेतािे समयमा रकम भ ुिावी  वगरे मा करार भङ्ग भएको मालवन्छ
र ीैङ्किे सो सामाव आफ्वै स्ीालमत्ीमा भएको हुाँदा सामाव उपर वै आफ्वो स्ीालमत्ी
अलधकार प्रयोग गवन सक्दछ। यस्तो करारको प्रर्चिव ीढ्वुको मुख्य कारणमा उपभोिािे
आफुिाई आीश्यक पवे सामावको पूरा मूल्य भ ुिाव वगदै प्रयोग गवन पाउवे र ीैङ्किे पलव
सामावको भ ुिावी  वभएका अीस्थामा सो सामाव आफ्वो कव्जामा लिव पाउवे अलधकार वै
्
हुव।
ु
ु
हायर पर्चे ज करारको शुरीात सं यि
अलधराज्यबाट भएको मालवन्छ। सं यि
राज्य
अमेररकामा यसिाई षकन्ने प्रयोजवका लवलमत्त भािामा लिवे व्यीस्था भलवन्छ।2 भारतमा हायर
पर्चे ज करार सम्बन्धी  छु ट्टै ऐव ीवेको भएतापलव यो ऐव िागू वै वभईकव खारे ज गररयो।3
तसथन यस षीिय भारतमा ीस्तु षीषक्र ऐव द्बारा वै व्यीक्तस्थत हुन्छ।
ख) लिज
लिज करारमा सम्पक्तत्तको धवी िे आफ्वो स्ीालमत्ीको सम्पक्तत्त लवक्तित अीलधका
लवलमत्त लवक्तित भािा लिवे गरी अको व्यक्तििाई प्रयोग गवन ददन्छ। लिज करारको मुख्य
कुरा सम्पक्तत्त धवी िे सम्पक्तत्त लिजमा ददए ीापत एक लवक्तित रकम भािा ीापत पाउवु र लिज
प्राप्तकतानिे तोषकएको अीलधसम्म सो सम्पक्तत्तको प्रयोग गवन पाउवु हो। लिज करारका शतन
अवुसार यसिाई षीलभन्न ीगनमा राख्न सषकन्छ। िामो समयसम्म प्रयोग गरे र पलछ षकन्न
सक्वे शतन र मूल्य समेत राक्तखएको छ भवे त्यसिाई क्याषपटि लिज भलवन्छ। सामान्य
रपमा उपभोग गरे र षफतान गवे शतन भएको लिजिाई अपरे षटङ लिज भलवन्छ। लिजको
सम्पक्तत्त उपर हुवे कर िगायतका दाषयत्ी धवी िे व्यहोवे ीा लिजमा लिवे कसिे व्यहोरवे हो
भन्ने आधारमा पलव लिजको बलगनकरण हुव सक्दछ। यसै गरी हीाई जहाज भािामा लिाँदा

2

3

A hire purchase is a method of buying goods through making installment payments over time. The term "hire purchase"
originated in the United Kingdom and is similar to rent-to-own arrangements in the United States. Under a hire purchase
contract, the buyer is leasing the goods and does not obtain ownership until the full amount of the contract is paid. https:
//www.investopedia.com/terms/h/hire-purchase.asp#ixzz5A549KgIC.
भारतको The Hire Purchase Act, 1972 िाई The Hire-Purchase (Repeal) Act, 2005 बाट खारे ज गररएको छ।
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सं र्चािव खर्चन र व्यीस्थापव पलव जहाज धवी िे गवे शतन भएको भए ीेट लिज भलवन्छ।
जहाज मात्र धवी िे ददवे अर सीै खर्चन भािामा लिवेिे व्यीस्थापव गवे भए ड्राई लिज
भलवन्छ। व्यापाररक आीश्यकता पूरा गवनका िालग करारका पक्षहरूिे राखेका शतनका
आधारमा लिजिाई ीगीकरण गररए पलव यसको आधारभूत तत्ी भवेको सम्पक्तत्तको प्रयोग
अकोिे गवे सो ीापत भािा पाउवे वै हो।
३. मजजुदा कावूवी  व्यीस्थाुः
करार ऐव, २०५६ वै करार सम्बन्धी  कावूवी  व्यीस्थािाई लवयलमत गवे मजजुदा कावूव
हो। यसिे करार सम्बन्धी  सामान्य लवयमका अिाीा केही षीशेि करारको षीिय समेटेको छ।
षीशेि करारका सम्बन्धमा लधतो, ीन्धक, जमावी , ीस्तु षीक्री, ीस्तु ढु ीावी को सम्बन्धमा षीशेगि
करार मावी  खास थप व्यीस्था गररएको लथयो। हायर पजे ज करार र लिज करार सम्बन्धमा छु ट्टै
व्यीस्थाहरू गररएको लथएव। करार कावूवमा षीशेि व्यीस्था वगररएको भएतापलव वेपािमा यस
सम्बन्धी  कारोीारहरू भईरहे का लथए। तसथन हायर पर्चे ज करारका सम्बन्धमा र लिज करारको
षीिय करार कावूवको सामान्य लवयमहरूकै माध्यमबाट व्यीक्तस्थत गररएको छ।
४. दे ीावी  संषहताका व्यीस्थाुः
दे ीावी  सं षहताको भाग पााँर्च पररच्छे द १२ मा लिज करार तथा पररच्छे द १३ मा हायर
पर्चे ज

करार

सम्बन्धी 

षीियहरू

समाीेश

गररएको

छ।

सुषीधाको

लवलमत्त

यी 

दुईीटा

अीधारणाहरूिाई छु ट्टाछु ट्टै रपमा ति छिफि गररएको छ।
क) हायर पर्चे ज करारको अथन र अलवीायन शतनहरुः
दे ीावी  सं षहताको दफा ६२४ मा हायर पर्चे ज करारिाई भािा करार मावेर पररभािा
गररएको छ। सो दफा अवुसार कसै िे कुवै ीस्तु4

दे हायका शतनहरूमा भािामा ददएमा

त्यसिाई हायर पर्चे ज करार भएको मालवन्छ भन्ने उल्िेख गररएको छ।


ीस्तुको धवी िे कुवै व्यक्तििाई आीलधक रूपमा षकस्ताबन्दीमा रकम भ ुिावी  गवे गरी
भािामा ददएको ीस्तुमा भािामा लिवे व्यक्तिको5 भोगर्चिवको अलधकार हुवे,

4

दफा ६२४ को स्पष्टी करण (१) अवुसार ''ीस्तु'' भन्नािे भोगर्चिवको िालग भािामा ददव सषकवे कुवै पलव र्चि सम्पक्तत्त
सम्झवु पछन ।
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करारको शतन बमोक्तजम भािामा ददएको ीस्तु भािामा लिवे व्यक्तििे खररद गवन सक्वे,



ु ावी  गरे पलछ त्यस्तो ीस्तुको स्ीालमत्ी भािामा लिवे
अक्तन्तम षकस्ताबन्दी रकम भि
व्यक्तििाई हस्तान्तरण हुवे,



ु न्दा अगालि कुवै पलव बखत भािामा लिवे
प्रकरण ३ बमोक्तजम स्ीालमत्ी हस्तान्तरण हुवभ
व्यक्तििे करार अन्त्य गवन सक्वे।
सं षहतामा भएको उि शतनहरूको षीीेर्चवा गदान षकस्ताबन्दीमा रकम भ ुिावी  गवुन

पवे भन्ने अीस्थािे सो रकम भािाको रकम वभई ीस्तुको मूल्य मान्नु पवे हुन्छ। भािामा
लिएको ीस्तु लिवे व्यक्तििे लिएको ददव दे क्तख वै उपभोग गवन पाउाँदछ। सो ीस्तु भािामा
लिवे व्यक्तििे अक्तन्तम षकस्ता रकम भ ुिावी  गरे का अीस्थामा सो ीस्तुको स्ीालमत्ी लवजमा
हस्तान्तरण हुन्छ। हायर पर्चे ज करारमा अक्तन्तम षकस्ता रकम लतवुन भन्दा पषहिे करारमा
उल्िेक्तखत शतन पूरा गरे मा सो ीस्तुको स्ीालमत्ी भािामा लिवे शतन समेत उल्िेख भएको
हुन्छ। त्यस्तो अीस्थामा स्ीालमत्ी हस्तान्तरणको लवलमत अक्तन्तम षकस्ता रकम लतवुन पवे
अीलध सम्म कुवुन पवे आीश्यकता रहाँदैव। उदाहरणको िालग २४ मषहवाको षकस्तामा
रकम भ ुिावी  गवे गरी हायर पर्चे ज करारमा सामाव लिएको अीस्थामा अक्तन्तम षकस्ता लतरे
पलछ लिवे व्यक्ति सो ीस्तुको धवी  ीन्दछ। करारमा सो २४ मषहवा भन्दा पषहिे पलव
लवक्तित रकम लतरे मा ीस्तुको स्ीालमत्ी लिवे व्यक्तिमा जावे शतन हुव सक्दछ। त्यस्तो
अीस्थामा करार अवुसारको ीााँकी रकम भ ुिावी  गरे का अीस्थामा लिवे व्यक्तिमा सो
ीस्तुको स्ीालमत्ी जान्छ।
हायर पर्चे ज करारको अको षीशेिता के हुन्छ भवे भािामा लिवे व्यक्तििे सो करार
अन्त्य गवन सक्दछ। अथानत सो सामाव म लिन्न भन्न सक्दछ। तर सामाव वलिएीापत समाव
ददवे व्यक्तििे लवजका उपर क्षलतपूलतनको करारीय उपर्चार माग गवन सक्दछ। हायर पर्चे ज
करारमा लिवे व्यक्तििे करारका शतन पूरा गरी रहेका अीस्थामा सो सामाव ददवे व्यक्तििे
करार एकतषफन रपमा करारको अन्त्य गवे स्ीतन्त्रता हुाँदैव। सामान्यतया सीै षकलसमका
करारमा करारका सीै पक्षहरूिे करारको एकएक प्रलत लिवे ददवे प्रर्चिव हुन्छ। कावूविे वै
करारको प्रलत एक पक्षिे अको पक्षिाई ददवु पछन भवी  उल्िेख गरे को हुाँदैव। तर दे ीावी 

5

दफा ६२४ को स्पष्टी करण (२) अवुसार ''भािामा लिवे व्यक्ति'' भन्नािे हायर पर्चेज करार बमोक्तजम भोगर्चिवका िालग कुवै

ीस्तु भािामा प्राप्त गवे व्यक्ति सम्झवु पछन र सो शब्दिे लवजको मजत्यु भएको अीस्थामा लवजको हकीािा ीा त्यस्तो ीस्तु
करार बमोक्तजम प्राप्त गवे अन्य तेस्रो व्यक्ति समेतिाई जवाउाँ छ।
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सं षहतािे हायर पर्चे ज करार सम्पन्न हुवासाथ ीस्तुको धवी िे भािामा लिवे व्यक्तििाई
लवुःशुल्क रूपमा उपिब्ध गराउवु पवे व्यीस्था गरे को छ।6
ख) हायर पर्चे ज करारमा खुिाउवु पवे कुराहरुः
सं षहताको दफा ६२५ िे हायर पर्चे ज करारमा लवम्व कुराहरू खुिाउवु पवे व्यहोरा
उल्िेख गरे को छ। कावूविे अलवीायन गरे को उि कुराका अिाीा पक्षहरूिे सहमलत गरे का
अन्य आीश्यक कुराहरू समेत करारमा समाीेश गवन सक्दछव्।
अ. ीस्तु र त्यसको सं क्तक्षप्त षीीरणुः हायर पर्चे जमा लिवेददवे गररएको ीस्तुको पषहर्चावको
िालग कुव प्रकजलतको ीस्तु हो भन्ने कुरा सो ीस्तु पषहर्चावको लवलमत्त खुिाउव आीश्यक
हुन्छ। सो ीस्तुको सं क्तक्षप्त लबीरण समेत करारमा खुिाउव आीश्यक हुन्छ। सं क्तक्षप्त
षीीरणमा के कस्ता कुराहरू पदनछव् भन्ने कुरा ीस्तुको प्रकजलत अवुसार हुन्छ। जस्तै
सीारी साधवको हायर पर्चे ज करार हो भवे लवमानता कम्पवी , ीवेको साि‚ मोिेि‚ रं ग
तथा वेपािमा दतान भएको वंीर सं क्तक्षप्त षीीरणमा आीश्यक हुन्छ।
आ. ीस्तुको हायर पर्चेज मूल्युः हायर पर्चे ज करारमा हायर पर्चे ज मूल्य र वगदी मूल्य गरी
दुईीटा मूल्यहरू खुिाउव पदन छ। हायर पर्चे ज मूल्य भन्नािे भािामा लिवे व्यक्तििे
ु ावी  गवुन पवे कुि रकम
ीस्तुको पूरा मूल्य भ ुिावी  गरी खररद गवन ीा प्राप्त गवन भि
सम्झवु पछन र सो शब्दिे धरजटी ीा प्रारक्तम्भक रकमको रूपमा भ ुिावी  गवुन पवे रकम
समेतिाई जवाउाँछ भवी  पररभाषित गररएको छ।7 यो मूल्यमा सो सामावको वगदी
ु न रकमहरू समेत समाीेश
मूल्यमा र हायर पर्चे जको प्रयोजवको िालग जोिे को सं पण
भएको हुन्छ
इ. ीस्तुको वगदी मूल्य: सं षहतामा सामावको वगदी मूल्य भन्नािे भािामा लिवे व्यक्तििे
वगद भ ुिाव गरे र कुवै ीस्तु खररद गवन सक्वे मूल्य सम्झवु पछन भलवएको छ।8
सामान्य रपमा अथन गदान यो एकैपटक रकम भ ुिाव गरी सामाव खररद गवन सषकवे
बजार मूल्य हो।
ई. करार प्रारम्भ भएको मालववे लमलत: हायर पर्चे ज करारमा सो करार कषहिे प्रारम्भ हुवे हो
सो लमलत पलव खुिाउव आीश्यक हुन्छ। व्यीहारमा हायर पर्चे ज करार भएको लमलत र

6

दफा ६२४ उपदफा (३)।

7
8

दफा ६२५ को स्पष्टी करण (१)।

दफा ६२५ को स्पष्टी करण (२)।
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करार प्रारम्भ हुवे लमलत फरक हुव सक्छ। यस्तो अीस्थामा प्रारम्भ हुवे लमलतबाट वै
करार प्रभाीकारी हुन्छ।
उ. रकम भ ुिावी को कुराुः सामाव लिवे व्यक्तििे ीस्तुको धवी िाई भ ुिावी  गवुन पवे रकम
सम्बन्धमा करारमा स्पष्ट षीीरण उल्िेख गवुन पदनछ। त्यसमा प्रत्येक षकस्तामा ीुझाउव
पवे रकम र जम्मा ीुझाउवु पवे षकस्ता सं ख्या, रकम बुझाउवु पवे लमलत तथा भ ुिावी 
गवुन पवे तररका, रकम भ ुिावी  गवुन पवे व्यक्ति र ठाउाँ समेत खुिाउवु पदनछ। वगद
ु ावी  गवन सषकवे भएकोमा हायर पर्चे ज करारमा त्यसको
बाहेक अन्य कुवै तररकािे भि
सं क्तक्षप्त षीीरण उल्िेख गवुन आीश्यक छ।
ग) हायर पर्चेज करार अन्त्य हुवे अीस्थाहरुः
दे ीावी  सं षहतामा हायर पर्चे ज अन्त्य हुवे अीस्थाहरूको व्यीस्था गररएको छ।
लवम्व अीस्थाहरूमा हायर पर्चे ज करार अन्त्य हुन्छ:
अ. स्ीभाषीक हक हस्तान्तरणुः दफा ६२८ िे हायर पर्चे ज करार अवुसारको अक्तन्तम षकस्ता
रकम भ ुिावी  गरे पलछ सो ीस्तु खररद गवे काम सम्पन्न भएको मालववे व्यीस्था गरे को
छ। सामावको धवी िे पलछ भािामा लिवे व्यक्तििाई हस्तान्तरण गवुन पवे अलवीायनता
गरे को छ।9 सो दफाको व्यीस्थािे स्ीालमत्ी हस्तान्तरण गररददवु पवे ीस्तु धवी को
कतनव्य भएको जस्तो दे क्तखएतापलव हायर पर्चे ज करारको षीशेिता वै अक्तन्तम षकस्ता
लतरे पलछ भािामा लिवे व्यक्तिकोमा हक हस्तान्तरण हुवे हो। धवी िे हक हस्तान्तरण
गरर वददएमा अदाितबाट भािामा लिवे व्यक्तििे उपर्चार पाउवे अीस्था लसजनवा हुन्छ।
आ. भािामा लिवेिे षकस्ता रकम भ ुिावी  गरी करार अन्त्य गरे माुः सामान्यता10 हायर पर्चे ज
करार बहाि रहे को बखत भािामा लिवे व्यक्तििे ीस्तुको धवी िाई ीस्तुको हायर पर्चे ज
मूल्य ीा भ ुिावी  गवन बााँकी रहेको षकस्ता रकम भ ुिावी  गरी हायर पर्चे ज करार अन्त्य
गवन सक्वे कुरा दफा ६३१ मा गररएको छ।11 यसरी करार अन्त्य गवुन पदान कम्ती मा
पन्र ददव अगाीै सो कुराको लिक्तखत जावकारी ीस्तुको धवी िाई ददवु पदनछ। यस्तो
अीस्थामा भािामा लिवे व्यक्तििे कुवै षकलसमको छु ट पाउव सक्वे रहेछ भवे त्यस्तो
छु ट समेत उपभोग गवन पाउाँदछ।
9

सो दफािे हक हस्तान्तरण अक्तन्तम षकस्ता रकम भ ुक्वी  गरे पलछ हुवे भएतापलव भोगर्चिव गवे अलधकार भवे भािामा लिवे

व्यक्तििे त्यस्तो ीस्तु प्राप्त गदानकै बखत कायम भएको मालववेछ भन्ने व्यीस्था गरे को पाइन्छ।
10

सामान्यतयाको अथन करारमा अन्यथा व्यीस्था भएकोमा ीाहेक भवी  गवुन पवे सं षहताको व्यीस्था रहेको छ। यसको मवसाय

हायर पर्चेज करारमा करारको अषीलध लभत्र अलग्रम रपमा रकम लतरी करार अन्त्य गवन वसषकवे कुरा उल्िेख भएको हुव ु
पदनछ।
11

करारमा अन्यथा उल्िेख भएकोमा बाहेक
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इ. भािामा लिवेिे ीस्तु षफतान गरी करार अन्त्य गवन सक्वेुः हायर पर्चे ज करारमा अन्यथा
उल्िेख भएकोमा बाहे क भािामा लिवे व्यक्तििे ीस्तु षफतान गरे र पलव हायर पर्चे ज
करारको अन्त्य गवन सक्दछ।12 अक्तन्तम षकस्ता रकम भ ुिाव गवुन अक्तघ जुवसुकै बखत
पलव लवजिे यो सुषीधा प्रयोग गवन सक्दछ। समय भन्दा पषहिे करार अन्त्य गवुन पदान
सो कुराको लिक्तखत जावकारी कम्ती मा पन्र ददव अगाीै ीस्तुको धवी िाई ददव
आीश्यक छ। करार अन्त्य गवुन अक्तघ ीस्तु धवी िाई हायर पर्चे ज करार बमोक्तजमको
सामाव षफतान गरी सो लमलतसम्ममा लतवन बुझाउव बााँकी रकम समेत बुझाउवु पदनछ।13
भािामा लिवे व्यक्तििे हायर पर्चे ज करार अन्त्य गवुन अक्तघसम्म लवजिे हायर पर्चे ज
मूल्यको आधाभन्दा बढी रकम भ ुिावी  गररसकेको भए कुवै रकम बुझाउवु पदै व।
त्यस्तो मूल्यको आधाभन्दा कम रकम भ ुिावी  गरे को रहेछ भवे आधा रकमसम्म लवजिे
भ ुिावी  गवुन पवेछ।
ई. षकस्ताीन्दी रकम भ ुिाव वगरे को अीस्थामा ीस्तु धवी िे करार अन्त्य गवन सक्वेुः ीस्तु
भािामा लिवे व्यक्तििे हायर पर्चे ज करार बमोक्तजम भ ुिावी  गवुन पवे षकस्ताीन्दीको
षकस्ता रकम समयमा भ ुिावी  वगरे मा ीस्तु धवी िे सामाव लिवे व्यक्तििाई पूी न सूर्चवा
ददई14 जुवसुकै बखत हायर पर्चे ज करार अन्त्य गवन सक्वे व्यीस्था सं षहतामा गररएको
छ।15 तर पूी न सूर्चवा ददवु पवे अीलध समाप्त वहुाँदै सामाव लिवे व्यक्तििे ीस्तु धवी िाई
त्यस्तो अीलधसम्म बुझाउवु पवे षकस्ता रकम र करार बमोक्तजम ब्याज िाग्वे भए त्यस्तो
ब्याज समेत भ ुिावी  गरे मा धवी िे करार अन्त्य गवन सक्दै व।
उ. ीस्तु लिवेिे ीस्तु हेरर्चाह वगरे मा ीा ीस्तुको ीारे मा धवी िाई जावकारी वददएमा
ीस्तुधवी िे करार अन्त्य गवन सक्वेुः भािामा लिवे व्यक्तििे हायर पर्चे ज करार ीा दफा
६२९ ीा ६३५ को शतन पािवा वगरे मा सम्बक्तन्धत ीस्तु धवी िे कम्ती मा पन्र ददवको
सूर्चवा ददई हायर पर्चे ज करार अन्त्य गवन सक्वे व्यीस्था दफा ६३६ उपदफा (३) मा
गररएको छ। तर भािामा लिएको ीस्तुको कम्ती मा आधारभूत मूल्य16 भािामा लिवे

12

दफा ६३२।

13

दफा ६३२ को उपदफा (२)

14

पुी न सूर्चवाको अीलधको हकमा दुई ीटा मापदण्ि लवधानरण गररएको छ। एक हप्ता ीा सोभन्दा कम अीलधको अन्तरािमा

षकस्ता रकम भ ुिाव गवुन पवे
15
16

दफा ६३६।

दफा ६६ को

भएमा एक हप्ताको, सो भन्दा ीढी अीलधको हकमा पन्र ददवको।

स्पष्टी करणमा "आधारभूत मूल्य" भन्नािे पर्चास हजार रूपैयााँसम्म ती व र्चजथाई र सो भन्दा बढी हायर

पर्चेज मूल्य भएकोमा त्यस्तो मूल्यको कम्ती मा आधा रकम भवी  पररभािा गररएको छ।
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व्यक्ति, जमावत ददवे ीा िगावी  गवे व्यक्तििे भ ुिाव गररसकेको भए ीस्तु धवी िे यस
दफा बमोक्तजम हायर पर्चे ज करार अन्त्य गवन सक्दै व।17
#) हायर पर्चे ज करार अन्तगनत ीस्तु धवी को कतनव्य तथा अलधकार
हायर पर्चे ज करार अवुसार करार अवुसार सामाव ददवे धवी का लवम्व अलधकार र
कतनव्यहरू हुन्छव्।
१. अलधकारहरू
अ. षकस्ताको रकम पाउवेुः भािामा ीस्तु ददवे व्यक्तििे हायर पर्चे ज करारमा उल्िेख भए
अवुसारको रकम तोषकएको समयमा तोषकएको तररकबाट प्राप्त गवे पाउवे लवजको मुख्य
अलधकार हो। दफा ६३० मा उल्िेख गररएको भािामा लिवे व्यक्तििे षकस्ताको रकम
लतवुन पवे कतनव्य ीस्तु धवी को अलधकार हो।
आ. ीस्तुको जावकारी पाउवेुः ीस्तुको धवी िे हायर पर्चे ज करार अवुसार भािामा ददएको
ीस्तु तथा सो ीस्तुबाट प्राप्त हुवे िाभको अीस्था कस्तो छ भन्ने षीियमा ीस्तुको प्रयोग
गवे व्यक्तिबाट माग गवन सक्दछ। यस्तो जावकारी माग भएमा सोको ीारे मा भािामा
लिवे व्यक्तििे पन्र ददवलभत्र त्यस्तो षीीरण ीस्तु धवी िाई ददवु पदनछ।18
इ. करारको शतन उल्िं घव भएका अीस्थामा करार अन्त्य गवन पाउवेुः ीस्तु भािामा लिवे
व्यक्तििे समयमा षकस्ता रकम वीुझाएमा, ीस्तुको उक्तर्चत हे रर्चाह वगरे मा ीा ीस्तुको
अीस्थाको ीारे मा जावकारी वददएमा करार अन्त्य गवन सक्दछ।19
ई. करारको उल्िं घव गरे का कारण व्यहोवुन परे को क्षलत भराई लिव पाउवेुः हायर पर्चे ज
करार अवुसारको ीस्तु भािामा लिवे व्यक्तििे करारको उल्िं घव गरे को कारण ीस्तु
धवी िे कुवै हालव वोक्सावी  व्यहोवुन परे मा त्यसो क्षलतपूलतन भािामा लिवे व्यक्तिबाट भराई
लिव पाउाँछ।
२. कतनव्यहरू
अ. ीस्तुको गुणस्तर सुलवक्तित गवुन पवेुः दफा ६२७ मा हायर पर्चे ज करारको पररणाम भन्ने
शी िनक राक्तखएको छ। यस दफािे करारमा अन्यथा व्यीस्था भएको भए तापलव ीस्तुको
हकमा लवक्तित मापदण्िको प्रत्याभूलत ीस्तु धवी िे गवुन पवे कतनव्य तोकेको छ। ीस्तुको
गुणस्तर तथा सो ीस्तुमा रहे को अलधकारका सम्बन्धमा लवम्व लिक्तखत कुराहरू हायर

17
18
19

दफा ६३६ (५)।
दफा ६३५।

मालथ उल्िेख गररएको हायर पर्चेज करार अन्त्य हुवे अीस्थामा हेवनु होिा।
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पर्चे ज करारमा अन्तरलवषहत भएको मान्नु पदनछ। सो कुराको सुलवक्तितता गवुन पवे कतनव्य
ीस्तु धवी को हो।
(s)

भािामा लिवे व्यक्तििे भािामा लिएको ीस्तु लवीानध रूपमा भोगर्चिव गवन सक्वे
अलधकार भएको,

(ख)

ीस्तुको धवी िे भािामा लिवे व्यक्तििाई भोगर्चिवका िालग ीस्तु हस्तान्तरण
गदानका बखत कुवै षकलसमको दस्तुर विाग्वे ीा कसै को दाबी बाट त्यस्तो ीस्तु
मुि रहेको,

(ग)

भािामा लिवे व्यक्तििाई त्यस्तो ीस्तु वमूवासाँग लभिाउव सक्वे मवालसब अीसर
हुवे कुरािाई ीस्तु धवी िे आश्वासव ददएको,

(घ)

ीस्तुको धवी िे भािामा लिवे व्यक्तििाई ीस्तु हस्तान्तरण गदानका बखत त्यस्तो
ीस्तु लवजिे लबक्री गवन सक्वे अलधकार रहे को,

(ङ)

ीस्तु

हस्तान्तरण

गदानका

बखत

सो

ीस्तु

बमोक्तजमको

ीस्तु

सन्तोिप्रद

(सेषटसफेक्टोरी) गुणस्तरको रहे को,20
(र्च)

कुवै खास प्रयोजवको िालग कुवै ीस्तु भािामा लिएको कुरा त्यस्तो ीस्तु
धवी िाई भािामा लिवे व्यक्तििे जावकारी गराएको भए त्यस्तो ीस्तुको धवी िे
त्यस्तो प्रयोजवको िालग त्यस्तो ीस्तु ीा त्यसको गुणस्तर उपयुि रहवे कुरामा
प्रत्याभूलत ददएको।21

(छ) भािामा लिवे व्यक्तििे कुवै ीस्तु वमूवाको आधारमा भािामा लिएको भए त्यस्तो
सम्पूणन ीस्तु वमूवासाँग लमल्वे कुराको आश्वासव त्यस्तो ीस्तुको धवी िे ददएको।22
यसैं गरी गुणस्तरको षीीरण तथा वमूवा समेत करारमा उल्िेख भएकोमा
ीस्तु हस्तान्तरण गदान वमूवासाँग लभड्वु मात्र पयानप्त हुाँदैव। त्यसको गुणस्तर करार
बमोक्तजम वै हुवे गरी त्यस्तो ीस्तु धवी िे प्रत्याभूलत ददएको मालववेछ।23
20

(२) उपदफा (१) को खण्ि (ङ) मा जुवसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापलव दे हायका अीस्थामा ीस्तुको गुणस्तर उपर ीस्तु

धवी  क्तजम्मेीार रहवे छै व (क)जुव ीस्तुका सम्बन्धमा हायर पर्चेज करार भएको हो त्यस्तो करार गदानका बखत ीस्तु धवी िे

ीस्तुको खराबी  (लिफेक्ट) थाहा पाउव वसकेकोमा,(ख)हायर पर्चेज करारमा वै ीस्तुको गुणस्तर कम भएको बारे मा उल्िेख
भएकोमा, (ग)भािामा लिवे व्यक्तििे त्यसको कुवै वमूवा (स्याम्पि) सं किव गरी जााँर्च गरे कोमा त्यस्तो वमूवासाँग ीस्तुको

गुणस्तर लमिेकोमा,(घ) प्रयोग भइसकेको ीस्तुको सम्बन्धमा हायर पर्चेज करार भई त्यस्तो करारमा त्यस्तो षीिय उल्िेख
गरे कोमा।
21
22
23

दफा ६२७ को उपदफा (१) को खण्ि (र्च)
दफा ६२७ को उपदफा (३) ।

दफा ६२७ को उपदफा (४) ।
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आ. ीस्तुको स्ीालमत्ी हस्तान्तरण गवुन पवेुः दफा ६२८ िे करार अवुसारको हायर पर्चे ज
मूल्यको अक्तन्तम षकस्ता रकम भ ुिावी  भएपलछ सो सामाव खररद गवे काम पूरा भएको
मालवन्छ। यस अीस्थामा भािामा लिवे व्यक्ति ीस्तु धवी  मालववे हुाँदा भािामा ददवे
व्यक्तििे

खररद

गवे

व्यक्तििाई

ीस्तुको

स्ीालमत्ी

हस्तान्तरण

गररददवु पदनछ।

हस्तान्तरणको िालग कुवै औपर्चाररकता पूरा गवुन पवे भएमा त्यो समेत पूरा गररददवु
पदनछ।
इ. भािामा लिवे व्यक्तििे आफ्वो हक हस्तान्तरण गवन स्ीी कजलत माग गरे कोमा लवणनय ददवु
पवेुः दफा ६३३ िे हायर पर्चे जमा सामाव लिवे व्यक्तििे करार बमोक्तजम ीस्तु उपरको
हक, षहत ीा दाषयत्ी र त्यस्तो करार अन्तगनत लवजिे प्राप्त गवन सक्वे अन्य कुवै हक,
षहत ीा दाषयत्ी अन्य व्यक्तििाई हस्तान्तरण गवन सक्वे व्यीस्था गरे को छ। हक
हस्तान्तरण गदान ीस्तु धवी को स्ीी कजलत लिवु पदनछ। यस्तो स्ीी कजलत पाउवे उद्देश्यिे
भािामा लिवे व्यक्तििे लिक्तखत अवुरोध गरे को पन्र ददवलभत्र ीस्तु धवी िे स्ीी कजलत ीा
अस्ीी कजलत ददवु पदनछ। सो अीलध लभत्र स्ीी कजलत प्राप्त हुव वसकेमा ीस्तु धवी िे स्ीी कजलत
प्राप्त ददव इन्कार गरे को मालववेछ। स्ीी कजलत प्राप्त वभए उपर भािामा लिवे व्यक्तििे
अदाितमा वालिस ददव सक्दछ।
ई. ीस्तु षफतान लिएको अीस्थामा ीााँकी रकम षफतान गवुन पवेुः दफा ६३६ अवुसार हायर
पर्चे ज करारको आधारभूत मूल्य भ ुिाव वहुाँदाको अीस्थामा षकस्ताको रकम भािामा
लिवे व्यक्तििे वलतरे को अीस्थामा ीस्तु धवी िे करार अन्त्य गवन सक्छ। यस्तो
अीस्थामा धवी िे हायर पर्चे ज करार अवुसार भािामा ददएको ीस्तु षफतान लिव सक्दछ।
ीस्तु षफतान लिएपलछ भािा ीापत भन्दा ीढी लिएको रकम र करार हुाँदाका ीखत कुवै
धरजटी लिएको भए सो समेत भािामा लिवे व्यक्तििाई लवजिे षफतान गवुन पदनछ।24

ङ)

हायर पर्चेज करार अन्तगनत ीस्तु लिवे व्यक्तिको कतनव्य तथा अलधकार

१. अलधकार
अ. ीस्तुको प्रयोग गवन पाउवेुः हायर पर्चे ज करारको षीशेिता वै भािामा लिवे व्यक्तिमा
करारको षीियका रपमा रहे को ीस्तुको स्ीालमत्ी हस्तान्तरण गराउवे हो। स्ीालमत्ी
24

दफा ६३६ (४) (ख) र (ग)।
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हस्तान्तरण षकस्ता रकमको भ ुिावी  भएपलछ हुवे भए तपालव भािामा लिवे व्यक्तििे
भािामा लिएको ीस्तु लवीानध रूपमा भोगर्चिव गवनसक्वे अलधकार करार िागू हुवसाथ
प्राप्त गदनछ।25
आ. ीस्तुको स्ीालमत्ी प्राप्त गवेुः हायर पर्चे ज करार अवुसारको अक्तन्तम षकस्ता रकम भ ुिावी 
गरे पलछ सो ीस्तुको स्ीालमत्ी भािामा लिवे व्यक्तिकोमा आउाँदछ। ीस्तु धवी िे सो
ीस्तुको स्ीालमत्ी लवजमा हस्तान्तरण गररददवु पदनछ।26
इ. हक तथा दाषयत्ी तेस्रो पक्षमा हस्तान्तरण गवन पाउवेुः ीस्तु धवी को स्ीी कजलत प्राप्त गरी
ीस्तु भािामा लिवे व्यक्तििे हायर पर्चे ज करार अवुसारको आफ्वो हक र दाषयत्ी तेस्रो
व्यक्तिमा हस्तान्तरण गरर लिव पाउाँछ।27
ई. करार अन्त्य गराउव पाउवेुः हायर पर्चे ज करारको षीशेिता भािामा लिवे व्यक्तििे
जुवसुकै ीखत अन्त्य गवन सक्वे हो।28 सं षहताको दफा ६३० मा करारको अीलध ीााँकी
हुाँदा कै अीलधमा ीााँकी षकस्ता रकम लतरे र29 तथा दफा ६३१ मा ीस्तु षफतान गरे र
करार अन्त्य गवन पाउवे अलधकार भािामा ीस्तु लिवे व्यक्तििाई प्रदाव गरे को छ।30
२. कतनव्य
अ. षकस्ता रकमको भ ुिावी  गवुन पवेुः दफा ६३० मा उल्िेख भए अवुसार हायर पर्चे ज
करारमा भािामा लिवे व्यक्तििे षकस्ताको रकम लतवुन पवे लवजको मुख्य कतनव्य हो।
हायर पर्चे ज करारमा उल्िेख भए अवुसारको रकम तोषकएको लमलत र तररकाबाट
ीस्तुको धवी िाई षकस्ता रकम ीुझाउवु पदनछ।
आ. ीस्तुको उक्तर्चत ममनत सम्भार र हेरषीर्चार गवुन पवेुः

हायर पर्चे ज करार अवुसार भािामा

लिवे व्यक्तििे प्राप्त गरे को ीस्तुको क्तस्थलत स्ीालमत्ी हस्तान्तरण वभएसम्म वासो सरह
हुन्छ। सो ीस्तुिाई आफ्वै ीस्तु सरह मवालसी हेर षीर्चार र सम्भार गवुन पवे कतनव्य
भािामा लिवे व्यक्तिको हो।31

25

दफा ६२७ को उपदफाको खण्ि (१) (क)।

26

दफा ६२८।

27

थप र्चर्चानको िालग मालथ उल्िेक्तखत ीस्तु धवी को कतनव्य मध्ये भािामा लिवे व्यक्तििे हक हस्तान्तरण गवन क्तस्ीकजलत मागेमा

ददवु पवे कतनव्य हेवह
नु ोस्।
28
29
30
31

दफा ६२४ (१) (घ)।

दफा ६३५ (३)।

यस ीारे मा षीस्तजत पररर्चर्चानका िालग मालथ उल्िेक्तखत हायर पर्चेज करार अन्त्य हुवे अीस्थाहरू हेवह
नु ोस्।

दफा ६२९।
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इ. ीस्तुको जावकारी धवी िाई ददवु पवेुः हायर पर्चे जमा लिएको सामावको ीास्तषीक धवी 
भािामा ददवे व्यक्ति वै हुन्छ। तसथन ीस्तुको धवी िे हायर पर्चे ज करार अवुसार भािामा
ददएको ीस्तु तथा सो ीस्तुबाट प्राप्त हुवे िाभको अीस्था कस्तो अीस्थामा छ भन्ने
षीियमा भािामा लिवे व्यक्तिसं ग जावकारी माग्वे अलधकार राख्दछ। यस्तो जावकारी
माग भएमा सोको षीीरण पन्र ददवलभत्र ीस्तु धवी िाई ददवु भािामा लिवे व्यक्तिको
कतनव्य हो।32
र्च) हायर पर्चे ज करारका षीियमा अदाितमा पवनसक्वे षीीादहरू
सामान्य अीस्थामा ीस्तु षीषक्र सम्बन्धी  करारको लवयम अवुसार लवयलमत हुवे
करारिाई हायर पर्चे जको षीशेि लवयम िागू हुवे गरी कावूव ीवाउवुको एउटा उिेश्य
उपभोििाई हुवसक्वे अवाीश्यक शोिणबाट रोक्वु पलव हो। दे ीावी  सं षहतामा पलव यो
उद्देश्यबाट ीवेको केही व्यीस्थाहरू छव्। जस्तै दफा ६२५ मा हायर पर्चे ज करारमा हुव ु
पवे आीश्यक शतनहरूको उल्िेख गररएको छ। कुवै कारणबाट उल्िेख हुव ु पवे कुवै
शतनहरू उल्िेख वभई हायर पर्चे ज करार भएकोमा भािामा लिवे व्यक्तििे त्यस्तो करार रद्द
(ररस्साइण्ि) गराउव उजुर गवन पाउवे व्यीस्था गररएको छ। कुवै शतन करारमा उल्िेख
वभएको कारणिे भािामा लिवे व्यक्तििाई प्रलतकूि असर पवे दे खेमा अदाितिे त्यस्तो करार
रद्द गवन ीा उपयुि ठहराएको अन्य कुवै आदे श जारी गवन सक्वेछ33 भन्ने व्यीस्था गररएको
छ। अदाितको यो दफा अवुसारको अलधकारक्षेत्र व्यापक रहेको छ। यसको प्रयोग गदान
उपभोििाई शोिण हुवबाट रोक्वे गरी व्यीस्था गवन आीश्यक दे क्तखन्छ। यसै गरी दफा
६३३ उपदफाका(३) िे पलव अदाितिाई व्यापक स्ीी ीेषकय अलधकार प्रदाव गरे को छ।
सामान्यतया करारको एउटा पक्षको सहमलतिे मात्र अको पक्षिे करार अवुसारको हक ीा
दाषयत्ी हस्तान्त्तरण गवन सक्दछ। तर हायर पर्चे ज करारका हकमा मवालसी कारण ीाहे क
भािामा लिवे व्यक्तिको हक तथा दाषयत्ी हस्तान्तरण गवन भािामा लिवे व्यक्तििे सहमलत
मागेमा ीस्तुको धवी िे इन्कार गवन वसक्वे जस्तो दे क्तखन्छ। सहमलतको िालग लिक्तखत रपमा
लवीेदव ददएमा पन्र ददवलभत्र असहमलतको जावकारी ददएमा ीा कुवै जावकारी समेतिाई
असहमलत ददएको मावी  त्यस्तो इन्कारी बदर गराउव पैँ ती स ददवलभत्र अदाितमा वालिस गवन
पाउवे व्यीस्था गररएको छ। अदाितिे त्यस्तो इन्कारी मवालसब वभएको आदे श ददव सक्वे
तथा त्यस्तो आदे श गरे मा ीस्तु धवी बाट भािामा लिवे व्यक्तििे हक तथा दाषयत्ी हस्तान्तरण

32
33

दफा ६३५।

दफा ६२५ उपदफा (३)।
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गवन स्ीी कजलत प्राप्त गरे को मालवन्छ। अदाितिे इन्कारी मवालसी हो ीा होइव भन्ने लवणनयमा
पुग्दा तेस्रो पक्षिे ीस्तु धवी  प्रलतको दाषयत्ी लवीानह गवन सक्वे क्षमता भएको ीा वभएको
तथा भािामा सामाव लिवे व्यक्तििाई इन्कारीबाट पवन सक्वे मकान समेतिाई षीर्चार गवुन पवे
दे क्तखन्छ।
५. लिज करारुः
क) लिज करारको पररभािा
दे ीावी  सं षहताको दफा ६१० मा लिज करारको सामान्य पररभािा गररएको छ। सो
दफाको उपदफा (१) मा, "कुवै व्यक्तििे आफ्वो हक र स्ीालमत्ीमा रहेको कुवै ीस्तु
अको व्यक्तििाई लवयलमत बहाि पाउवे शतनमा कुवै लवक्तित अीलधका िालग भोगर्चिव गवन र
त्यसबाट प्राप्त हुवे िाभ प्रयोग गवन ददवे गरी करार भएकोमा लिज करार भएको
मालववेछ।" भन्ने उल्िेख गररएको छ। यस उपदफाको स्पष्टी करणिे ीस्तुको पररभािा
गरे को छ। उि पररभािा अवुसार ''ीस्तु'' भन्नािे वमालसकव उपभोग, भोगर्चिव ीा प्रयोग
गरी िाभ लिव सषकवे कुवै पलव सम्पक्तत्त सम्झवु पछन। यस पररभािा अवुसार घर जग्गा
जस्ता अर्चि सम्पक्तत्त लिज करारको प्रयोजवका लवलमत्त ीस्तु मालवन्छ। भोगर्चिव गदान वष्ट
हुवे ीा उपभोग्य ीस्तुिाई लिजमा ददव सषकवे छै व34 भन्ने व्यीस्था भएकािे यस्ता ीस्तु
लिज करारको षीिय हुव सक्दै वव्। सीारी साधव तथा औद्योलगक मेलसवरीका सामाव भवे
्
लिजमा लिव ददव सषकवे सामाव हुव।
ख) घर भािाको हकमा षीशेि व्यीस्था िागू हुवे
सं षहताको दफा ६२२ मा घर ीहाि सम्बन्धमा लिज करारको व्यीस्था िागू हुवे
वभई भाग ४ को पररच्छे द ९ मा व्यीस्था भएका घर ीहाि सम्बन्धी  व्यीस्था िागू हुवे
कुरा उल्िेख गररएको छ। सामान्य दृषष्टबाट हेदान घर जग्गाको लिज र घरभािाको पररभािा
एउटै षकलसमको दे क्तखन्छ।यी  दुईीटाको फरकका षीियमा सं षहतामा स्पष्ट लसमांकव गररएको
दे क्तखदै व। घर भािा र लिजिाई सामान्य अथनमा छु ट्याउाँदा पाररीाररक ीसोीासको लवलमत्त
उपयोग गवे प्रयोजवको िालग घर जग्गा भािामा लिवे कायनिाई घर ीहाि र व्यापाररक
प्रयोजवका लवलमत्त भािामा लिवे कायनिाई लिज भवी  अथन गवुन पवे दे क्तखन्छ।
ग) लिजदाताको कतनव्युः

दफा २१० (३)।

34
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अ) भोग र्चिवका िालग उपयुि ीस्तु हस्तान्तरण गवेुः दफा ६१०को उपदफा (२) िे
लिज करार अन्तगनत लिजदाता (िेस्सर) को लिजप्राप्तकतान (िेस्सी ) का तफन िक्तक्षत
अलधकारहरू उल्िेख गररएको छ। करारमा लवम्व षीियहरूमा कुवै कुरा उल्िेख
वभएमा पलव िेस्सरका यी  कतनव्यहरू कावूव अवुसार स्ीतुः लसजनवा हुन्छव्। िेस्सरिे
िेस्सी िाई दे हायको कुरा सुलवक्तित गराउवु पवे लवजको मुख्य कतनव्य हो। करारमा
अन्यथा उल्िेख भएका अीस्थमा भवे सोही व्यीस्थाहरू िागू हुव सक्दछव्।
 करारको ीस्तु करार बमोक्तजम भोगर्चिवका िालग हस्तान्तरण गवे,
 हस्तान्तरण गरे को ीस्तु हस्तान्तरण गदानका बखत भोगर्चिव ीा प्रयोग गवन सषकवे
गरी र्चािू हाितमा राख्ने,
 हस्तान्तरण भएको ीस्तु शाक्तन्तपूीक
न तथा लवीानध रूपमा भोगर्चिव ीा प्रयोग गवन
सषकवे व्यीस्था गवे।
आ) लिजमा ददएको ीस्तु ममनत सम्भार गवुन पवे:

लिजमा ददएको ीस्तुको ममनत सम्भार

कसिे गवे भन्ने कुरा करारमा उल्िेख गवन सषकन्छ। सो षीिय करारमा उल्िेख
वभएको अीस्थामा भवे ममनत सम्भार गवुन पवे कतनव्य लिजदाताको हुवे कुरा दफा ६१३
मा उल्िेख गररएको छ। लिजमा लिएको सम्पक्तत्त तत्काि ममनत वगरी प्रयोग गवन
वसषकवे भएमा भवे लिज प्राप्तकतानिे लिजदातािाई सो व्यहोरा जावकारी गराई आफैिे
ममनत सम्भार गवन सक्दछ। यस्तो रकम लिजदातािे शोधभवान गरी ददवु पदनछ ीा लिज
ीहािमा समायोजव गररददवु पछन।
इ) ीस्तु उपयोग योग्य अीस्थामा ल्याउवु पवे: लिजमा लिएको ीस्तु ीा त्यसको अं श कुवै
कारणबाट वोक्साव भई ीा कसै िे क्तखर्चोिा गरे का कारण लिज प्राप्तकतानिे उपयोग गवन
वपाएमा सो ीस्तु पूी न अीस्थामा ल्याउव ममनत सम्भार तथा कावूवी  उपर्चार लिजदातािे
गवुन पदनछ। दफा ६१४को उपदफा (२) बमोक्तजम सो कायन पन्र ददवलभत्र पूरा गवुन पवे
कुरा उल्िेख गरे को छ।
घ) लिजदाताको अलधकार:
अ. लिज ीहाि प्राप्त गवे: लिज करार अन्तगनतको लिजदाताको महत्ीपूणन अलधकार लिज
ीहाि पाउवे हो। करारमा उल्िेक्तखत समयमा र तररकाबाट लवजिे ीहाि पाउदाँछ।
करारमा भािा ीुझाउवे शतन उल्िेख भएकोमा सोही समय र तररकाबाट भािा रकम
ीुझाउवु पदनछ। करारमा त्यस्तो व्यहोरा उल्िे ख वभएका अीस्थामा भािा ीुझाउवे
सम्बन्धी  लवयम दफा ६१६ मा उल्िेख गररएको छ। र्चि सम्पक्तत्त भए प्रत्येक मषहवाको
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भोलिपल्ट‚ खेती  गवे तथा घर ीवाउवे जस्ता प्रयोजवको लवलमत लिएको जग्गा भए प्रत्येक
आलथनक ीिन अन्त्य भएको पन्र ददवलभत्र र अन्य ीस्तु भए प्रत्येक मषहवा अन्त्य भएको
एक सातालभत्र लिव ीहाि ीुझाउवु पदनछ।
आ. लिजमा लिएको ीस्तु षफतान प्राप्त गवे: कुवै पलव कारणबाट लिज करार अन्त्य भएका
अीस्थामा सो करारको ीस्तु लिज प्राप्तकतानबाट लिजदातामा षफतान आउवु पदनछ। लिज
प्राप्तकतानिे करार अन्त्य भएको पैती स ददवलभत्र सामाव षफतान गवुन पवे व्यीस्था दफा
६१९ िे गरे को छ। अर्चि ीस्तु भएमा भवे करार अन्त्य भएको पैती स ददवलभत्र
लिजदाताको सो सम्पक्तत्त मालथ भोगर्चिवको हक कायम हुन्छ। ीस्तुको स्ीालमत्ी भवे
जषहिे पलव लिजदातामा वै रहेको हुन्छ।
इ. लिज करार अन्त्य गवन सक्वे: दफा ६२१ को उपदफा (१) िे लिजदातािे करार अन्त्य
गवन सक्वे अीस्थाहरू उल्िेख गरे को छ। लिज प्राप्त कतानिे ीहाि ीुझाउवु पवे लमलत
पलछको ९० ददव सम्म ीहाि वीुझाएमा, लिजको उद्देश्य षीीरीत प्रयोग गरे मा‚ ीस्तुमा
भएको हालव वोक्सावी  आदद जावकारी वगराएमा तथा लिज दाताको स्ीी कजलत षीवा तेस्रो
पक्षिाई सी लिजमा ददएमा लिजदातािे लिव करार अन्त्य गवन पाउाँदछ।
ई. क्षलतपूलतन भराई लिव पाउवे: लिज प्राप्तकतानिे लिजमा लिएको ीस्तुको प्रकजलत अवुसार
पयानप्त सुरक्षाका उपायहरू अीिम्ीव गरी प्रयोग गवुन पदनछ। प्रयोगमा भएको असाीधावी 
ीा हेिर्चक्रयाइबाट ीस्तु वष्ट भएमा ीा मूल्य कम भएमा लिजदातािे लिज प्राप्तकतानबाट
क्षलतपूलतन भराई लिव पाउवे व्यीस्था दफा ६१५ िे गरे को छ। तर षीपद् (फोसन मेजर)
को कारणबाट हालव वोक्सावी  भएमा लिज प्राप्तकतान जीाफदे ही हुदैव।
ङ) लिजप्राप्तकतान व्यक्तिको कतनव्य
दे ीावी  सं षहताका षीलभन्न दफाहरूको व्यीस्था अवुसार लिजमा लिवे व्यक्तिका
लवम्वावुसारका कतनव्यहरू छव्:
अ. लिजमा लिएको ीस्तु असि लवयतबाट प्रयोग गवुन पवेुः लिजमा ीस्तु लिएको व्यक्तििे सो
ीस्तु आफ्वै सम्पक्तत्त सरह असि लवयतिे षीीेकपूणन ढं गाबाट लिजको उद्देश्य अवुरप
प्रयोग गवुन पदनछ।35

दफा ६१२।

35
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आ. लिजमा लिएको ीस्तुको स्ीरप पररीतनव गवन वहुवुःे लिजप्राप्त कतानिे लिजीस्तु धवी को
स्ीी कजलत षीवा लिजमा लिएको ीस्तुको मजलिक स्ीरपको पररीतनव हुाँदैव। तर आीश्यक
ममनत सम्भार तथा क्तजणोद्वारसम्म गवन सषकन्छ।36
इ. लिजमा लिएको ीस्तुको ममनत सम्भार गवुन पवेुः करारमा लिजप्राप्तकतानिे लिजमा लिएको
ीस्तु ममनत सम्भार गवुन पवे व्यहोरा उल्िेख भएको अीस्थामा मात्र ममनत सम्भार गवुन
पवे कतनव्य लिजप्राप्त कतानको हुन्छ। करारमा यस षीियमा केही उल्िे ख वभएको
अीस्थामा भवे ममनत सम्भार गवे प्राथलमक दाषयत्ी लिजदाताको हो।37
ई. ीस्तु उपयोग योग्य वभएमा लिजदातािाई जावकारी गराउवु पवेुः लिजमा लिएको ीस्तु
पूणन रपमा ीा त्यसको केही अं श कुवै कारणबाट हालव वोक्सावी  भएमा ीा कुवै
कारणिे भोगर्चिव ीा प्रयोगयोग्य वभएमा त्यसको जावकारी तुरन्त लिजदातािाई
लिजप्राप्तकतानिे गराउवु पदनछ।त्यसै गरी सो ीस्तु उपर कसै िे कुवै दाीी  ीा क्तखर्चोिा
गरे मा समेत लिजदातािाई जावकारी गराउवु पदनछ।38
उ. हालव वोक्सावी  हुवबाट ीर्चाई ीस्तु प्रयोग गवुन पवेुः लिजमा लिएको ीस्तु हालव वोक्सावी 
हुवबाट ीर्चाउव पयानप्त सुरक्षाका उपायहरू अपवाएर भोगर्चिव गवुन पवे लिजप्राप्त
कतानको कतनव्य हो। पयानप्त सुरक्षाका उपायहरू अीिम्ीव वगरी ीस्तु प्रयोग गरे का
कारणबाट हुव गएको हालव वोक्सावी को क्तजम्मेीारी लिजप्राप्तकतानको हुन्छ।39
ऊ. लिजीहाि भ ुिावी  गवुन पवेुः लिजमा लिएको ीस्तु ीापतको लिज रकम समयमा भ ुिावी 
गवुन लिजप्राप्त कतानको प्राथलमक कतनव्य हो।40
र्च) लिजप्राप्तकतानको अलधकार:
अ. लिज ीहाि घटाउव पाउवे: सं षहताको दफा ६१६ को उपदफा (३) िे लिजमा लिएको
सम्पक्तत्तमा तेस्रो पक्षिे क्तखर्चोिा गरी लिज प्राप्तकतानिाई सो ीस्तुको कुवै अं श पूणन रूपमा
भोगर्चिव गवन बाट रोक िगाएमा हुवे पररणाम उल्िेख गररएको छ। यस्तो अीस्थामा
लिजप्राप्तकतानिे आफूिे प्रयोग गवन वपाएको ीस्तुको अं शका आधारमा समावुपालतक
रपमा ीहाि घटाउव सक्वे अलधकार ददएको दे क्तखन्छ।

36

दफा ६११।

37
38
39
40

दफा ६१३।

दफा ६१४।

दफा ६१५।

दफा ६१६।

करार सम्बन्धी  वीी व व्यीस्थाहरुः हायर पर्चेज र लिज करार | 173

आ. लिजमा लिएको ीस्तु प्रयोग गवे: लिजप्राप्तकतानको मुख्य अलधकार लिजको ीस्तु प्रयोग
गवन पाउवे हो। प्रयोग गवन सषकवे अीस्थामा रहे को तथा शाक्तन्तपूणन रपमा प्रयोग गवन
सषकवे ीस्तु लिजदातािे लिज प्राप्तकतानिाई हस्तान्तरण गवुन पदनछ।
इ. लिज करार अन्त्य गवन सक्वे: दफा ६२१ को उपदफा (२) मा लिजप्राप्तकतानिे लिज
करार अन्त्य गवन पाउवे अीस्था उल्िेख गररएको छ। सो व्यीस्था अवुसार जुव
उद्देश्यिे ीस्तु लिजमा लिएको हो सो उद्देश्यको िालग ीस्तु भोग र्चिव ीा उपभोग गवन
वसषकवे भएमा‚ लिजदातािे ममनत सम्भारको रकम शोधभवान ीा ीहािमा समायोजव गरर
वददएमा तथा ीस्तु आक्ताँ शक रपमा वोक्साव भएमा ीा उपभोग गवन वपाएका अीस्थामा
भािा घटाई वददएमा लिजप्राप्तकतानिे करार अन्त्य गवन पाउाँदछ।
छ) लिज करार ीहाि रहवे अीलध
सामान्यतया लिज करारको अीलध करारका पक्षहरूिे लवधानरण गरे बमोक्तजम हुवे
हो। तर कलतपय अीस्थामा कावूविे करारको अलधकतम अीलध लवधानरण गरे को हुन्छ।
त्यस्तो अीस्थामा पक्षहरूिे धे रै अीलधसम्म करार ीहाि रहवे कुरा उल्िेख गरे को भएपलव
कावूविे तोके भन्दा ीढी अीलधका हकमा अदाितिे त्यस्ता करार ीहाि गराउाँदैव।
सं षहतामा लिज करारको षीिय ीस्तुका आधारमा दे हाय बमोक्तजम अलधकतम अीलध तोषकएको
छ:41


घर लवमानण गवन लिइएको घरजग्गा ीा घर लवमानण भई भोगर्चिवमा रहेको घरजग्गा
भए पैंती स ीिन,



सुषीधाभार (सलभनच्यूिस्) को प्रयोजवको िालग लिइएको जग्गा भए पैँ ती स ीिन,



औद्योलगक सं रर्चवा ीा सिक, वहर, षीद्युत ् उत्पादव जस्ता पूीानधार सं रर्चवा लवमानण,
षीकास तथा सञ्चािवका िालग लिइएको जग्गा भए र्चािीस ीिन,



खेती  गवे जग्गा भए बी स ीिन,



मालथ उल्िेक्तखत प्रयोजव ीाहे क अन्य प्रयोजवको िालग लिइएको घरजग्गा भए
उन्नाईस ीिन,

41



सीारी साधव भए पन्र ीिन,



सीारी साधव बाहेकका अन्य याक्तन्त्रक उपकरण भए पन्र ीिन,



प्रकरण ६ ीा ७ मा िेक्तखए बाहेकका अन्य उपकरण भए पन्र ीिन,

दफा ६१५ उपदफा (१)।
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घरपािुीा जवाीर भए दश ीिन,



यस दफामा िेक्तखएदे क्तख बाहेकका अन्य ीस्तु भए त्यस्तो ीस्तुको आयु तथा प्रकजलत
हेरी दश ीिन।

ज) ीहािमा लिवे अलधकतम अीलध षीस्तार हुवसक्वेुः
षीधाषयकािे षीलभन्न षकलसमका सम्पक्तत्तहरूका सम्बन्धमा गररवे करारको अीलध
उल्िेख गरे को भए पलव पक्षको सहमलतबाट करारको अीलध समाप्त हुव ु भन्दा पषहिे वै
करारको अीलध षीस्तार गवन सक्दछव्।42
६) हायर पर्चे ज र लिज करारमा फरक तथा अन्तरसम्बन्ध
हायर पजे ज र लिज करार दुीैमा एउटाको स्ीालमत्ीमा भएको सम्पक्तत्त अको व्यक्तििे प्रयोग
गवे व्यीस्था हुन्छ। यसै गरी समान्तया मालसक रपमा सम्पक्तत्तको मालिकिाई सम्पक्तत्त
प्रयोगकतानिे रकम भ ुिावी  गवे अीस्था पलव रहेको हुन्छ। यी  दृषष्टकोणबाट दुईीटा करारमा
समावता दे क्तखए तापलव आधारभूत रपमा वै हायर पर्चे ज र लिज करारहरू फरक छव्। यी  दुई
कराहरूमा लवम्व अवुसारको फरक दे ख्न सषकन्छ:
(क) हायर पजेज करारको उद्देश्य ीस्तुको स्ीालमत्ी प्रयोग गवे व्यक्तिमा हस्तान्तरण गवुन हो।
सो हस्तान्तरणिाई पलछ साररवे भएपलव हायरपर्चे जमा ीस्तु लिवे व्यक्तििे स्ीालमत्ी पाउवे
व्यीस्था हुन्छ। लिज करारको उद्देश्य भवेको ीस्तु प्रयोग गरे पलछ अक्तन्तममा धवी िाई
षफतान ददवे हो।
(ख) लिज करार र्चि ीा अर्चि दुीै षकलसमका ीस्तुमा हुवसक्दछ। उपभोग गदान वालसवे ीा
सषकवे षकलसमका र्चि ीस्तु मात्र लिजमा लिव ददव लमल्दै व। हायर पर्चे जमा भवे र्चि
सम्पक्तत्त मात्र लिव ददव सषकन्छ। उपयोग गदान वालसवे ीस्तु पलव हायर पर्चे जमा लिव
लमल्दै व।
(ग)

लिज करारमा पलव लिजको सम्पक्तत्त लिजको अीलध समाप्त हुवे अीस्थामा ीा सो भन्दा
पषहिे पलव दुीै पक्षको सहमलत अवुसार लिजमा लिवे व्यक्तििाई हस्तान्तरण गवन सषकवे
प्राीधाव रहे को हुव सक्दछ। सम्पक्तत्त हस्तान्तरणमा दुीै पक्षको सहमलत आीश्यक हुवे
शतनका कारण लिजमा लिवे व्यक्तििे सम्पक्तत्तमा हक कायम गराउव पाउवे अलधकारको
लसजनवा गरे को मान्न लमल्दै व। हायर पर्चे ज करारमा भवे करारका शतन अवुसार अक्तन्तम
षकस्ताको रकम लतरे का अीस्थामा ीस्तुको स्ीालमत्ी भािामा लिवे व्यक्तिमा सदनछ।

42

दफा ६१७ को उपदफा (२) र (३)।
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धवी िे आीश्यक पूी न शतन पूरा गरी हस्तान्तरण वगरी ददएमा अदाितबाट हस्तान्तरण
गराई पाउवे अलधकार हुन्छ।
(घ) दफा ६२४ को उपदफा (२)

िे हायर पर्चे ज करार लिक्तखत रपमा गवुन पवे कुरा

अलवीायन गरे को छ। लिक्तखत रपमा वभएको हायर पर्चे ज करारिाई अदाितबाट
कायानन्ीयव गराउव सषकाँदै व। दफा ६२० अवुसार अर्चि सम्पक्तत्तको लिज करार लिक्तखत
रपमा हुव ु पदनछ। अर्चि सम्पक्तत्तको लिजको अीलध दश ीिन भन्दा ीढी अीलधको भए सो
लिखतिाई कावूव बमोक्तजम अलधकार प्राप्त लवकायमा दतान समेत गराउवु पदनछ। र्चि
सम्पक्तत्तको लिज भवे लिखत वभईकव पलव हुव सक्वे दे क्तखन्छ।
हायर पर्चे ज करारका षीियमा वागररक ीा गैर वागररकका षीर्चमा कुवै भेद गररएको

(ङ)

छै व। तर वेपाि लभत्र अर्चि सम्पक्तत्तको स्ीालमत्ी प्राप्त गवन वसक्वे व्यक्तििाई खेती , घर
लवमानण ीा घरजग्गा षीकास गवे प्रयोजवका िालग अर्चि सम्पक्तत्त लिजमा ददव वेपाि
सरकारको पूी न स्ीी कजलत आीश्यक पदनछ।43
(र्च)कर प्रयोजवको लवलमत्त षहसाी गदान हायर पर्चे जको षकस्ता रकम सामाव लिवेिे खर्चनका
रपमा िेख्न पाउाँदछ तथा लिज करारमा लिजमा लिवेिे लतरे को भािा रकम खर्चन िेख्न
पाउाँदछ। हायर पर्चे जमा ीस्तु भािामा लिवे व्यक्तििे ह्रास कषट्ट खर्चन िेख्न पाउाँदछ तर
लिजमा लिएको ीस्तुको ह्रास कषट्ट खर्चन ीस्तु धवी िे िे ख्न पाउाँदछ। ीस्तु भािामा लिवेिे
पाउाँदैव।44
७) लवष्किन
हायर पर्चे ज र लिज करार हाम्रो व्यीहारमा वयााँ कुरा होइवव्। व्यीहारमा यी  व्यीस्थाहरू
प्रयोगमा आईसकेका छव्। मजजुदा करार कावूवमा यी  करार सम्बन्धी  छु ट्टै व्यीस्था वभएका
कारण यी  षीियहरू पलव सामान्य लवयमहरू अवुसार लवयलमत गररन्छ। दे ीावी  सं षहतामा लिज र
हायर पर्चे ज करारिाई छु ट्टा छु ट्टै करार मावी  षीशेि व्यीस्था गररएकािे अदाितमा पवे षीीाद
समाधावका क्रममा उि षीशेि व्यीस्थाहरूको व्याख्या र षीश्लेिण आीश्यक हुन्छ। षीशेि
व्यीस्थािे वसमेटेका अीस्थामा भवे करार कावूवका सामान्य लवयमहरूबाट वै षीीादको लवरपण
गवुन पवे हुन्छ। खासगरी हायर पर्चे ज करारका षीियमा अदाितबाट तत्कािै षीशेि प्रकजलतका
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दफा ६२० को उपदफा (३)।
माववी य न्यायाधी श अलवि कुमार लसन्हािे राषिय न्याषयक प्रलतष्ठावद्बारा आयोक्तजत फजजदारी सं षहता तथा दे ीावी  सं षहताको

प्रक्तशक्षक प्रक्तशक्षण कायनकमको सत्र सहजी करणको क्रममा भएको पाीरप्ीाईन्ट प्रस्तुलतमा उल्िेख भए अवुसार।
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आदे शहरू समेत जारी गवुन पवे षीधाषयकी व्यीस्था छ। यस्ता षीीादमा उपभोिा सं रक्षण गवे
तफन िक्तक्षत कावूवी  व्यीस्थाहरूको षीश्लेिण गवे तफन सं ीेदवशी ि हुव आीश्यक दे क्तखन्छ।

सम्पत्ति सम्बन्धी नवीन प्रावधानहरु: गुठी, फलोपभोग तथा सुववधाभार
- श्रीकृष्ण मुल्मी
1. ववषय प्रवेश
इततहासलाई केलाएर हे र्ाा मानव जीवनको आतथाक तथा सामात्तजक है तसयत जग्गा
जमीनसँग जोतिएको पाइन्छ। नेपालमा अवहले पतन मातनससँग भएको जग्गा जमीनले सामात्तजक
प्रततष्ठा र राजनीततक शत्ति तनधाारणमा महत्वपूणा भूतमका खेलेको छ। तसथा सम्पत्ति सम्बन्धी
अतधकारलाई मौतलक हकको रुपमा स्वीकार गररएको छ। सं वत २०७२ सालको नेपालको
सं ववधानको धारा २५ ले प्रत्येक नागररकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आजान गने, भोग
गने, बेचतबखन गने, व्यावसावयक लाभ प्राप्त गने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गने सम्पत्ति
सम्बन्धी अतधकारलाई मौतलक हकको रुपमा सुतनत्तित गरे को छ। सम्पत्ति सम्बन्धी अतधकार
ु ी ऐनका सम्बत्तन्धत महलहरु, नागररक अतधकार ऐन, २०१२, भूतम
सुतनत्तितताका लातग मुलक
सम्बन्धी ऐन, २०२१, जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९, गुठी सं स्थान ऐन, २०३३ आदर् रहेका
छन्। आगामी भाद्र १ र्े त्तख लागू हुने गरी सम्पत्ति सम्बन्धी अतधकारलाई व्यवत्तस्थत गराउनका
ु ी र्े वानी (सं वहता) ऐन, २०७४ ले नागररक अतधकारको रुपमा सम्पत्ति सम्बन्धी
लातग मुलक
हक,1 सम्पत्ति सम्बन्धी सामान्य व्यवस्था,2 स्वातमत्व र भोगातधकार सम्बन्धी व्यवस्था,3 सम्पत्तिको
उपभोग सम्बन्धी व्यवस्था,4 जग्गा आवार्, भोगचलन तथा र्ताा सम्बन्धी व्यवस्था, 5 सरकारी,
सावाजतनक तथा सामुर्ावयक सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था6 गरे का छन्। ती व्यवस्थाहरु केही नयाँ
व्यवस्थाका रुपमा रहे का छन् भने केही व्यवस्थाहरु अन्य कानूनहरुमा छररएर रहेका
व्यवस्थाहरुको सं वहताकरण

हो।

र्े वानी सं वहताको र्फा २५५ ले स्वातमत्वको आधारमा

गररएको सम्पत्तिको वगीकरणमा सम्पत्तिको एक प्रकारको रुपमा गुठीको सम्पत्तिलाई समेटेको
छ। तर र्े वानी सं वहताले गुठी सम्बन्धी छु ट्टै व्यवस्था गरी ट्रष्ट  सम्बन्धी अवधारणालाई अगाति
ल्याएको छ।


1
2
3
4
5
6

तनर्े शक, राविय न्यावयक प्रततष्ठान।

ु ी र्े वानी (सं वहता) ऐन, २०७४, भाग १, पररच्छे र् ३।
मुलक
ऐजन‚ भाग ४, पररच्छे र् १।

ऐजन‚ भाग ४, पररच्छे र् २।

ऐजन‚ भाग ४, पररच्छे र् ३।

ऐजन‚ भाग ४, पररच्छे र् ४।

ऐजन‚ भाग ४, पररच्छे र् ५।
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यस सं वहताले गरे का नयाँ व्यवस्थाहरुमध्ये फलोपभोग सम्बन्धी व्यवस्था पतन एक हो।
आफ्नो हकको सम्पत्तिको स्वातमत्व हस्तान्तरण ववना नै अको व्यत्तिले त्यस्तो सम्पत्तिबाट आजान
हुने प्रततफल वा लाभ प्राप्त गने व्यवस्था र्े वानी कानूनको महत्वपूणा पक्ष हो र यसको नेपालमा
पतन कुनै न कुनै रुपमा यर्ाकर्ा प्रयोग हुने गरे को पाइन्छ। तथावप त्यसको कानूनी र सं स्थागत
व्यवस्था नेपाली ववतधशास्त्रमा भएको नर्े त्तखँर्ा तत्सम्बन्धी आवयकयक कानूनी व्यवस्था र्े वानी
सं वहताले गरे को पाइन्छ। फलोपभोगको व्यवस्थाबाट कसै ले आफ्नो हक र स्वातमत्वको सम्पत्ति
तनधााररत अवतधसम्म अको व्यत्तिलाई भोगचलन गना दर्न सवकने हुनाले यसबाट सम्पत्तिको
अतधकतम पररचालन भई त्यसबाट आतथाक गततववतध वृवि हुन सक्छ।
त्यस्तै नयाँ व्यवस्थाको रुपमा सुववधाभार सम्बन्धी व्यवस्था पतन एक

हो। तनजी

सम्पत्तिको उपभोगको सन्र्भामा सत्तन्धसपान सम्बन्धी मान्यता नेपाली समाजमा नयाँ नभए तापतन
ु ी ऐन, घर बनाउनेको महल तथा
यसको प्रयोजन अत्यन्त सीतमत रहेको छ। सुववधाभार मुलक
जग्गा आवार् गनेको महलको केही व्यवस्थासँग तमल्ने भए पतन ती व्यवस्थालाई र्े वानी सं वहतामा
ु मा रहे को सुववधाभार वा भारतमा भएको Easement
ववस्तृत रुपले राखेको पाइन्छ। अन्य मुलक
को मान्यतालाई सत्तन्धसपानले नसमेट्ने भएको हुनाले नेपाली र्े वानी सं वहतामा सुववधाभार सम्बन्धी
व्यवस्था छु ट्टै गररएको हो।
ु ी ऐनको गुठीको महल, गुठी सं स्थान ऐन, २०३३ मा
प्रस्तुत ले खमा परम्परागत मुलक
ु ी र्े वानी (सं वहता) ऐन, २०७४7 मा
भएको व्यवस्थाभन्र्ा फरक रुपमा व्यवस्था गररएको मुलक
भएको गुठी सम्बन्धी व्यवस्था, नयाँ व्यवस्थाको रुपमा आएको फलोपभोग र सुववधाभार सम्बन्धी
व्यवस्थाहरुको ववतभन्न पक्षहरुलाई छलफल गने प्रयास गररएको छ ।
2. गुठी
वास्तवमा गुठी धातमाक आस्थाका आधारमा ववकास भएको नेपालको मौतलक अवधारणा
हो। नेपालमा ववतभन्न मठ मत्तन्र्रको तनमााण गना, त्यसको पूजा आजा चलाउन,

ववतभन्न

सांस्कृततक पवा जात्राहरू सं चालन गना, सावाजतनक महत्वका धमाशाला, पाटी पौवा, बाटो, घाट,
चौतारा बनाउन र त्यसको सं रक्षण गनाका लातग र्ाताहरूले तनत्तित आयस्रोत हुने वकतसमको
जग्गा जमीन प्रर्ान गरी गुठी राखेको पाइन्छ। त्यस्तो जग्गा जतमनको आयस्ताबाट पूजाआजाका
साथै जात्रा पवा सञ्चालन गरी सावाजतनक सम्पर्ाको सं रक्षण र सम्बधान हुँर्ै आएको पतन
र्े त्तखन्छ।

7

यसपतछ सुववधाका लातग सं वहता वा र्े वानी सं वहता भतनएको छ .
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गुठी राख्ने प्रचलनको शुरुवात कवहले र्ेत्तख भयो भन्ने यवकन गना नसवकए पतन तलच्छवव
ु ारायणको त्तशलालेखमा पुण्यवृविका कारण वा पुनजन्म
राजा मानर्े वको सं वत् ३८३ को चाँगन
ु ारायण मत्तन्र्र स्थापना गरी पूजाआजाको व्यवस्था तमलाएको पाइन्छ। यसरी हेर्ाा
सुधाना चाँगन
तलच्छववकालर्े त्तख नै शुरु भएको भन्ने सन्र्भाहरु त्यस ताकाका तलत्तखत ग्रन्थहरु भेट्टाउन
सवकन्छ।8 त्यसै गरी गुठी राख्ने व्यवस्था मल्लकालमा पतन तथयो। मल्लकालका राजा जयतसँह
मल्लको पालामा बुल्हु र्े श (हालको लतलतपुरत्तस्थत चापागाउँ नत्तजक) पशुपततको नाममा चढाएको
कुरा राजा जयप्रकाश मल्लले पशुपतत मत्तन्र्र तथा पाटन र्रवारको मूलचोकमा टाँसेको वव. सं .
१८१७ को ताम्रपत्रमा उल्ले ख गरे को पाइन्छ।9 पतछ शाहकालमा भने गुठी व्यवस्थापनका
लातग सं स्थागत ववकास भएको पाइन्छ। राम शाहको पालामा अं ग पूरा गरी गुठी राख्नुपछा भन्ने
दृवष्ट कोण ववकास भएको तथयो। नेपालको एकीकरणपिात पृथ्वीनारायण शाहले र्ोलखामा
तुलाराम पाण्िेलाई पठाई त्यहाँको अगातिको ववताा‚ गुठी‚ तथततको बन्र्ोबस्त गराई गुठीहरुको
सं रक्षणको नीतत तलएका तथए।10 शाहकालमा नै गुठी सम्बन्धी ऐन कानूनको तनमााण भई गुठी
सम्बन्धी कानून तलवपवि भएको हो। वव. सं . १९१० भन्र्ा अगाति पतन गुठी मास्नेलाई किा
ु ववक्रम शाहका अतभले खहरुमा
सजायको व्यवस्था तथयो। वव. सं . १८५६ को श्री ५ गीवाणायि
गुठी मास्नेलाई जातभातअनुसार अपराध हेरी ऐनसवालबमोत्तजम सजाय दर्इने व्यवस्था गरे को
पाइन्छ। वव. सं . १९१० भन्र्ा अगाति भारतका ववतभन्न धातमाक स्थानमा गई गुठी राख्ने चलन
ु ी ऐन‚ १९१० लागू भएपतछ त्यस प्रकारको काया तनरुत्सावहत भई वव. सं .
रहेकोमा मुलक
१९४३‚ १९५४‚ १९६१ र १९९२ को ऐन तथा सवालहरुले स्वर्े शमा नै सर्ावता गुठी
स्थापना गने वातावरण तयार भएको हो। साथसाथै शाहकालमा गुठी सं चालन‚ तनयमन र सम्पतत
ु ी ऐन गुठीको महल
लगायतका जग्गाहरु बन्र्ोबस्तका लातग अड्डाहरुको व्यवस्था गररयो। मुलक
ु ी
र गुठी सं स्थान ऐन‚ २०३३ नेपालको हाल गुठी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हो। हालको मुलक
ऐनमा भएको गुठी सम्बन्धी व्यवस्था प्रततस्थापन हुने गरी र्े वानी सं वहताले गुठी सम्बन्धी नयाँ
व्यवस्था गरे को छ ।

8
9
10

राजु कुमार खततविा‚ नेपालमा गुठी सम्बन्धी व्यवस्था‚ प्रततवार्न‚ वषा ४‚ अंक १‚ पृष्ठ ११८।

ऐजन‚।

ऐजन‚।
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२.१ गुठीको पररभाषा
र्े वानी सं वहताले गुठीको पररभाषालाई अतलकतत फरक ढङ्गले गरे को छ। कसै ले
आफ्नो हक, भोग र स्वातमत्वको सम्पत्ति वहतग्राहीको लातग अरु कसै बाट सञ्चालन र
व्यवस्थापन गने गरी आवयकयक बन्र्ोबस्त गरे मा गुठी स्थापना गरे को मातनने भन्ने वहसावले
पररभाषा गरे को छ।11 तसथा गुठी भन्नाले अकााको काम गनाको लातग भएको तत्रपक्षीय
कानूनी सम्बन्ध हो जसमा गुठी सं स्थापकले अकााको लाभका लातग कसै लाई आफ्नो
सम्पत्ति हस्तान्तरण गरे को हुन्छ। गुठीमा खासगरी तीन पक्षहरु गुठी सं स्थापक, गुठी
सं चालक र वहतग्राही रहे का हुन्छन्।
२.२ गुठीको बन्र्ोबस्त तथा उद्देयकयहरु
र्े वानी सं वहताले गरे को गुठी सम्बन्धी व्यवस्था आधुतनक र अन्य र्े शमा भएको
ट्रष्ट को अवधारणालाई आत्मसात गरे को पाइन्छ। तसतभल ल प्रणालीमा ववगतमा गुठीको
मान्यता नभएकोले अन्य ववकल्प खोज्र्ा Special Guardianship को रुपमा ववकास हुँर्ै
यसको प्रयोग भएको पाइन्छ । गुठी सम्बन्धी कानून कम्पनी कानूनभन्र्ा पवहले ववकास
भएको हो । गुठी सम्बन्धी कानूनले सम्पत्तिको ववभाजनलाई रोक्र्छ । कसै ले आफ्नो
तनजी सम्पत्ति गुठी राखी व्यवस्थापन गना सक्ने भएकोले यसले सम्पत्ति इच्छापत्र गररदर्ने
वा अं शवण्िा गनुप
ा ने बाध्यतालाई रोक्र्छ । गुठी सम्पत्तिमा कर नलाग्ने भएकोले कर
लाभको लातग पतन गुठी स्थापना गने गररएको छ । र्े वानी सं वहतामा तनजी अचल
सम्पत्तिको व्यवस्थापन गने उद्देयकयका अततररि अन्य सामात्तजक कायासमेतको बृहत
उद्देयकयले गुठी स्थापना गना सक्ने व्यवस्था गरे को छ ।
गुठीको

सम्बन्धमा

भएको

गुठी

स्थापना

गने

प्रवक्रया,

गुठीको

सं चालन

र

ु ी
व्यवस्थापन, सं चालकको तनयुत्ति, गुठीको ववघटन, उल्लं घन सम्बन्धी व्यवस्था मुलक
ऐनमा भएको व्यवस्था भन्र्ा फरक छ। उि सं वहतामा गुठी सावाजतनक र तनजी गरी
मूलत: र्ुई वकतसमको गुठी हुन्छ भन्ने व्यवस्था गररएको छ। र्े हायका उद्देयकय पूरा गनाका
लातग रात्तखएको गुठी सावाजतनक गुठी मातनने व्यवस्था छ12


आतथाक ववकासका पूवााधार वा अन्य ववकास सम्बन्धी कामको लातग प्रयोग हुने
कोषको स्थापना, सञ्चालन तथा प्रयोग,

11
12

ु ी र्े वानी (सं वहता) ऐन, २०७४ को र्फा ३१४।
मुलक
ऐजन‚ र्फा ३१५।
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थोरै आय भएका गररव व्यत्तिहरूको सीप ववकास तथा रोजगारीको अवसरको तसजाना
तथा ववकासको काया गना आवयकयक कोषको स्थापना तथा सञ्चालन,



सामात्तजक कल्याणकारी कायाक्रम सञ्चालन,



ववद्यालय,

महाववद्यालय,

ववश्वववद्यालय जस्ता सवासाधारणको लातग उपयोगी हुने

शैत्तक्षक तथा प्रात्तिक सं स्थाहरू स्थापना गरी सञ्चालन,


अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सावाजतनक प्रयोजनको लातग त्तचवकत्सालय स्थापना
गरी सञ्चालन,



प्राकृततक, ऐततहातसक वा सांस्कृततक सम्पर्ाको सं रक्षण वा त्यस्तो कायाको प्रविान,



वन्य जन्तु, जलचर वा वातावरणीय सं रक्षणका कायाक्रम सञ्चालन,



ववतभन्न वगा,

समूह वा समुर्ायको वहत सं रक्षण,

कल्याण वा उत्थानको लातग

कायाक्रम सञ्चालन,


खेलकुर् सम्बन्धी कायाक्रम सञ्चालन,



सेवामुखी कल्याणकारी काया,



उद्दार काया सञ्चालन,



मठ, मत्तन्र्र, गुम्बा, चै त्य, मत्तस्जर्, तगजााघर वा त्यस्तै अन्य धातमाक कृत्य,



सावाजतनक वहतको लातग अन्य सावाजतनक कायाक्रमहरू सञ्चालन।
तर कुनै खास व्यत्ति वा समूह ववशेषलाई वहत,

लाभ वा सुववधा पुर्याउने

उद्देयकयले रात्तखएको गुठी तनजी गुठी हुने व्यवस्था छ भने सावाजतनक र तनजी र्ुवै उद्देयकय
पूरा गनाको लातग कुनै गुठी स्थापना भएकोमा त्यस्तो गुठी सावाजतनक गुठी हुने उल्लेख
गरे को छ।
२.३ सं वहतामा भएको गुठी सम्बन्धी व्यवस्था र सं स्थापना
आगामी २०७५ भाद्र १ गतेर्ेत्तख लागू हुने र्े वानी सं वहताले गरे को गुठी सम्बन्धी
कानूनी व्यवस्थाले गुठी सं स्थान ऐन, २०३३ अन्तगात गुठी व्यवस्थालाई असर गने नभई
ु ी ऐन गुठीको महललाई मात्र प्रततस्थापन गछा। सं वहता लागू भएपतछ मुलक
ु ी ऐन नै
मुलक
खारे ज हुने भए तापतन गुठी सं स्थान ऐन‚ २०३३ यथावत रुपमा रहने भएकोले गुठी
सं स्थान ऐनअन्तगात सं चातलत गुठीहरु सो ऐनअनुसार नै सं चालन हुने र्े त्तखन्छ। र्े वानी
सं वहता सामान्य कानून भएको हुनाले यो सं वहतामा रहे को गुठी सम्बन्धी व्यवस्था सामान्य
कानून सरह हुन्छ। तसथा गुठी सं स्थान ऐन‚ २०३३ ववशेष कानून भएकोले सो
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अन्तगातको व्यवस्था यथावत रहने हुन्छ। जुन कुरा सं वहताको र्फा ३५० बाट पतन स्पष्ट 
हुन्छ। तर सं वहताको र्फा ३५० मा भएको सबै गुठीले तीन वषातभत्र सं वहताबमोत्तजम र्ताा
वा त्यस्तो गुठी सं चालन हुँर्ै आएको जानकारी पत्तिकातधकारीलाई गराई अतभलेख राख्नुपने
व्यवस्था हेर्ाा गुठी सं स्थानअन्तगात सं चातलत गुठीसमेत यस सं वहताअन्तगात र्ताा गनुप
ा ने हो
वक भन्ने र्े त्तखए तापतन ववशेष ऐनअन्तगातको गुठीहरुको व्यवस्थापन सं वहताबमोत्तजम हुने
र्े त्तखँर्ैन। गुठी सं स्थानअन्तगात सं चातलत गुठीहरु मौतलक प्रकृततको भएको हुनाले र्े वानी
सं वहता अन्तगात सं चालन हुन नसक्ने र्े त्तखन्छ। र्े वानी सं वहताअन्तगात स्थापना र सं चालन
हुने गुठी अन्य र्े शमा भएको ट्रष्ट  प्रकृततको र्े त्तखन्छ।
र्े वानी सं वहताले गुठीको र्ताा लगायतका तनयमनकारी तनकायको रुपमा काया गना
पत्तिकातधकारी रहने व्यवस्था गरे को छ। त्यस्तो पत्तिकातधकारी नेपाल सरकारले तोक्न
सक्ने र त्यसरी नतोवकएसम्म मालपोत अतधकृतले पत्तिकातधकारीको रुपमा काया गने
व्यवस्था गरे को छ। तसथा हाल प्रत्येक त्तजल्लामा मालपोत अतधकृतले पत्तिकातधकारीको
रुपमा काया गने अवस्था र्े त्तखन्छ।
र्े वानी सं वहताले गुठी सं चालनलाई तनयतमतता तथा एक रुपता तथा तनत्तितताका
लातग गुठी स्थापना गना पत्तिकातधकारीसमक्ष तनवेर्न दर्नुपने व्यवस्था गरे को छ।13 तर
कुनै व्यत्तिले आफ्नो हक,

भोग र स्वातमत्वको सम्पत्ति तनजको मौत्तखक व्यवहार,

आचरण वा तनजको शेष पतछ प्रभावकारी हुने गरी र्ान बमोत्तजम गुठीको रूपमा सञ्चालन
तथा व्यवस्थापन हुने व्यवस्था गरे को रहेछ भने त्यस्तो व्यवहार,

आचरण वा र्ान

बमोत्तजम नै गुठी स्थापना भएको मातनने भन्ने व्यवस्था सं वहताले गरे को छ।14 तनजी गुठी
यस प्रवक्रयाबमोत्तजम स्थापना नगरी पतन सं चालन हुन सक्ने कुरा समेत सं वहतामा उल्लेख
छ। कानून बमोत्तजम हक हस्तान्तरण हुन रत्तजिे शन पाररत गनुा पने सम्पत्तिको हकमा
तत्सम्बन्धी तलखत पाररत गराई मात्र गुठीको स्थापना हुन ु पने समेत उल्लेख छ।
गुठी स्थापना गनाको लातग कम्तीमा एक ततहाई सञ्चालक नेपालमा स्थायी
बसोबास गरे को नेपाली नागररक हुनपु र्ाछ। ववर्े शी व्यत्तिले पतन गुठी स्थापना गना सक्ने
र सं स्थापक हुन सक्ने व्यवस्था गरे को छ। तर मठ, मत्तन्र्र, गुम्बा, चै त्य, मत्तस्जर्,
तगजााघर वा त्यस्तै अन्य धातमाक कृत्य गने उद्देयकय पूरा गना ववर्े शी व्यत्तिले गुठी स्थापना

13
14

ऐजन, र्फा ३१६।

ऐजन, र्फा ३१६ को उपर्फा (३)।
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गना सक्र्ै न।15 गुठी सं स्थापना गना चाहने व्यत्तिले र्े हायका वववरणहरू खुलाई तनवेर्न
दर्नु पने व्यवस्था सं वहताले गरे को छः16


गुठीको लातग रात्तखएको सम्पत्तिको मूल्य सवहतको वववरण,



वहतग्राहीले पाउने लाभ, सुववधा र शतासवहतको वववरण,



कुनै खास समयावतधको लातग गुठी स्थापना गररने भए त्यस सम्बन्धी कुरा,



अन्य आवयकयक वववरण।
गुठी सं स्थापनाका लातग तनवेर्न दर्ँर्ा तनवेर्नसाथ र्े हायका कागजात समेत पेश

गनुप
ा ने उल्लेख गरे को छः17


गुठीको सं स्थापनापत्र,



गुठी सञ्चालकको नाम र तनजको मिुरी सम्बन्धी तलखतको प्रतततलवप,



गुठी स्थापना गना कुनै तलखत भएको रहेछ भने त्यस्तो तलखतको प्रतततलवप,



गुठी सं स्थापकको पवहचान सम्बन्धी ववश्वसनीय तलखत र कुनै सङ्गदठत सं स्था गुठीको
सं स्थापक भए त्यस्तो सङ्गदठत सं स्थाको सं स्थापना सम्बन्धी तलखतको प्रमात्तणत
प्रतततलवप र गुठी सं स्थापना सम्बन्धमा त्यस्तो सङ्गदठत सं स्थाको तनणायको प्रमात्तणत
प्रतततलवप,



गुठी र्ताा गना कानून बमोत्तजम लाग्ने र्स्तुर ततरे को रतसर्।
पत्तिकातधकारीले

गुठीको

उद्देयकय र

गुठी

स्थापनासम्बन्धी

प्रस्ताव मनातसब

र्े त्तखएमा त्यसरी तनवेर्न परे को पैँ तीस दर्नतभत्र गुठी र्ताा गरी गुठी र्तााको प्रमाणपत्र
दर्नुपने व्यवस्था गरे को छ।18 तर तनजी गुठी र्ताा तबना पतन सञ्चालन गना सवकने
भएकोले कसै ले ववना र्ताा तनजी गुठी सञ्चालन गरे को भएमा त्यसको जानकारी सम्बत्तन्धत
पत्तिकातधकारीलाई दर्नु पने व्यवस्था छ। र्े हायको अवस्थामा पत्तिकातधकारीले गुठी र्ताा
गना इन्कार गना सक्नेछः–


15

आवयकयक वववरण, कागजात तथा र्स्तुर उल्ले ख वा र्ात्तखला नभएमा,

ऐजन‚ र्फा ३१६ को उपर्फा (४)।

16

ऐजन‚ र्फा ३१६।

17

ऐजन।

18

कसैसँग तलएको ऋण वा श्री ५ को सरकारसँग बाँकी लागेकोमा सो नबुझाई गुठी राख्न नहुने। तर राखेमा के हुन्छ भन्ने
ु ी ऐनको गुठीको महलको ९ नं॰ को व्यवस्था सम्बन्धमा यसमा उल्लेख छै न।
मुलक
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ु न्र्ा अगाति नै र्ताा भइसकेको अन्य कुनै गुठीको नामसँग तमल्ने
गुठी र्ताा हुनभ
भएमा,



गुठीको उद्देयकय वा शता सावाजतनक वहत, सर्ाचार, त्तशष्ट ाचार वा सावाजतनक व्यवस्था
(पत्तव्लक अिार) को कारणले अनुपयुि वा अवात्तञ्छत र्े त्तखएमा।
गुठी र्ताा गना नतमल्ने भएमा पत्तिकातधकारीले त्यसको कारण खुलाई तनवेर्कलाई

जानकारी दर्नु पने व्यवस्था रहेको छ भने सो कुरा सच्याई पुनः गुठी र्ताा गना तनवेर्न
दर्एमा गुठी र्ताा हुने व्यवस्था छ। गुठीको उद्देयकय सं शोधन वा हेरफेर गना उपयुि र्े खी
कारण खुलाई पत्तिकातधकारी समक्ष तनवेर्न दर्न सक्ने व्यवस्था सं वहताको र्फा ३४६ ले
गरे को छ।
सं वहताको र्फा ३२० अनुसार गुठीको सं स्थापकले आफूले गुठीको लातग
छु ट्याएको सम्पत्ति गुठी स्थापना भएको तीन मवहनातभत्र गुठी सञ्चालकलाई हस्तान्तरण
गनुप
ा र्ाछ।ववर्े शी व्यत्तिको हकमा तीन मवहनातभत्र कम्तीमा र्श लाख अमेररकी िलर
ु र बैविङ्ग च्यानल) बाट नेपाल ल्याई
बराबरको चल सम्पत्ति तनयतमत बैविङ्ग प्रवक्रया (रे गल
गुठी सञ्चालकको त्तजम्मा लगाउनु पने व्यवस्था तोकेको छ। तर उल्लेत्तखत म्यार्तभत्र
सम्पत्ति हस्तान्तरण नभएमा त्यस्तो गुठीको र्ताा स्वतः बर्र भई गुठी भङ्ग भएको मातनने
व्यवस्था छ। सोबारे को जानकारी पंत्तजकातधकारीलाई दर्नुपने व्यवस्थासमेत उल्लेख छ।
गुठीको सं स्थापनापत्र भनेको गुठीको ववधान हो। र्े वानी सं वहताले सं स्थापनापत्रमा
खुलाउनु पने वववरण सम्बन्धमा व्यवस्था गरे को छ।19 सं स्थापनापत्र गुठीको ववधानको
रुपमा रहने भएको हुनाले मूलत: गुठी उद्देयकय‚ वहतग्राही‚ गुठी सं चालक‚ गुठीको सं चालन
र व्यवस्थापन लगायतका व्यवस्थाहरु उल्ले ख हुन ु आवयकयक हुन्छ। सं वहतामा गुठीको
सं स्थापनापत्रमा गुठी सं स्थापकको नाम, थर, वतन र सङ्गदठत सं स्था भए त्यस्तो सं स्थाका
सञ्चालकहरूको नाम, थर र वतन, गुठीको उद्देयकय र प्रकृतत खुलाउनु पने उल्लेख गरे को
छ। साथै गुठी सञ्चालकको नाम, थर, वतन र तनजले गनुा पने कामको वववरण र
सङ्गदठत सं स्था गुठी सञ्चालक हुने भए त्यस्तो सं स्थाले गुठी सञ्चालकको काम गना तोकेको
व्यत्तिको नाम,

थर र वतन समेत खुलाउनु पर्ाछ। साथै वहतग्राहीको वववरण, गुठी

सम्पत्तिको प्रयोग गने ववतध, गुठी सञ्चालकको पर्ावतध तोवकएको भए त्यसको वववरण,
गुठी सञ्चालकले पाररश्रतमक वा अन्य कुनै सुववधा पाउने भए त्यसको वववरण र हर्, कुनै
तनत्तित अवतधको लातग गुठी स्थापना गना चाहेको भए त्यस्तो अवतध, गुठीको अन्त्य भएमा

19

ु ी र्े वानी (सं वहता) ऐन, २०७४ को र्फा ३१७।
मुलक
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सोको पररणाम, गुठीको सम्पत्ति सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था
लगायतका अन्य आवयकयक कुराहरू खुलाउनुपने उल्लेख छ।
२.4 गुठी सञ्चालकको तनयुत्ति सम्बन्धी व्यवस्था
ु ी ऐन गुठीको महलले गुठी सं चालनको
गुठी सं स्थान ऐन, २०३३ तथा मुलक
लातग सं चालक रहने व्यवस्था गरे को छै न। छु ट गुठी तथा तनजी गुठीमा गुठीयारहरु नै
गुठी सं चालनका लातग त्तजम्मेवारी

् गुठी सं स्थान ऐन अनुसार गुठीयार भन्नाले
व्यत्ति हुन।

छु ट गुठी वा तनजी गुठीका र्ाता वा र्ाताका हकवाला गुठी चलाउन वा गुठीका शेष
कसर खान पाउने हक भएका व्यत्ति र त्यस्ता गुठीको र्रबन्र्ीको महन्त र पुजारी हुने
भन्ने उल्लेख छ। गुठी सं स्थान ऐनअन्तगात सं चातलत राजगुठी लगायतका गुठीहरु
सं चालनका लातग गुठी सं स्थान ऐन, २०३३ जारी भएको हुँर्ा त्यसमा सं चालन सतमतत
रहने व्यवस्था छ। यस सन्र्भामा सं वहताले गुठी सं चालक तनयुि गनैपने बाध्यात्मक
व्यवस्था नेपाल कानूनमा नौलो व्यवस्था हो। र्े वानी सं वहताको गुठी सं चालक तनयुि
गनुप
ा ने व्यवस्था20 परम्परागत गुठी सम्बन्धी व्यवस्था भन्र्ा फरक वहसावले बुझ्नु पछा।
गुठी सम्पत्तिको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सं रक्षण, हेरववचार गना तथा त्यस्तो सम्पत्तिबाट
प्राप्त लाभ वहतग्राहीको लातग प्रयोग गना वा त्यसको उपयुि प्रबन्ध गना गुठी सञ्चालकको
त्तजम्मेवारी हुने उल्ले ख गरे को छ। सावाजतनक होस् वा तनजी गुठी होस् वा र्ताा भएर
स्थापना भएको होस् तथा नभईकन स्थापना भएको होस्‚ सबै गुठीले सं चालक तनयुत्ति
गनुप
ा ने व्यवस्था गरे को छ। गुठी सञ्चालकको तनयुत्ति सं स्थापनापत्रमा उल्लेख भएबमोत्तजम
हुनपु र्ाछ भन्ने छ। तर त्यसरी गुठी सञ्चालक तनयुत्ति सम्बन्धमा सं स्थापनापत्रमा व्यवस्था
नभएमा सं स्थापकले नै तनयुत्ति गने हो। सो पतन नभएमा गुठी सं स्थापक नै गुठी सञ्चालक
हुने

व्यवस्था छ। गुठी सं चालकको सं ख्या न्यूनतम एक जना र अतधकतम एघार जना

हुने व्यवस्था सं वहताले गरे को छ। सं वहताअनुसार सङ्गदठत सं स्था पतन गुठी सञ्चालक हुन
सक्छ।21 सङ्गदठत सं स्था गुठी सञ्चालक भएमा त्यस्तो सं स्थाको मुख्य भई काम गने
व्यत्ति वा त्यस्तो सं स्थाको सञ्चालक सतमततले तनणाय गरी अतधकार प्रत्यायोजन गररएको
व्यत्तिले त्यस्तो सं स्थाको तफाबाट काया गने व्यवस्था तोकेको छ।
२.५ गुठी सम्पत्तिको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सं चालकको त्तजम्मेवारी र र्ावयत्व

20
21

ऐजन‚ र्फा ३२४।

ऐजन‚ र्फा ३२७।
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वास्तवमा

गुठी

सम्पत्तिको

सं चालन

तथा

व्यवस्थापनका

लातग

गुठी

सं स्थापनापत्रमा नै व्यवस्था गररएको हुन्छ। सं स्थापनपत्रमा गुठीको सम्पत्ति सञ्चालन,
व्यवस्थापन तथा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका कुराहरु खुलाउनुपने व्यवस्था
छ। सं वहताले गुठी सञ्चालकले आफ्नो क्षमता तथा वववेक इमानर्ारीपूवक
ा
प्रयोग गरी
उपयुि ढङ्गबाट गुठी सम्पत्तिको सञ्चालन र व्यवस्थापन गनुप
ा ने व्यवस्था गरे को छ। गुठी
सम्पत्तिको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ाा त्यस्तो सम्पत्तिको हातन, नोक्सानी नहुने गरी दर्गो
रूपमा कायम रहने प्रबन्ध गनुप
ा नेछ भनी उल्लेख गरे को छ।22
गुठी सञ्चालकले गुठीको नामको सम्पत्ति सं स्थापनापत्रमा उल्लेख भएको शता
बन्र्े जको अधीनमा रही सञ्चालन र व्यवस्थापन गनुप
ा र्ा छ।23 सम्पत्ति सञ्चालन र
व्यवस्थापन गर्ाा सं स्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अचल सम्पत्ति वा
त्यसको कुनै अं श सम्बत्तन्धत पत्तिकातधकारीको पूव ा स्वीकृतत तबना तबक्री गना, बन्धकी
दर्न वा अन्य कुनै वकतसमले हक हस्तान्तरण गना नसवकने व्यवस्था रहेको छ।
पत्तिकातधकारीको पूव ा स्वीकृतत माग गर्ाा त्यस्तो सम्पत्ति तबक्री,

बन्धकी वा हक

हस्तान्तरण गनुप
ा ने कारण र त्यसबाट वहतग्राहीलाई बढी लाभ हुन सक्ने कुराको कारण र
आधार उल्ले ख गनुप
ा ने व्यवस्था रहेको छ।24
गुठी सम्पत्तिको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ाा गुठीको उद्देयकय पूरा गना तत्काल
आवयकयक नपने सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको आजान बापतको रकम गुठीको उद्देयकय पूरा गना
लगानी गना सवकने व्यवस्था गरे को छ। गुठीको उद्देयकय पूरा गना लगानी गर्ाा तत्काल
लगानी गने कुल रकमको सं वहतामा तोवकएको अनुपातमा मात्र लगानी गना सक्छ।25
गुठीको

लगानी

सम्बन्धमा

सञ्चालकले

समयसमयमा

अनुगमन

गनुप
ा र्ाछ।

अनुगमन गर्ाा लगानीको प्रततफल कम हुने र्े त्तखएमा त्यस्तो लगानी त्तझकी बढी प्रततफल
हुने अको क्षेत्रमा लगानी गना सवकन्छ। सञ्चालकले अनुगमन वा लगानी गर्ाा सम्बत्तन्धत
क्षेत्रको ववशेषिको राय पतन तलन सक्छ। गुठी सञ्चालकले गुठी सम्पत्तिको पारर्त्तशत
ा ा
कायम राख्नुपने र खाता सञ्चालन गनुप
ा ने भए छु ट्टाछु ट्टै खाता राख्नु पने व्यवस्था पतन रहेको
छ।

22

ऐजन‚ र्फा ३२३।

23

ऐजन‚ र्फा ३२२।

24

ऐजन।

25

ऐजन।
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सं वहताले गुठीका सं चालन सम्बन्धी तनणाय प्रवक्रयाको बारे मा व्यवस्था गरे को
छ।

26

सं स्थापनापत्रमा

गुठी

सञ्चालन

सम्बन्धी

व्यवस्था

नभएको

अवस्थामा

सञ्चालकहरू सबैको सवासम्मत तनणायद्वारा गुठी सञ्चालन गनुा पर्ाछ। तर

गुठी

सवासम्मत

कायम हुन नसकेमा तत्काल कायम रहे का गुठी सञ्चालकहरूको बहुमतको तनणायद्वारा
गनुप
ा र्ाछ। त्यो पतन सम्भव हुन नसकेमा उमेरको वहसाबले ज्येष्ठ गुठी सञ्चालकको तनणाय
बमोत्तजम गुठी सञ्चालन गनुप
ा र्ाछ भन्ने नौलो व्यवस्था गरे को छ।
गुठी सं स्थापनापत्रमा उल्लेख भए बमोत्तजम गुठीको उद्देयकय कायाान्वयन गनुप
ा ने
र्ावयत्व गुठी सञ्चालकमा रहने व्यवस्था छ । गुठीको उद्देयकय कायाान्वयन गर्ाा गुठी
सञ्चालकले आफ्नो क्षमता, वववेक र इमान्र्ारीपूवक
ा काया सम्पार्न गनुप
ा र्ाछ।27
गुठी सञ्चालकलाई गुठीको सम्पत्तिको फाँटवारी तयार गरी अतभलेख अद्यावतद्यक
गने र सावाजतनक गुठीको हकमा प्रत्येक त्यस्तो अतभले खको एकप्रतत पत्तिकातधकारी समक्ष
र्ात्तखला गनुप
ा ने र्ावयत्व तोकेको छ।28 फाँटवारीमा कुल सम्पत्ति,

ऋण

वा त्यस्तो

सम्पत्ति कुनै व्यवसायमा लगानी गरे को भए सोको साँवा, ब्याज वा अन्य कुनै प्रततफल
प्राप्त गरे को भए सो समेत उल्लेख गनुा पने उल्लेख छ। त्यस्तै

गुठी सञ्चालकले गुठी

सम्पत्तिको वहसाब स्पष्ट  र वास्तववक रूपमा र्े त्तखने गरी लेखा राख्नु पने र पत्तिकातधकारी,
गुठी सं स्थापक वा वहतग्राही पवहचान भएकोमा तनजले तनरीक्षण गना चाहेमा त्यसको वववरण
उपलब्ध गराउनु पने व्यवस्था गरे को छ। गुठी सञ्चालकले सावाजतनक गुठीका सम्बन्धमा
प्रत्येक मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई लेखापरीक्षण प्रततवेर्नको
एकप्रतत पत्तिकातधकारी समक्ष पेश गनुा पने व्यवस्था छ।29
गुठी सञ्चालकलाई गुठीको सम्पत्ति सम्भार तथा सं रक्षण गने

र गुठीको तफाबाट

कानूनी कारबाही गनुा पने भए वा सावाजतनक अतधकारी समक्ष कुनै रीत पुर ्याउनु पने भए
त्यस्तो समेत गनुप
ा ने र्ावयत्व सुम्पेको छ। सम्पत्ति सं रक्षण वा सम्भार गर्ाा आफ्नै
सम्पत्तिसरह उत्तचत र मनातसब हेरववचार गनुप
ा र्ाछ।30

26
27
28
29
30

ऐजन‚ र्फा ३३१।

ऐजन‚ र्फा ३३२।

ऐजन‚ र्फा ३३३।

ऐजन‚ र्फा ३३७।

ऐजन‚ र्फा ३३४।
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साथै गुठी सञ्चालकले गुठीको सम्पत्ति वहतग्राहीको वहत प्रततकूल हुने गरी
भोगचलन वा प्रयोग गना नहुने उल्लेख गरे को छ।31 तर गुठी सम्पत्ति सं रक्षण गने,
गुठीको उद्देयकय कायाान्वयन गने वा वहतग्राहीको वहत सं रक्षण गने तसलतसलामा गुठी
सञ्चालकले आफ्नो तनजी वा अरू कसै को सम्पत्ति प्रयोग गरे को रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति
बापतको रकम गुठी सम्पत्तिबाट शोधभनाा तलन पाउँछ।32
त्यस अततररि वहतग्राहीको वहत प्रततकूल वा गुठीको उद्देयकय ववपरीत हुने गरी
गुठीको ववनाश गने, अन्त्य गने वा अन्य कुनै वकतसमले नोक्सानी हुन नदर्ने र्ावयत्व पतन
गुठी सञ्चालकलाई सुम्पेको छ।33
गुठी सञ्चालकमा गुठीसँग सम्बत्तन्धत सबै कामको त्तजम्मेवारी रहने भएको हुनाले
गुठी सम्पत्ति सम्बन्धी तलखतहरु गुठी सञ्चालकले नै राख्नुपर्ाछ।34 सावाजतनक गुठीको
हकमा त्यस्तो तलखतको प्रतततलवप पत्तिकातधकारी समक्ष र्ात्तखला गनुप
ा र्ाछ। उल्लेत्तखत
व्यवस्थाहरु तथा सं स्थापनापत्रमा उल्लेख भएका ववषयहरुका अततररि गुठीको उद्देयकय
कायाान्वयन गना, गुठी सम्पत्ति हेरववचार र सं रक्षण गना र वहतग्राहीको हक, वहत सं रक्षण
गनाको लातग आवयकयक पने अन्य अतधकार र कताव्य गुठी सं चालकमा रहन्छ।35
सं स्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक गुठी सञ्चालकले र्े हायको काम गना वा
गराउन नहुने ववशेष व्यवस्थाहरु उल्लेख गरे को छ36


गुठी सम्पत्ति गुठीको उद्देयकय पूरा गना बाहेक अन्य कुनै वकतसमले प्रयोग गना हुँर्ैन।



आफू वा अरू कसै लाई मुनाफा हुने कुनै काममा गुठीको सम्पत्ति प्रयोग गना वा गना
लगाउन हुँर्ैन।



गुठी सञ्चालकको त्तजम्मेवारी वा र्ावयत्व प्रत्यायोजन वा अरुलाई सुम्पन हुँर्ैन। तर
कानून बमोत्तजम आफ्नो प्रतततनतध वा वारे स तनयुि गना सक्छ। कारोबारको प्रकृततले
त्तजम्मेवारी वा र्ावयत्व प्रत्यायोजन हुन ु पने रहेछ भने त्यस्तो त्तजम्मेवारी वा र्ावयत्व
सुम्पन वा वहतग्राही यवकन भएकोमा त्यस्तो वहतग्राहीको अनुमततले कसै लाई कुनै
त्तजम्मेवारी दर्न बाधा पने छै न।


31
32
33
34
35
36

एकभन्र्ा बढी गुठी सञ्चालक भएकोमा एक्लै ले गुठी सम्बन्धी कुनै काम गना हुँर्ैन।
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गुठी सञ्चालक भए बापत तनजले कुनै वकतसमको पाररश्रतमक, भिा वा सुववधा प्राप्त
गना हुँर्ैन।तर कायाालय स्थापना गरी पूणक
ा ालीन वा आंत्तशक काम गरी वा गुठीको
उद्देयकय वा वहतग्राहीको वहत प्रततकूल नहुने गरी पत्तिकातधकारीको पूव ा स्वीकृतत तलई
मनातसब पाररश्रतमक, भिा वा सुववधा तलन सवकन्छ।



गुठी सञ्चालक बहाल रहे को वा गुठी सञ्चालकबाट अवकाश प्राप्त गरे को कम्तीमा तीन
वषा व्यततत नभई आफू सञ्चालक रहे को गुठी सम्पत्ति खररर् गना वा तधतोबन्धक,
तलज वा भािामा तलन हुँर्ैन।
सं स्थापनापत्रमा उल्लेख भए बमोत्तजम गुठी सम्पत्तिको स्वातमत्व र्ताा स्रे स्तामा

जनाउनु पर्ाछ, अन्यथा वहतग्राही व्यत्तिको नाम रहनुपर्ाछ। सं वहताले सावाजतनक गुठीको
सम्पत्ति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गना छु ट्टै

सङ्गदठत सं स्था खिा गनुप
ा ने व्यवस्था

सं स्थापनापत्रमा भएमा त्यस्तो सम्पत्ति सङ्गदठत सं स्थाको नाममा रहने व्यवस्था गरे को
छ।37
गुठी सञ्चालकले गुठी सम्पत्ति सञ्चालन र व्यवस्थापन गरे कोमा त्यस्तो सम्पत्ति
कर तनधाारण गने वा अन्य कुनै प्रयोजनको लातग गुठी सञ्चालकको सम्पत्तिको रूपमा
गणना गना नहुने व्यवस्था गरे को छ। तर त्यस्तो सम्पत्तिबाट कुनै लाभ, सुववधा वा वहत
प्राप्त गने व्यत्तिको हकमा त्यस्तो लाभ, सुववधा वा वहतलाई गणना गररनेछ।38
कुनै कारणबाट गुठी सञ्चालक पर्बाट मुि भएमा तनजले यथाशीघ्र आफ्नो
त्तजम्मा, तनयन्त्रण वा उपभोगमा रहेको गुठीको सम्पत्ति अन्य सञ्चालकलाई हस्तान्तरण गनुा
पने र त्यसरी तनज पर्मुि भएको कारणले मात्र तनजले सञ्चालक हुँर्ाका बखत गरे को
काम कारबाही बापतको कुनै वकतसमको र्ावयत्व वा कानूनी कारबाहीबाट उन्मुत्ति नपाउने
व्यवस्था छ। एक जना मात्र सञ्चालक भएको सावाजतनक गुठीको सञ्चालक पर् ररि
भएमा वा पर्पूतता भएकोमा त्यसको जानकारी पत्तिकातधकारीलाई दर्नु पने व्यवस्था छ।
२.६ गुठी सञ्चालकको अयोग्यता‚ पर् ररि हुने अवस्था र उिरातधकारी सम्बन्धी व्यवस्था
गुठी सं स्थान ऐन‚ २०३३ को र्फा ११ ले गुठी सं स्थानको सं चालक सतमततका
सर्स्य तथा ववद्वत सतमततका सर्स्यको अयोग्यता तोकी दर्एको भए तापतन गुठीयारको
ु ी ऐन‚ गुठीको महलको
अयोग्यता कुनै पतन नेपाल कानूनले तनधाारण गरे को छै न। मुलक

37
38
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३ नं. मा गुठी राख्नेको सन्तान हकर्ारले गना नहुने काम गरी गुठी नचलाई धमालोप
गरे मा त्यस्तो हकर्ारले गुठी चलाउन नपाउने व्यवस्था गरे को छ। त्यस्तै ४ नं॰ मा पतन
गुठी पाउने वा त्यसका सन्तानले धमालोप गरे मा धमालोप गनेलाई खारे ज गरी त्यसका
हकवालामा आफूले रोजेकामा पजनी गरी दर्न पाउँछ भनी व्यवस्था गरे को छ। गुठी
सञ्चालकको अयोग्यता हुने अवस्था सं वहताको र्फा ३२५ ले तोकेको छ। हालको र्े वानी
सं वहताले र्े हायको व्यत्ति गुठी सञ्चालक हुन योग्य नहुने उल्ले ख गरे को छः


करार गना अयोग्य भएको,



आफ्नो त्तजम्मामा रहे को सम्पत्ति वहनातमना गरे को,



भ्रष्ट ाचारको कसूरमा अर्ालतबाट र्ोषी ठहररएको,



नैततक पतन र्े त्तखने फौजर्ारी कसूरमा सजाय पाएको,



गुठी सञ्चालन भएको सम्पत्तिको आफू मात्र वहतग्राही भएको।
सं वहताको र्फा ३२८ ले र्े हायका अवस्थामा गुठी सञ्चालकको पर् ररि हुने

उल्लेख गरे को छः


गुठी सञ्चालक हुन तनज अयोग्य भएमा,



तनजले गुठी सञ्चालकको पर्बाट राजीनामा दर्एमा,



तनजको मृत्यु भएमा,

कानून अनुसार ववघटन वा खारे जी भएमा वा साहू को

र्ामासाहीमा परे मा,


सङ्गदठत सं स्था भए कानून बमोत्तजम ववघटन, खारे जी भएमा वा र्ामासाहीमा परे मा,



तनत्तित अवतधको लातग गुठी स्थापना भएको भए सो अवतध पूरा भएमा,



तनत्तित पर्ावतध तोकी गुठी सञ्चालक तनयुि भएकोमा त्यस्तो पर्ावतध समाप्त भएमा,



गुठी सम्पत्ति वहनातमना गरे को वा त्यस्तो सम्पत्तिको मनातसब हेरचाह नगरे को कारण
र्े खाई गुठी सं स्थापक वा अर्ालतले तनजलाई हटाएमा।
गुठी

सञ्चालकको

पर्

ररि

भएमा

सं स्थापनापत्रमा

उल्लेख

भएबमोत्तजम

गनुप
ा र्ाछ। सं स्थापनापत्रमा सो व्यवस्था नभएमा वा सञ्चालकको पर्पूतता हुन नसकेमा
वहतग्राही भए तनजले र वहतग्राही नभए वा वहतग्राही यवकन हुन नसकेमा सम्बत्तन्धत स्थानीय
तहले गुठी सञ्चालक तनयुत्ति गना सम्भाववत नामावली सवहत सम्बत्तन्धत त्तजल्ला अर्ालतमा
तनवेर्न दर्नु पने व्यवस्था सं वहतामा उल्लेख छ। तनयुि गना तनवेर्न पना आएमा त्तजल्ला
अर्ालतले सं स्थापनापत्रको भावना अनुरूप तनवेर्कले उपलब्ध गराएको उम्मेर्वारको

सम्पत्ति सम्बन्धी नवीन प्रावधानहरु: गुठी, फलोपभोग तथा सुववधाभार | 191

नामावलीमध्येबाट उपयुि व्यत्तिलाई गुठी सञ्चालकको पर्मा तनयुि गनुा पने व्यवस्था
सं वहतामा उल्ले ख छ।
गुठी सञ्चालकको उिरातधकारको क्रमसम्बन्धी व्यवस्था र्े वानी सं वहताको र्फा
३२९ ले गरे को छ। गुठी सञ्चालकको उिरातधकारी सने सम्बन्धमा सं स्थापनापत्रमा
व्यवस्था भएकोमा सोही बमोत्तजम हुन्छ। सं स्थापनापत्रमा गुठीको उिरातधकारी सम्बन्धी
व्यवस्था नभएको अवस्थामा गुठी सञ्चालकको मृत्युपतछ तनजको जेठो सन्तान वा बुहारीले
प्राथतमकता क्रमको आधारमा गुठी सञ्चालक हुने र तनजहरुमध्ये कोही नभए तनजको
हकवाला गुठी सञ्चालक हुने व्यवस्था छ।त्यसरी गुठी सञ्चालक हुने व्यत्ति गुठी सञ्चालक
हुन योग्य नभएमा त्यस्तो व्यत्ति अयोग्य रहे को अवतधसम्म तनजको सं रक्षक वा हेरचाह
गने व्यत्ति तनजको तफाबाट गुठी सञ्चालक हुने ववशेष व्यवस्था गरे को पाइछ। सन्तान
र्रसन्तान गुठी सञ्चालक हुने गरी व्यवस्था भएको रहेछ भने आ–आफ्नो हकसम्मको
हर्सम्म त्यस्तो सन्तान र्रसन्तानले गुठी सञ्चालकको पर् प्राप्त गनेछ।

त्यस्तो अवस्थामा

सं चालकको सं ख्या बढीमा ११ जनासम्म हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था लागू हुँर्ैन।
गुठी सञ्चालकको सम्पूणा पर् ररि भई तत्काल पर्पूतता हुन सक्ने अवस्था
नभएमा त्यसरी पर्पूतता नभएसम्मको अवतधको लातग स्थानीय तहले गुठी सञ्चालकको
रूपमा काम गनुा पने व्यवस्था सं वहताको र्फा ३३० ले गरे को छ।
२.७ गुठी उल्लङ्घन
ु ी ऐनमा गुठी उल्लं घन हुने व्यवस्था छै न, कसै ले गुठीको उद्देयकय ववपररत
मुलक
काम गरे मा, गुठी नासेमा मासेमा धमालोप हुने व्यवस्था छ। तर र्े वानी सं वहताले
धमालोपको व्यवस्था गरे को छै न। बरु गुठी सञ्चालकले कानूनी र्ावयत्व पूरा नगरे मा
तनजले गुठी उल्लङ्घन भएको मातनने व्यवस्था गरे को छ।39 गुठीको उल्लङ्घन भएमा
त्यसबाट गुठीको सम्पत्ति वा वहतग्राहीलाई हुन गएको हातन, नोक्सानी बापत त्यसरी गुठी
उल्लङ्घन गने गुठी सञ्चालक त्तजम्मेवार हुन्छ र र्ावयत्व तनजले नै व्यहोनुा पछा। त्यसरी
र्ावयत्व व्यहोनुा पर्ाा गुठी उल्लङ्घन नहुँर्ा गुठी वा वहतग्राहीलाई जे जस्तो आय वा लाभ
हुने तथयो सोही बराबरको लाभ गुठी उल्लङ्घन गने गुठी सञ्चालकले व्यहोनुा पछा। गुठी
उल्लङ्घन गने प्रत्येक गुठी सञ्चालकले गुठी उल्लङ्घन गरे को कारणबाट हातन, नोक्सानी

39
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बापत सामूवहक रूपमा र्ावयत्व व्यहोनुा पर्ाछ। तर र्े हायका अवस्थामा गुठी सञ्चालकले
गुठी उल्लङ्घन सम्बन्धमा भएको हातन, नोक्सानी बापतको र्ावयत्व व्यहोनुा पने छै नः–


कानूनको कायाान्वयनबाट हुन गएको हातन, नोक्सानी,



आफूभन्र्ा पवहलेको गुठी सञ्चालकको कुनै काम वा त्यसको पररणामबाट गुठी
उल्लङ्घन हुन गई भएको हातन, नोक्सानी।
ु न्र्ा अत्तघ कानून बमोत्तजम सं स्थापना भई सञ्चालन हुँर्ै
र्े वानी सं वहता लागू हुनभ

आएका गुठीको सम्बन्धमा कसै ले र्े हायको काम गरे मा गुठी उल्लङ्घन गरे को मातननेछः–


गुठीको र्ानपत्र, त्तशलापत्र वा त्यस्तो गुठी राख्ने तलखत बमोत्तजमको काम नगरे मा,



गुठी राख्ने वा तनजका सन्तान वा हकवालाले गुठीको र्ानपत्र त्तशलापत्र समेतका
तलखत बमोत्तजमको काम चलाई भोगचलन गना पाउने शेष बाँकी बाहेक गुठीको जग्गा
बेचतबखन गरे मा, र्ान र्ातव्य दर्एमा वा तधतो बन्धक राखेमा, वा40



गुठीको चल सम्पत्ति गुठीको कामका लातग चलन व्यवहार गर्ाा मनातसब तवरले त्तखए
घटे कोमा बाहे क गुदठयारले वहनातमना गरे मा।41

२.८ गुठीको ववघटन र पररणाम
र्े वानी सं वहताले तनत्तित अवतधका लातग गुठी स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था गरे कोले
सो अवतध समाप्त भएपतछ गुठी ववघटन हुने अवस्था र्े त्तखन्छ। त्यस्तै गुठी स्थापना
भएपतछ ३ मवहनातभत्र गुठीमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गनुप
ा नेमा सो अवतधतभत्र सम्पतत
हस्तान्तरण नगरी अवतध नाघेपतछ गुठीको प्रयोजन समाप्त हुने भई ववघटन हुन सक्ने अको
अवस्था रहेको र्े त्तखन्छ।42 त्यसै गरी गुठी अर्ालतको आर्े शबाट पतन ववघटन हुन सक्ने
अवस्था छ।
तनजी गुठीको हकमा सं स्थापनापत्रमा गुठीको सम्पत्ति वहतग्राहीहरुलाई हस्तान्तरण
गने वा नगने सम्बन्धी व्यवस्था गना सक्छ। त्यस्तो व्यवस्था नभएको अवस्थामा

एक

मात्र वहतग्राही भएकोमा तनज करार गना योग्य भएपतछ र एकभन्र्ा बढी वहतग्राही भए
प्रत्येक वहतग्राही करार गना योग्य भई एकमत भएपतछ तनजले गुठीको सम्पत्ति आफूलाई

40
41
42

ु ी ऐन गुठीको महलको ३ को र्े हाय १ नं॰ मा भएको व्यवस्था।
मुलक
ु ी ऐन गुठीको महलको ६ नं॰ मा भएको व्यवस्था।
मुलक

र्े वानी सं वहताको र्फा ३२० अनुसार गुठीको सं स्थापकले आफूले गुठीको लातग छु ट्ट्याएको सम्पत्ति गुठी स्थापना भएको

तीन मवहनातभत्र गुठी सञ्चालकलाई हस्तान्तरण नभएमा त्यस्तो गुठीको र्ताा स्वतः बर्र भई गुठी भङ्ग भएको मातनने
व्यवस्था छ। सो बारे को जानकारी पंत्तजकातधकारीलाई दर्नु पने व्यवस्था समेत उल्लेख छ।
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हस्तान्तरण गना गुठी सञ्चालकलाई तनर्े शन दर्न सक्ने व्यवस्था गरे को छ।43 त्यसरी
तनर्े शन दर्एमा सो तनर्े शन पालना गनुा गुठी सञ्चालकको कताव्य हुने नौलो व्यवस्था
सं वहतामा छ। गुठीको सम्पत्ति वहतग्राहीलाई हस्तान्तरण गरे पतछ गुठी नै समाप्त भई तनजी
सम्पत्ति सरह वहतग्राहीले उि सम्पत्ति उपभोग गना सक्ने र्े त्तखन्छ र गुठी ववघटन हुन्छ।
तनजी गुठीको हकमा करार गना योग्य भएको वहतग्राहीले गुठी सम्पत्तिबाट प्राप्त
गने आफ्नो हक, लाभ, सुववधा वा वहत गुठी सञ्चालक र पत्तिकातधकारीलाई तलत्तखत
रूपमा सूचना दर्ई आंत्तशक वा पूरै त्याग गना सक्ने व्यवस्था सं वहताको र्फा ३४४ ले
गरे को छ।

हक, लाभ, सुववधा वा वहत पूरै त्याग गरी कुनै वहतग्राही बाँकी नरहेमा

ु ी ऐन, गुठीको महल
त्यस्तो गुठी ववघटन भएको मातननेछ। यस्तो व्यवस्था मौजुर्ा मुलक
तथा गुठी सं स्थान ऐन, २०३३ ले गरे को छै न। यो नौलो व्यवस्थाको रुपमा रहेको
र्े त्तखन्छ।
सं वहताको र्फा ३४८ मा भएको व्यवस्था अनुसार

एक पटक स्थापना भएको

गुठी कुनै कारणवश भङ्ग वा ववघटन भएमा अत्तघ भए गरे को काममा कुनै असर पर्ै न।
कुनै कारणवश गुठी भङ्ग वा ववघटन भएमा गुठीको सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन गनुप
ा र्ाछ
भन्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरे को छ। गुठी भङ्ग वा कुनै कारणले ववघटन भएमा सावाजतनक
गुठीको हकमा त्यस्तो गुठीको सम्पत्ति सं स्थापनापत्रमा व्यवस्था भएबमोत्तजम हुन्छ। सो
नभएको अवस्थामा पत्तिकातधकारीको आर्े शले गुठी सञ्चालकले त्यस्तै उद्देयकय भएको अन्य
कुनै गुठी र त्यस्तो गुठी नभएकोमा समान उद्देयकय भएको कुनै सावाजतनक सं स्थालाई
हस्तान्तरण गनुप
ा र्ाछ। तनजी गुठी भए वहतग्राही यवकन भएकोमा त्यस्तो वहतग्राही र त्यस्तो
वहतग्राही नभएकोमा तनजको नत्तजकको हकवाला र त्यस्तो हकवाला पतन नभएमा गुठी
सं स्थापक र गुठी सं स्थापक पतन नभएमा अन्य हकवालालाई हस्तान्तरण गनुप
ा र्ाछ। कुनै
सं स्था वा व्यत्ति नभएमा भङ्ग वा ववघटन भएको गुठीको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ।
२.९ गुठी सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु
र्े वानी सं वहताले गुठी सं चालन तथा व्यवस्था सम्बन्धमा अन्य ववववध व्यवस्थाहरु
गरे को छ।44 जुन र्े हाय बमोत्तजम छन्।

43
44

र्े वानी सं वहताको र्फा ३४३।
ऐजन‚ र्फा ३५०।
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ु न्र्ा अत्तघ कानून बमोत्तजम सं स्थापना भई सञ्चालन हुँर्ै
र्े वानी सं वहता प्रारम्भ हुनभ
आएका गुठीलाई सं वहतामा भएको व्यवस्थाले कुनै असर नगने व्यवस्था गरे को
पाइन्छ। तर त्यस्तो गुठी सं वहता लागू भएको तीन वषा तभत्र सं वहतामा भएको
व्यवस्था बमोत्तजम पंत्तजकातधकारीकोमा र्ताा गनुप
ा र्ाछ। सो नगरे पतन गुठी सञ्चालन
हुँर्ै आएको जानकारी पत्तिकातधकारीलाई गराई अतभलेख राख्नु पने र्े त्तखन्छ।



जुन उद्देयकय र प्रयोजनका लातग गुठी सं स्थापना भएको तथयो सोही उद्देयकय र
प्रयोजनका लातग पूवव
ा त रूपमा व्यवस्थापन र सञ्चालन गनुा पर्ाछ र सोही बमोत्तजमको
उद्देयकय र प्रयोजन पूरा गरी बाँकी रहे को सम्पत्ति वा आम्र्ानी भोगचलन गना वा तधतो
बन्धक राख्न सवकन्छ।



सं स्थापना भएका गुठीको उद्देयकय र प्रयोजनमा प्रततकूल असर नपने गरी गुठीको
सम्पत्ति खररर् तबक्री गना सवकने र खररर् गरी तलने व्यत्तिले गुठी सं स्थापना भएको
उद्देयकय र प्रयोजनका ववपररत नहुने गरी प्रयोग गनुा पर्ाछ।



सरकारी जग्गा प्राप्त गरी गुठी सं स्थापना वा सञ्चालन गरे को भए जुन प्रयोजनका लातग
गुठी सञ्चालन भएको तथयो सोही उद्देयकय र प्रयोजन पूरा गना प्रयोग गनुा पर्ाछ।गुठी
राख्ने वा तनजका सन्तान वा हकवालाले त्यस्तो जग्गाको भोगचलन गना नपाउने
र्े त्तखन्छ। गुठीको उद्देयकय र प्रयोजन पूरा नगरे मा जुन व्यत्तिले त्यस्तो उद्देयकय र
प्रयोजन पूरा गरे को छ सोही व्यत्तिले त्यस्तो जग्गा भोग चलन गना पाउने व्यवस्था
छ।45



कुनै तलखत ववना पतन कसै ले तनरन्तर रूपमा सोह्र वषा वा सोभन्र्ा बढी अवतधर्े त्तख
गुठी सञ्चालन गर्ै आएको रहेछ भने त्यस्तो गुठीको उद्देयकय र प्रयोजन पूरा गरी
त्यसको सम्पत्ति तनजले भोगचलन गना सक्छ।46



सं स्थापनापत्र,

त्तशलापत्र,

र्ानपत्रमा लेत्तखए बमोत्तजम वा त्यस्तो गुठी सञ्चालन

सम्बन्धी परम्परा र अभ्यास बमोत्तजम हुन्छ।
२.१० पुनरावेर्न र उजुरी सम्बन्धी व्यवस्था
गुठीको र्ताा, सं चालन, व्यवस्थापन, गुठी सम्पत्तिको तनयमन लगायतमा
ववषयमा पत्तिकातधकारीको भूतमका महत्वपूणा हुने व्यवस्था सं वहताले गरे को छ। यस
सन्र्भामा पत्तिकातधकारीले ववतभन्न तनणाय र आर्े शहरु गना सक्र्छ। पत्तिकातधकारीले

45
46

ु ी ऐन, गुठीको महलको ७ नं॰ मा भएको व्यवस्थासँग तमल्र्ोजुल्र्ो छ।
यो व्यवस्था मुलक

ु ी ऐन, गुठीको महलको ८ नं॰ को व्यवस्था हो।
यो व्यवस्था मुलक
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गरे को आर्े श वा तनणाय उपर त्तचि नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आर्े श वा तनणाय भएको थाहा
पाएको तमततले पैँ तीस दर्नतभत्र सम्बत्तन्धत उच्च अर्ालतमा पुनरावेर्न गना सक्ने व्यवस्था
र्े वानी सं वहताको र्फा ३४९ मा गरे को छ।
सं वहताको र्फा ३३६ (२) मा तनजी गुठीको सम्पत्ति उपयुि ढं गबाट
व्यवस्थापन नभएमा‚ ठगी वा जालजाजी भएमा‚ वहनातमना भएमा‚ गुठीको उद्देयकय ववपररत
प्रयोग भएमा सं स्थापक वा वहतग्राहीले त्यस्तो काया रोक्न अर्ालतमा उजुरी दर्न सक्नेछ।
ु ै दर्न सक्नेछ, हर्म्यार् लाग्र्ै न। तर सावाजतनक गुठीको हकमा
त्यस्तो उजुरी जवहलेसक
जोसुकैले उजुरी दर्न सक्नेछ।47
र्े वानी सं वहताको र्फा ३५१ ले सामान्यतया नातलस गनुा पने कारण भएको
तमततले छ मवहनातभत्र नातलस गना सवकने हर्म्यार् तोकेको छ भने र्े हाय बमोत्तजम भए
गरे को काम कारबाहीबाट मकाा पने व्यत्तिले नातलस गनुा पर्ाा कुनै हर्म्यार् नलाग्ने
व्यवस्था गरे को छ


गुठीको सम्पत्ति वहनातमना गरे को,



गुठीको सम्पत्तिसँग सम्बत्तन्धत कुनै तलखत जालसाजी वा वकते गरे को,



गुठीको सम्पत्ति मासे खाएको,



सञ्चालकले गुठी सं स्थापनापत्रको शता ववपरीत फाइर्ा तलएको,



गुठीको सम्पत्ति वा सोको मूल्य वा आय सञ्चालक वा अन्य व्यत्तिबाट वफताा गराउनु
परे को।

२.११ तनष्कषा
ु ी ऐन, गुठीको महल सम्बन्धी व्यवस्थाहरु
गुठी सं स्थान ऐन तथा मुलक
मौतलक प्रकृततको धातमाक तथा परोपकारीका उद्देयकयले राखेको गुठी व्यवस्थापनका लातग
लागू हुने कानून हो। कततपय गुठीहरु सरकारी तवरबाट नै व्यवस्थापन तथा सं चालन
हुनपु ने भएको हुनाले ववतभन्न समय तथा कालखण्िमा सरकारी तथा सं स्थागत तवरबाट
व्यवस्थापन भएको र्े त्तखन्छ। पतछ आएर राजगुठी तथा छु ट गुठी व्यवस्थापनका लातग

47

ु ी ऐन गुठीको महलको १६ नं॰ मा धमालोप गरे को वा राख्न नहुने गुठी राखेकोमा हर्म्यार् नलाग्ने र अन्यको हकमा
मुलक
र्ुई वषातभत्र नातलस दर्नुपने उल्लेख गरे को छ।
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गुठी सं स्थान ऐन बमोत्तजम गुठी सं स्थान स्थापना भएको र्े त्तखन्छ। गुठी स्थापनाको मूल
उद्देयकय धातमाक काया भएको हुनाले उद्देयकय ववपररतको काया धमालोप हुने व्यवस्था हो।
तर र्े वानी सं वहताले गुठीलाई ट्रष्ट को अवधारणाले अगाति बढाउनुपने उद्देयकय
तलएको पाइन्छ। गुठी सं चालनलाई आधुतनक समय सुहाउँर्ो तथा बुझाईका वहसाबले
ु ी ऐनमा भएको व्यवस्था यस्तो
कम प्राववतधक हुने गरी व्यवस्था गरे को र्े त्तखन्छ। मुलक
गना हुन्न उस्तो गना हुन्न, धमालोप हुन्छ भन्ने जस्ता आर्े शात्मक व्यवस्था भन्र्ा र्े वानी
सं वहतामा भएको व्यवस्था प्रवक्रयतागत रुपमा गुठीको सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन गरी
गुठीको उद्देयकय पूरा गने भन्ने व्यवस्थाहरुमा केत्तन्द्रत भएको छ। गुठी सम्बन्धी
व्यवस्थालाई मुनाफारवहत कम्पनीको रुपमा अगाति बढाउन खोजेको र्े त्तखन्छ। यद्यवप
यसमा मुनाफारवहत कम्पनी वा गैरसरकारी सं स्थामा जस्तो तधतोपत्र लगायत साधारण
सभा जस्ता व्यवस्थाहरु यसमा छै न। गुठीको सं स्थापनापत्र गुठी स्थापना, र्ताा प्रवक्रया
र सं स्थापनापत्र सम्बन्धी व्यवस्था भएको छ। गुठी सं चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा
गुठी सं चालकको ववशेष त्तजम्मेवारी रहने व्यवस्था छ। सं चालकहरुले गुठी सं चालन
सवासम्मत वा बहुमत तनणायबाट गनुप
ा ने, तर सो सम्भव हुन नसकेमा उमेरको वहसाबले
ज्येष्ठ गुठी सञ्चालकको तनणाय बमोत्तजम गुठी सञ्चालन गनुप
ा र्ाछ भन्ने नौलो व्यवस्था
गरे को छ।गुठी सं चालन सम्बन्धमा कततपय अमूता व्यवस्थाहरु पतन रहेका छन्।
उर्ाहरणको रुपमा गुठीको उद्देयकय कायाान्वयन क्षमता, वववेक र इमान्र्ारीपूवक
ा काया
सम्पार्न गनुप
ा र्ाछ भन्ने जस्ता कुराहरु उल्ले ख भएका छन्। त्यस्ता कानूनी व्यवस्थाको
कायाान्वयनको वहसावले चूनौततपूणा हुन सक्छन्।
गुठीका धेरै प्रकारहरु भए तापतन र्े वानी सं वहताले

सावाजतनक र तनजी गुठी

सम्बन्धी व्यवस्थाका बारे मा मात्र उल्लेख गरे को छ। तर जे भए पतन गुठी सं स्थान
ऐनमा भएको व्यवस्था बमोत्तजम गुठी सं स्थान अन्तगातका राजगुठी तथा छु ट गुठीहरु
सं चालन र व्यवस्थापन हुने र्े त्तखन्छ भने त्यस्ता गुठीहरुको हकमा र्े वानी सं वहताले
ु ी ऐन तथा
गरे को गुठी सम्बन्धी व्यवस्थाले खासै प्रभाव पाने र्े त्तखन्न। साववक मुलक
गुठी सं स्थान ऐनमा भएको व्यवस्था भन्र्ा र्े हायबमोत्तजम मूलभूत रुपमा फरक व्यवस्था
रहेको छ:–


ु ी ऐनमा भएको गुठीको महल ववशुि धातमाक
गुठी सं स्थान ऐन, २०३३ तथा मुलक
तथा परोपकारी कामका लातग व्यवस्था गररएको तथयो भने र्े वानी सं वहताले गुठी
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राख्ने उद्देयकयलाई साववकको बुझाइ भन्र्ा फरावकलो बनाई ट्रष्ट को अवधारणालाई
तभत्राएको छ।


र्े वानी सं वहता अनुसार मूलत: गुठीका प्रकारमा सावाजतनक तथा तनजी मात्र हुने
व्यवस्था छ। गुठी सं स्थान ऐनले जस्तो गुठीको वकतसम तथा गुठी जग्गाको प्रकार
सम्बन्धमा पररकल्पना गरे को छै न।



र्े वानी सं वहताले गुठीको र्ताा, सं चालन, व्यवस्थापन लगायत तनयमन तनकायको
रुपमा छु ट्टै

पंत्तजकातधकारी रहने व्यवस्था गरे को छ। त्यस्तो पंत्तजकातधकारी

नतोकेसम्म मालपोत अतधकृतले पंत्तजकातधकारीको रुपमा काया गने भन्ने व्यवस्था
गरे को छ। अब उप्रान्त गुठी सं चालन र व्यवस्थापनमा पंत्तजकातधकारीको महत्वपूणा
भूतमका हुन्छ।


सावाजतनक गुठी अतनवाया र्ताा गनुप
ा ने व्यवस्था गरे को छ। तनजी गुठी र्ताा नगरी
पतन सं चालन गना सक्ने व्यवस्था गरे को गरे को छ। तर सोको जानकारी
पंत्तजकातधकारीलाई दर्नुपने व्यवस्था गरे को छ।



तत्काल प्रचतलत कानून बमोत्तजम सं स्थापना भई सञ्चालन हुँर्ै आएका गुठीलाई
र्े वानी सं वहताले कुनै कुराले असर नगने र गुठी सं स्थापना गने र्ानपत्र, त्तशलापत्र,
सं स्थापनापत्र वा अन्य कुनै तलखतमा लेत्तखए बमोत्तजम वा रीत, परम्परा वा अभ्यास
बमोत्तजम गुठी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरे को छ। तर र्े वानी सं वहता प्रारम्भ भएको
तीन वषातभत्र सं वहता बमोत्तजम र्ताा गरी वा त्यस्तो गुठी सञ्चालन हुँर्ै आएको
जानकारी पत्तिकातधकारीलाई गराई अतभलेख राख्नु पनेछ।



गुठीको ववधानको रुपमा सं स्थापनापत्र रहने व्यवस्था रहेको छ। सं स्थापनापत्रमा
खुलाउनुपने कुराहरु उल्ले ख छ। तसथा गुठी सं चालन र व्यवस्थापनका लातग
सं स्थापनपत्र नै मूल तलखतको रुपमा रहन्छ।



गुठीयारको सट्टा गुठी सं चालनका लातग त्तजम्मेवार बनाउन गुठी सं चालक रहने
व्यवस्था गरे को छ। ववस्तृत रुपमा गुठी सं चालकको कताव्य तथा र्ावयत्व तोक्नुपने
व्यवस्था गरे को छ। गुठीमा रात्तखएको सम्पत्ति तीन मवहनातभत्र गुठीको नाममा
हस्तान्तरण गरी सक्नुपने व्यवस्था गरको छ। सम्पत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा
ववस्तृत व्यवस्था गरे को छ।
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गुठी सं चालकको अयोग्यता, गुठी सं चालक ररि हुने अवस्था र उिरातधकारी
सम्बन्धी व्यवस्था रहे को छ।



गुठी सं चालन र व्यवस्थापन वहतग्राहीको वहत केत्तन्द्रत हुनपु ने व्यवस्था गररएको छ
भने वहतग्राहीका हक वहत सं रक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पतन गररएको छ।



गुठीको उल्लं घन तथा गुठीको ववघटन सम्बन्धी व्यवस्था गरे को, तर धमालोपको
व्यवस्था रहेको छै न।

3. फलोपभोग
3.१ अवधारणा
फलोपभोग नेपालको कानून प्रणालीमा नयाँ व्यवस्था हो। वास्तवमा फलोपभोग
भन्नाले कसै ले आफ्नो हक भोग वा स्वातमत्वमा रहेको सम्पत्ति तनःशुल्क रूपमा अको
व्यत्तिले प्रयोग गरी प्रततफल, लाभ, आम्र्ानी वा सुववधा उपभोग गना पाउने गरी करार
गरी दर्एको काया हो। सम्पत्तिको प्रयोग गरे वापत फलोपभोगीमा कानूनबमोत्तजम सो
सम्पत्तिको भोगको अतधकारका अततररि ततनुप
ा ने करको र्ावयत्व रहन्छ । अन्य र्े शहरुमा
जस्तो सम्पत्तिको उपयोग होस्‚ सम्पत्तिको व्यवस्थापन होस्, उत्पार्कत्वमा ह्रास नआओस्
भनी यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। अं ग्रज
े ी शब्र् Usufruct लाई नेपालीमा
रुपान्तरण गरी र्े वानी सं वहतामा फलोपभोग सम्बन्धमा व्यवस्था गररएको हो । Usufruct
२ शब्र्हरु तमलेर बनेको छ: Usus (Use) र Fructus (Fruit) । Usus (Use) is the right to
use or enjoy a thing possessed, directly and witout altering it हो भने Fructus (Fruit) is
the right to derive profit from a thing possessed: for instance, by selling crops, leasing
immovable or annexed movable, taxing for entry, and so on हो । फलोपभोग
(Usufruct) भन्नाले "A right for a certain period to use and enjoy the fruits of another's
property without damaging or diminishing it, but allowing for any natural deteriorition
in the property over time." भनी यसको पररभाषा गरे को पाइन्छ।48 फलोपभोग सम्बन्धी
व्यवस्था फ्रान्स जस्ता कत्तन्टनेन्टल तलगल तसस्टम अपनाउने र्े शमा गुठीको ववकल्पको
रुपमा ववकास भएको र्े त्तखन्छ ।
नेपालमा जग्गाधनीहरु रोजगारीको लातग ववर्े शमा जाने वा शहर वा राजधानीमा
केत्तन्द्रत हुने कारणले नेपालको खेततयोग्य धेरै जसो जग्गाहरु बाँझो रहने भएको कारण कृवष
उत्पार्नमा कमी हुँर्ै गएको सन्र्भामा नौलो व्यवस्थाको रुपमा फलोपभोगसम्बन्धी कानूनी
48

Black's Law Dictionary, 9th Edition.
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व्यवस्था गररएको हो।वस्तुत: तनशुल्क रुपमा जग्गाको उपयोग गना फलोपभोगको नयाँ
व्यवस्था गररएको हो । जग्गामा कमाई गरी खाए वापत सरकारलाई ततनुप
ा ने मालपोत
फलोपभोगीले नै ततने व्यवस्था फलोपभोगको महत्वपूणा शता हो।

फलोपभोग अन्तगात

सम्पत्ति उपभोग गर्ाा फलको उपभोग गना पाउने भए पतन हुवकासकेका रुख काट्न वा प्रयोग
गना पाइँर्ैन ।
यसका लातग करार गना अतनवाया छ । यसले खेतीयोग्य जमीनहरु खेतीका लातग
करार गरी वकसानले प्रयोग गना पाउने अवस्था छ भने खेती नगने व्यत्तिको नाममा रहेको
जग्गा जमीनबाट उत्पार्न हुन सक्ने अवस्था र्े त्तखन्छ। र्े वानी सं वहताको र्फा ४६४ को
उपर्फा (१) को खण्ि (झ) मा अचल सम्पत्ति फलोपभोग भएको तलखत पाररत (रत्तजिशन)
गनुप
ा र्ाछ ।
3.2 फलोपभोग सम्बन्धी र्े वानी सं वहतामा रहेको व्यवस्था
सं वहताले करार गरी कसै ले आफ्नो हक र स्वातमत्वमा रहेको सम्पत्ति, त्यसबाट
प्राप्त हुने प्रततफल,

लाभ,

आम्र्ानी वा सुववधा अको व्यत्तिले प्रयोग गना सक्ने गरी

तनःशुल्क रूपमा दर्एकोमा फलोपभोगको व्यवस्था भएको मातनने उल्लेख गरे को छ।49
अचल सम्पत्ति फलोपभोग गरी दर्ँर्ा कानून बमोत्तजम तलखत गनुा पछा र

सगोलको

सम्पत्ति फलोपभोगका लातग दर्ँर्ा एकासगोलको अं त्तशयारको सहमतत तलनुपछा।50
कसै ले आफ्नो सम्पत्ति कसै लाई फलोपभोग गना दर्एकोमा त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त
गने फलोपभोगीले त्यस्तो सम्पत्ति, त्यसबाट प्राप्त वा आजान हुने प्रततफल, लाभ, आम्र्ानी
वा सुववधा र त्यसबाट बढे बढाएको प्रततफल, लाभ, आम्र्ानी वा सुववधा आफ्नो सम्पत्ति
सरह प्रयोग गना पाउँछ।51 सम्पत्ति प्राप्त गने एकभन्र्ा बढी फलोपभोगी भएकोमा प्रत्येक
फलोपभोगीले सामूवहक रूपमा वा एक्ला एक्लै त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गना पाउँछ ।
फलोपभोगको व्यवस्था अन्तगात प्राप्त भएको सम्पत्ति अं शबण्िा भएकोमा अं शबण्िा
बमोत्तजम फलोपभोग गना पाउने प्रत्येक अं त्तशयारले उि सम्पत्ति प्रयोग गना पाउँछ।
फलोपभोगीले

49
50
51

ऐजन‚ र्फा ३५२।

ऐजन‚ र्फा ३५४।

ऐजन‚ र्फा ३५५।

फलोपभोगको

व्यवस्था

अन्तगात

प्राप्त

भएको

सम्पत्तिको

सं रक्षण

वा
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भोगचलनको लातग आवयकयकतानुसार अर्ालतमा नातलस दर्न सक्ने कानूनी अतधकार समेत
सुतनत्तित गररएको छ।52
फलोपभोगअन्तगात प्राप्त गरे को सम्पत्तिसँग सम्बत्तन्धत खानी तथा खतनज पर्ाथा र
हुवका सकेका रुख फलोपभोगीले प्रयोग गना पाउने छै न। तर खानी वा रुखपात नै
फलोपभोग अन्तगात प्रयोग गना दर्एकोमा त्यस्तो खानी वा रुखबाट प्राप्त हुने

फल, फूल

वा अन्य पैर्ावार प्रयोग गना सक्छ।53 फलोपभोगीले फलोपभोग अन्तगात प्राप्त भएको
सम्पत्ति

स्वातमत्ववालाको

पूव ा

स्वीकृतततबना

त्यस्तो

सम्पत्तिको

मौतलक

अवस्था

(सब्स्ट्यान्स) वा त्यसको स्वरूप (फमा) मा उल्ले ख्य रूपमा हेरफेर गना वा त्यस्तो
सम्पत्ति ववनाश गना पाउँर्ैन। तर फलोपभोग अन्तगात दर्इएको सम्पत्तिको स्वरूप हेरफेर
वा त्यसको ववनाश तबना प्रयोग गना नसवकने भए करारमा कुनै कुरा उल्लेख भएकोमा
बाहेक त्यस्तो सम्पत्ति वफताा गर्ाा कायम हुन सक्ने मूल्य ततरी त्यस्तो सम्पत्तिको स्वरूप
हेरफेर वा ववनाश गरी प्रयोग गना सक्छ।54
फलोपभोगीले चाहेमा फलोपभोग अन्तगात प्राप्त गरे को सम्पत्ति धनीसँग गरे को
करारको अधीनमा रही तलखत गरी बहाल, तलज वा बन्धकीमा दर्न सक्ने व्यवस्था गरी
सं वहताले र्े हाय बमोत्तजम गनुप
ा ने व्यवस्था गरे को छ:–55


मातसक बीस हजार रुपैयाँसम्ममा सम्पत्ति बहालमा दर्ँर्ा तलखत गनुा पने छै न।



त्यसरी बहाल, तलज वा बन्धकीमा सम्पत्ति दर्एकोमा फलोपभोगीले स्वातमत्ववालालाई
जानकारी गराउनु पनेछ।



फलोपभोग अन्तगात प्राप्त सम्पत्ति फलोपभोग कायम रहनेभन्र्ा बढी अवतधको लातग
बहाल, तलज वा बन्धकीमा दर्न सवकने छै न।
फलोपभोगीले

फलोपभोग

अन्तगात

प्राप्त

गरे को

सम्पत्ति

बहाल,

तलज

वा

बन्धकीमा दर्ँर्ा त्यस सम्बन्धी तलखतमा फलोपभोग अन्तगातको सम्पत्ति भएको कुरा
उल्लेख गनुा पछा। यस ववपरीत कसै ले फलोपभोग अन्तगात प्राप्त गरे को सम्पत्ति बहाल,
तलज वा बन्धकीमा दर्एको भए त्यस्तो व्यवहार स्वतः बर्र हुनेछ। बहाल, तलज वा
बन्धकीमा तलएको सम्पत्ति बहाल, तलज वा बन्धकी तलने व्यत्तिले फलोपभोगीले सरह
प्रयोग गना सक्नेछ।

52
53
54
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फलोपभोगीले फलोपभोग अन्तगात प्राप्त गरे को सम्पत्ति आफ्नै सम्पत्तिसरह मानी
उत्तचत र मनातसब तवरले ममात सम्भार तथा हेरववचार र ममात सम्भार आफ्नै खचामा गनुा
पछा। तर ववपद्को कारण सारभूत रकम (सब्स्ट्यात्तन्सयल एमाउण्ट) खचा गरी त्यस्तो
सम्पत्ति ममात र सम्भार गनुा परे मा स्वातमत्ववालाको पूव ा स्वीकृतत तलनु पनेछ र त्यसरी
भएको ममात सम्भारको खचा स्वातमत्ववालाले व्यहोनुा पनेछ। त्यस अततररि फलोपभोगीले
फलोपभोग अन्तगातको सम्पत्ति कसै ले बहाल, तलज वा बन्धकीमा तलएको अवस्थामा पतन
त्यस्तो सम्पत्तिको उत्तचत र मनातसब तवरले हेरववचार गनुप
ा ने कुरा व्यवस्था

तेस्रो पक्षले
गरे को छ।

56

फलोपभोगीले फलोपभोग अन्तगात प्राप्त गरे को सम्पत्तिको हातन, नोक्सानी गना वा
गराउनु हुँर्ैन। फलोपभोगी आफैले वा फलोपभोग अन्तगात प्राप्त गरे को सम्पत्ति बहाल,
तलज वा बन्धकीमा तलने व्यत्तिले त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्ाा कुनै वकतसमबाट हातन,
नोक्सानी भएमा फलोपभोगी त्तजम्मेवार हुन्छ। तर ववपद् परी त्यस्तो सम्पत्ति हातन,
नोक्सानी भएकोमा फलोपभोगी त्तजम्मेवार हुँर्ैन। सम्पत्ति प्रयोग गर्ाा हुन सक्ने हातन,
नोक्सानीको सुरक्षणका लातग फलोपभोगीले सम्पत्तिको सं रक्षणको लातग बीमा वा अन्य
आवयकयक सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन सक्र्छ।57
फलोपभोग अन्तगात प्राप्त गरे को सम्पत्तिको कानून बमोत्तजम लाग्ने कर, मालपोत
वा र्स्तुर फलोपभोगीले व्यहोनुा पने मातथ नै उल्लेख भई सकेको छ। तर फलोपभोग
अन्तगात प्राप्त गरे को सम्पत्ति बापत भ ुिान गनुा पने सम्पत्ति कर स्वातमत्ववालाले व्यहोनुा
पर्ाछ।58 फलोपभोग अन्तगातको सम्पत्ति उपर कसै ले अततक्रमण,

र्ाबी वा त्तखचोला

गरे मा त्यसको पन्र दर्नतभत्र सो कुराको जानकारी स्वातमत्ववालालाई गराउनु पने र्ावयत्व
फलोपभोगीमा रहने व्यवस्था छ। जानकारी नगराउने फलोपभोगी त्यसबाट उत्पन्न हुन
सक्ने पररणामप्रतत जवाफर्े ही हुन्छ।59

56
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फलोपभोगको व्यवस्था करारबमोत्तजम हुने भएको हुनाले करारमा उल्लेख भएको
अवतधसम्मको लातग बहाल रहन्छ। करारमा अन्यथा उल्लेख भएको अवस्था बाहेक
र्े हायको अवतधभन्र्ा बढी फलोपभोगको व्यवस्था बहाल रहने छै नः–60


कुनै प्राकृततक व्यत्ति फलोपभोगी भएमा तनजको मृत्यु भएको वा फलोपभोगको
व्यवस्था भएको उनन्पचास वषा पूरा भएकोमध्ये जुन पवहले हुन्छ त्यस्तो अवतध,



कुनै कानूनी व्यत्ति फलोपभोगी भएमा त्यस्तो व्यत्ति ववघटन भएको वा फलोपभोगको
व्यवस्था भएको उनन्तीस वषा पूरा भएकोमध्ये जुन पवहले हुन्छ त्यस्तो अवतध।
एकभन्र्ा बढी व्यत्ति फलोपभोगी भएकोमा करारमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा

बाहेक कुनै फलोपभोगीको मृत्यु वा ववघटन भएको अनुपातमा फलोपभोगको सम्पत्ति
स्वातमत्ववालामा हस्तान्तरण हुनेछ।
सं वहताले

फलोपभोगको

व्यवस्था

रद्द

गना

सक्ने

व्यवस्था

गरे को

छ।61

फलोपभोगीले फलोपभोग अन्तगात प्राप्त गरे को सम्पत्ति हातन, नोक्सानी गरे मा, र्ुरूपयोग
गरे मा, जुन प्रयोजनको लातग फलोपभोग अन्तगात सम्पत्ति तलएको हो त्यस अनुरूप सम्पत्ति
प्रयोग नगरे मा वा अन्य कुनै वकतसमले त्यस्तो सम्पत्तिमा स्वातमत्ववालाको हक अतधकार
उपर प्रततकूल असर पाने कुनै काम गरे मा सम्बत्तन्धत स्वातमत्ववालाले जुनसुकै बखत
फलोपभोगको व्यवस्था रद्द गना सक्छ।फलोपभोगको व्यवस्था रद्द भएमा फलोपभोगीले
फलोपभोग अन्तगात प्राप्त गरे को सम्पत्ति वफताा गनुा पछा।
फलोपभोग अन्तगात प्राप्त गरे को सम्पत्ति फलोपभोगीले प्रयोग गना नचाहेमा तनजले
जुनसुकै बखत त्यस्तो सम्पत्ति कम्तीमा पैँ तालीस दर्नको सूचना दर्ई स्वातमत्ववालालाई
वफताा गना सक्छ।62 सं वहताले र्े हायका कुनै अवस्थामा फलोपभोगको व्यवस्था अन्त्य
भएको मातनने व्यवस्था गरे को छः63


फलोपभोग बहाल रहने अवतध समाप्त भएमा,



फलोपभोग रद्द भई सम्पत्ति वफताा भएमा,



फलोपभोगीले फलोपभोगको सम्पत्ति वफताा गरे मा,



फलोपभोगीले मनातसब कारण तबना फलोपभोगको व्यवस्था प्रभावकारी भएको तमततले
छ मवहनासम्म सो व्यवस्था अन्तगात प्राप्त सम्पत्ति प्रयोग नगरे मा,
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61
62
63

ऐजन‚ र्फा ३६३।

ऐजन‚ र्फा ३६४।

ऐजन‚ र्फा ३६५।

ऐजन‚ र्फा ३६६।

सम्पत्ति सम्बन्धी नवीन प्रावधानहरु: गुठी, फलोपभोग तथा सुववधाभार | 203



कुनै खास उद्देयकय पूरा गनाको लातग फलोपभोगको व्यवस्था कायम गररएको भए
त्यस्तो उद्देयकय पूरा भएमा,



फलोपभोग अन्तगात प्राप्त गरे को सम्पत्ति फलोपभोगीको नाममा कानून बमोत्तजम
हस्तान्तरण हुन गएमा,



फलोपभोग अन्तगात प्राप्त गरे को सम्पत्तिको पूणा रूपमा ववनाश भएमा।
फलोपभोगको व्यवस्था अन्त्य भएमा केही ववशेष अवस्थामा बाहेक फलोपभोग

अन्तगात कसै लाई दर्एको सम्पत्ति स्वतः स्वातमत्ववालामा सनेछ। कुनै व्यत्तिको तनत्तित
उमेर पूरा नभएसम्म बहाल रहने शतामा कुनै सम्पत्ति फलोपभोगको व्यवस्था अन्तगात
दर्एकोमा त्यस्तो व्यत्तिको त्यस्तो उमेर पूरा हुन ु अगावै मृत्यु भएमा पतन तनज जीववत रहे
सरह त्यस्तो उमेर पूरा हुने तमततसम्म फलोपभोगको व्यवस्था बहाल रहनेछ। सं वहताले
फलोपभोग सम्बन्धी काम कारबाहीबाट मकाा पने व्यत्तिले सो काम कारबाही भए गरे को
थाहा पाएको तमततले छ मवहनातभत्र नातलस गना सक्ने गरी व्यवस्था गररएको छ।64
३.३ तनष्कषा
करार कानून अनुसार कसै को आफ्नो हक भोग वा स्वातमत्वमा रहे को सम्पत्ति
आफूले तनःशुल्क रूपमा प्रयोग गरी प्रततफल, लाभ, आम्र्ानी वा सुववधा उपभोग गना
पाउने गरी करार गना सक्ने भए तापतन यस फलोपभोग सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको
सन्र्भामा

नयाँ

हो।

सम्पत्तिको

धनीले

कानून

बमोत्तजम

ततनुप
ा ने

करको

र्ावयत्व

फलोपभोगीले प्रयोग गरे वापत फलोपभोग गना पाउने व्यत्तिमा रहन्छ। यसथा र्े वानी
सं वहताले फलोपभोगका लातग कानून बमोत्तजम करार, तनःशुल्क रूपमा प्रयोग गरी प्रततफल,
लाभ, आम्र्ानी वा सुववधा उपभोग गना पाउने शता र सम्पत्ति प्रयोग गरे वापत कर ततने
र्ावयत्व फलोपभोगीमा रहने अतनवाया शताको रुपमा व्यवस्था गरे को छ।
व्यत्तिहरु वैर्ेत्तशक रोजगारमा जाने वा शहर वा राजधानी केत्तन्द्रत हुने भएको
कारणले नेपालको खेततयोग्य धेरै जसो जग्गाहरु बाँझो रही कृवष उत्पार्कत्वमा ह्रास
आएको सन्र्भामा फलोपभोगसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गररएको हो। यो व्यवस्थाले
फलोपभोग गरे वापत स्वातमत्वमा कुनै कानूनी झन्झट नहुने व्यवस्था गरे को पाइन्छ।
कमाई गर्ाा मोवहयानी लाग्ने साववक कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरी जग्गाको उपयोग हुन
सकोस् र उत्पार्कत्व बढोस् भनी फलोपभोगसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरे को र्े त्तखन्छ।
64

ऐजन‚ र्फा ३६७।
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4. सुववधाभार
४.१ अवधारणा
ु ी ऐनको घर बनाउनेको महलमा भएको अत्तघर्े त्तख चली आएको वा दर्ई
मुलक
आएको ठाउँको तनकास कसै ले थुन्न हुँर्ैन

65

र जग्गा आवार् गनेको महलमा भएको

परापूवर्
ा े त्तख वहँिी आएको बाटो वा वस्तुभाउ तनकास्ने तनकास आफ्नो जग्गामा पने भए पतन
त्यस्तो जग्गा र वस्तुभाउ खरकाउने चौर, पानी घाट, पोखरीको वढं क, गौचर, मूल बाटो,
सिक, पाटी, पौवा त्तचहान र त्यस्तै अरु कुनै सावाजतनक स्थान र नेपाल सरकारबाट
कमोट नगनुा बझ्याउनु भन्ने भएको सरकारी जग्गा कसै ले तबराउन वा तबराउन लाउन
हुँर्ैन भन्ने व्यवस्थाहरु छन्।66

नेपाली कानूनमा सत्तन्धसपान सम्बन्धी ती केही व्यवस्था

भए पतन अपूरो रहेको पाइन्छ। नेपालको कानून प्रणालीमा सुववधाभार सम्बन्धी कानूनी
व्यवस्था नयाँ रुपमा थवपएको छ। शहरीकरणका लातग पूव ा योजना बनाई बसोबास नगने
नेपालको चलनका कारण तनकास वा बाटोको बारे मा प्राय:समस्या

रहने र तछमेकीसँग

मुद्दा गनुप
ा ने अवस्था र्े त्तखन्छ। बाटो, तनकास, ढल तनकास, पानीको पाइप, ववजुलीको तार
लान ल्याउनका लातग व्यत्तिगत तनगाह गरे को वा ठू लो रकम ततरी वकनबेच गने गरे को
वा मुद्दा गनुा परे को र्े त्तखन्छ। कततपय अवस्थामा जग्गाको चलेको मूल्यभन्र्ा चको रकम
ततरी तनकास वा बाटो वकनवेचको अवस्था आउने गरे को छ। ठू ला राजनैतनक तथा
सामात्तजक है तसयत भएका व्यत्तिलाई कमजोर तछमेकीले त्यसै पतन बाटो दर्नुपने, तर
तलनुपने अवस्था भएमा तलन नसक्ने अवस्था यर्ाकर्ा र्े त्तखन्छ। ती समस्याहरुलाई
सम्बोधन गना सुववधाभार सम्बन्धी ववशेष कानूनी व्यवस्था गरे को हो। सुववधाभार भन्नाले
एकाको हकभोग वा स्वातमत्वमा रहेको अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै भाग अको
सम्पत्तिको धनीले प्रयोग गना पाउने हक सम्बन्धी व्यवस्था हो। सुववधारभार आफू बसेको
ठाउँको समुर्ाय वा तछमेकीलाई हानी नोक्सानी नहुने गरी असल तछमेकीपन कायम
गनुप
ा ने भन्ने तसिान्तमा आधाररत छ।67
सुववधाभार सम्बन्धी व्यवस्था नेपाली समाजमा चतल आएको सत्तन्ध सपानको
व्यवस्थासँग केही हर्सम्म मेल खाए पतन सुववधाभार र सत्तन्धसपान भनेको एउटै ववषय
होइन। बरु सुववधाभारतभत्र सत्तन्धसपान समेत पर्ाछ। सुववधाभार सम्बन्धी व्यवस्था

र्े वानी

सं वहताको सामान्य तसिान्त अन्तगात व्यवस्था गरे को र्फा १३ को आफू रहेको बसेको
65
66
67

ु ी ऐन घर बनाउनेको महल ३ नं।
मुलक

ु ी ऐन जग्गा आवार् गनेको महल ४ नं॰।
मुलक
र्े वानी सं वहताको र्फा १३।
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ठाउँको समुर्ाय वा तछमेकीलाई हानी नोक्सानी नहुने गरी असल तछमेकीपन कायम
ु हरुको Servitudes
गनुप
ा ने भन्ने व्यवस्थामा आधाररत रहे को पाइन्छ। अन्य मुलक
Easement

वा

सम्बन्धी भएको व्यवस्थाको आधारमा सुववधाभार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

गरे को पाइन्छ।
सुववधाभार सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको सं ववधानले सुतनत्तित गरे को सम्पत्ति
सम्बन्धी

मौतलक

हकअन्तगात

सम्पत्तिको

आजान

गने,

भोग

गने,

बेचववखन

गने,

व्यावसावयक लाभ प्राप्त गने तथा सावाजतनक वहतका लातग बाहेक राज्यले कुनै व्यत्तिको
सम्पत्ति अतधग्रहण गने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै प्रकारले कुनै अतधकारको तसजाना गने
छै न भन्ने अतधकारको अपवार् सम्बन्धी कानून हो । यसले सम्पत्तिको मातलकलाई आफ्नो
सम्पत्तिको भोग गने, बेचववखन गने, व्यावसावयक लाभ प्राप्त गने अतधकारमा सं कुचन
गरे को छ। सुववधाभार सम्बन्धी व्यवस्था यसै सं वहताको र्फा २७६ ले गरे को कसै ले पतन
अन्य व्यत्तिको सम्पत्ति तनजको मन्जुरी ववना उपभोग गना नपाउने र मन्जुरी नतलई
कसै को घर कम्पाउण्िमा प्रवेश गना नहुने भन्ने व्यवस्थाको अपवार् हो। साथै सं वहताको
र्फा २८७ ले अन्य व्यत्तिको हक‚ भोग र स्वातमत्वको जग्गा तनजको मन्जुरी नतलई
आवार् वा भोगचलन गना वा गराउन हुँर्ैन भन्ने गरे को व्यवस्थाको समेत अपवार्को रुपमा
तलन सवकन्छ।
४.२ पररभाषा
सामान्यतया Servitude भन्ना साथ अतनच्छापूवक
ा
काममा लगाउने वा र्ासता
बनाउने भन्ने बुत्तझए पतन यहाँ चचाा गना खोत्तजएको Servitudes (सुववधाभार) को अथा तभन्न
छ। यहाँ हामी कसै को हक, स्वातमत्व वा भोगचलनमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति वा
त्यसको कुनै अं श अको सम्पत्तिको धनीले भोगचलन वा प्रयोग गना पाउने सुववधाभारको
व्यवस्था

छलफल गना खोत्तजएको हो। Servitude भन्नाले "An encumbrance consisting in

a right to the limited use of a piece of land or other immovable property without the
possession of it; a charge or burden on a estate for another's benefit <the easement by
necessary is an equitable servitude>. Servitudes include easements, irrevocable
licenses, profits and real covenants." त्यसै गरी Servitude लाई "limited real right in
terms of which a burden is imposed on an immovable property restricting the rights,
powers or liberties of its owner to a greater or lesser extent in favour of either another
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person or the owner of another property" भनी पररभाषा गररएको पाइन्छ।68

यसथा

सुववधाभार भनेको अकााको सम्पत्ति कानूनको अधीनमा रही आफूले प्रयोग गना पाउने
सुववधाको अतधकार हो।
४.३ सुववधाभार सम्बन्धी र्े वानी सं वहतामा रहेको कानूनी व्यवस्था
र्े वानी सं वहताको र्फा ३६८ र्े त्तख ३८२ सम्म सुववधाभार सम्बन्धी व्यवस्था
रहेको छ। कसै को हक, स्वातमत्व वा भोगचलनमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति वा त्यसको
कुनै अं श अको सम्पत्तिको धनीले भोगचलन वा प्रयोग गना पाउने व्यवस्था नै सुववधाभार
हो।69 र्े हायको अवस्थामा सुववधाभार कायम रहने व्यवस्था र्े वानी सं वहताले गरे को छ:–


करार भएको,

अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको प्रकृतत,

प्रथा वा परापूवक
ा ालर्े त्तख

चतलआएको अभ्यास।


अचल सम्पत्तिको धनीले सुववधाभारबमोत्तजम आफ्नो अचल सम्पत्ति अको व्यत्तिलाई
भोगचलन वा प्रयोग गना तथा सावाजतनक प्रयोजनको लातग सुववधाभारको व्यवस्था
भएकोमा त्यस्तो सुववधाभार वैयत्तिक प्रयोजनको लातग समेत प्रयोग गना पाउने।70



सुववधाभार प्रर्ान गरे को अचल सम्पत्तिको धनीले आफ्नो हक र स्वातमत्वमा रहेको
त्यस्तो सम्पत्ति पूरै वा केही अं श कसै लाई कुनै व्यहोराले हस्तान्तरण गरे मा पतन
त्यस्तो सम्पत्ति उपर रहे को सुववधाभार कायम रहने।71
सुववधाभार प्रर्ान गरे को अचल सम्पत्तिको अं शबण्िा भएमा पतन प्रत्येक अं त्तशयारले

त्यस्तो सुववधाभार प्रर्ान गरे को मान्नु पने। तर सुववधाभार प्रर्ान गरे को अचल सम्पत्तिको
हस्तान्तरण वा अं शबण्िा गर्ाा त्यस्तो सम्पत्तिमा अन्यत्र सुववधाभारको व्यवस्था भएमा
हस्तान्तरण वा अं शबण्िा भएको अचल सम्पत्तिबाट सुववधाभार दर्नु नपने भए सोही
हर्सम्म सुववधाभार समाप्त भएको मातनने।
४.४ सुववधाधार प्रयोग गना पाउने अवस्था
कुनै जग्गामा कसै को हक,

स्वातमत्व वा भोगचलन भए पतन परापूवर्
ा े त्तख

सावाजतनक वा सामुर्ावयक रूपमा वहँिी आएको बाटो, पशु तनकाल्ने तनकास, वस्तुभाउ
चराउने चौर, कुलो, नहर, पानीघाट, पोखरी, सावाजतनक सिक, ढल, घोिेटो वा मूल
बाटो,

पाटी,

पौवा,

68

Black's Law Dictionary, 9th Edition.

69

र्े वानी सं वहताको र्फा ३६८।

70
71

ऐजन‚ र्फा ३६९।

ऐजन‚ र्फा ३७०।

अन्त्येवष्ट स्थल,

मठ,

मत्तन्र्र,

गुम्बा,

चै त्य,

मत्तस्जर्,

ईर्गाह,
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कवाला,

कतिस्तान वा तगजााघर,

सामुर्ावयक ववद्यालय,

अस्पताल वा त्यस्तै प्रकारका

सावाजतनक स्थल जुन प्रयोजनको लातग रात्तखएको हो सोही बमोत्तजम सम्बत्तन्धत व्यत्तिलाई
प्रयोग गना दर्नु पर्ाछ। त्यस्तो जग्गाको स्वातमत्ववाला वा भोगातधकारवालाले त्यस्तो
जग्गा आवार् वा कमोर् गना, त्यसमा कुनै सं रचना तनमााण गना वा त्यसको अन्य कुनै
वकतसमले भोगचलन गना वा गराउन हुँर्ैन।72
आगलागी, भूकम्प, ज्वालामुखी, बाढी जस्ता ववपद् परे को बखत कसै को घर वा
जग्गामा प्रवेश वा प्रयोग नगरी त्यस्तो ववपर्बाट पीतित हुनेको उिार गना नसवकने भएमा
सम्बत्तन्धत घर वा जग्गाको स्वातमत्ववाला भए त्यस्तो घर वा जग्गाको स्वातमत्ववालाको
अनुमतत तलई र घर वा जग्गाको स्वातमत्ववाला तत्काल उपलब्ध नभए वा तनजले अनुमतत
नदर्ए तनजको अनुमतत तबना नै त्यस्तो घर वा जग्गामा प्रवेश गरी पीतितको उिार गना वा
गराउन सक्छ।73
पवहले बाटोको तनकास भएको घर जग्गामा पतछ ववपद् परी बाटो ववनाश भएमा
त्यस्तो घर जग्गामा आउन जानको लातग पवहलेर्ेत्तख बाटो प्रयोग गरररहे को व्यत्तिले
सावाजतनक मागासम्म पुग्न जुन दर्शाबाट सावाजतनक बाटोमा पुग्न सबभन्र्ा नत्तजक हुन्छ
सोही दर्शाको घर वा जग्गाको स्वातमत्ववालासँग मनातसव सुववधाभार माग गना सक्छ।74
कसै ले पतन बाटो वा तनकास भएको घर वा जग्गाको कुनै भाग छु ट्याई कसै लाई
हस्तान्तरण गर्ाा त्यस्तो घर वा जग्गामा आउन जानको लातग अन्यत्र बाटो वा तनकास
नभएको अवस्थामा तलनेदर्ने र्ुवै पक्षलाई बाटो वा तनकासको व्यवस्था नगरी त्यस्तो घर
वा जग्गा हस्तान्तरण गना हुँर्ैन।75
कुनै व्यत्तिको घरमा ढल तनकास, खानेपानी, ववद्युत सेवा, ग्याँस, टे तलफोन
जस्ता आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन तनजको आफ्नै जग्गाबाट वा सावाजतनक, सरकारी
वा सामुर्ावयक जग्गाबाट सम्भव नहुने भएमा तनजले सँतधयारको जग्गाबाट त्यस्तो जग्गाको
स्वातमत्ववालालाई हातन, नोक्सानी नहुने गरी पाइप वा लाइन लै जान पाउने अतधकार
हुन्छ।76

72
73
74
75
76

ऐजन‚ र्फा ३७१।

ऐजन‚ र्फा ३७२।

ऐजन‚ र्फा ३७३।

ऐजन‚ र्फा ३७४।

ऐजन‚ र्फा ३७५।
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कुनै नर्ी वा खोलालाई िाइभसान गरे को, त्यसमा ररजभाभ्वायरको तनमााण गरे को
वा त्यसमा कुनै कारणले बाँध बाधेकोमा त्यहाँसम्म जान आउनको लातग मनातसब तनकास
सम्बत्तन्धत जग्गाको स्वातमत्ववालाले दर्नुपने व्यवस्था गरे को छ। त्यस्तो तनकास मागा
कायम गनुा पर्ाा एकभन्र्ा बढी जग्गाको स्वातमत्ववालाको जग्गाबाट त्यस्तो तनकास मागा
कायम गना सवकने अवस्था भएकोमा प्राववतधक दृवष्ट कोणले सम्भाव्य भएको सबभन्र्ा
नत्तजकको जग्गाबाट तनकास मागा कायम गनुा पर्ाछ।77
कुनै व्यत्तिको तनजी सम्पत्ति अन्तगात रहेको वा तनजी सम्पत्तिबाट उत्पत्ति भएको
नर्ी वा खोला वा त्यस्तो नर्ी वा खोलाको वकनाराको र्ुवै तफाको चार तमटरसम्मको
चौिाइ क्षेत्रमा जुनसुकै व्यत्तिले वहँििुल गना वा त्यस्तो नर्ी वा खोलामा जल पररवहन
गना वा िुङ्गा चलाउन वा माछा माने काम गना सक्छ। तर बाह्रै मवहना पानीको बहाव
नभएको ससाना खोल्सामा त्यस्तो काया गना पाइने छै न।78
प्राकृततक रूपमा रहे को पानीको बहाव रोक्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था गरे को छ।
घर वा जग्गाको स्वातमत्ववालाले आफ्नो घर वा जग्गाबाट तनकास हुने वषााको पानीको
व्यवस्थापन आफैले गनुा पने र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा प्राकृततक रूपमा वषााको पानी
जता तफा बग्र्छ सोही बमोत्तजम बग्न दर्नु पने व्यवस्था छ। कुलो बनाई, भल तनयन्त्रण
वा बगेको पानी अन्य कुनै वकतसमबाट िाइभसान गरी वा मानवीय हस्तक्षेपबाट तल्लो
पवट्टको जग्गामा प्रततकूल असर पने गरी बगाउन पाइने छै न।79
कसै को जग्गामा उत्पत्ति भएको वा सोबाट बगेको खोला, नर्ी वा पोखरीको
पानी सम्बत्तन्धत धनीलाई पुगेपतछ खानेपानी वा

तसं चाईको प्रयोजनको लातग जोसुकैले पतन

प्रयोग गना सक्छ। तर त्यसरी प्रयोग गर्ाा सँतधयारले प्राथतमकता पाउनेछ।80
कुनै व्यत्तिको खेती गने जग्गामा मातनस वा खेती गनाको लातग प्रयोग हुने
जनावर आउने जाने बाटो वा तनकास रहेनछ र तनजलाई त्यस्तो बाटो वा तनकास चावहने
भएमा सम्बत्तन्धत जग्गाको स्वातमत्ववालाले त्यस्तो व्यत्तिलाई बाटो वा तनकासको सुववधा
दर्नु पने हुन्छ। तर घर कम्पाउन्िको जग्गाबाट त्यस्तो बाटो वा तनकास दर्न कुनै पतन
व्यत्ति बाध्य हुने छै न। बाटो वा तनकास प्रयोग गने व्यत्तिले बाटो वा तनकास दर्ने

77
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व्यत्तिको जग्गाको बाली वा अन्य सम्पत्ति हातन, नोक्सानी नहुने गरी बाटो वा तनकास
प्रयोग गनुा पने व्यवस्था छ।81
सं वहताले कसै ले र्े हायdf उत्तल्लत्तखत प्रयोजनको लातग कुनै व्यत्तिको घर वा
जग्गा प्रयोग गर्ाा कसै लाई कुनै वकतसमको हातन, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो व्यत्तिले
सम्बत्तन्धत घर वा जग्गाधनीलाई मनातसब क्षततपूतता उपलब्ध गराउनु पने व्यवस्था गरे को
छ:82


ववपर् परे को बखत तछमेकीको घर जग्गा प्रयोग गर्ाा



साववक बाटोको तनकास ववपर् परी ववनास भएपतछ मनातसव बाटोको सुववधाभार प्रर्ान
गर्ाा



ढल तनकास, खानेपानी लगायतका आदर् आधारभूत सेवा ववस्तार गर्ाा



कुनै कारणले िाईभसान, ररजभाभ्यायर वा बाँधसम्म आउनजानको लातग तनकास मागा
प्रयोग गर्ाा



खेती गनाको लातग बाटो वा तनकास दर्ँर्ा
सुववधाभार सम्बन्धी काम कारबाहीबाट मकाा पना जाने व्यत्तिले त्यस्तो काम

कारबाही भए गरे को थाहा पाएको तमततले ६ मवहनातभत्र नातलस गना सक्छ।83
४.५ तनष्कषा
नेपालमा भएको सत्तन्धसपान सम्बन्धी केही व्यवस्था पूरा गने उद्देयकयले सुववधाभार
सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ। बाटो तनकास तथा ववतभन्न अवस्थामा आई पने
सक्ने अवस्थाहरु सम्बन्धी ववस्तृत व्यवस्था गरे को छ। सुववधाभार सम्बन्धी स्पष्ट 
व्यवस्थाको अभावका कारण बाटो, कुलो तथा जग्गा त्तखचोला सम्बन्धी वववार् हुने
सन्र्भामा यस सुववधाभार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले स्पष्ट ता ल्याएको छ। यसले आगामी
दर्नमा बाटो, कुलो तथा जग्गा त्तखचोला सम्बन्धी वववार्हरु कम हुने र्े त्तखन्छ।
तछमेकीसँगको सम्बन्ध सरल तथा सहज हुने अवस्था हुन सक्छ।
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दुष्कृतिसम्बन्धी अवधारणा र दे वानी सं हििामा भएको व्यवस्था
- डा. राजेन्र कुमार आचायय

१. पररभाषा
नेपालमा

टटयलाई

दुष्कृति

भन्ने

गररन्छ।

सामान्य

भाषामा

दुष्कृतिलाई

दे वानी

अपकार/दे वानी गल्िीको रुपमा तलइन्छ। टटय शब्दको श्रोि एङलो फ्रेन्चलाई तलइन्छ। जसको
अथय दोष (Fault) गल्िी (Wrong) भन्ने िुन्छ। टटय (Tort) मध्यकालीन ल्याहटन शब्द टटयम
(Tortum) बाट बनेको िो। यसको शाब्ब्दक अथय िोड-मरोड गनुय भन्ने िुन्छ। यसबाट दुष्कृतिको
अथय त्यस्िो आचरण जुन कानून सम्मि, तसधा, सरल नभएर िोड-मरोड गररएको बक्र अथवा
कानून हवरुद्ध भन्ने िुन्छ। त्यसै गरी अङ्ग्रेजीमा गल्िी (Wrong) रोमनमा दोष (Delict) भन्ने
िुन्छ।
दुष्कृति कानूनका कानूनहवद्िरूमा यो दे वानी गल्िी िो भन्ने धारणा रिेको पाइन्छ।
Salmond र Prof. P H Winfield को पररभाषा मित्वपूणय रिेकाले दे िाय बमोब्जम उल्लेख
गररएको छ:
Sir John Salmond :- Tort as a civil wrong for which the remedy is common law
action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of
contract or the breach of trust or other merely equitable obligation1.
Prof. P H Winfield:- Tortious Liability arises from breach of a duty primarily
fixed by law; this duty is towards persons generally and its breach is
redressable by an action for unliquidated damages2.
ु ी दे वानी (सं हििा) ऐन, २०७४ को दफा ६७२मा दुष्कृति गरे को मातनने भनी
मुलक
दुष्कृति सम्बन्धी नेपाली अवधारणा उल्लेख भएको पाइन्छ। सो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार
दुष्कृति मातनने अवस्था तनम्न बमोब्जम रिे को छ।
(१) कसै ले आफ्नो वा यस पररच्छे द बमोब्जम आफैँले दाहयत्व विन गनुय पने अरू
ु ै बाट भए िापतन गरे को कुनै काम (कतमसन) वा
कसै को त्रुहट, िेलचेक्रयाईँ वा लापरवािी जेसक
अकमयण्यिा (ओतमशन) बाट कसै को जीउ, ज्यान वा सम्पब्ि वा कानून बमोब्जम सं रब्िि िक वा
हििमा कुनै हकतसमले िातन, नोक्सानी पुर्याउनु िुुँदैन।


1

ब्जल्ला न्यायाधीश, कञ्चनपुर ब्जल्ला अदालि।

Salmond & Hueston, Law of Torts (1992) 20th edn. pp 14-15.
2
Winfield & Jolowicz, on Tort 12 th edn. 1984 p.3.
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(२) उपदफा (१) बमोब्जमको काम वा अकमयण्यिाका सम्बन्धमा पििरू बीच कुनै
पूव य करार सम्बन्ध भएको रिे नछ भने त्यस्िो काम वा िेलचेक्र्याइुँको पररणाम स्वरूप उत्पन्न
िातन, नोक्सानीलाई दुष्कृति गरे को मातननेछ।
स्पष्टीकरणः यस पररच्छे दको प्रयोजनको लातग “अकमयण्यिा” भन्नाले कसै ले गनुय पने काम नगरे को
अवस्था सम्झनु पछय।
(३) उपदफा (२) बमोब्जम दुष्कृति गरे कोमा त्यस्िो कायय गने व्यब्िले यस पररच्छे द
बमोब्जम दाहयत्व व्यिोनुय पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोब्जम दाहयत्व व्यिोनु पदाय दुष्कृतिको मात्राको अनुपािमा अलग अलग
दाहयत्व तनधायरण गनय सहकएमा सोिी बमोब्जम र नसहकएमा दुष्कृतिको लातग ब्जम्मेवार व्यब्ि
सबैले समान रूपमा दाहयत्व व्यिोनुय पनेछ।
दुष्कृतिको उपचार दे वानी कानू न (Civil law) अन्िगयि खोब्जन्छ। दुष्कृति कानूनमा गल्िी
गनेलाई दुष्कृतिकिाय/गल्िीकिाय (tortfeasor/wrongdoer) भनेर भनीन्छ। वादीलाई पीतडि भनेर
सम्बोधन गररन्छ।
२. दुष्कृतिको चररत्र (Characteristic of Tort)
क. दुष्कृति एक दे वानी अपकार िो। दुष्कृतिलाई दे वानी गल्िीको एक भाग (species of civil
wrong) पतन भन्ने गररन्छ।
ख. यो अपराध करार भङ्ग्ग न्यास भङ्ग्ग भन्दा पृथक छ।
ग. यसमा अतनधायररि ितिपूतियको दावी िुन्छ। अदालिले आवश्यक ठानेको अन्य समन्याहयक
उपचार (other equitable relief) पतन प्रदान गनय सक्दछ।
घ. यसको उपचार सामान्य कानूनमा खोब्जन्छ। सं सद वा हवधाहयनी अं गले दुष्कृति कानून पास
गरे र केिी ददशा तनदे श गनय सक्ने भए पतन खासमा दुष्कृति कानून अदालिबाट हवकतसि
अवधारणा िो।
ङ. उपचार पद्धति दे वानी कानूनद्वारा तनदे ब्शि िुन्छ।
च. दुष्कृतिमा दावी व्यब्ि वादी िुने िुनाले पीतडि पिले चािेमा दावी हफिाय तलन िथा तमलापत्र
(आंब्शक िथा पूण)य गनय सक्छन। अदालिभन्दा पतन बाहिर छलफल गरे र आफ्नो सन्िुहष्ट
तलनमा वादी स्विन्त्र िुन्छ।
३. दुष्कृति कानूनको उद्देश्य (Objectives of the law of tort)
दुष्कृति कानूनको उद्देश्यका बारे मा बुुँदागि रूपमा दे िाय बमोब्जम उल्लेखन गररएको छ-
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क. ितिपूतिय

(Compensation):

दुष्कृतिको

प्रमुख

उद्देश्यमा

िातन

नोक्सानीमा

परे का

पीतडििरूलाई ितिपूतिय प्रदान गनुय रिेको छ। यस्िो ितिपूतिय अतनधायररि िुन्छ र अदालिले
पीतडिको अवस्था िेरेर ितिपूतियको अं क तनधायरण गदयछ।
ख. हिििरूको सुरिा (Protection of interests): दुष्कृति कानूनले व्यब्ििरूका हवतभन्न प्रकारका
हिििरूको सुरिा प्रदान गदयछ। त्यस्िा हिििरूमा जस्िै जतमन िथा सम्पब्ि, उसको ख्याति
प्रतिष्ठा, पहवत्रििा (bodily integrity) आदद।
ग. तनवारण (Deterrence): दुष्कृति कानूनको चररत्र दण्डात्मक कानूनको तनवारणात्मक प्रकृतिको
पतन रिेको िुन्छ। यसले मातनसिरूलाई आफ्नो कियव्यप्रति सावधान रिन उत्प्रेररि गदयछ र
अरूको स्विन्त्रिा सुरिा जीवन सम्पब्िलाई िातन नोक्सानी िुनबाट बचाउुँछ।
घ. प्रतिकार (Retribution): दुष्कृति कानूनमा पतन फौजदारी कानूनमा सरि प्रतिकारका ित्विरू
रिेका छन। अदालिले दुष्कृतिकिायलाई उसले गरे को कृत्यका आधारमा उदािरणात्मक िथा
दण्डात्मक ितिपूतियको आदे श जारी गदयछ।
ङ. न्यायको स्थापना (Vindication): दुष्कृतिको हवषयवस्िुलाई अदालि समि प्रस्िुि गरे पतछ
अदालिले अतधकार र कियव्यका बारे मा हवश्लेषण गने िुन्छ र त्यसबाट न्यायको स्थापना िुने
िुन्छ। दुष्कृतिमा वादी र प्रतिवादी दुवैलाई मिसुस िुने गरी न्यायको स्थापना िुन्छ।
च. गैरकानूनी आचरणको लातग दण्ड ददनु (Punishment of wrongful conduct): गैर कानूनी
काययलाई दण्ड ददने काम फौजदारी कानूनको भए िापतन दुष्कृति कानूनबाट यस्िो अवस्था
आउछ। दुष्कृतिमा यस्िो अवस्था सानो मात्रामा िुन्छ।
४. दुष्कृति कानून र अपराधमा फरक
दुष्कृति कानून र अपराधका बीचमा रिेको फरक बुुँदागि रुपमा दे िाय बमोब्जम प्रस्िुि
गररएको छ:
क. अपराधलाई सावयजतनक हििसुँग सम्बब्न्धि मातनन्छ। दुष्कृति व्यब्िगि हििसुँग सम्बब्न्धि
छ।
ख. अपराध लोक अतधकारसुँग सरोकार राख्दछ। दुष्कृति कानून व्यब्िगि अतधकारसुँग
सरोकार राख्दछ।
ग.

अपराध राज्यको कारवािीको हवषय िुन्छ। दुष्कृतिमा व्यब्ि आफैँ सहक्रय िुन्छ।
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घ. अपराधमा

सामान्यिया

सम्झौिा/तमलापत्रको

हवषय

िुन

सक्दै न

िर

दुष्कृतिमा

सम्झौिा/तमलापत्र िुन सक्दछ।
ङ.अपराधमा दण्ड िुन्छ। दुष्कृतिमा ितिपूतिय (damages) िुन्छ।
च. दुष्कृति कानूनमा अतनधायररि ितिपूतिय (unliquidated damages) भराइन्छ। जब हक
अपराधमा त्यस्िो िुुँदैन।
छ. अपराधमा व्यब्िलाई तगरफ्िारीको आदे श जारी िुन्छ। दुष्कृतिमा तगरफ्िारीको आदे श
प्रतिवादीलाई आफ्नो कियव्य पालन गनयमा तधङ्ग्न्याइुँ गरे को अवस्थामा जारी गररन्छ र
कियव्य पालन गनायसाथ िुरुन्ि मुि िुन्छ।
ज. अपराधमा राज्यले अतभयोजन गने िुुँदा यसमा पीतडिको सिमति मञ्जुरीको आवश्यकिा
पदै न। जब हक दुष्कृतिमा मुद्दा गने नगने भन्ने सम्बन्धमा पीतडिको स्विन्त्रिा िुन्छ।
झ. अपराधमा सजाय गदाय अपराध गदायको अवस्था अथायि हवगिलाई िेररन्छ। दुष्कृतिमा
हवगि, वियमान र भहवष्यको असर िेरेर उपचार तनधायरण गररन्छ।
ञ. फौजदारी दाहयत्वमा अपराधीको जीवन (life) सम्पब्ि (property) स्विन्त्रिालाई (liberty)
अपिरण गररने िुन्छ। दुष्कृतिमा त्यस्िो िुुँदैन केवल आदे श, तडहक्र, फैसला कायायन्वयनमा
अपकारीको सम्पब्िलाई (चल, अचल अवस्था अनुसार अमूि)य प्रभाहवि पाररन्छ।
ट.

योगदायी उपेिा (Contributory negligence) अपराधमा बचावको आधार िुुँदैन। दुष्कृतिमा
उपचारात्मक मात्रा कमवेसी गनयमा सियोग गदयछ।
सै द्धाब्न्िक रुपमा दुष्कृति र अपराध पृथक हवधा भए पतन कहिलेकिी ीँ एक अकायको िेत्रमा

अतिक्रमण (Overlapping to each other) पतन गरे का िुन्छन। उदािरणको लातग कुटहपट,
गालीबेइज्जिी, षड्यन्त्र, धोका, छलकपट, वेररिसुँग थुन्ने जस्िा हवषय दुष्कृति र अपराध दुवैमा
समान रूपमा कारवािी चल्छ।
५. करार (Contract) र दुष्कृतिमा फरक
दुष्कृति र करार दुवैमा कियव्य भङ्ग्गको अवस्थामा अतधकार र कियव्यको तसजयना प्रकृति
फरक रिे को छ। यी दुईको फरक वुुँदागि रुपमा तनम्न बमोब्जम प्रस्िुि गररएको छ:
क. करारलाई दुष्कृतिबाट पृथक गररनुको मुख्य कारणमा अतधकार र कियव्यको स्रोिमा रिे को
उत्पब्ि हवन्दु िो। दुष्कृतिमा अतधकार र कियव्यको तसजयना कानूनद्वारा िुन्छ भने करारमा
दुई पििरूको आपसी सम्बन्धबाट अतधकार र कियव्यको तसजयना गररएको िुन्छ। साथै
करारमा उपचार प्रहक्रया पतन आफै तनधायरण गरे का िुन्छन।
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ख. दुष्कृतिमा सवयव्यापी अतधकारको (Right in rem) सं रिण िुन्छ। करारमा व्यब्ि लब्िि
अतधकारको (Right in personam) सं रिण िुन्छ।
ग. दुष्कृतिमा ितिपूतिय अतनधायररि िुन्छ जब हक करारमा तनधायररि िुन सक्दछ। अतनधायररिको
अवस्था आयो भने पतन त्यो दुष्कृतिको अवस्था िोइन।
घ. दुष्कृतिमा उपचारको लातग नाबालकले पतन दावी गनय सक्छ। करारमा नाबालकले करार
सम्पन्न गनय सक्दै न। करारमा उमेरको पि िुन आवश्यक छ।
६. अधय करार (Quasi-Contract) र दुष्कृतिमा फरक
दुष्कृति र अधय करारको फरकमा रिेका बुुँदा तनम्न बमोब्जम प्रस्िुि गररएको छक. अधय करारमा केवल तनधायररि धनराशीको हवषयमा मात्र कारवािी चलाउने अतधकार प्रदान
गदयछ। दुष्कृतिमा अतनधायररि दावी गनय पाइन्छ।
ख. अधय करार अन्िगयिको अतधकार र कियव्य खास वगय व्यब्िमा मात्र सीतमि रिन्छ। दुष्कृति
अन्िगयिको अतधकार र कियव्य सामान्य जनवगयप्रति िुन्छ।
ग. कहिले किी करारको स्वरूप र अधय करारको स्वरूप एकै दे खा परे पतन दाहयत्वको
(Obligation) आधारमा यी दुईमा पतन फरक छ। अधय करार र दुष्कृति दाहयत्वको
आधारमा एक जस्िो प्रतिि िुन्छ िापतन हयनमा प्राथतमक कियव्यको (Primary duty) आधारमा
फरक छ। दुष्कृतिमा सदै व प्राथतमक कियव्य हक्रयाशील िुन्छ।
७. दुष्कृतिका अवयव \ित्विरू
दुष्कृति अथायि दे वानी गल्िी (Civil Wrong) कायम िुन केिी ित्व शिय रिे का छन।
तिनीिरूको सं ब्िप्त चचाय गने प्रयास गररएको छ।
७.१ गल्िीपूणय कायय (Wrongful act)
फौजदारी या दे वानी कसूरको प्रसङ्गमा प्रयोग गरे को "कायय" भन्ने शब्दतभत्र काययिरूको
समूि समेि पछय र गरे का काययिरूलाई जनाउने शब्दिरूले कानूनले गनुय पने नगरे को समेि
जनाउुँछ3। सम्पादन गररएका कुनै पतन काययिरू गलि भएमा त्यसले दुष्कृतिको गठन
गदयछ। अथायि प्रतिवादीको त्यस्िो कायय वा लोप जसको कारण वादीलाई कुनै कानू नी

3

नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० दफा २को खण्ड (क)

216 | दे वानी िथा फौजदारी संहििा स्रोि सामरी, २०७५

अतधकारको उल्लं घन भएको िुन्छ भने त्यसले दुष्कृतिको गठन गदय छ। नैतिक िथा
सामाब्जक अपकारलाई दुष्कृतिको रूपमा स्वीकार गररएको छै न। जस्िै कुनै बच्चा पोखरीमा डुब्न लागेको अवस्थामा यदद कसै ले दे ख्छ र उद्धार गदै न भने
यसलाई नैतिक एवम् सामाब्जक अपकारको रूपमा तलन सहकन्छ। िर सो पोखरी कसै को
सं रिणमा तथयो सो पोखरीमा कोिी डुब्ला भनेर िेन य उद्धार गनय कसै लाई तनयुि गररएको
तथयो भने यस अवस्थामा उद्धार नगरे मा दुष्कृतिको तसजयना िुन्छ। हकनहक प्रतिवादीको काम
सुरिा प्रदान गनुय िो। उ आफ्नो कियव्य पालन गनयमा असमथय भएको छ।
७.१.१ कायय वा लोप (Act and Omission)
कायय र लोप सामान्य रूपमा एकै जस्िो दे ब्खए िापतन यी दुई शब्द एवम्
पररणाम फरक छन। कानून बमोब्जम काययसम्पादन गनुय पने व्यब्िले गलि ढङ्ग्गबाट
सम्पादन गनुय वा सम्पादन नै नगनुय यसका स्वरूपिरू दे खा पदयछ। जस्िै कुनै कानून
व्यवसायीले कानून सं शोधन भएको िथा पररवियन भएको वा खारे ज भएको वा पररवतियि
नब्जरको जानकारी नतलइकन कुनै सल्लाि ददन्छ भने यसलाई लोप भनीदै न िर आफ्नै
काम गलि ढङ्ग्गबाट सम्पादन गरे को भनीन्छ। लोप पूणय काम गनय असफल भएको
अवस्था िो। सामान्यिया लोपमा दाहयत्वाधीन बनाइदै न िर तनजले सम्पादन नगरे को
कृत्य सम्पादन गनुप
य ने उसको कियव्य भएमा दाहयत्वाधीन िुन ु पदयछ। जस्िै कुनै
पोखरीमा डुब्न लागेको बच्चा नबचाउनुमा दाहयत्वाधीन िुन ु पदै न िर पोखरीमा कोिी
डुब्लान वा दुघट
य नामा पलायन उनीिरूलाई बचाउन भनेर तनयुि भएकोमा अवस्थामा यदद
उसले बचावको काम गरे न भने उ दाहयत्वाधीन िुन पदयछ। कुनै पतन व्यब्ि कानूनी
िातनमा परे को छ भने मात्र उसले कृत्य िथा लोपमा दावी गनय पाउछ।
७.१.२ स्वेब्च्छक िथा अनैब्च्छक कृत्य (Voluntary and involuntary acts)
कुनै पतन कृत्य स्वेब्च्छक वा अनैब्च्छक िो भनेर भर गनय तनम्न कुरालाई ध्यान
ददनु पने िुन्छ4क. सं कब्ल्पि शब्िपूणय दवाव ( Willed muscular contraction)
ख. पररब्स्थति ( Circumstance)
ग. पररणाम (Consequences)

4

Salmond Jurisprudence [(12th edn. 1966) p.353]. यो तसद्धान्िको प्रतिपादक Brown िुन र Austin, Stephen, Holms आददले

समथयन जनाएका छन।
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७.१.२.१ मानतसक दशा
स्वेब्च्छक

कृत्य

मात्र

दुष्कृतिमा

दाहयत्व

विन

गराउन

प्रयाप्त

नभएर

अपकारीको मानतसक दशाको पतन अवलोकन गररन्छ। यद्यहप दुष्कृतिमा मानतसक
दशालाई अपराधमा जस्िो तनरपेि रूपमा िेररदै न र अपराधमा जस्िो प्रधानिा ददइदै न।
७.१.२.२ दुभायवना/हवद्धेष (Malice)
यसले कुनै व्यब्ि वा पिको अरू व्यब्ि वा पिलाई िातन नोक्सानी िति
पुर्याउने मनसायलाई जनाउछ। यो व्यि र अव्यि दुवै िुन सक्छ। अव्यि िथा
गतभयि दुभायवना पिा लगाउन पररब्स्थतिको हवश्लेषण गनुय पने िुन्छ।
अपराधमा दुभायवनाले कसूर स्थापना गनय सघाउुँछ। दे वानी िेत्रमा दुभायवनाले
भारी मात्राको ितिपूतिय, दण्डात्मक ितिपूतिय (Punitive compensation) भराउन मद्दि
गदयछ। दुभायवना भनेको कुनै पतन गलि कायय (wrongful act) गने इच्छाको रूप िो।
दुभायवना शब्द व्यापक (Comprehensive) प्रकृतिको रिे को छ। यसले हवना न्यायोब्चि
ढङ्ग्गबाट गररएका कृयाकलापिरूलाई समे्दछ।
दुष्कृतिमा दुभायवनाले खासगरी दुई प्रकारका सन्दभयलाई िेदयछक. मनसायपूणय िवरबाट मनातसव कारण हवना गल्िीयोग्य काम गनुय (The intentional
doing of some wrongful act without proper excuse)।
ु ाट कुनै काम गनुय ( To act with some collateral or improper motive)।
ख. गलि िेिब
दुष्कृतिमा दोस्रो बुुँदा त्यब्ि सान्दतभयक मातनदै न। यदद कुनै व्यब्िको कुनै काम
ु ो कुनै मिलव िुुँदैन।
गने अतधकार छ भने त्यस अवस्थामा िेिक
७.१.२.३ आशय/ मनसाय (Intention)
कुनै पतन व्यब्िले गलि कायय सम्भाहवि पररणाम (Possible consequence)
जान्दा जान्दै पतन सम्पादन गदयछन भने त्यसलाई मनसायपूणय िवरबाट कायय गरे को
भनी मातनन्छ र त्यस्िो कायय दोषपूणय िुन्छ। यस्िोमा अवस्था अनुसार फौजदारी र
दे वानी दाहयत्व विन गनुप
य ने िुन्छ।
दुष्कृति कानूनमा मनसाय व्यब्िले गरे को काययको पररणामको इच्छालाई
(Desire) सं केि गदयछ। दुष्कृति कानूनमा मनसायको चार िि िुन्छ।
क. अनैब्च्छक (Involuntary)
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ख. प्राथतमक इच्छाशब्ियुि मनसाय (Primary volitional Intention)
ग.सं कल्पयुि इच्छाशब्िपूणय मनसाय (Secondary volitional Intention)
ु ान िथा मनसाय (Tertiary volitional : foresight and
घ. िेस्रो इच्छाशब्िपूणय पूवायनम
intent)
७.१.३ िेलचक्राइ/उपेिा (Negligence)
यदद कुनै व्यब्िले उसको कृत्यको सम्भाहवि पररणामको बारे मा पररब्स्थति
ु ान गनय सक्दछ िर पतन सो कायय गदयछ भने त्यसले उपेिापूणय
समेिको आधारमा पूवायनम
कायय गरे को मातनन्छ। आधुतनक दुष्कृति कानूनमा उपेिा एक प्रमुख दुष्कृतिको रूपमा
तलइन्छ।
७.१.४ लापरवािी (Recklessness)
व्यब्िले कुनै पतन काययको पररणामको बारे मा सावधानी नअपनाई सो कायय
गदयछ भने त्यसलाई लापरवािीपूणय कायय गरे को मातनन्छ र उसलाई दोषी ठिर गररन्छ।
लापरवािीलाई कहिले कािी गम्भीर उपेिा (Gross Negligence) पतन भनीन्छ।
७.१.५ उद्देश्य/िेि ु (Motive)
ु ो िात्पयय आचरणिरूको वा्यववतिय कारण
नेपाली सन्दभयमा प्रयोजन/उद्देश्य/िे िक
िो। यो आशय/मनसाय भन्दा तभन्न िुन्छ। आशयको सम्बन्ध दोषपूणय काययसंग नै
िुन्छ। सम्पादन गररएका कृत्यिरूको उद्देश्य असल वा खराव जे पतन िुन सक्छ। िेि ु
(Motive) दुष्कृतिको हवषय बनाइदै न।
अपवाद
१. जब कुनै कायय अन्यथा कानून हवरुद्ध छ र त्यसलाई सदोष आशयबाट सम्पादन
गररएको छ।
२. छल (Deceit), झुट्ठा अतभयोजन (Malicious Prosecution), ितियुि तमथ्योब्ि
(Injuries falsehood) दुष्कृतिमा प्रतिवादीले गरे को कायय दुभायवनायुि तथयो भन्ने
स्थाहपि गनुय पदयछ।
३. मानिातनको हवषयमा प्रतिरिामा हवशेहषि अतधकार (Qualified privilege), स्वच्छ
हटप्पणीको (Fair comment) दावी ब्जहकर आयो भने यसमा दुभायवना प्रासाब्ङ्ग्गक
िुन्छ।
४. षडयन्त्र (Conspiracy)दुष्कृति िव िुन जान्छ जव आशय दोषपूणय िुन्छ।
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७.१.६ अकरण (Non-feasance)
कुनै पतन कायय सम्पादनमा िुन गएको लोपलाई अकरण भनीन्छ। कुनै पतन
व्यब्ि कानूनिः कुनै पतन कायय सम्पादन गनयमा बाध्यकारी छ िर उसले सो कायय
सम्पादन गनयमा च ुक्दछ भने यसले अकरणको ब्स्थति तनम्त्याएको िुन्छ। कानूनद्वारा
ु ान गररएको
तनधायररि गररएको अतधकार कियव्य धारण गनयमा व्यब्ि सिम छ भन्ने पूवायनम
सिम व्यब्िले कानूनद्वारा सं रिण प्रदान गररएको अतधकारको सं रिण गनयमा तनजलाई
कानूनले ददएको अतधकार, कियव्य हवना कुनै आधार न्यायसं गि अवस्था हवना वा आफ्नो
असिमिा नभएको अवस्थामा पतन प्रयोग गदै न भने अकरण (Non-feasance) उत्पन्न
िुन्छ। अकरण दुष्कृति िो।
७.१.७ अपकरण (Mis-Feasance)
इच्छापूणय िवरबाट/ मनसायपूणय िवरबाट गलि/बेदठक कारवािी गनुय वा
सल्लाि ददनुलाई अपकरणको रूपमा बुझ्न सहकन्छ। अपकरण (Mis-feasance) शब्द
फ्रेन्च मेसफेसान्स (Mesfaisance) बाट आएको िो। यसमा रिेको मेसको (mes) अथय
नकरात्मक भन्ने अथय लाग्छ। त्यसै गरी फेसान्सको (Faisance) अथय गनुय (To do) वा
बनाउनु (To make) भन्ने िुन्छ। दुवैलाई तमलाउदा खराव बनाउनु (Making bad) भन्ने
िुन्छ। कानूनी रूपमा कुनै व्यब्िले आफूले सम्पादन गनुय पने कियव्य/कायय, प्रयोग गनुय
पने अतधकार गलि ढङ्ग्गबाट गदयछ भने त्यसले अपकरण गरे को मातनन्छ।
७.१.८ दुष्करण (Mal-feasance)
कुनै पतन व्यब्िले आफूलाई कुनै कानूनी अतधकार हवना पतन कुनै कायय गदयछ
र पररणामि: अरूलाई िातन नोक्सानी िुन पुग्दछ भने उसले दुष्करण गरे को ठिररन्छ।
यसमा त्यस्िो कायय गने व्यब्ि कानूनी पदातधकारी िुन पतन सक्छ निुन पतन सक्छ।
दुष्करण अन्ियगिको कायय स्विः कारवािीयोग्य (Actionable per se) िुन्छ र यसमा
प्रयोजन (Motive) मनसाय (Intention) आददको कुनै प्रमाण आवश्यक पदै न।
७.२ िति Damage
कुनै पतन व्यब्िको गलि काययको पररणाम अको पिले कुनै पतन प्रकारको िातन
नोक्सानीको सामाना गनुय पदयछ भने त्यसलाई िति भनीन्छ। दुष्कृतिमा िति कानूनी िुन
आवश्यक छ। कानूनी िति भएकोमा मात्र दुष्कृति कानून अन्ियगिको कारवािीको हवषय
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िुन्छ। कानूनी िति भन्नाले कानूनद्वारा सं रिण प्रदान गररएका अतधकारमा अतिक्रमण िुन ु
िो। यस्िो ितिमा आतथयक रूपमा कुनै घाटा नभएको पतन िुन सक्दछ।
७.२.१ दुष्कृति कानूनमा ितिका मुख्य २ तसद्धान्ि
क. तबना िातनको िति (Injuria sine damnum)
हवना िातनको ितिले अतधकारमा आघाि पारे को अवस्था भन्ने अथय बोध
गदयछ। तबना िातनको िति सुत्रले व्यब्िको पूणय अतधकारको (Absolute private
right) उल्लं घन (Infringement) भएको अवस्थालाई सं केि गदयछ। यसमा व्यब्िको
वास्िहवक रूपमा मौदरक िति नभएको पतन िुन सक्दछ। उदािणको लातग व्यब्िको
सम्पब्ि मातथको अतधकार, स्विन्त्रिा आदद अतधकारमा कहिले कािी मौदरक िति
नभए पतन कानूनी िति भएको िुन्छ। यस्िो पूणय अतधकारमा िति िुनासाथ स्विः
कारवािीयोग्य (Actionable per se) िुन्छ।
ख. तबना ितिको िातन (Damnum sine injuria)
कहिले कािी प्रतिवादीको कृत्य िथा लोपको (Act or omission) कारण वादीलाई
िति भएको ि िुन्छ िर वादीलाई उपचार प्राप्त िुुँदैन। यसलाई हवनाितिको िातन
भनेर भनीन्छ। यसको मिलव कानूनी गल्िी हवनाको िति (Harm without legal
wrong) भनेर बुब्झन्छ। यस्िो अवस्था वादीको हिि (Interest) ि भएको िर त्यस्िो
हिि कानूनद्वारा सं रिण नभएको भन्ने िुन्छ। दुष्कृति कानूनमा हवना ितिको िातनलाई
स्वीकार गररदै न। यस अन्ियगि व्यब्िको जतिसुकै आतथयक वा अन्य िातन नोक्सानी
भएको िोस् िर कानूनी रूपमा िति नभएको मानी कुनै उपचार प्राप्त िुुँदैन।
७.३ दोष (Fault)
दुष्कृतिमा सामान्यिः कसै उपर दाहयत्व लगाउने क्रममा उसले गरे को कृत्य
दोषपूणय तथयो भन्ने ठातनन्छ। अथायि प्रतिवादीले आफ्नो कियव्य पालन नगने गरे को कायय
दोषपूणय रिे को िुुँदा अकायको अतधकारमा आघाि परी िातन नोक्सानी िति भएको िुनाले
दाहयत्वाधीन िुन ु पदयछ भन्ने मान्यिा दुष्कृतिमा रिे को छ।
दुष्कृतिमा अब हवना दोष दाहयत्व (liability without fault)पतन तसजयना िुन्छ। जस्िै क. कठोर दाहयत्व (Strict liability)।
ख. पूण/
य तनरपेि दाहयत्व (Absolute liability)।
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७.४ उपचार (Remedy)
दुष्कृतिको अको अवयव उपचार िो। उपचार हवनाको अतधकार िुनै सक्दै न। कुनै
पतन अतधकारको तसजयना िुनासाथ त्यस तभत्र स्विः उपचार सब्न्नहिि रिेको िुन्छ।
दुष्कृतिमा उपचार प्राप्त िुने जिाुँ अतधकार िुन्छ त्यिाुँ उपचार िुन्छ5 भन्ने सुत्रबाट कानूनी
वल/ मान्यिा/ िै तसयि प्राप्त भएको िो।
८. दुष्कृतिमा प्राप्त िुने उपचार
दुष्कृतिका पीतडििरुलाई मुख्य रुपमा कानूनी उपचार (Legal remedies) र समन्याहयक
उपचार (Equitable remedies) प्राप्त छ। दुष्कृतिमा व्यविाररक रुपमा ितिपूतिय (Damages)
मित्त्वपूणय

उपचार

िो।

उपचार

शब्दतभत्र

सबै

प्रकारका

िरजाना,
̸

सम्पूतिय,

ितिपूरण

(Compensation) र ितिपूतिय ̸ नोक्सानीपूतिय (Damages) सबै समाहिि रिे को छ। दुष्कृतिमा तनम्न
उपचार प्राप्त िुन्छ।
८.१

न्याहयक उपचार (Judicial remedies)- न्याहयक उपचारले अदालि वा न्याहयक तनकायबाट
सम्पादन िुने उपचारलाई समेटछ। यस अन्िरगि दे िाय बमोब्जमका उपचार रिेका छन।

८.१.१ ितिपूतिय
कुनै पतन व्यब्िको गैर कानूनी रुपमा िुन गएको िानी नोक्सानी चोट वा ितिका
सम्बन्धमा न्याहयक अतधकारीले त्यस्िो कायय गनेका हवरुद्धमा सामान्यिया मौदरक
रुपबाट सम्बोधन गरी अतधरोपण गररएको दाहयत्वको पररणाम ितिपूतिय िो। दुष्कृति
कानूनमा ितिपूतिय भराउनुको मुख्य उद्देश्य पीतडिलाई दुष्कृति िुन ु भन्दा पूवक
य ो ब्स्थतिमा
फकायउन खोब्जएको भन्ने िुन्छ। ितिपूतिय हवतभन्न प्रकारका िुने गदयछन।
क. सामान्य ितिपूतिय (General damages)
सामान्य ितिपूतिय अमौदरक िानी नोक्सानीमा पतन भराइन्छ। जस्िै पीतडिले
भोगेको दुःख, पीडा, शास्िी (Pain and suffering) िथा सुख सुहवधामा परे को कदठनाई
(Loss of amenities) आदद। यसमा भौतिक िथा मानतसक ̸ भावनात्मक पीडा
(Physical or emotional pain and suffering), सिचायय ̸ सं गतिमा भएको िानी (Loss of
companionship, Loss of consortium), कूरुप पाररददएको (Disfigurement), ख्यातिमा
5

Ubi jus ibi remedium .Where there is a right there is a remedy / there is no wrong without a remedy.

222 | दे वानी िथा फौजदारी संहििा स्रोि सामरी, २०७५

परे को िति (Loss of reputation) आराम सुहवधा मनोरञ्नमा परे को िानी (Loss of
enjoyment of life), आदद हवहवध अवस्थािरु समाहिि रिेको छ। अदालिले सम्पूणय
पररब्स्थतिको हवश्लेषण गरे र अमौदरक िानी नोक्सानीलाई मौदरक रुपान्िरण गदय छ।
ख. हवशेष ितिपूतिय (Special damages)
हवशेष ितिपूतिय भन्नाले त्यस्िो खास िति जुन हवशेष पररब्स्थतिको कारण
िुन गएको तथयो त्यसलाई सम्बोधन गनय प्रदान गररएको ितिपूतियलाई बुब्झन्छ।
जस्िै कुनै खास पररब्स्थतिबाट भएको चोटमा गररएको स्वास्थ्य सम्बन्धी खचय,
गुमाउनु परे को ज्याला, आय, कुनै वस्िु ममयि गदाय वा पररवियन गदाय लागेको खचय
आदद। यस्िो ितिलाई मौदरक रुपमा प्रस्िुि गनय सहकन्छ। त्यसै ले यसलाई धनीय
ितिपूतिय (Pecuniary Damages) पतन भनीन्छ।
ग. नाम मात्रको / अति सामान्य (Nominal Damages)
यस्िो ितिपूतिय अति सानो मात्रामा िुन्छ। सामान्य रुपमा भन्दा पतन
प्राहवतधक कारणबाट वादीले ितिपूतिय पाउने भएको अवस्थामा न्यून ितिपूतिय
भराउने गररन्छ। ठू लो मकाय पने नै गरी िानी नोक्सानी नभए िापतन कानूनी रुपमा
ितिपूतिय पाउन योग्य भएको अवस्थामा वादीलाई यस्िो ितिपूतिय भराइन्छ।
घ. भहवष्यलक्ष्यी ितिपूतिय (Future Damages)
प्रतिवादीको कारण पीतडि भहवष्यमा कुनै आय आजयन गनय नसक्ने
अवस्थामा पुग्यो वा भहवष्यमा उसको जीवनमा असिजिा उत्पन्न िुने दे ब्खयो भने
यस अवस्थामा अदालिले पीतडिको बाुँकी जीवनको हिसाव गरे र भराई ददने
ितिपूतिय भहवष्यलक्ष्यी ितिपूतिय िो। प्रतिवादीको चोट वा कारणबाट वादी काम गनय
नसक्ने, कमाउन आय आजयन गनय नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भने त्यसको िति
प्रतिवादीले तिनुप
य दयछ।
ङ. दण्डात्मक ितिपूतिय (Punitive Damages)
दण्डात्मक

ितिपूतियलाई

(Punitive

damages)

उदािरणात्मक

ितिपूतियको (Exemplary damages) समकिीको रुपमा तलइन्छ। किी ीँ किी ीँ
दुवैलाई एउटै सन्दभयमा पतन तलएको पाइन्छ। दण्डात्मक ितिपूतिय पीतडिलाई िति
तनवारणको लातग मात्र नभएर प्रतिवादीलाई दण्ड िुने िथा उसलाई दे खाएर अरुलाई
ििोत्साि गने गराउने उद्देश्यबाट भराइएको िुन्छ। दण्डात्मक ितिपूतियमा वादीलाई
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भराएर वादीलाई ितिपूरण गनुय नभएर प्रतिवादीलाई हवशेषिः उसको गलि/खराव
व्यविार (Wrongful/ egregious conduct) लाई दब्ण्डि गनुय िो।
दण्डात्मक

ितिपूतिय

भराउदा

ठू लो

न्याहयक

आत्म

सं यमिाको

आवश्यकिा पदय छ। यस्िो ितिपूतिय सबै अवस्थामा भराइदै न। अमेररकामा अमेररकी
सं हवधानमा भएको पाुँचौँ िथा चौधौँ सं शोधनमा रिे को तनयतमि कानूनी प्रहक्रया (Due
process of law clauses of the Fifth and Fourteenth Amendment to the U.S.
Constitution) उल्लं घन भएको अवस्थामा भराइने प्रचलन छ। वेलायि िथा
भारिीय अभ्यासमा सरकारी कमयचारीले आफ्नो कियव्यको पालनमा गरे को तधङ्ग्न्याइ
िथा लापरवािी िेलचक्राइको कारण उत्पन्न पररब्स्थतिमा दण्डात्मक ितिपूतिय
भराइन्छ।
च. सं तगन ितिपूतिय (Aggravated damages)
सं तगन ितिपूतिय सामान्यिया भराइदै न। यस्िो ितिपूतिय परे को चोट पटक
गल्िीकिायको (wrongdoers) सं तगन/उिेब्जि/क्रोतधि/तनकृष्ट आदद व्यविारको कारण
लाग्न गएको भन्ने भएको अवस्थामा मात्र भराइन्छ। जस्िै क्रुरिापूणय (Cruelty)
कायय गरी कुनै िानी नोक्सानी पारे को।
छ. पुनस्थायपनात्मक ितिपूतिय (Restitutionary Damages)
पुनस्थायपनात्मक ितिपूतिय यथाथयमा कानूनी रुपमा ितिपूतिय नभएर अन्य
उपचार अन्िरगिको उपचार िो जसबाट कुनै पिलाई गैर कानूनी रुपमा धनी िुने
अवस्थाबाट तनयन्त्रण गदय छ। उदािरणको लातग दुई पिले सामान िस्िान्िरण गने
सिमति

भएकोमा

अको

पिले

रकम

भ ुिान

गरे न

भने

यस

अवस्थामा

पुनस्थायपनात्मक ितिपूतिय भराएर गैर कानूनी रुपमा धनी िुन लागेको अवस्थाबाट
जोगाइन्छ।
८.१.२ अन्य समुब्चि उपचार (Equitable Remedies)
जतिखेर ितिपूतियको उपचार मात्र पयाप्त निुने अवस्था आइ पदयछ त्यतिखेर
अन्य न्यायोब्चि उपचारको खाुँचो पदयछ। यस्िो उपचारको पररकल्पना अन्याय िुनबाट
जोगाउन (Prevent unfairness), गलि िवरबाट धनी िुने (Unjust enrichment) आदद
हवहवध अवस्थाबाट जोगाउनको लातग गररएको िुन्छ।
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८.१.३ तनषेधाज्ञा (Injunction)
दुष्कृति कानूनमा अदालिबाट अवस्था अनुसार उपयुि आज्ञा आदे श जारी गने
क्रममा तनषेधाज्ञाको आदे श पतन जारी गररन्छ। यस्िो तनषेधाज्ञाको आदे श कुनै पिलाई
कुनै काम नगनय नगराउन (Prohibitory injunction) िथा कुनै काम गनय पने गरी
(Mandatory injunction) जारी गररन्छ।
८.१.४ हवशेष पुनस्थायपना (Specific restitution)
प्रतिवादी अथायि दुष्कृतिकिायले अचल (Immovable) िथा किीले काुँिी हवशेष
चल सम्पब्ि िरण गयो भने यस अवस्थामा अदालिले सोिी वस्िु नै हफिाय गरनु पने गरी
हवशेष पुनस्थायपनाको आदे श जारी गदयछ। यसको साथै दुष्कृतिकिायले अकायको सम्पब्ि
अपिरण गरे र त्यसबाट हवशेष नाफा लाभ व्याज लगायि फाइदा खाएको रिेछ भने त्यो
पतन हफिायको आदे श जारी िुन्छ। यसबाट कसै लाई पतन अन्यायपूणय िवरबाट धनी
िुनबाट रोक लाग्दछ।
८.१.५ सं हवधान अन्िरगि उपचार (Remedies under the constitution)
सं वैधातनक दुष्कृतििरुमा सं हवधानमा रिेको व्यवस्था अनुसार उपचार प्राप्त
िुन्छ। सं हवधानले प्रदान गरे का िक अतधकार िनन िुन पुगेमा सं हवधानमा भएको
व्यवस्था अनुसार सवोच्च अदालि िथा उच्च अदालिले अवस्था अनुसार िथा पीतडिको
प्रकृतिअनुसार आवश्यक उपचार प्रदान गदयछन।
८.२ गैर न्याहयक उपचार (Extra- judicial remedies)
गैर न्याहयक भन्नाले तनयतमि न्याहयक काययवािीको अनुक्रम भन्दा बाहिर गररएका
काम कारवािी भन्ने बुब्झन्छ। िी उपचार तनम्न बमोब्जम छन।
८.२.१ आत्मरिा/स्वरिा (Self- defense)
यदद कुनै व्यब्िले कसै का उपरमा दुष्कृतिको घटना वा कायय गदयछ भने त्यस
अवस्थामा पीतडि वा आिि पिले स्वरिाको लातग आवश्यक कदम चाल्न पाउने
अतधकार राख्दछ। त्यसरी कदम चाल्दा आवश्यकिा अनुसार शब्िको पतन प्रयोग गनय
पाउुँछ। शब्िको प्रयोग गदाय त्यति मात्र गनय पाउुँछ जति आवश्यक छ। शब्िको प्रयोग
भएको अवस्थामा प्रयोग गररएको शब्ि आवश्यक मात्राको तथयो भन्ने स्थाहपि िुन
पदयछ।
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८.२.२ जतमनमा पुनः प्रवेश (Re-entry on land)
कुनै व्यब्ि गलि ढङ्गबाट आफ्नो जतमनमा प्रवेश गनयबाट बब्ञ्चि भएको छ भने
त्यस अवस्थामा सम्पब्िको मातलक वा भोगकिायले समुब्चि शब्िको साथमा जतमनमा पुनः
प्रवेश गरे र अकायको कब्जा छु टाउन सक्छ।
८.२.३ सामानको पुनप्र
य ाप्ती (Recaption of goods)
कसै ले आफ्नो चलयुि सामान कब्जा गररददयो वा लतगददयो वा आफ्नो भोग
कब्जाबाट छु टाइ ददयो भने त्यस अवस्था सो सामानको अतधभोगीले सो सामान पुनः प्राप्ती
गने अतधकार राख्दछ। आफूले सकेको अवस्थामा त्यस्िो अपकारीबाट सामान छु टाएर
लै जान सक्छ।
८.२.४ उपशमन (Abatement)
यो उपचार खासगरी उपरव/उपिापका हवषयिरुमा उपलब्ध छ। यसमा पीत़िि
पिले त्यो चीजलाई िटाउन वा कम गनय सक्छ जसले उपरव/उपिाप उत्पन्न गदयछ।
८.२.५ अतिचारीलाई तनस्कासन (Expulsion of trespasser)
सम्पब्िको

मातलक/अतधभोगीले

अतिचारीलाई

आवश्यक

बल

प्रयोग

गरी

अतिक्रतमि िेत्रबाट िटाउने अतधकार राख्दछ। अतिचारीले हिं सात्मक वा अन्य त्यस्िै
िरकि नगरे सम्म मातलक वा अतधभोगीले हिं सात्मक वल प्रयोग गनय पाउदै न।
८.२.६ ितिकारक वस्िुको जफ्िी (Distress damage feasant)
कुनै चेिन वा तनजीव वस्िुले अकायको भूतममा गलि िररकाबाट प्रवेश गरे र
नोक्सानी पादयछन भने त्यस्िो नोक्सानी पाने वस्िुलाई मातलक/अतधभोगी/पीतडिले पक्राउ
गरे र राख्न सक्छ। जस्िै बालीमा बाख्रा पसेर नोक्सान पाररददएको अवस्थामा सो बाली
धनीले आफ्नो ितिपूतिय नपाउन्जेलसम्म सो बाख्रा बाुँधेर राब्खददन सक्छ।
९. प्रतितनतधक दाहयत्व(Vicarious Liability)
सामान्यिया व्यब्ि आफूले गरे को दोषपूणय कृत्यको लातग उ आफै नै उिरदायी िुन्छ।
अरुले गरे को गल्िीप्रति कुनै दाहयत्व विन गनुय पदै न भन्ने यो तनयमको अपवाद पतन रिे को छ।
प्रतितनतधक दाहयत्वको तनयम अनुसार अको व्यब्िले गरे को गल्िीप्रति पतन दाहयत्वाधीन िुन ु
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पदयछ। यो हवशेष अवस्था िो। यस्िो हवशेष अवस्थाको बारे मा दे िाय बमोब्जम चचाय गने प्रयास
गररएको छ।
९.१ प्रमुख एवम् अतभकिाय (Principle and Agent)
यदद कुनै व्यब्िले अरुलाई कुनै काम गनयको लातग प्रातधकृि गदयछ भने त्यस
अवस्थामा सो व्यब्िले सम्पादन गरे का सम्पूणय कृत्यको जवाफदे िी िुन पदय छ। भनीन्छ
यदद कसै ले अकोद्धारा काम गराउछ भने सो काम उसै ले गरे को मातनन्छ। अको शब्दमा
ु एवम् पृथक
अतभकिायको कृत्य प्रधानको कृत्य मातनन्छ। यस्िोमा प्रधानको दाहयत्व सं यि
दुवै िुन्छ। प्रमुखले काम गनय ददएको आदे श व्यि (express) िथा अव्यि (implied)
दुवै िुन सक्छ। प्रमुखले सामान्यिा आफ्नो अतभकिायलाई दोषपूणय कृत्य गनय भनेको िुुँदैन
िर पतन अतभकिायले आफ्नो कियव्य पालनको सन्दभयमा गरे का सम्पूणय कृत्यमा प्रमुख नै
जवाफदे िी िुन पदयछ। कहिलेकिी ीँ शुरूमा प्रमुखले प्रत्यि िथा परोि रूपमा आफ्नो
एजेन्टलाई कुनै काम गनय अनुमति नददएको वा आदे श नगरे को अवस्थामा पतन कायय
सम्पादन पश्चाि यदद प्रमुखले सो काययको समथयन (Ratification) गररददयो भने पतन त्यस
अवस्थामा प्रमुख उिरदायी िुन पदयछ।
यस्िो समथयनको शिय भने रिे का छन१. त्यस्िो समथयन प्रमुख आफैले गरे को िुन पदयछ।
२. प्रमुखद्धारा समथयन गदाय

पूणि
य : असं ब्ग्दध

(Unequivocal)

िुन ु पदयछ।

आफ्नो

अतभकिायले गरे को काययको पूणय जानकारीको साथमा िुन पदयछ।
९.२ साझेदार (Partners)
साझेदारिरुका बीचको अन्िरसम्बन्ध एक अकायका लातग प्रमुख र अतभकिायको
रूपमा िुन्छ। एक साझेदारले काम गदाय उ अतभकिाय र अको प्रमुखको रूपमा िुन्छ।
साझेदारको उद्देश्य अनुरूप एक साझेदारले काम गदाय उत्पन्न भएको दाहयत्वमा अरु
ु
साझेदार पतन समान रूपमा भातगदार िुन्छन। साझेदारको उिरदायीत्व सं यि
िथा पृथक
दुवै िुन्छ।
९.३ स्वामी एवम् सेवक (Master and Servent)
यदद कुनै सेवकले आफ्नो तनयोजनको (Course of employment) अनुक्रममा कुनै
दोषपूणय काम गदयछ भने त्यसबाट उत्पन्न दाहयत्वमा मातलक पतन उिरदायी िुन पदय छ।
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यसमा सेवक पतन उिरदायी िुन्छ। सेवक उिरदायी िुुँदा कहिलेकिी ीँ खास मात्रासम्म
सेवक उिरदायी अरुमा मातलक उिरदायी िुने पतन कानूनी व्यवस्था रिेको पाइन्छ6।
सेवकको दोषपूणय कायय मातलकको दोषपूणय कायय मातनन्छ। यसरी मातलकलाई
उिरदायी बनाउनको लातग "प्रतिवादी उत्कृष्ट" (Respondent Superior)भन्ने तसद्धान्ि रिे को
छ। यसको मिलव "प्रमुखलाई उिरदायी बनाउ" (Let the principle be liable) भन्ने
िुन्छ। यो तसद्धान्ि ल्याहटन सुत्र "qui facit per alium facit per se" मा आधाररि छ।
यसको मिलव यदद कुनै व्यब्िले कुनै काम अरु माफयि गराउछ भने कानूनि सो कायय
उसले गरे को मातनन्छ (He who does and act through another is deemed in law to do
himself) भन्ने िुन्छ।
९.४ तनयोजनको अनुक्रम (The course of Employment) भनेको के िो ?
प्रमुखले

जस्िै

स्वामीले

पतन त्यस्िो सम्पूणय दुष्कृतिजन्य दाहयत्वको लातग

उिरदायी िुन पदयछ, जुन सेवकले तनयोजनको क्रममा गरे को तथयो। यस्िोमा कस्िो
अवस्थालाई तनयोजनको क्रममा भएको िो भन्ने प्रश्न मित्वपूणय रिेको िुन्छ। कस्िो कायय
तनयोजनको क्रममा भएको िो भन्ने सम्बन्धमा तनम्न प्रकृतिका काययिरूलाई तनयोजनको
क्रममा भएको मातनन्छ।
क. स्वामीले प्रातधकृि गरे को कुनै पतन दोषपूणय कायय।
ख. स्वामीद्धारा प्रातधकृि गररएको िर दोषपूणय िवरबाट सम्पन्न गररएको कायय।
ग. स्वामीद्धारा प्रातधकृि नगररएको िर सेवकले स्वामीको सन्दभयमा गरे को कायय।
एक उदािरण िेरौ। मानौ काठमाडौ मिानगरपातलकाले रानी पोखरीको िेरचाि
गनय िथा रानी पोखरीमा कोिी पलायन वा डुब्लान वा त्यस्िै अन्य कुनै अहप्रय दुघट
य ना िोला
त्यसमा बचाव गनय भनेर कुनै कमयचारी तनयुि गर्यो भने सो कमयचारीले आफ्नो तनयोब्जि
कायय सम्पादनमा कुनै च ुक िुन नददइ सम्पादन गनुय पने िुन्छ। िर सो कमयचारीले उपेिा
गरे र रानी पोखरीमा गएको कुनै अवलोकनकिाय/ पययटक/यात्रीलाई समुब्चि सावधानी
नगराएको कारण कुनै दुघट
य नामा पर्यो भने त्यसबाट उत्पन्न सम्पूणय दाहयत्वमा काठमाडौ
मिानगरपातलका पूणय रूपमा उिरदायी िुन ु पदयछ।
6

सवारी िथा यािायाि व्यवस्था ऐन २०४९ दफा १६३(४)। घा खचय कृया खचय िथा ितिपूतियको रकम भराउने क्रममा

कूल रकमको पाुँच प्रतिशि भन्दा बढी रकम चालकबाट नभराइने व्यवस्था गररएको छ।
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९.५ सेवकको भूल (Mistake by Servant)
कुनै स्वामी वा मातलकले आफ्नो सेवकलाई कुनै कायय गनय लगाएको छ वा सेवक
तनयुि गरे को छ भने उसले आफ्नो कायय सम्पादनमा गरे को कुनै पतन प्रकारको भूलबाट
उत्पन्न पररब्स्थतिमा त्यसरी तनयोजनमा मातलक/ स्वामी पूणय रूपमा उिरदायी िुन पदय छ।
एक घटनामा तनयोजकको गाडीमा ब्चनी राब्खएको तथयो। गाडीवाललाई भूलबाट िर
युब्ियुि कारण सहिि सन्दे ि भयो हक एक केटाले ब्चनी चोरी रिेको छ। उसले
केटालाई प्रिार गर्यो। जसबाट केटा लड्न पुग्यो र गाडी मुतन पर्यो। पररणामिः सो
केटाको एक टाुँग काटनु पने भयो। यसमा स्वामीलाई उसको सेवकले गरे को गल्िीमा
उिरदायी मातनयो7।
१०. दुष्कृति सम्बब्न्ध नेपाली कानून
ु ी दे वानी (सं हििा) ऐन, २०७४ ले दुष्कृति सम्बब्न्ध केिी तसद्धान्िलाई समेटेको
मुलक
छ। िी तनम्न बमोब्जम रिेका छन:
१०.१ आमा, बाबुले दाहयत्व व्यिोनुय पने।
ु ी दे वानी (सं हििा) ऐन, २०७४ को दफा ६७३ मा भएको व्यवस्था अनुसार
मुलक
चौध वषय उमेर पूरा नभएको नाबालकले गरे को दुष्कृति वापि तनजसुँग बसेको आमा बाबु,
आमा वा बाबु नभए तनज उपर मािृक िथा पैतत्रक अब्ख्ियारी प्रयोग गने व्यब्िले
दाहयत्व व्यिोनुय पदयछ। दुष्कृतिमा नावालकले छु ट पाउने हवषयलाई अरू हवषयमा भन्दा
कम छु ट ददइन्छ। जस्िै करारमा नाबालकले गरे को करारको मान्यिा सम्बन्धमा जुन
मान्यिा छ सो अनुसार दुष्कृतिमा स्वीकार गररदै न। सामान्य तनयम अनुसार दुष्कृतिमा
नाबालकिरू पतन दाहयत्वाधीन िुन्छन8। सं रिक आमा बाबुलाई पतन नाबालकले गरे को
कृत्य भनेर उन्मुब्ि प्राप्त गने अवस्थामा िुुँदैनन्।
१०.२ सं रिक वा माथवरले दाहयत्व व्यिोनुय पने
ु ी दे वानी (सं हििा) ऐन, २०७४ को दफा ६७४ अनुसार िोस ठे गानमा
मुलक
नरिेको व्यब्िले गरे को िातन, नोक्सानी वापि तनजको सं रिक वा माथवर जवाफदे िी
िुनेछ र सोिी बमोब्जम तनजले दाहयत्व व्यिोने यु पदयछ।
१०.३ काम लगाउने व्यब्िले दाहयत्व व्यिोनुय पने

7
8

Poland v John Parr & Sons [1927] 1 KB 236; Pettersson v Royal Oak Hotel Ltd [1948] NZLR 136 (CA).
Mathews v. Cowan (1871) 59 111. 341 .
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ु ी दे वानी (सं हििा) ऐन, २०७४ को दफा ६७५ अनुसार काम लगाउने
मुलक
व्यब्िले दाहयत्व व्यिोनय पने तनम्न आधारिरू राब्खएको छ। यो व्यवस्था प्रतितनतधक
दाहयत्वसुँग तनकट रिे को छ।
(१) आफूले काममा लगाएको घरे ल ु सिायक, अन्य कामदार वा कमयचारीले त्यस्िो
कामको तसलतसलामा असल तनयिले गरे को कुनै काययबाट कसै लाई िातन, नोक्सानी भएमा
त्यसरी काममा लगाउने व्यब्ि, फमय, कम्पनी वा सं स्थाले त्यसको दाहयत्व व्यिोनु पदयछ।
(२) कामदार वा कमयचारीको िेलचेक्र्याइुँ वा वदतनयिले गरे को काम वापिको
दाहयत्व त्यस्िो कामदार वा कमयचारीले व्यिोनु पनेछ।
१०.४ पशुले गरे को िातन, नोक्सानी वापि पशु धनीले दाहयत्व व्यिोनुय पने।
ु ी दे वानी (सं हििा) ऐन, २०७४ को दफा ६७६ अनुसार आफूले पालेको
मुलक
वा आफ्नो तनयन्त्रणमा रिेको पशुले कसै लाई पुर्याएको िातन, नोक्सानी त्यस्िो पशु धनीले
दाहयत्व व्यिोनुय पदयछ। िर त्यस्िो पशुको स्वभावअनुसार पशु धनीले पयायप्त सुरिात्मक
उपाय अपनाई उपयुि िररकाले तनयन्त्रण राखेको अवस्थामा िातन, नोक्सानी गरे कोमा वा
िातन, नोक्सानी पुगेको व्यब्िकै काम, त्रुहट वा िेलचेक्र्याइुँबाट िातन, नोक्सानी भएकोमा
पशु धनीले दाहयत्व व्यिोनुय पने छै न। “पशु” भन्नाले घर पालुवा वा आफ्नो तनयन्त्रणमा
रिेको जुनसुकै हकतसमको जंगली पशु वा पंिी सम्झनु पछय र सो शब्दले घरपालुवा,
घस्रने जनावर वा जंगली पंिी समेिलाई जनाउुँछ।
यस तनयम अन्िगयि दाहयत्वको अतधरोपण गने क्रममा पशुको खिरनाक
प्रकृतिको आधारमा हवश्ले षण गररन्छ। यस अन्िगयि पशुलाई २ भागमा हवभाजन गने
गररन्छ।
क. पशु जो स्वभाविः खिरनाक छन (Animals ferac naturae)
ख. पशु स्वभाविः खिरनाक छै न ( Animals mansuetae naturae)
बाघ, भालु, बादर आदद स्वभाविः खिरनाक मातनन्छ। गाई भैँ सी कुकुर घोडा
खरायो आदद स्वभाविः खिरनाक नभए पतन कहिलेकािी खिरनाक बन्न सक्छन।
स्वभाविः खिरनाक पशु यदद तनयन्त्रणमा तलइएको छ भने त्यस अवस्थामा िुन गएको
िातन नोक्सानीमा त्यस्िो तनयन्त्रणकिाय पूणय रुपमा जवाफदे िी िुन पदयछ। िर अन्य
पशुको िकमा जवसम्म सो पशु खिरनाक भएको तथयो भन्ने स्थाहपि िुुँदैन िवसम्म
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उिरदायी िुन पदै न। स्वभाविः खिरनाक भएका पशुिरूलाई तनयन्त्रमा राखेकोमा
स्वभाहवक रुपमा अनुमान गररन्छ हक उसले पशुको बारे मा पूणय रुपमा जानेको छ। सो
पशु उसको तनयन्त्रणभन्दा वाहिर गएमा तनयन्त्रणमा राख्ने व्यब्ि वा तनकाय वा
पदातधकारी वा सं स्था जो छ उ पूणय रुपमा उिरदायी िुन पदयछ। त्यस्िो पशु आफ्नो
पूणय जोब्खममा राखेको िुन्छ। पशु तनयन्त्रणकिाय आफू जोब्खममा परे पतन अरूलाई
जोब्खममा पाने अतधकार छै न। स्वभाविः खिरनाक पशुलाई आफ्नो तनयब्न्त्रि पररसरमा
राखेको अवस्थामा िुन गएको िातन नोक्सानी कठोर दाहयत्व अन्िगयि विन गराइन्छ।
खिरनाक रिेको पशुलाई िातलम आदद ददएर, तसकाएर राखेको, खिरनाक गुण नभएको
वा खिरनाक गुण समाप्त भएको तथयो भन्ने आधारमा दाहयत्वमा कुनै फरक पदै न। सो
पशुको जन्मजाि स्वभाव के तथयो भन्ने हवश्लेषण गररन्छ।
१०.५ घर भब्त्कई िातन, नोक्सानी भएकोमा घर धनीले दाहयत्व व्यिोनु पने
ु ी दे वानी (सं हििा) ऐन, २०७४ को दफा ६७७ अनुसार कुनै घर तनमायण
मुलक
ु ै भए िापतन त्यस्िो घर पूरा वा आंब्शक
गदायका बखि वा तनमायण गररसकेको जेसक
रूपमा भब्त्कई वा त्यसको कुनै अं शले कसै लाई कुनै हकतसमको िातन, नोक्सानी भएकोमा
सम्बब्न्धि घर धनीले दाहयत्व व्यिोनुय पनेछ।
यो तसद्धान्ि अकायको िानी नगरी आफ्नो सम्पब्िको उपभोग गनुय पदयछ भन्ने
मान्यिामा आधाररि रिे को छ। अतधकार तनरपेि नभएर सापेि रूपमा एक अकायमा
अन्योन्याब्श्रि िथा पररपूरकको अवस्थामा रिेको िुन्छ।
१०.६ सम्पब्ि धनीले दाहयत्व व्यिोनुय पने
ु ी दे वानी (सं हििा) ऐन, २०७४ को दफा ६७८ अनुसार दे िायको कुनै
मुलक
कारणबाट कसै लाई िातन, नोक्सानी भएमा सम्बब्न्धि सम्पब्ि धनीले दाहयत्व व्यिोनेछः–
क. कुनै मेब्शन, उपकरण वा यन्त्रलाई त्यसको प्रकृति अनुसार उपयुि ढङ्गबाट
सुरिाका उपायिरू नअपनाएको कारणले हवस्फोटन भएमा,
ख. कुनै प्रज्वलनशील वा हवस्फोटक पदाथयलाई त्यसको प्रकृति अनुसार उपयुि
ढङ्गबाट सुरिाका उपायिरू नअपनाएको कारणबाट त्यसमा आगलागी भएमा वा सो
हवस्फोटन भएमा,
ग. कुनै औद्योतगक प्रतिष्ठानले तनधायररि मापदण्ड हवपरीि िुने गरी अत्यातधक धुुँवा,
ध्वतन पैदा गरे कोमा,
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घ. हवपद्को कारणले वा कुनै िेस्रो व्यब्िको कामले बािे क कुनै राजमागय, सडक,
गल्ली, बाटोमा रूख ढलेको वा ढालेकोमा,
ङ. तनधायररि मापदण्ड हवपरीि िुने गरी उपयुि ढङ्गबाट पूव य सावधानीका उपायिरू
नअपनाई खुला रूपमा निर, कुलो, पाइप वा ढलबाट दूहषि, हवषालु वा सरुवा रोग
लाग्ने पदाथय तनष्काशन भएमा।
यसमा भएको व्यवस्थालाई लागू गदाय कठोर दाहयत्व (Strict Liability)िथा पूणय
दाहयत्वको (Absolute Liability) तसद्धान्ि अवलम्वन गररन्छ। यस्िोमा कृत्य नै प्रधान
िुन्छ। मेरो यो वा त्यो मनसाय तथयो वा यस्िो प्रवन्ध गररएको तथयो भन्ने जस्िा
कुरािरू गौण िुन्छ। अवस्था अनुसार हवना दोष दाहयत्व (No Fault Liability) पतन विन
गनुय पदयछ।
१०.७ घरको मुलीले दाहयत्व व्यिोने
ु ी दे वानी (सं हििा) ऐन, २०७४ को दफा ६७९ अनुसार कुनै घरबाट कुनै
मुलक
हकतसमको फोिोर मैला वा वस्िु फाले को कारणबाट कसै लाई िातन, नोक्सानी भएकोमा
सम्बब्न्धि घर मुलीले दाहयत्व व्यिोनुय पनेछ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लातग,–
क. “घर” भन्नाले घर वा छाप्रो सम्झनु पछय र सो शब्दले घरको सं रचना समेिलाई
जनाउुँछ।
ख. “घर मुली” भन्नाले घर पररवारमा मुख्य भई काम गने व्यब्ि सम्झनु पछय र सो
शब्दले कसै को घरमा बिालमा बस्ने व्यब्िको िकमा बिालवालाको पररवारको
मुख्य भई काम गने व्यब्ि समेिलाई जनाउुँछ।
यो व्यवस्था उपिाप (Nuisance) सुँग पतन तनकट रिे को छ। अनतधकृि िस्ििेप
(Trespass) सुँग पतन तनकट रिेको छ।
उपिाप यस्िो अवस्था जिाुँ कसै को भूतमको उपयोग प्रयोग वा उपभोग गनयमा वा
सोसुँग सम्वद्ध कुनै अतधकारमा कानून प्रतिकूल गररएको िस्ििेप िो। जस्िै आरामका
सम्बन्धमा, स्वास्थ्य सम्बन्धमा गररएको िस्ििेप। अकायको जतमनमा पने गरी फोिोर
उत्सगय गररददने, ठू लो स्वरमा िल्ला गररददने वा कुनै त्यस्िै याब्न्त्रक कम्पन गराइददने,
कुनै प्रकारको धुुँवा लगाइददने, जल, हवद्युि प्रवाि, हवतभन्न प्रकृतिका उत्खनन िथा रोग
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लाग्ने ब्जवाणु आददको श्रोि बनाइददने आदद अवस्था उपिाप िुन जान्छ। अतिचार र
उपिापमा फरक छ। अतिचारले भौतिक उपब्स्थतिलाई जनाउछ भने उपिापमा भौतिक
नभएर अन्य अवस्थाबाट िस्ििेप गररन्छ। अथायि प्रत्यि िस्ििेप अतिचार िुन जान्छ।
िस्ििेप पररमाब्णक छ भने उपिाप िुन जान्छ।
१०.८ अनतधकृि प्रवेशको दाहयत्व व्यिोनुय पने
ु ी दे वानी (सं हििा) ऐन, २०७४ को दफा ६८० अनुसार कसै को सम्पब्िमा
मुलक
अनतधकृि प्रवेश (ट्रेसपास) गरे को कारणले भएको िातन, नोक्सानी वापि अनतधकृि प्रवेश
गने व्यब्िले दाहयत्व व्यिोनुय पर ्छ। “अनतधकृि प्रवेश” भन्नाले अचल सम्पब्ि भए
अकायको िक, भोगचलन वा स्वातमत्वमा रिे को सम्पब्िमा गैरकानूनी प्रवेश, त्यसको
उत्पादनको कब्जा अनतधकृि िति, िस्ििेप वा गैरकानूनी ब्खचोला र चल सम्पब्ि भए
अकायको िक, भोगचलन वा स्वातमत्वमा रिे को सम्पब्ि जबरजस्िी कब्जा गने, लै जाने,
त्यसबाट प्राप्त लाभ तलने वा भोगचलन गनयलाई बाधा हवरोध गने काम सम्झनु पछय र
सो शब्दले कुनै पतन हकतसमको सम्पब्िलाई अनतधकृि रूपमा तनयन्त्रण गने काम
समेिलाई जनाउुँछ।
भूतममा अनतधकृि प्रवेश/भूतम अतिचारलाई नेपाली जनब्जव्रोमा जग्गा ब्खचोला
भनेर बुझ्ने प्रचलन छ। जग्गा ब्खचोला भूतम अतिचारको एक रुप िो। जग्गा ब्खचोला
बािेक अरु पतन अतिचारको हवषय रिेका छन। कानूनी अब्ख्ियार हवना अकायको
भूतमिेत्रमा प्रवेश गनुय वा िस्ििेप गनुल
य ाई भूतम अतिचारको रुपमा तलइन्छ। यस्िो
अतिचार प्रत्यि िुन पदयछ। अतिचारले आतधपत्य अथायि कब्जामा भएको िस्ििेपलाई
बुझाउछ। अप्रत्यि रुपमा गररएको िस्ििेप अतिचार नभएर सं िाप/उपिाप िुन
जान्छ। आफ्नो तछमेकीको जग्गामा कुनै वस्िु फातलददनु अतिचार िुन्छ भने साुँधमा
शौचालयको मल हवसजयन गरी तछमेकीलाई दुगन्य ध पुर्याएमा सं िाप/उपिाप िुन्छ।
त्यस्िै कसै ले अकायको जतमनमा रुख रोहपददयो भने अतिचार िुन्छ। िर साुँधमा वा
तछमेकको जतमन नब्जक आफ्नै जग्गामा रुख रोपेर त्यसको जरा वा िाुँगा अकायको
जतमनमा जान्छ भने त्यसले सं िाप/उपिापको तसजयना गदयछ। भूतममा अतिचार व्यब्ि
स्वयमले वा दृश्यात्मक पदाथयबाट गनय सहकन्छ। अकायको जतमनमा हकलो गाडनु, तसुँडी
राख्नु, घरको छिमा फोिोर राब्खददनु, अकायको जतमन मातथबाट िार वा लठ्ठा लै जानु
आदद काययिरु अतिचारका उदािरण िुन।
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ु रूपमा दाहयत्व व्यिोनुय पने
१०.९ सं यि
ु ी दे वानी (सं हििा) ऐन, २०७४ को दफा ६८१ मा दाहयत्व वेिोररने
मुलक
प्रहक्रयाको उल्ले ख गररएको छ। जस अनुसार दाहयत्व तनम्न बमोब्जम विन गराईन्छ।
(१) दुष्कृति मातनने काम एकभन्दा बढी व्यब्िबाट भएकोमा अन्यथा प्रमाब्णि
भएकोमा बािेक तनजिरूले गरे को दुष्कृतिको मात्राको अनुपािमा त्यस्िो प्रत्येक व्यब्ि
व्यब्िगि र सामूहिक रूपमा त्यस्िो कामबाट भएको िति वापि ब्जम्मेवार िुनेछन्।
(२) दुष्कृतिको मात्राको अनुपािमा अलग अलग दाहयत्व तनधायरण गनय सहकएमा
सोिी बमोब्जम र नसहकएमा दुष्कृतिको लातग ब्जम्मेबार व्यब्ि सबैले समान रूपमा
दाहयत्व व्यिोनुय पनेछ।
दुष्कृति

गदाय

व्यब्ि

कहिले

एक्लै

िुन्छ

भने

कहिले

एक

भन्दा

बढी

व्यब्ििरुको समूिमा पतन िुन सक्छ। त्यसै गरी पीतडिले दावी गदाय कहिलेकािी एक
व्यब्ि मातथ दावी गरे को िुन्छ भने कहिलेकािी एकभन्दा बढी व्यब्ि मातथ पतन दावी
गरे को िुन सक्छ। जव एकभन्दा बढी व्यब्ि तमलेर एक वादीका हवरुद्धमा कुनै दुष्कृति
गदयछन भने उनीिरू या ि स्विन्त्र दुष्कृतिकिाय (Independent tort feasors) िुन सक्दछन
ु
या सं यि
दुष्कृतिकिाय (Joint tort feasors) िुन सक्दछन। यस्िोमा उनीिरूको िै तसयि
अनुसार दाहयत्वमा पतन फरक फरक िुन्छ।
दुई वा अतधक व्यब्ििरू कुनै काम गरी रिेको अवस्थामा कुनै िति गनय
पुग्दछन भने यस अवस्थामा िी दुष्कृतिकिायिरू स्विन्त्र दुष्कृतिकिाय मातनन्छन। यसमा
एकले अकोलाई नजानेको िुन सक्दछ। उदािरणको लातग काठमाडौबाट नारायणगढिफय
गईरिेको एक बस र नारायणगढबाट काठमाडौिफय आइ रिे को एक बस असावधानीका
साथ चलाएर एक अकोमा ठोहकन पुग्दछन। त्यसै क्रममा बाटोमा हिडी रिेको एक
पैदल यात्री हकब्चन पुगेर मृत्यु िुन्छ भने यी दुई सवारी चालक स्विन्त्र दुष्कृतिकिाय
िुन।
दुई वा सोभन्दा बढी व्यब्ििरू तमलेर कुनै काम सामूहिक रूपमा वा एक काम
ु
तमलेर वा सं यि
उद्यममा सं लग्न रिदाको अवस्थामा कसै लाई िानी नोक्सानी पुर्याउछन
ु
ु
भने यस अवस्थामा उनीिरूको अवस्था सं यि
दुष्कृतिकिायको िुन्छ। सं यि
दुष्कृतिकिाय
िुनको लातग उनीिरूलाई सो कायय आफूिरूले गदै रिेको भन्ने ज्ञाि िुन्छ। ज्ञाि नभए
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पतन कुनै काममा आफूिरू सं लग्न रिको अवस्था दे खा पदय छ। उनीिरूका बीचमा केिी
ु
सम्बन्ध स्थाहपि िुन्छ भने पतन त्यस अवस्थामा उनीिरू सं यि
दुष्कृतिकिाय िुन्छन।
जस्िै प्रमुख एवम् अतभकिाय, स्वामी एवम् सेवक साझेदार फमयका साझेदार। यस्िोमा
उनीिरू समान रुपमा उिरदायी िुन्छन।
१०.१० दाहयत्व वापि ितिपूतिय व्यिोनुय पने
ु ी दे वानी (सं हििा) ऐन, २०७४ को दफा ६८२ मा गररएको व्यवस्था
मुलक
अनुसार दुष्कृति वापिको दाहयत्व व्यिोनुय पदाय दृष्कृति गनेले ितिपूतिय व्यिोनुय पदयछ।
कुनै व्यब्िको आफ्नै समेिको अकमयण्यिा, त्रुहट, लापरबािी वा िेलचेक्र्याइुँको कारणबाट
कुनै दुष्कृति भएको रिेछ भने त्यस्िो ितिपूतियको मात्रा कम िुनेछ। ितिपूतिय वास्िहवक
रूपमा िातन, नोक्सानी भएको हवषयमा सीतमि रिे को िुन ु पनेछ र काल्पतनक वा
अवास्िहवक ितिपूतिय व्यिोनुय पने छै न। ितिपूतिय नगद, ब्जन्सी वा सेवा कुनै पतन
हकतसमको िुन सक्छ। िातन, नोक्सानी भएकोमा त्यस्िो िातन, नोक्सानी पुगेको व्यब्िले
ु ी दे वानी सं हििामा भएको व्यवस्थाको अधीनमा रिी ितिपूतिय दाबी गनय सक्छ।
मुलक
ितिपूतिय दाबी गरे कोमा अदालिले मनातसब ितिपूतिय भराउन आदे श ददन सक्छ।
दफा

६८२

मा

भएको

व्यवस्था

दुष्कृतिमा

सामान्य

तनयमिरू

िुन।

दुष्कृतिकिायले आफूले गरे को िातन नोक्सानी व्यिोनय गनय बाध्य छ। कहिले काुँिी
पीतडिको कारणले पतन िानी नोक्सानी िुन गएको रिेछ भने मात्राको आधा। रमा
दाहयत्वमा

कमवेसी

िुन्छ।

पीतडिको

गल्िीलाई

योगदायी

उपेिा (Contributory

Negligence) को रूपमा तलइन्छ।
योगदायी उपेिा (Contributory Negligence) ले वादी स्वयमले आफ्नो सुरिामा
गरे को लापरवािीलाई जनाउछ। योगदायी उपेिाको तसद्धान्ि पतन एक बचाउको आधार
िो। पीतडि/वादी स्वयमले अबलम्वन गनुय पने सावधानी वा पालना गनुप
य ने कियव्य पालन
नगरे को कारण उत्पन्न पररब्स्थतिलाई योगदायी उपेिाको रूपमा तलन सहकन्छ। यसमा
प्रतिवादीले वादीले स्वयमले आफ्नो युब्ियुि सुरिा अपनाउन च ुक गरे को तथयो, जसको
कारण वादीले िानी नोक्सानी व्यिोनुय परे को िो भन्ने कुरा स्थाहपि गनुय पने िुन्छ। जस्िै
क ले जेब्रा क्रतसङबाट सडक पार नगरे र अन्य स्थानबाट सडक पार गदाय कुनै दुघट
य ना
िुन गयो भने यसमा क को कायय योगदायी उपेिा (Contributory Negligence)
मातनन्छ। योगदायी उपेिाको िकयमा प्रतिवादीले आफूले कानूनसम्मि ढङ्गबाट कायय
सम्पादन गरे को भन्ने पतन दे खाउनु पने िुन्छ।
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ितिपूतिय भराउने तनयम भनेको वास्िहवक िानी नोक्सानी िो। नोक्सानीको
दूरवतियिा (Remoteness of damages) छ भने त्यसलाई भराइदै न। दुष्कृतिको पररभाषा
अनुसार पतन ितिपूतिय अतनधायररि िुन्छ। अदालिले पररब्स्थति अनुसार आवश्यक मात्रामा
ितिपूतिय भराउने िुन्छ। ितिको अवस्था अनुसार नगद ब्जन्सी िथा सेवा के िुने
अदालिले फैसलामा बोतलददनु पने िुन्छ।
१०.११ छु ट्टै व्यवस्था भएकोमा दाहयत्व व्यिोनुय नपने
ु ी दे वानी (सं हििा) ऐन, २०७४ को दफा ६८३ मा गररएको व्यवस्था
मुलक
अन्य कुनै कानूनमा दाहयत्व हवषयमा छु ट्टै व्यवस्था गररएको अवस्थामा दुष्कृति अनुसार
उपचार निुने गरी रोक लगाइएको छ। यो व्यवस्था अनुसार दाहयत्व व्यिोनुय पने
दुष्कृतिलाई कानून बमोब्जम फौजदारी कसूर मातनएको वा त्यस्िो दुष्कृतिका सम्बन्धमा
ऐन वा अन्य कानूनमा छु ट्टै व्यवस्था वा छु ट्टै कानूनी उपचारको व्यवस्था भएकोमा
दुष्कृति बमोब्जमको दाहयत्व व्यिोनुय पने छै न। दाहयत्व व्यिोनुय पने दुष्कृति त्यस्िो
दुष्कृति गरे को भनीएको व्यब्िको िेलचेक्र्याइुँ, लापरवािी, त्रुहट वा अकमयण्यिाको
पररणामबाट नभई अन्य कुनै कारणबाट भएको िो भन्ने प्रमाब्णि गरे मा त्यस्िो दृष्कृति
वापि व्यिोनुय पने दाहयत्वबाट तनजले फुसयद पाउनेछ।
यो कानूनी व्यवस्थाले दुष्कृतिमा वचाउ प्रस्िुि गरे को अवस्था छ। अपराध वा
करार जस्िा कानूनी व्यवस्थाले गरे का हवषयमा दुष्कृति आकहषयि िुुँदैन। प्रतिवादीको
तनयन्त्रणभन्दा बाहिर रिे को कुनै िेस्रो व्यब्िको काययको पररणाम खिरनाक वस्िुको
हवचलन िुन पुगी िुन गएको िातन नोक्सानीमा सो प्रतिवादी उिरदायी िुन पदै न।
तनयन्त्रणमा रिेको व्यब्ि भन्नाले नोकर, अतभकिाय अन्य कमयचारी लगायि उसको
पिमा कुनै कायय गनय तनधायररि गररएका व्यब्ििरू पदयछन। यसमा पतन प्रतिवादीले
ु ान गनय सक्ने अवस्था िथा
बाहिरी कुनै व्यब्िले कुनै िति गनय सक्दछ भन्ने पूवायनम
वािावरण तथयो र ितिलाई रोक्न सहकने अवस्था तथयो भने त्यस अवस्थामा प्रतिवादीले
गरे को कुनै चूकको कारण िुन गएको ितिमा भने उिरदायी िुन ु पदयछ।
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१. हवषय प्रवेश
सामान्य अथथमा मानवीय सम्बन्धिरूलाई ननयनमत, व्यवस्स्थत र सञ्चालन गनथ औपचाररक
वा अनौपचाररकरूपमा लागू गररएका ननयमिरूको समूिलाई कानून भननन्छ। कानूनले नागररक
नागररक वा नागररक र समुदाय वा नागररक र राज्य वा राज्य र राहिय तथा अन्तराथस््िय सं घ
सं स्थािरू बीचको सम्बन्धलाई सञ्चालन, ननयमन र व्यवस्स्थत गदथछ। कानूनको पररभाषा गने
सन्दभथमा कानूनहवद्िरुका बीच समान धारणा पाइदै न। फरक फरक मत र समूिमा हवभास्जत
कानूनवेत्तािरूले आ-आफ्नो मान्यतालाई प्रनतनननधत्व गने गरी कानूनको पररभाषा गरे को पाइन्छ।
कानूनको प्रकृनत, स्रोत, कानून ननमाथण प्रहिया र ननयमन िुने हवषयवस्तु समेतका आधारमा
कानूनको समूि हवभाजन गने गरे को पाइन्छ। कानूनको हवनभन्न हवधा मध्ये अन्तराथहिय कानून
पनन एक िो।
अन्तराथहिय कानून राि, अन्तराथस््िय सं गठन तथा अन्य अन्तराथस््िय व्यस्ििरूको
आचरण तथा पारस्पररक सम्बन्धलाई सञ्चानलत गने ननयम तथा अन्य श्रोतिरूको समूि िो
जसद्वारा यसका पक्षिरू त्यस्ता ननयमिरूबाट आफू वन्धनकारी भएको ठानी सोिी अनुरुप
व्यविार गरी अरुबाट पनन त्यस्तै प्रकारको व्यविारको अपेक्षा गदथछन्। अन्तराथहिय कानूनलाई
सावथजननक र ननजी गरी दुई समूिमा हवभाजन गने गरे को पाइन्छ। सावथजननक अन्तराथहिय
कानूनलाई मात्र सामान्यतया अन्तराथहिय कानून भन्ने चलन रिेको छ। सावथजननक अन्तराथहिय
कानूनका सवै हवषयिरू बीचको सम्बन्धलाई सावथजननक अन्तराथहिय कानूनले सञ्चानलत गदथछ भने
वैयस्िक अन्तराथहिय कानूनले व्यस्ि व्यस्ि बीचको सम्बन्धलाई ननयमन र व्यवस्स्थत गदथछ।
२. ननजी अन्तराथहिय कानून
दुई वा दुई भन्दा वढी दे शका नागररक वा कम्पनी, कपोरे शन वा हवदे शी तत्व समावेश
भएका हववादमा लागू िुने ननयमिरूको समूिलाई ननजी अन्तराथहिय कानून भननन्छ। हवदे शी तत्व
समावेश भएका पाररवाररक सम्बन्ध र दे वानी प्रकृनतका हववादमा ननजी अन्तराथहिय कानून लागू
िुन्छ। ननजी अन्तराथहिय कानूनको सन्दभथमा हवदे शी तत्व भन्नाले दे िायको हवषयलाई बुस्िन्छ:


सि रस्जिार, सवोच्च अदालत।
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हवदे शी व्यस्ि (Foreign subject)



हवदे शी हवषयवस्तु (Foreign object)



हवदे शी भूनममा भएको कायथ (Foreign act)
ु का नागररक वा व्यस्ि समावेश रिेको दे वानी
एक वा एक भन्दा वढी मुलक

ु का कानूनिरू लागू िुन दावी गने िुनाले ननजी अन्तराथहिय
हववादिरूमा एक भन्दा वढी मुलक
कानूनलाई Conflict of laws पनन भननन्छ। यस्तो स्स्थनतमा मुद्दा िेने अदालत समक्ष ननम्न प्रश्निरू
आई पदथछन्:1


सम्बस्न्धत न्यायालयलाई उि हववाद िेने अनधकार छ छै न।



मुद्दा िेने अनधकार भए कुन दे शको कानून अनुसार मुद्दा िेन थु पने िो।



मुद्दा िेने राहिय न्यायालयको फैसला हवदे शमा कायाथन्वयन िुन सक्दछ वा सक्दै न
आदद।

३. ननजी अन्तराथहिय कानूनको अवधारणात्मक हवकासिम
ननजी अन्तराथहिय कानूनको अवधारणात्मक हवकास प्राचीन रोमन कालीन समयदे स्ख नै
भएको नथयो। प्राचीन रोमन कानूनी व्यवस्थामा Jus Civil, Jus Gentum र Jus Natural गरी तीन
प्रकारको कानून प्रचलनमा रिे को नथयो। रोमन नागररकको लानग लागू िुने कानून Jus civil
भननन््यो भने रोममा बस्ने हवदे शीलाई लागू िुने कानूनलाई Jus Gentum भननन््यो। सामान्य
कानूनलाई Jus Natural भननन््यो। मध्यकालमा उत्तरी इटालीका व्यापाररक शिरिरूमा िुने
व्यापाररक कारोवार सम्बन्धी हववादको समाधानको िममा ननजी अन्तराथहिय कानूनका मान्यता
हवकास िुन पुगेको माननन्छ। पनछ Hugo Grotius द्वारा सावथजननक अन्तराथहिय कानूनको हवकास
गने िममा हवकनसत सामुस्न्द्रक कानून र पानी जिाज सम्बन्धी कानूनिरूले पनन ननजी
अन्तराथहिय कानूनको अवधारणात्मक हवकासमा सियोग पुर्याएको पाइन्छ। आधुननक समयमा
हवनभन्न हवद्धानिरूको वौहद्धक विस र सं स्थागत प्रयासका माध्यमबाट भएका सम्मेलनिरूले ननजी
अन्तराथहिय कानूनको हवकासमा मित्वपूणथ योगदान पुर्याएको पाइन्छ।

1

In respect of cases having foreign elements a domestic court may be called to determine the following question;
 In what circumstances the court will assume jurisdiction over cases having foreign elements.
 If the court answer the first question in affirmative, then whether it will determine the case entirely under the Indian
law, or will it apply the appropriate foreign law: and
 In what circumstances it will recognize a foreign judgment or when it will order the execution of a foreign decree.
(PARAS DIWAN et all "Private International law" fourth revised and updated edition, Deep and Deep publication,
New Delhi 1998 P.36.
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३.१. कानूनी क्षेत्रका हवद्धानिरूको योगदान
आधुननक समयमा ननजी अन्तराथहिय कानूनको हवकासमा हवनभन्न हवद्धानिरूको
योगदान रिे का दे स्खन्छ। कानूनहवद् Uric Huber ले आफ्नो कृनत De Conflictu Legum
माफथत सावथभौम शस्ि र कानूनको द्वन्द्व बीचको अवधारणा अगानि सारे का नथए। राज्यका
कानून आफ्नो राज्य क्षेत्रनभत्र मात्र लागू िुन सक्दछन् र राज्यका स्थायी वा अस्थायी
रुपमा बसोवास गने व्यस्ििरूले राज्यको कानून मान्न बाध्य िुन्छन् भन्ने उनको मान्यता
रिेको पाईन्छ। उररकको यो मान्यतालाई Joseph Story ले आफ्नो Commentaries on the
Conflicts of law 1843 मा स्वीकार गरे को पाइन्छ। त्यसै गरी Friedrich Carl von Savigny2
A.V. Dicey3 John Humphrey Carlisle Morris र Geoffrey Chevalier Cheshire जस्ता
हवद्धानिरूले ननजी अन्तराथहिय कानून सम्बन्धी मान्यतािरूको हवकासमा मित्वपूणथ सियोग
पुर्याएको पाइन्छ।
३.२ सं स्थागत योगदान
ननजी अन्तराथहिय कानूनको हवकासको लानग सं स्थागत प्रयासिरू समेत भएको
पाइन्छ। ननजी अन्तराथहिय कानूनको हवश्वव्यापी एकरुपता कायम गने प्रयासिरू भएको
पाइन्छ।4 ननजी अन्तराथहिय कानूनका मान्यतािरूको हवकास र एकरुपता कायम गने
सन्दभथमा Hague Conference र UNIDROIT ले मित्वपूणथ भूनमका ननवाथि गरे को पाइन्छ।
३.२.१ Hague Conference
ननजी अन्तराथहिय कानूनका ननयमिरूको हवकासको िममा सन् १८९३ दे स्ख
सञ्चानलत Hague Conference on Private International Law को उल्ले खनीय योगदान
रिेको छ। यसले ननजी अन्तराथहिय कानूनका ननयमिरूको एकरुपतामा जोि ददिँदै आएको
पाइन्छ। यसले हवशेष गरी ननजी अन्तराथहिय कानूनका बिुपक्षीय सस्न्धिरूको कायाथन्वयन
र एकरुपता कायम गने क्षेत्रमा काम गदै आएको छ। भारत, चीन, रनसया, युरोहपयन
युननयन र युरोहपयन युननयनका सदस्यिरू समेत गरी ८३ सदस्यिरू रिेको यो सं स्था
अन्तर सरकारी सं स्थाको रुपमा हियाशील रिेको छ। िे ग कन्रेन्सको माध्यमबाट
िालसम्म कररव ४० वटा सस्न्धिरू सम्पन्न भएको पाइन्छ5।
2

Private International Law; A treaties on the Conflict of laws and the limits of place and time (1969).
The Conflicts of Laws (1896).
4
Abla J Mayss, Principles of Conflict of laws, 2nd edition, 1996, Cavendish publishing ltd. p.2.
3

5

सन 1945 अगानि ६ र सोपनछ सन २००७ सम्म गरी िालसम्म ४० वटा सस्न्धिरू सम्पन्न भएका छन्। पहिलो पटक

जुन १२, १९०२ मा Convention relating to the settlement of the conflict of the laws concerning marriage र सन् २००७
मा Protocol on the law applicable to maintenance obligations सम्बन्धी सस्न्ध सम्पन भएको दे स्खन्छ।
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३.२.२ UNIDROIT6
नलग अफ नेसन्सको सिायक सं स्थाको रुपमा सन १९२६ मा स्थापना भएको
यस सं स्थालाई नलग अफ नेसन्सको अन्त्य पनछ विुपक्षीय सं िौता माफथत सन् १९४०
मा पुनः स्थापना गररएको नथयो। यस सं स्थामा ६३ राििरू सदस्यको रुपमा रिेका
छन। यसले ननजी अन्तराथहिय कानूनका ननयमिरूको हवकास गने सन्दभथमा मुख्य गरी
व्यापार र वास्णज्य सम्बन्धी कानूनको आधुननकीकरण र एकरुपता कायम गने क्षेत्रमा
मित्वपूणथ भूनमका खेलेको पाइन्छ।
४. ननजी अन्तराथहिय कानूनको पररभाषा
वतथमानको हवश्वव्यापीकरणको प्रभावका कारण एक दे शको नागररक अको दे शमा गएर
बसोबास गने, पाररवाररक सम्बन्ध स्थाहपत गने , सम्पस्त्त आजथन गने र आफ्नो राहियताको दे श
भन्दा बाहिर स्थायी बसोबास गने सं भावना रिन्छ। त्यसै गरी व्यापार वा लगानीको माध्यमबाट
पनन फरक फरक राहियता भएका नागररक बीच दे वानी प्रकृनतका हववाद उत्पन्न िुन सक्दछन।
आफ्नो भू-भागनभत्र प्रत्येक राि सावथभौम माननन्छ। त्यस्तो भू-भागनभत्र बसोबास गने व्यस्ि र
त्यिािँको सम्पस्त्तसिँग सम्बस्न्धत हववादिरूको ननयमन गनथ सोिी दे शको कानून लागू िुन्छ।7 तर
फरक फरक दे शका नागररक वा फरक फरक अनधवास भएका व्यस्ि बीच पाररवाररक वा
दे वानी प्रकृनतको हववाद उठे मा कुन दे शको कानून लागू िुने भन्नेमा कानूनिरूको बीचमा
प्रनतस्पधाथ र द्वन्द सृजना िुन सक्दछ। यीनै त्यलाई मध्यनजर राख्दै ननजी अन्तराथहिय कानूनका
हवषयमा हवश्वव्यापी एकरुपता कायम गने प्रयासिरू भएको पाइन्छ8 भने अभ्यासका आधारमा
कनतपय मान्यतािरू हवकास िुिँदै आएको पाइन्छ।
ननजी अन्तराथहिय कानून भन्नाले कानूनको त्यस्तो क्षेत्र िो, जसको हवषयवस्तुमा हवदे शी
तत्व समावेश रिेको दे वानी कानून र पाररवाररक सम्बन्ध सम्बन्धी ननयमिरू पदथछन्। ननजी
अन्तराथहिय कानूनको स्रोत मूलतः राहिय कानूनिरू भएको िुिँदा केिी हवनधशास्त्रीिरूले यसलाई

6

International Institute for the Unification of Private International Law.
In International law, courts of any country have jurisdiction over property situated within the country, and over persons
who are citizen of that country or domiciled there, who are allegiance to that country. ( Autul Setalvad "Conflict of law "
first edition 2008 Lexis Nexis Butterworth wadhwa P.164.
8
Private International law is not the same in all countries. There in no one system that can claim universal recognition,
though there has been a significant movement in recent years towards the harmonization of Private international law rules
between groups of countries. (Cheshire and Peter North; "Private International Law" Thirteenth edition, Oxford
University Press UK, P. 9).
7
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राहिय कानूनकै एक अनभन्न अं ग समेत मानेका छन्।9 ननजी अन्तराथहिय कानूनले दुई वा सो
भन्दा बढी राज्यका नागररकिरूको सम्बन्धलाई ननयनमत र व्यवस्स्थत गने एवम् अन्तराथहिय
सस्न्ध र प्रथािरू समेत यसको मित्वपूणथ स्रोत िुने भएको िुिँदा ननजी अन्तराथहिय कानू नलाई
सावथजननक अन्तराथहिय कानूनको एक िािँगाको रुपमा नलने समेत गरे को पाइन्छ। एक भन्दा वढी
ु का नागररक वा सं घ सं स्था समावेश रिेका दे वानी प्रकृनतका हववादिरूमा एक भन्दा वढी
मुलक
ु को कानूनिरूले आफू लागू िुने दावी गने िुनाले Anglo American Legal System मा
मुलक
यसलाइथ Conflicts of laws भन्ने गररन्छ।10 ननजी अन्तराथहिय कानूनको प्रयोगमा एकरुपता ल्याउने
उद्देश्यले िालसम्मको अभ्यासबाट केिी ननयमिरू हवकनसत भएका छन्।11
५. ननजी अन्तराथहिय कानूनका हवषयवस्तुिरू
ननजी अन्तराथहिय कानूनले हवदे शी तत्व समावेश भएका दे िायका हवषयिरूको ननयमन र
व्यवस्थापन गदथछ:

9



पाररवाररक मानमला (हववाि, सम्बन्ध हवच्छे द),



सम्पस्त्त सम्बन्धी हवषय,



उत्तरानधकारी सम्बन्धी हवषय,



अं श र अपुताली सम्बन्धी हवषय,



करार सम्बन्धी हवषय,



अनधवास सम्बन्धी हवषय,



अन्तराथहिय ठे क्कापट्टा आदद।

Private International Law may be define as the aggregate of rules governing civil legal relation with a foreign elements.
Private International Law is defined to regulate disputes of a Private nature but conflict of laws is that part of municipal
law which only comes into play when a dispute has a connection of some kind with one or more foreign legal systems.
10
The term Private International Law was coined by American Lawyer and Judge Joseph Story but was abandoned
subsequently by common law scholars and embraced by the civil law lawyers; Commentaries on the conflicts of the law,
1934.
11
Some rules of Private International Law:
 Lex Loci Contractus: the law of the place where the contract was made;
 lex loci Solutionis: the law of the place where the contract is to be performed;
 Lex loci celebrationis: the law of the place where the marriage was celebrated;
 Lex loci delicit: the law of the place where the tort was committed;
 Lex domicilli: the law of the place where a person is domiciled;
 Lex patriae: the law of nationality.
 Lex situs: the law of the place where the property is situated.
 Lex fori: the law of the forum, that is, the internal law of the court in which a case is tried.
 Les loci Actus: the law of the place where an act is done or a transaction takes place.
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६. ननजी अन्तराथहिय कानूनका मान्यतािरू
ननजी अन्तराथहिय कानूनलाई राहिय कानूनको हवषय माननन्छ। व्यस्िसिँग सम्बस्न्धत
ननजी प्रकृनतका मानमलालाई ननयमन र व्यवस्स्थत गने िुिँदा ननजी अन्तराथहिय कानून भननएको
भएतापनन यसलाई राहिय कानूनको अं गको रुपमा नलने गररन्छ। दुई फरक राहियता भएका
व्यस्ििरूका बीच हववाद भएको अवस्थामा कुन दे शको अदालतबाट हववादको ननरुपण गने र
त्यसरी हववादको ननरुपण गदाथ कुन दे शको कानूनको प्रयोग गने साथै त्यस्तो फैसलाको
कायाथन्वयन कुन दे शको अदालतबाट िुने भन्ने प्रश्न उठ्ने गदथछ। ननजी अन्तराथहिय कानून
बमोस्जमका हववादिरूको ननरुपण गदाथ सारवान कानून अथाथत ् िक अनधकारको ननधाथरण छनौटको
हवदे शी कानूनको आधारमा िुने भएतापनन स्थानागत कायथहवनध कानूनको प्रयोग गने मान्यता
रिेको पाइन्छ।12 ननजी अन्तराथहिय कानूनका हवनभन्न हवषयका सम्बन्धमा हवकनसत हवषयगत
मान्यतािरूलाई ननम्न बमोस्जम प्रस्तुत गररएको छ।
६.१. ननजी अन्तराथहिय कानूनमा हववाि सम्बन्धी मान्यतािरू
हववाि पुरुष र महिला बीचको स्वेस्च्छक नमलन िो जुन अिस्तक्षेपयुि िुन्छ।
हववािले पुरुष र महिलाका बीच िक, अनधकार र दाहयत्वको सृजना गनुक
थ ो अनतररि हववाि
वदर, सम्बन्ध हवच्छे द, न्याहयक पृथहककरण, अं श, उत्तरानधकारी र छोरा छोरीको पालन
पोषण तथा वैधाननकता जस्ता हवषयिरूको सृजना गदथछ। वैध हववािका शतथ, औपचाररकता
र वैवाहिक सम्बन्धलाई ननयनमत र व्यवस्स्थत गने कानूनी व्यवस्थािरू फरक फरक दे शमा
फरक प्रकारका िुन्छन्। फरक फरक मान्यता र हवश्वास रिेको दे शका नागररकिरूका
वीचमा हववाि भयो र त्यस्तो वैवाहिक सम्बन्धमा हववाद उत्पन्न भएमा ननजी अन्तराथहिय
कानून आकहषथत िुन जान्छ। दुई नभन्न राज्यका नागररकिरू बीच वैवाहिक सम्बन्ध कायम
भएपनछ कुनै हववाद उत्पन्न भएमा कुन राज्यको कानून लागू िुने भन्ने सम्बन्धमा ननजी
अन्तराथहिय कानूनमा मूलतः २ वटा दृहिकोण रिे को पाइन्छ।


Traditional Approach
यस दृहिकोण अनुसार हववाददत हवषयवस्तु वैवाहिक सम्बन्ध कायम िुन ु भन्दा
पहिला नै उत्पन्न भएको िो वा हववाि भए पश्चात उत्पन्न भएको िो सो ननस्श्चत गनुथ
पदथछ। हववाि िुन ु भन्दा पहिलेका सवै मानमलािरू उनीिरूको वैयस्िक कानून (Lex
patriae: the law of the nationality) द्वारा ननयनमत िुने र हववाि पनछका हववादिरू पनत

12

The substantive rights of the Parties to and action may be governed by a foreign law, but all matters appertaining to
procedure are governed exclusively by the law of the forum. (Cheshire and Peter North; "Private International Law"
Thirteenth edition, oxford University Press UK, P. 68).

ु ी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा ननजी अन्तराहिय कानून सम्बन्धी व्यवस्था | 243
मुलक

पत्नी वीच सम्बन्ध कायम भई एउटै जीवन हवताउन उनीिरूले स्थापना गरे को अनधवास
(Domicile) रिेको रािको कानूनद्वारा समाधान िुने मान्यता राख्दछ। यस दृहिकोणका
्
समथथक J.H.C. Morris13 िुन।


Matrimonial Domicile Apporach
यस दृहिकोणका प्रणेता G.C Cheshire14 का अनुसार वैवाहिक हववादिरूमा
वैवाहिक वासस्थानको कानून असान्दनभथक छ। सम्पूणथ वैवाहिक मानमलािरू पनत पत्नीले
स्थायी रुपमा वैवाहिक जीवन हवताउने मनसाय रास्ख स्थापना गरे को अनधवास रिेको
राज्यको कानूनद्वारा ननयनमत िुन्छन्। सामान्य वैवाहिक अनधवास भन्नाले पनतको
अनधवास रिेको स्थानलाई बुस्िन्छ तर यो अनुमान त्यनत वेला खस्डित िुन्छ जनत वेला
पक्षिरू तेस्रो दे शमा बसोवास गरे को त्य दे खाउन सक्षम िुन्छन्।

६. २ सम्बन्ध हवच्छे द (Divorce)
स्त्री र पुरुषको बीचमा हववािको कारणबाट स्थाहपत वैधाननक सम्बन्ध समाप्त
ु ाई सम्बन्ध हवच्छे द भननन्छ। हवश्वका सवै कानून प्रणालीमा यस हवषयले मान्यता
िुनल
पाएको पाइन्छ। सम्बन्ध हवच्छे द सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा हवश्वव्यापी एकरुपता
कायम गने उद्देश्यले १९७० मा सम्पन्न िेग सम्मेलनले सम्बन्ध हवच्छे द सम्बन्धी
सस्न्धको मस्यौदा गरे को नथयो। कुनै दुई नभन्न कानूनी व्यवस्था भएका नागररकका बीच
वैवाहिक सम्बन्ध स्थाहपत भएको वा हववाि पश्चात त्यस्ता दम्पस्त्तको बीचमा कुनै समस्या
उत्पन्न भई सम्बन्ध हवच्छे द सम्बन्धी हववादको ननरुपण गनुथ परे मा ननम्न पक्षिरू
मित्वपूणथ माननन्छन्:


स्थानीय अदालतको अनधकार क्षेत्र



कानूनको छनौट



हवदे शी अदालतको फैसलाको मान्यता



अदालत वाहिरको सम्बन्ध हवच्छे दको मान्यता आदद।

६.३. अनधवास (Domicile)
अनधवास भन्नाले कुनै व्यस्िको स्थायी बसोबास भन्ने बुस्िन्छ। अमेररकन ल
इस्न्स्टच्यूटको ररस्टे टमेन्ट अफ कस्न्फ्लट अफ ल ले कुनै व्यस्िको स्स्थर सम्बन्ध भएको
ठािँउ नै अनधवास िो भनी अथथ गरे को पाइन्छ। त्यसै गरी कानूनहवद् जोसे फ स्टोरीले
अनधवासलाई व्यस्िको स्थायी घर जिािँ उ जन्मेको िो र त्यस ठािँउबाट वाहिर गए पनन
13
14

John Humphrey Carlisle Morris.
Geoffrey Chevalier Cheshire.
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त्यस ठािँउमा फहकथने इच्छा राखेको िुन्छ भनी अनधवासको पररभाषा गरे को पाइन्छ।
सामान्यतया अनधवास भन्नाले ननम्न कुरालाई जनाउिँदछ:


स्थायी घरः जिािँ व्यस्ि अननस्श्चत समयसम्म रिने मनसाय सहित बसेको िुन्छ।



त्यस्तो स्थान जिािँ व्यस्िले आफ्नो इच्छाको कारणबाट वा पाररवाररक कारणबाट
ननजी घननितम व्यस्िगत सम्बन्ध गािँसेको िुन्छ।



यो यस्तो प्रणाली िो जसलाई उसको स्थाहयत्वको रुपमा कानूनले स्वीकारे को
िुन्छ। वास्तवमा अनधवास रिे को राि नै उसको घर िो उसको घर िोस् वा निोस्
कानूनले घर भएको मान्यता राख्दछ।

अनधवासका ननयम (RULES OF DOMICILE)


प्रत्येक व्यस्िको लानग अनधवास अननवायथ िुन्छ। अनधवास हवनाको कुनै माननस
िुिँदैन।



कुनै व्यस्िको एकै समयमा दुई वटा अनधवास िुिँदैन।



अनधवासले

व्यस्िको

सम्बस्न्धत

क्षेत्रको

कानूनी

प्रणालीसिँगको

सम्बन्धलाई

जनाउिँदछ।


कुनै व्यस्िको अनधवास पररवतथनको हववाद उठे मा प्रमाणको भार पुर्याउने दाहयत्व
अनधवास पररवतथन भएको छ भन्ने पक्षमा रिन्छ।



जन्मनसद्ध अनधवास कानूनले व्यवस्था गरे बमोस्जम प्राप्त िुन्छ।



अनधवास पररवतथन गने पूणथ अनधकार व्यस्िलाई िुन्छ।



अनधवासको प्रश्न उठे मा सदै व स्थानागत कानूनको आधारमा ननरुपण गनुथ पदथछ।



नाबालक िुिँदासम्म अनधवास उसको सं रक्षकमा ननभथर रिन्छ। यदद सं रक्षक आमा
बाबुको अनधवास पररवतथन भएमा नाबालकको अनधवासमा समेत पररवतथन भएको
माननन्छ।

६.४. सम्पस्त्त सम्बन्धी ननयम
सम्पस्त्तको सम्बन्ध स्वानमत्वसिँग िुन्छ। जसको जुन पदाथथमा स्वानमत्व छ त्यो
सो व्यस्िको सम्पस्त्त माननन्छ। स्वानमत्वले त्यस्तो पदाथथको असीनमत प्रयोग, अननयस्न्त्रत
िस्तान्तरण र अननस्श्चत उपयोगको अनधकार राख्दछ। ननजी अन्तराथहिय कानूनमा चल र
अचल सम्पस्त्तको वगीकरण यसको िस्तान्तरण तथा त्यसको उत्तरानधकार सम्बन्धी प्रश्न
मित्वपूणथ िुन्छ। सम्पस्त्तको भोग, स्वानमत्व, साम्पस्त्तक अनधकार सम्बन्धमा प्रश्न उठे मा
सवथप्रथम सम्पस्त्त रिे को दे शको कानूनलाई आधार मान्ने गररन्छ।चल सम्पस्त्तको सम्बन्धमा
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फरक फरक मान्यता रिे को पाइन्छ। जस्तै अमेररका, जमथनीमा जग्गा सम्बन्धी कागजात,
पोखरीको माछा र घरको चाभीलाई अचल सम्पस्त्त र प्रदशनीमा रास्खएको घरलाई चल
सम्पस्त्त माननन्छ। नेपालमा जुन वस्तुको अं हकत स्थान िुन्छ त्यसलाई अचल सम्पस्त्त भनी
माननएको छ।15
सम्पस्त्त िस्तान्तरण सम्बन्धी ननयमिरू
ननजी अन्तराथहिय कानूनमा अचल सम्पस्त्तको िस्तान्तरण र अचल सम्पस्त्तसिँग
सम्बस्न्धत हववादिरूको ननरुपण सम्पस्त्त अवस्स्थत रिे को रािको कानूनको (Lex Situs)
आधारमा गररन्छ। यस मान्यतालाई प्रायः सबै दे शको कानून प्रणालीमा स्वीकार गरे को
पाइन्छ। चल सम्पस्त्तको अवस्स्थत पररवतथन िुन सक्ने र अमूत
थ सम्पस्त्तको अवस्स्थनत
ननधाथरण गनथ गाह्रो पने िुिँदा यस्ता सम्पस्त्तको सम्बन्धमा कुनै हववाद उठे मा कानून
छनौटको अवस्था सृजना िुन सक्दछ।
ननजी अन्तराहिय कानूनको सन्दभथमा सम्पस्त्त िस्तान्तरण सम्बन्धी हवकनसत ननयमिरू
दे िाय बमोस्जक छ:


Lex Situs: सम्पस्त्त अवस्स्थत रिेको रािको कानून लागू िुने।



Lex Domicilli: स्वानमत्व रिे को व्यस्िको अनधवास रिेको रािको कानून लागू
िुन।
े



Lex Loci Actus: सम्पस्त्त सम्बन्धी कारोवार भएको वा हववाद उत्पन्न भएको
रािको कानून लागू िुने।



Theory of Proper Law: हववादसिँग नस्जक रिेको वा हववाद नछटो समाधान गनथ
उपयुि िुने कुनै पनन रािको कानून लागू िुने आदद।

६.५. हवदे शको अदालतबाट भएको फैसलाको मान्यता
सामान्यतया कुनै पनन दे शले आफ्नो बािेक अन्य दे शको कानून लागू गदै न।
सावथभौमसत्ताको मान्यता अनुरुप िरे क रािले आफ्नो भू-भागनभत्र बस्ने व्यस्ि र त्यिािँको
सम्पस्त्तमानथ त्यस दे शको कानून लागू िुने मान्यतालाई आत्मसात गरे को पाइन्छ। तर
वतथमानको पारस्पाररक ननभथरतायुि समाजमा यो सम्भव माननदै न।त्यसै ले ननजी अन्तराथहिय
कानूनसिँग सम्बस्न्धत हववादमा हवदे शको अदालतबाट भएको फैसला कायाथन्वयन गने
सम्बन्धमा हवनभन्न मान्यतािरू हवकास भएर आएका छन। सक्षम अदालतबाट16 ननधाथररत

15
16

मीनादे वी हव. शान्त शम्शेर ने.क.पा. २०२९ पृष्ठ १७३।

A foreign Judgment will only be enforced if the court which delivered the Judgment has Jurisdiction. ( Autul Setalvad
"Conflict of law " first edition 2008 Lexis Nexis Butterworth wadhwa P.217.
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ु ाईको नसद्धान्त अनुरुप सावथजननक नीनतको हवपरीत नभएका
कायथहवनध र स्वच्छ सुनव
हवदे शको अदालतको फैसला पारस्पाररक सियोग र सौिाथदता तथा मैत्रीपूणथ सिमनतका
आधारमा कायाथन्वयन गने प्रचलन हवकास भएको पाइन्छ।
७. नेपालमा ननजी अन्तराथहिय कानून सम्बन्धी व्यवस्था
ु ी दे वानी (सं हिता) ऐन २०७४ ले पहिलो पटक नेपालमा ननजी अन्तराथहिय
मुलक
कानूनसिँग सम्बन्धी हवषयिरूलाई ननयनमत र व्यवस्स्थत गने छु ट्टै कानूनी व्यवस्था गरे को छ।
सं हिता जारी िुन ु भन्दा अगानि लागू रिेका कानूनिरूमा ननजी अन्तराथहिय कानून सम्बन्ध केिी
व्यवस्था रिे को पाइन्छ। ननजी अन्तराथहिय कानूनका मान्यतालाई आत्मसात गरे का उि
व्यवस्थािरू ननम्न बमोस्जम रिे का छनः
ु ी ऐन, २०२0
७.१. मुलक
ु ी ऐन २०२० मा हवदे शी पक्ष र हवदे शमा भएको व्यविारलाई ननयमन गने
मुलक
सम्बन्धमा ननम्न व्यवस्थािरू रिेका छन:


अदालती वन्दोवस्तको २९ नं. को दे िाय ४: हवदे शमा भएको लेनदे न कारोवारको
सम्बन्धमा हववाद उठे मा प्रनतवादी वा वादी रिे को इलाकाको अड्डालाई सो हववाद िेने
अनधकार क्षेत्र िुने व्यवस्था रिे को।



लेनदे न व्यविारको ३३ नं.: हवदे शी नागररकसिँग हवदे शमा भएको लेनदे नको नानलस
नेपालमा नलाग्ने, तर नेपाल सरिदनभत्र बुिाउने र असामी पनन नेपाली भएमा नेपालमा
नानलस लाग्ने व्यवस्था रिे को।



लेनदे न व्यविारको 64 नं.: हवदे शमा भएको लेनदे न व्यविारमा दुवै नेपाली भए र
नेपालको कानूनको रीत पुगेको रिेछ भने मात्र नेपालका अदालतबाट उपचार प्रदान
गररने व्यवस्था रिे को।



अदलको मिलको २ नं.: सरकारको स्वीकृनत वेगर हवदे शी नागररक, सं स्था वा रािलाई
अचल सम्पस्त्त हविी गनथ दान वकस गरी वा अन्य कुनै प्रकारले िक िस्तान्तरण गनथ
निुन,े गरे मा त्यस्तो सम्पस्त्त जफत भई सरकारको िुने व्यवस्था रिेको।



अदलको मिलको ३ नं.: नेपाल राज्यनभत्रको कुनै अचल सम्पस्त्त हवदे शीलाई अपुताली
परे मा वा अं श प्राप्त भएमा नेपालको नागररकता प्राप्त गरी नेपाल आई बसेमा मात्र
ननजको नाममा नामसारी िुने र भोग गनथ पाउने र अन्यथा नेपाली नागररकलाई नबिी
गनुथ पदथछ। त्यसरी नबिी नगरे मा सरकारको िुने व्यवस्था रिे को।
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७.२ अन्य:
ु ी ऐन २०२० का अनतररि करार ऐन, २०५६, मध्यस्थता ऐन, २०५५,
मुलक
कम्पनी ऐन, २०६३, मालसामानको विुहवनधक ढु वानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ननजी
अन्तराथहिय कानूनद्वारा ननयमन िुने हवषयवस्तुका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरे को
पाइन्छ।
ु ी दे वानी (संहिता) ऐनमा ननजी अन्तराथहिय कानून सम्बन्धमा भएका मुख्य मुख्य व्यवस्थािरू
८. मुलक
२०७५ साल भाद्र १ गते दे स्ख लागू िुने गरी नमनत २०७४।६।३० मा जारी भएको
ु ी दे वानी (सं हिता) ऐन, २०७४ को भाग-६ मा दफा ६९२ दे स्ख ७२१ सम्म ननजी
मुलक
अन्तराथहिय कानून सम्बन्धी व्यवस्था गरे को छ। सं हिताले गरे का मुख्य मुख्य व्यवस्थािरू ननम्न
बमोस्जम रिे का छन्।
८.१. ननजी अन्तराथहिय कानून लागू िुने अवस्था
ु ी दे वानी (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा ६९२ ले नेपालमा ननजी अन्तराथहिय
मुलक
कानून लागू िुन त्यस्तो हववादमा हवदे शी तत्व समावेश िुन अननवायथ गरे को छ। ननजी
अन्तराथहिय कानूनको व्यवस्था लागू िुन हवदे शी व्यस्ि, हवदे शी वस्तु वा हवदे शमा भएको
काम समावेश भएको ननजी कानूनी सम्बन्ध सम्बन्धी हववाद िुन ु पने व्यवस्था गरे को छ।
उि दफा ६९२ ले ननजी अन्तराथहिय कानूनको क्षेत्र दे िाय बमोस्जम िुने व्यवस्था गरे को
छ:


हवदे शीको कानूनी िै नसयत तथा सक्षमता ननधाथरण



हवदे शी सं लग्न वैवाहिक सम्बन्ध



ृ तथा मातृक सम्बन्ध
हवदे शी सं लग्न पैतक



हवदे शी सं लग्न पाररवाररक सम्बन्ध



हवदे शी सं लग्न अं श, अपुताली सम्बन्धी हवषय



कुनै एक पक्ष हवदे शी र ननजको हवदे शमा रिे को सम्पस्त्त सम्बन्धी हवषय



कुनै एक पक्ष हवदे शी रिे को करार र गैरकरार सम्बन्धी अनधकार वा दाहयत्व
सम्बन्धी हवषय



हवदे शमा सम्पन्न भएको करार सम्बन्धी हवषय आदद।

८.२. हवदे शीको कानूनी सक्षमता ननधाथरण सम्बन्धी व्यवस्थािरू
हवदे शी प्राकृनतक व्यस्िको कानूनी सक्षमता ननधाथरण र हवदे शी व्यस्ि वेपत्ता
ु को कानून
भएको वा ननजको मृत्यु भएको अनुमान ननजको नागररकता रिेको मुलक
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बमोस्जम िुने, तर त्यस्तो व्यस्िको नागररकता यहकन िुन नसकेमा ननजको सामान्य
वसोबासको कानून बमोस्जम र सामान्य बसोबासको कानून पनन यहकन िुन नसकेमा ननजले
ु को कानून बमोस्जम िुने व्यवस्था रिेको छ।17 त्यसै गरी
तत्काल बसोबास गरे को मुलक
सं गदठत सं स्थाको कानूनी सक्षमता र बैधाननक िै नसयत ननधाथरण त्यस्तो सं स्था दताथ भएको
ु को कानून बमोस्जम, त्यसरी सं स्था दताथ भएको मुलक
ु
मुलक
यहकन िुन नसकेमा सो
ु को कानून र त्यस्तो मुलक
ु
सं स्थाको प्रधान कायाथलय रिे को मुलक
पनन पहिचान िुन
ु को कानून बमोस्जम ननधाथरण िुने
नसकेमा त्यस्तो सं स्थाको कारोबारको स्थान रिे को मुलक
ु को
व्यवस्था रिेको छ।18 सं गदठत सं स्थाको प्रकृनत ननधाथरण सं स्था दताथ भएको मुलक
ु यहकन िुन नसकेमा सं स्थाको प्रधान कायाथलय रिे को
कानून बमोस्जम र त्यस्तो मुलक
ु को कानून बमोस्जम गनुथ पने व्यवस्था रिे को छ।19 हवदे शीको सक्षमता ननधाथरण गदाथ
मुलक
ु को कानून वा सो यहकन िुन नसकेको अवस्थामा
ननजको नागररकता रिे को मुलक
सामान्यरूपमा बसोबास (Habitual Residence) को कानून वा सो पनन यहकन िुन नसकेको
अवस्थामा तत्काल बसोबासको कानून आकहषथत िुने मान्यतालाई सं हिताले आत्मसात
गरे को पाइन्छ।
८.३. सम्पस्त्त सम्बन्धी व्यवस्थािरू
सम्पस्त्तको स्वानमत्व वा भोगानधकार, अपुताली र मानो छु हट्टएको हवषय ननयमन
सम्बन्धमा सं हिताले गरे को व्यवस्था दे िाय बमोस्जम रिे को छ:


सम्पस्त्तको स्वानमत्व वा भोगानधकार ननधाथरण सम्पस्त्त रिे को स्थानको कानून बमोस्जम
िुन।
े 20



हवदे शी व्यस्ि मृत्यु भई अपुतालीको िकवाला ननधाथरण हवदे शीको नागररकता रिेको
ु को कानून वा सामान्य बसोबास गरे को कानून वा तत्काल बसोबास गरे को
मुलक
कानून बमोस्जम िुने।21



ु कानून
हवदे शी व्यस्ि मृत्यु भई िकवाला ननधाथरण ननजको नागररकता रिे को मुलक
वा सामान्य बसोबास गरे को कानून वा सो यहकन िुन नसके नेपालको कानून
बमोस्जम िुन।
े 22

17
18
19
20
21

ु ी दे वानी (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा ६९३ र दफा ६९४।
मुलक
ऐजन‚ दफा ६९३ को उपदफा (३)।

ऐजन‚ दफा ६९७।

ऐजन‚ दफा ७०७।

ऐजन‚ दफा ६९५।
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अचल सम्पस्त्तको अपुताली ननयमन स्थानीय कानून बमोस्जम िुने।23



ु को
मानो छु हट्टएको हवषयको ननयमन हववाहित दम्पस्त्त सामान्य बसोबास गरे को मुलक
कानून बमोस्जम िुने।24

८.४. हववाि र सम्बन्ध हवच्छे द सम्बन्धी व्यवस्थािरू
ु ी दे वानी (सं हिता) ऐन, २०७४ ले हववाि गदाथ पालना गनुथ पने कानून,
मुलक
हववािको पररणाम ननधाथरण र सम्बन्ध हवच्छे द सम्बन्धमा गरे को कानूनी व्यवस्थािरूलाई
दे िाय बमोस्जम उल्ले ख गररएको छ:


ु मा हववाि गदाथ नेपाल कानून बमोस्जम ननधाथररत
नेपाली नागररकले हवदे शी मुलक
सक्षमता, योग्यता र शतथ पालना गनुथ पने।25



ु को कानून पालना गनुथ पने।26
हवदे शीले नेपालमा हववाि गदाथ ननजको मुलक



नेपाली नागररकले हवदे शमा वा हवदे शी नागररकले नेपालमा हववाि गदाथ हववािको
ु को कानून बमोस्जम गनुथ पने।27
औपचाररकता हववाि सम्पन्न भएको मुलक



ु को नागररकता भएका दम्पस्त्तको वैवाहिक सम्बन्ध र पररणाम ननजको
एउटै मुलक
ु को नागररकता भएका दम्पस्त्तको
नागररकताको कानून बमोस्जम र फरक फरक मुलक
वैवाहिक सम्बन्ध र पररणाम सामान्य बसोबासको कानून बमोस्जम िुने।28



अनधवास फरक भएका दम्पस्त्तको वैवाहिक सम्बन्ध र पररणाम तत्काल बसोवास
ु को कानून बमोस्जम ननयमन िुने, सो बमोस्जम िुन नसके हववाि गरे को
गरे को मुलक
ु को कानून बमोस्जम िुने।29
मुलक



ु को कानून बमोस्जम भएमा हवदे शमा भएको सम्बन्ध
सम्बन्ध हवच्छे द भएको मुलक
हवच्छे दले मान्यता पाउने।30

८.५. पाररवाररक सम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्थािरू

22
23
24
25
26
27
28
29
30

ऐजन‚ दफा ६९६।

ऐजन‚ दफा ६९८।

ऐजन‚ दफा ७०५।

ऐजन‚ दफा ६९९।

ऐजन‚ दफा ७००।

ऐजन‚ दफा ६९९ र ७००।
ऐजन‚ दफा ७०१।

ऐजन‚ दफा ७०१।

ऐजन‚ दफा ७०६।
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ु ी दे वानी (सं हिता) ऐन २०७४ ले पाररवाररक सम्बन्धिरूको ननयमन
मुलक
सम्बन्धमा गरे को व्यवस्था दे िाय बमोस्जम रिे को छ।


ृ अस्ख्तयार (आमा वाबु र छोरा छोरीको सम्बन्ध) ननयमन; छोरा
मातृक तथा पैतक
ु को कानून बमोस्जम िुने, सो यहकन िुन नसके आमा
छोरीको नागररकता रिेको मुलक
बाबुको स्थायी बसोबासको कानून बमोस्जम िुने सो यहकन नभएमा तत्काल वसोवास
ु ो कानून बमोस्जम।31
गरे को मुलक



ु
ु ीको सम्बन्ध सम्बन्धी हवषयको ननयमन; धमथ बाबु आमाको
धमथपत्र
र धमथपत्र
ु को कानून बमोस्जम िुने, सो यहकन िुन नसके सामान्य
नागररकता रिे को मुलक
बसोवासको कानून बमोस्जम र सो पनन यहकन िुन नसके सामान्य रूपमा वैवाहिक
ु को कानून बमोस्जम िुने।32
जीवनमापन गदै आएको मुलम



असक्षम वा अधथसक्षम व्यस्िको सं रक्षक र माथवर ननधाथरण असक्षम वा अधथसक्षम
ु को कानून बमोस्जम िुने। सो यहकन िुन नसके
व्यस्िको नागररकता रिको मुलक
सामान्य बसोवासको कानून बमोस्जम र सो पनन यहकन िुन नसके तत्काल
बसोवासको कानून बमोस्जम िुने।33



सं रक्षक वा माथवर सम्बन्धी हवषयको ननयमन सं रक्षक वा माथवर ननयुस्ि भएको
दे शको कानून बमोस्जम िुन।
े 34



सं रक्षकत्व वा माथवरी अन्तगथत रिे को व्यस्िको बसोवास नेपालमा भए नेपालको
कानून बमोस्जम िुने।35

८.६. करार सम्बन्धी व्यवस्थािरू
ु ी दे वानी (सं हिता) ऐन, २०७४ ले करारको हवषय ननयमन गने कानून
मुलक
करारका पक्षले करारमा ननधाथरण गरे मा सोिी कानून बमोस्जम िुने र करारका पक्षले
ु को
करार ननयनमत गने कानून ननधाथरण नगरे को अवस्थामा करार पररपालन िुने मुलक
ु पनन यहकन िुन नसकेको अवस्थामा करार सम्पन्न भएको
कानून बमोस्जम र त्यस्तो मुलक
ु को कानून बमोस्जम िुने व्यवस्था रिेको छ। नेपालमा सम्पन्न भएको करार नेपाल
मुलक

31
32
33
34
35

ऐजन‚ दफा ७०२।

ऐजन‚ दफा ७०३।

ऐजन‚ दफा ७०४।
ऐजन।

ऐजन।
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कानूनबाट ननयनमत िुने व्यवस्था रिे को छ।36 अधथ करार र अनुस्चत सम्वृस्ध्द वापतको
ु को कानू न बमोस्जम ननधाथरण गनुथ पने
दाहयत्व ननधाथरण गनुथ पदाथ त्यस्तो कायथ भएको मुलक
व्यवस्था रिेको छ।
८.७. हवदे शी अदालतबाट भएको फैसलालाई मान्यता ददन सम्बन्धी व्यवस्थािरू
सामान्यतया कुनै पनन दे शले आफ्नो बािेक अन्य दे शको कानून लागू गदै न।
सावथजननक नीनतको हवपरीत नभएका हवदे शको अदालतको फैसलािरू पारस्पाररक सियोग
र सौिाथदता तथा मैत्रीपूणथ सिमनतका आधारमा कायाथन्वयन गने गररन्छ। हवदे शमा सम्बन्ध
ु को कानून बमोस्जम भएको रिेछ भने
हवच्छे द भएकोमा सम्बन्ध हवच्छे द भएको मुलक
त्यस्तो सम्बन्ध हवच्छे दले नेपाल कानून बमोस्जम मान्यता पाउने छ र कायाथन्वयन िुन
सक्ने व्यवस्था सं हिताले गरे को छ।37
८.८. अन्य हवहवध हवषय सम्बन्धी व्यवस्थािरू
ननजी अन्तराथहिय कानूनका हवषयिरूको ननयमन सम्बन्धमा सं हिताले गरे का
हवहवध व्यवस्थािरू दे िाय बमोस्जम रिे का छन्।


ु को कानून बमोस्जम रीत
हवदे शमा भएको कुनै करार वा नलखत सम्बस्न्धत मुलक
पुगेको भए नेपालमा मान्यता पाउने।38



दान बकसको हवषय दाताको नागररकताको कानून बमोस्जम िुने।39



हवदे शी, हवदे शी बस्तु वा हवदे शमा भएको दु्कृती

माननने काम वापतको दाहयत्व

ु को कानून बमोस्जम िुने।40
ननधाथरण त्यस्तो काम भएको मुलक


ननजी अन्तराथहिय कानूनले ननयनमत गने वािे क अन्य हवषयको सम्बन्धमा छु ट्टै
कानूनमा व्यवस्था भएकोमा सोिी बमोस्जम र सो नभएमा ननजी अन्तराथहिय कानूनका
मान्य नसध्दान्त बमोस्जम िुने तर सबै पक्ष सिमत भए नेपालको कानून बमोस्जम
िुन।
े 41



ु को कानून बमोस्जम
दोिोरो नागररकता भएकोमा सामान्य बसोबास रिेको मुलक
िुन।
े 42

36
37
38
39
40
41
42

ऐजन‚ दफा ७०९।
ऐजन‚ दफा ७०६।

ऐजन‚ दफा ७१०।

ऐजन‚ दफा ७११।

ऐजन‚ दफा ७१२।

ऐजन‚ दफा ७१४।

ऐजन‚ दफा ७१५।
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शरणाथी वा राज्य हवहिन व्यस्िको िकमा सामान्य बसोबास वा तत्काल बसोबास
ु को कानून बमोस्जम िुने।43
रिेको मुलक



हवदे शी अदालतमा मुद्दाको कारवािी गनथ स्वीकृनत ददन सहकने।44



नेपालको अदालतमा चलेको मुद्दा मुलतवी राख्न सहकने।45



ननजी अन्तराथहिय कानूनको हवषयका सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको कुनै छु ट्टै सस्न्ध
भएकोमा सोिी बमोस्जम िुने।46



सावथजननक व्यवस्था प्रनतकूल िुने अवस्थामा ननजी अन्तराथहिय कानूनको हवषय लागू
निुन।
े यस्तो अवस्था उत्पन्न भएमा सम्बद्ध मापदडिबाट र त्यस्तो मापदडि ननधाथरण
िुन नसकेमा नेपाल कानून बमोस्जम ननयनमत िुने।47

८.९. अदालतले क्षेत्रानधकार रहणिण गने हवषयिरू
सं हिताको दफा ७१८ ले ननजी अन्तराथहिय कानूनसिँग सम्बद्ध दे िायका हवषयमा
अदालतले क्षेत्रानधकार रहणिण गनथ सक्ने व्यवस्था गरे को छ:


नेपालमा बसोबास गने हवदे शी वा हवदे शी र नेपाली नागररक बीच ननयनमत िुने
हवषय।



नेपालमा बसोबास गने हवदे शी प्रनतवादी भएका मुद्दा।



मृत्यु िुिँदाको बखत नेपालमा सम्पस्त्त भई नेपालमा बसोबास गने हवदे शीको अपुतालीको
हवषय।



नेपाली नागररक र हवदे शी बीच हवदे शमा लेनदे न व्यविार वा कारोबार भएकोमा
त्यसको भ ुिानी नेपालनभत्र िुने हवषय।



हवदे शीिरू बीच वा हवदे शी र नेपाली नागररक बीच नेपालनभत्र रिेको सम्पस्त्त सम्बन्धी
हवषय।



नेपालनभत्र सम्पन्न वा नेपालमा पररपालना िुने हवदे शी व्यस्ििरू बीच वा कम्तीमा
एक पक्ष नेपालको नागररक वा सं गदठत सं स्था पक्ष रिेको करार सम्बन्धी हवषय।

43
44
45
46
47

ऐजन‚ दफा ७१५ को उपदफा (३)।
ऐजन‚ दफा ७१६।

ऐजन‚ दफा ७१७।

ऐजन‚ दफा ७२०।

ऐजन‚ दफा ७२१।
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पक्ष वा हवपक्ष दुवै नेपाली नागररक भएको वा नेपालमा सामान्य बसोबास भएका
हवदे शी रिेको नेपाल बाहिर भएको दु्कृनत, अधथकरार वा अनुस्चत सम्वृहद्ध सम्बन्धी
हवषय।



नेपालका अदालतबाट ननरुपण गनुथ पने नेपाली नागररकले हवदे शमा हववाि गदाथ पालना
गनुथ पने औपचाररकता सम्बन्धी हववाद आदद।

९. ननजी अन्तराथहिय कानून प्रयोगका सम्बन्धमा सवोच्च अदालतबाट भएका ननणथयिरू


हवगो भराउने सम्बन्धमा हवदे शको मौजा वन्धक राखेकोमा भरी भराउ िुन सक्दै न। नेपाल
कानून हवदे शको व्यविारमा लाग्न सक्दै न।48



हवदे शी तत्व समावेश भएको जुनसुकै मुद्दा िेन थ ननजी अन्तराथहिय कानून प्रयोगमा आउिँदछ।
भारतीय हवमान नेपालमा दुघट
थ ना भई नेपाली धनजनका क्षनत भएकोमा क्षनतपूनतथ सम्बन्धमा
नेपालमा कानून नभए तापनन भारतीय कानूनको आधारमा न्याय इन्साफ गनुथ उपयुि
िुन्छ।49



हवदे शमा लेनदे न कारोवार भएकोमा नलएको कुरा नेपाल सरिदमा नतरुिँला भनी नलखतमा
उल्लेख भएको भए मात्र नेपालको अदालतबाट िेन थ नमल्छ, तर प्रस्तुत हववादमा सो कुरा
उल्लेख नभएकोले नालेश खारे ज िुने।50



क्षेत्रानधकार रहणिण गने सम्बन्धमा पक्षिरूको समपथण तथा फैसला कायाथन्वयन िुन सक्ने
नसक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी ननणथय गनुथ पछथ।51



हवदे शमा रिेका अचल सम्पस्त्त,

कम्पनी वा वैंकमा रिेको शेयर,

निवेन्चर आदद चल

सम्पस्त्तको िकमा समेत त्यसको सृजना हवदे शी कानून अन्तरगत भई हवदे शमा नै रिे को,
हवदे शमा नै िस्तान्तरण भएको त्यस्तो चल सम्पस्त्त पनन अचल सम्पस्त्त सरिनै मान्नु पने िुिँदा
सम्पस्त्त जुन दे शमा रिे को छ सोिी दे शको कानून बमोस्जम उजुरी गरी िक गराई नलनु
पदथछ भनी Lex Situs को नसद्धान्तलाई मान्यता प्रदान गरे को पाइन्छ।52


हवदे शमा हवदे शी कायथहवनध बमोस्जम भएको सम्बन्ध हवच्छे दको फैसला नेपालको अदालतबाट
कायाथन्वयन िुन नसक्ने भनी हवदे शमा भएको सम्बन्ध हवच्छे दलाई मान्यता नददईएको।53

48
49
50
51
52
53

चन्द्र कलावती हव. गेिेन्द्र शमसेर, ने.का.प.२०१६ पृ. ८१३।

तुं ग शमसेर हव. इस्डियन एयरलाइन्स, ने.का.प. २०२४ भाग ९ पृ. १७९ फरक राय।

कल्याण शम्सेर हव. िस्साराम तेज मल्ल, ने.का.प.२०२५ भाग १० पृष्ठ ६९।

हवनोद शमसेर हव. शान्त शमसेर मुद्दा अंश ननणथय नमनत २०२१।१।१८।
मीनादे वी हव. शान्त शमसेर, ने.का.प.२०२९ पृ.१७३।

कृ्णराज पाडिे समेत हव. सहवना पाडिे ने.का.प २०६८ अंक ३ नन.नं. ८५७२।
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दे वानी उपचारसम्बन्धी अवधारणा र क्षतिपूतिि तनधािरण सम्बन्धी व्यवस्था
-शिवबहादुर रानाभाट

1. ववषय प्रवेि
प्रतसद्ध राजनीतिज्ञ िथा कानूनवेत्ता Aristotle ले भनेका तथए "The ultimate aim of
society is justice" न्याय समाजको चाहना हो जसलाई राज्यले पूतिि गनुप
ि र्ि। राज्यले न्याय
प्रदान गनि इन्कार गनि तमल्दै न। नागररक वा व्यशिका हक िथा अतधकारको सं रक्षण गनुि िथा
उलं घन भएका अतधकारको उपचारको माध्यमबाट न्याय र व्यवस्था कायम राख्नु राज्य र
कानूनको मूल उद्देश्य एवं कायि हो। हनन् भएका वा हातनमा परे का अतधकारको पुन: स्थापना वा
उपचार कानून, िकि र वववेकको आधारमा गररनु पर्ि। दे वानी उपचार सम्बन्धी अवधारणा िथा
क्षतिपूतिि सम्बन्धी व्यवस्था यही दििनमा आधाररि रहे को पाइन्र्। प्रस्िुि लेखमा मूलिः उपचार
सम्बन्धी अवधारणामा रहेको क्षतिपूतििसम्बन्धी व्यवस्थाको बारे मा सं शक्षप्त रुपमा चचाि गने प्रयास
गररएको र्।
2. सैद्धाशन्िक अवधारणा
2.1 उपचार सम्बन्धी अवधारणा
रोमन ल मा प्रतसद्ध कथन र् :Ubi Just Ibi Remedium1 अथािि जहााँ अतधकार
र् त्यहााँ उपचारको व्यवस्था भएको हुन्र्। उपचार तबनाको अतधकार केवल कागजी
घोषणा मात्रै हुन जान्र्। कानूनद्वारा प्रदत्त हकातधकारमा प्रतिकूल असर परे कोमा पीतिि
पक्षले उपचारको माध्यमबाट आफ्नो वहिको सुरक्षा गनि सक्दर्। नागररक अतधकार ऐन,
2012 को दफा 17 मा ऐनद्वारा प्रदत्त अतधकारमा आघाि पुग्ने िंका लागेमा सो उपर
उजुरी ददन सवकने, सो उजुरीमा सम्बशन्धि अदालिले तनषेधाज्ञा ददन सक्ने प्रावधानका साथै
अवस्था हेरी अतधकार आघाि भएको व्यशिलाई क्षतिपूतिि ददनु पने भन्ने व्यवस्था रहेको
पाइन्र्। पीतििले क्षतिपूतिि सवहिको न्याय पाउने हकलाई मौतलक हकको रुपमा
नेपालको सं ववधानले ग्रहण गरे को र्।2 कुनै पतन व्यशिको कानूनद्वारा सं रशक्षि हक
वहिमा आघाि पुगेको र् भने सम्बशन्धि व्यशिले (केही वविेष अवस्था बाहेक) मात्र



प्राशज्ञक तनदे िक/शजल्ला न्यायाधीि, राविय न्यावयक प्रतिष्ठान।

1

For every wrong the law provides a remedy.

2

नेपालको सं ववधान, धारा २१को उपधारा (२)।
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ु ी दे वानी कायिववतध
अदालिबाट उपचारको लातग माग गनि सक्र्।3 यस तसद्धान्िलाई मुलक
(सं वहिा) ऐन, 2074 ले पतन तनरन्िरिा ददएको र्।4 िसथि फौजदारी कानून होस् वा
दे वानी कानून, अतधकारको उल्लङ्घन भएमा सोको पुनःस्थापनाको लातग सारवान कानूनमा
उपचारको हक रहे को हुन्र् जुन सम्बशन्धि कायिववतध माफिि कायािन्वयन गराउन
सवकन्र्।
उपचारलाई Black's law dictionary मा भनीएको र् : The means of enforcing
a right or preventing or redressing a wrong, legal or equitable relief. उपचारको स्वरूप
ववतभन्न प्रकारको हुन्र्। यसको प्रकृति भौतिक, िारीररक, मानतसक क्षतिमा भर पदिर्।
अतधकारको पुनविहाली, क्षतिपूतिि िथा दण्ि र जररवाना माफिि उपचार प्रदान गने गररन्र्।
2.2 दे वानी उपचार सम्बन्धी अवधारणा
कानूनी हक, दावयत्व है तसयि, पाररवाररक सम्बन्ध वा सम्पशत्त सम्बन्धी मुद्दालाई
दे वानी मुद्दा भनीन्र्।5 त्यस्िा कानूनी हक अतधकारको हनन् भएमा वा है तसयि र पदमा
असर परे मा िथा सम्पशत्तमा क्षति भएमा सो सम्बन्धमा प्राप्त हुने उपचारलाई दे वानी
उपचार भनीन्र्। दे वानी उपचार दे वानी न्यायको मूल ममि हो। गल्िी गनेलाई कारवाही
गरे र मकाि पनेलाई उसको हातन नोक्सानीको पररपूरण गने प्रयास दे वानी उपचारसम्बन्धी
अवधारणाले गदिर्। यसमा मूलि: Civil Rights, Civil Obligation, Infringement of the
rights, civil wrong, fault जस्िा ववषयवस्िुहरू तनवहि रहन्र्न्। गल्िी गनेलाई कानून
बमोशजम दावयत्व तनधािरण गनुि दे वानी उपचारको मुख्य अतभप्राय हो।
दे वानी उपचारको व्यवस्था दे वानी कानूनका सामान्य तसद्धान्िहरूमा आधाररि
ु ी दे वानी (सं वहिा) ऐन, २०७४ ले पतन आत्मसाि् गरे को
र्न्। यी तसद्धान्िहरूलाई मुलक
र्। गल्िी गनेले क्षति व्यहोनुि पने6, आफ्नो गल्िीको फाइदा तलन नपाउने7, दे वानी
दावयत्वबाट र्ु टकारा नपाउने8 कसै उपर फौजदारी कसूरमा कारवाई चलाएको वा
नचलाएको आधारमा तनजले कानून बमोशजमको दे वानी दावयत्वबाट र्ु टकारा पाउन
नसक्ने, दावयत्व पूरा नगरे मा क्षतिपूतिि व्यहोनुप
ि ने9 जस्िा प्रावधानहरूले कसै ले पतन गल्िी
3
4
5
6
7
8
9

ु ी ऐन अ.व. १० र ८२।
मुलक

ु ी दे वानी कायिववतध (सं वहिा) ऐन, २०७४ दफा ८६ र ९१।
मुलक

ऐजन‚ दफा 2 को खण्ि(घ)।

ऐजन‚ दफा ८।

ऐजन‚ दफा १०।
ऐजन‚ दफा १४।

ऐजन‚ दफा ५००।
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वा कसूर गरे मा सो कसूरको भातगदार तनज स्वयं हुनपु ने भन्ने कानूनी दावयत्वको
तसद्धान्िलाई स्पष्ट पाररएको र्।
2.3 दे वानी उपचारका प्रकारहरू
2.3.1 क्षतिपूतिि (Damages)
क्षतिपूतिि दे वानी उपचारको सवाितधक महत्वपूणि माध्यम हो। क्षतिपूतिि सम्बन्धी
हकलाई सं ववधान िथा कानूनले प्रत्याभूि गरे को र्। िर नेपाल कानूनमा क्षतिपूतिि
सम्बन्धी पररभाषा भने गरे को पाइदै न। नेपाली िब्दकोषले क्षतिपूतििलाई, “कसै को केही
हातन नोक्सानी भएको वस्िु पूरा गररददने वा नोक्सानी भराइददने काम; क्षति भएका
वस्िुको सट्टामा ददइने रकम वा धन” भनी पररभावषि गरे को र्।10 हजािना, मुआब्जा,
भिािल, िोधभनाि जस्िा िव्दावली यसको पयाियवाची िब्दावलीको रुपमा प्रयोग
गररन्र्। Black's law dictionary अनुसार ''Damages are the sum of money which a
person wronged is entitled to receive from the wrong doer as compensation for the
wrong'' भनी पररभावषि गरे को र्।
दे वानी

सं वहिाले

गरे को

क्षतिपूतििसम्बन्धी

दावयत्व

तनधािरण

गनि

ववतभन्न

आधारहरू अवलम्वन गनि सवकने व्यवस्था गरे को र्। जस्िैः कारोवारको प्रकृति अनुसार
हातन नोक्सानी भएको आधारमा, हेलचक्र्याई वा जालसाजी वा वदतनयिपूवक
ि
काम
गरे को आधारमा, कानून बमोशजम पालन गनुप
ि ने दावयत्व पूरा नगरे को आधारमा, झुट्टा
उजुरी ददएको भन्ने आधारमा आदद। त्यस्िै क्षतिपूतिि दावयत्वको सृजना हुने कायि र
कुरामा कानून, करार, अप्रत्यक्ष वा अधिकरार, अनुशचि सम्वृवद्ध, दावयत्व तलने गरी
भएको एकिवफि प्रतिवद्धिा (अपवाद बाहे क), दुष्कृति, अधिदष्ु कृति मातनने कायि11 आदद
पदिर्न्।
क्षति (Damage) ले पीतिि मातथ के भएको तथयो, पीतििले के कस्िो हातन
सहन गनुि पयो भन्ने कुरालाई सम्बोधन गदिर्। यसले अतल बृहद ववषयवस्िु ओगटेको
र्। हातन नोक्सानी मौदिक र अमौदिक (Pecuniary/Monetary and non-pecuniary loss)
दुवै वकतसमका हुन सक्र्न्। मौदिक हातन नोक्सानीले आयमा हुन गएको नोक्सानी,
स्वास््यमा भएको खचि आददलाई समेट्र्। अमौदिक हातन नोक्सानीले दु:ख पीिा,

10
11

नेपाल वृहद कोष, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, २०६९।

ु ी दे वानी (सं वहिा) ऐन, २०७४, दफा 494।
मुलक
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आराम िथा सुख सुववधामा हुन गएको हातन (Loss of amenities, loss of enjoyment of
life), योग्यिा िथा क्षमिामा पुग्न गएको हातन आदद ववषयहरू पदिर्न्।
क्षतिपूतिि (Damages) ले भने मौदिक मूल्यमा आधाररि उपचारलाई समेट्र्।
प्रतिवादीले गरे को गल्िीपूणि कायिमा तनजलाई उत्तरदायी ठहर्याउाँदै वादीलाई तिनुि
बुझाउनु पने गरी अदालिले आदे ि ददन्र्। अि: क्षतिपूतििको प्रमुख उद्देश्य पीतििलाई
पनि गएको पीिालाई मौदिक रुपमा

सम्बोधन गनुि हो। किै किै क्षतिपूरण

(Compensation) लाई पतन यसै को पयाियको रुपमा उल्लेख भएको पाइए पतन क्षतिपूतिि
र क्षतिपूरणमा भने केही तभन्निा रहेको र्।
क्षतिपूतिि सम्बन्धी उपचार प्रदान गदाि मुद्दाको प्रकृति, ववषयवस्िु, पक्षको उमेर
अवस्था, पनि गएको हातनको स्वरुप र प्रकृति आदद ववतभन्न आधारमा गने प्रचलन र्।
व्यशि आफै घाइिे भएको अवस्थामा मौदिक िथा अमौदिक दुबै हातन नोक्सानी हुने
हुाँदा यस्िो अवस्थामा क्षतिपूतिि तनधािरण गनि अदालिलाई तनकै मेहनि गनुप
ि ने हुन्र्।
िारीररक, मानतसक िथा आतथिक क्षतिको समग्र मूल्याङ्कन गरी अं क तनधािरण गनि
कदठनाई उत्पन्न हुन्र्। यस्िो अवस्थामा अदालिले वविेष ध्यान एवं मूल्याङ्कन गनुप
ि ने
हुन्र्। त्यस्िै क्षतिपूतििको अं क तनधािरण गने कायि गशणिीय ववषय होइन। पीतििले
तलएको मागदावीका साथै व्यशिको है तसयि, चोट वा नोक्सानीको प्रकृति, पीतििको
अवस्था आदद कुरालाई पतन ध्यानमा राखेर क्षतिपूतिि भराउनु पने हुन्र्। यी कुराहरूका
आधारमा वगीकरण गदाि क्षतिपूतिि-सामान्य क्षतिपूतिि, अति सामान्य क्षतिपूतिि, वविेष
क्षतिपूतिि, भववष्य लशययि क्षतिपूतिि, दण्िात्मक क्षतिपूतिि, कानूनी क्षतिपूतिि, दण्िात्मक
क्षतिपूतिि, तिरस्काररक क्षतिपूतिि, सं तगन क्षतिपूतिि, प्रतिकारात्मक क्षतिपूतिि, गैरकानूनी
मृत्युमा क्षतिपूतिि, पुनस्थािपनात्मक क्षतिपूतिि आदद ववतभन्न प्रकारका हुन्र्न्। यसको
ववस्िृि व्याख्या पतर् गररएको र्।
2.3.2 करारको यथावि पररपालना
करारीय पक्षले आफूलाई प्राप्त हुने वा भएको क्षतिपूतिि मनातसव र पयािप्त नहुने
भएमा करारको यथावि पररपालनाको लातग दावी गनि सक्ने व्यवस्था दे वानी सं वहिाले
गरे को र्12। यो दे वानी उपचार वा करारसम्बन्धी उपचारको प्रभावकारी िथा
क्षतिपूतििसम्बन्धी उपचारात्मक हकको ववस्िाररि रुप हो भन्न सवकन्र्। िर यसमा
मूलिः करार उल्लघंन भएको कारणबाट मकाि पने पक्षलाई पुग्न गएको वास्िववक हातन

12

ु ी दे वानी (सं वहिा) ऐन, २०७४, दफा 540।
मुलक
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नोक्सानीलाई यसले

सम्बोधन गदिर्। िर सबै शस्थतिमा यो उपचार उपलब्ध हुन

सक्दै न। जस्िो करार बमोशजम काम भए नभएको अदालिले सुपररवेक्षण गनि नसक्ने
भएमा, व्यशिगि दक्षिा, सीप वा ज्ञानको सेवा उपलब्ध गराउने गरी करार गररएको
भएमा, यथावि रुपमा करार पूरा गनि सक्ने अवस्था नभएमा र करार उल्लघंन गने
पक्षले नै यथावि रुपमा करारको पररपालना गने दावी तलएकोमा यस वकतसमको उपचार
प्राप्त गनि सवकन्र्।
2.3.3 तनषेधाज्ञा
यो कसै को कायिले व्यशिको स्थावपि हकमा आघाि पुग्न जाने ित्काल
सम्भावना दे शखएमा उि कायिलाई रोकी उपचार प्रदान गने प्रभावकारी उपाय हो।
कसै ले नागररक अतधकार सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भएका हक हनन् हुने गरी कुनै
काम कारबाही गरे मा वा गनि लागेको दे शखएमा त्यस्िो काम कारवाहीबाट मकाि पने
व्यशिले आफ्नो अतधकारको प्रचलनको लातग प्रादे शिक क्षेत्रातधकार भएको उच्च
अदालि वा शजल्ला अदालिमा उजूर गनि सक्ने व्यवस्था दे वानी सं वहिाको दफा 26(3)
ले गरे को र्। यसरी परे को उजुरीको जााँचबुझ गदाि प्रत्यथीले तनजको अतधकारमा केही
क्षति पुर्याएको वा पुर्याउन लागेको दे शखएमा अदालिले तनज प्रत्यथीको नाममा
उजूरकिािको अतधकारमा क्षति पुग्ने वकतसमको काम नगनुि नगराउन र केही काम
गररसकेको भए बााँकी काम नगनि वा कुनै काम गनि लगाउन आदे ि ददन सक्नेर्।
नागररक हकको उपचार सम्बन्धी उपरोि व्यवस्थाले मौदिक क्षतिपूतिि िथा
समन्यावयक उपचार जस्िै यथावि पररपालना जस्िा कानूनी उपचारको मागिलाई
ु मा झै
सुतनशिििा प्रदान गदिर्। नेपाल कानून प्रणालीमा कमन ल लागू हुने अन्य मुलक
हरे क अतधकारको उपचार हुन्र् र उपचारको व्यवस्था नभए अतधकार हुाँदैन भन्ने कानूनी
तसद्धान्ि अवलम्बन गरे को दे शखन्र्। नागररक अतधकारको व्यवस्था िथा सुरक्षासम्बन्धी
प्रावधानहरूलाई वविेष महत्व प्रदान गरे को कुरा सं वहिामा उल्लेशखि दफाहरूबाट प्रष्ट
हुन्र्। वैयशिक स्विन्त्रिाको उल्लं घन गैर कानूनी िवरले हुन ददनबाट रोक्न र
कसै ले अकािको हकमा आघाि पने गरी कुनै कानूनको उल्लं घन गरे को अवस्थामा
त्यसलाई ित्काल रोकी पूव ि अवस्थामा ल्याइददने तनषेधात्मक िशि र उपचारको
व्यवस्था यस अन्िगिि पदिर्न्।
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2.3.4 रकम भराई ददने
लेनदे न पतन एक प्रकारको सम्झौिा हो। दुई वा दुई भन्दा बढी व्यशिहरू
बीच कुनै ििि राखी कुनै रकम वा वस्िु तलनुददनु गरे मा तनजहरू बीच लेनदे न भएको
मातनन्र्13 र उल्लेशखि ििि बमोशजम त्यस्िो रकम वा वस्िु ििि बमोशजम वफिाि ददनु
पर्ि। यससाँग अन्िरतनवहि तसद्धान्ि भनेको अकािको सम्पशत्त तनजको स्वीकृति ववना तलन
खान पाइदै न भन्नु नै हो। यस्िो लेनदे न तलखिले कपाली िमसुक बराबरको है तसयि
राख्दर्। यो सामान्यि: चल सम्पशत्तमा लागू हुन्र् यो वषौदे शख चतल आएको घरायसी
व्यवहार र अभ्यास हो।
लेनदे न भएकोमा साहुले ऋणीबाट व्याज सवहि रकम भराई तलन पाउाँर् िर
वावषिक दि प्रतििि भन्दा बढी व्याज तलन पाउाँदैन14। मुनाफा तलने कुरा उल्ले ख
भएको िर अं क निोवकएकोमा व्याज सरह मुनाफा तलन सक्ने हुन्र्15। लेनदे न गरे को
वस्िु कच्चा भई वफिाि नतलएमा वा सट्टापट्टा नगरे मा वस्िुको मूल्य बराबरको रकम िथा
मनातसव क्षतिपूतिि साहुले भराई तलन पाउर्। लेनदे न गरे को वस्िु हराएमा वा नातसएमा,
फुटे मा तबगारे मा वा क्षति भएमा प्रचतलि बजार मूल्य बरावरको रकम स्वातमत्व वा
भोगवालालाई बुझाउनु पर्ि। त्यस्िै भािा वा सापटी वा पैचोमा तलएको वस्िु उही गुण,
प्रकार, पररमाण (यथाशस्थतिमा) वफिाि गनुप
ि र्ि। वस्िु वा भािाको रकम नबुझाएमा
वस्िुको रकम र मनातसव क्षतिपूतिि स्वातमत्व वा भोगवालालाई बुझाउनु पर्ि। त्यस्िै
कसै ले लेनदे न गदाि रीि पुर्याई गरे को रहेनर् भने पतन कुनै तलखि, बैं वकङ्ग कारोबार,
ववतनमय अतधकारपत्र, चेक, भौचरबाट वा बवहखािामा लेशखएको व्यहोराबाट कुनै
व्यशिसाँग लेनदे न भएको कुरा दे शखन आएमा अदालिले त्यस्िो तलखि, बैं वकङ्ग
कारोबार, ववतनमय अतधकारपत्र चेकको आधारमा नातलस गने व्यशिलाई ऋणीबाट
त्यस्िो रकम भराई ददन सक्दर्। यो व्यवस्थाले लेनदे न कारोबारका तलखि लेनदे नको
औपचाररक वा रीि पुगेको कागज हुनै पदिर् भन्ने अतनवायििालाई स्वीकार नगरी लेनदे न
गरे को प्रमाशणि हुने16 अन्य कुनै पतन कागजाि वा तलखिलाई पतन उपचारको आधार
मानेको र्। िर यस्िो अवस्थामा लेनदे न हो भन्ने कुरा प्रमाशणि हुन सकेमा मकाि
पनेलाई रकम भराई ददन सक्ने अतधकार अदालिलाई रहेको र्। प्रमाणीकरणको

13
14
15
16

ऐजन‚ दफा 474।

ऐजन‚ दफा 478(2),(3)।

ऐजन‚ दफा 478(4)।

प्रमाण ऐन, 2031, दफा 14।
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सन्दभिमा उल्लेशखि व्यवहारलाई बढी भर पदो बनाउन हाल रु पचास हजारभन्दा
मातथको तलखि स्थातनय तनकायमा दिाि गराउनु पने कानूनी व्यवस्था रहे को र्।17
2.3.5 यथाशस्थतिमा वस्िु वफिाि गनुप
ि ने
कसै ले कसै लाई कुनै वस्िु आफैलाई वफिाि गने वा तनजले भनेको अन्य
व्यशिलाई हस्िान्िरण वा तबक्री गने गरी राख्न ददएकोमा करार भए सोही ििि बमोशजम
र नभए नासो तलनेले आफ्नै वस्िु सरह मनातसव हेरचाह िथा सुरक्षा गनुप
ि र्ि। उि
वस्िुको उशचि हेरचाह गदाि गदै नातसए वा हराएमा वा घटे मा नासो राख्नेले दावयत्व
व्यहोनुि पदै न। िर करारमा उल्लेशखि ििि बमोशजम नगरी वा लापरवाही वा
वदतनयिपूवक
ि सामान प्रयोग गरे मा वा सुरक्षा नगरे बाट भएको हातन नोक्सानी नासो ददने
व्यशिलाई उि वस्िुको मूल्य बराबरको रकम क्षतिपूतिि स्वरुप तिनुप
ि र्ि।18
कसै को पतन सामान वा वस्िु आफ्नो शजम्मामा रहेपतर् त्यसको जिन गने वा
सही रुपमा राख्ने दावयत्व उि वस्िु तलनेमा सदिर्। यसमा कानूनी िथा नैतिक दुबै
दावयत्व पदिर्न्। आफ्नो सामान वा सम्पशत्त सरह ठानी यथावि रुपमा राखी करार भए
करार बमोशजम र नभए नैतिकिाको आधारमा सुरक्षा र हे रचाह गनुि पने हुन्र्। सो
नगरी लापरवाही वा वदतनयिबाट उि मालवस्िु हातन नोक्सानी भएमा त्यसको उशचि
क्षतिपूतिि तलन पाउने वा तिनुप
ि ने गरी सं वहिाले व्यवस्था गरे को र्।19 करार उल्लङ्घन
भएको कारणबाट मकाि पने पक्षलाई पुग्न गएको वास्िववक हातन, नोक्सानी वापि नगद
क्षतिपूतिि मनातसब र पयािप्त नहुने भएमा त्यसरी मकाि पनि गएको पक्षले क्षतिपूतििको सट्टा
करारको यथावि पररपालनाको दाबी गनि सक्नेर् ।
२.३.६ मनातसव मावफकको रकम (quantum meruit)
मनातसव मावफकको रकम (Quantum Meruit) लाई ल्यावटन भाषामा िाशब्दक
अथिमा भन्दा “जसले जति काम गरे को र्” भन्ने हुन्र्। अथािि ् जसले जति काम गरे को
वा कमाएको र्, तनजले सो कामको रकम पाउनु पदिर् भन्ने अवधारणा सवहि कुनै पतन
पक्षले नाजायज फाइदा (unjust enrichment) तलन नपाओस् भन्ने ममिलाई यस उपचारले
आत्मसाि गरे को र्। यो उपचार समन्यावयक उपचार अन्िगिि पदिर्। यस अन्िगिि
ु न्दा पवहला पक्षले
दाबी गने रकम करारको उल्लं घन, असम्भव, बदर वा अमान्य हुनभ
प्रदान गररएको सेवा बापिको रकमलाई जनाउाँदर्। यस्िो रकम मकाि पने पक्षले
17
18
19

ु ी दे वानी कायिववतध (सं वहिा) ऐन, 2074, दफा 36।
मुलक
करार ऐन, 2056, दफा 28।

ु ी दे वानी (सं वहिा) ऐन, 2074, दफा 540, 578।
मुलक
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आफूले गरे को काम वा करारको पररपालन गरे को अनुपािमा अको पक्षबाट दाबी गनि
सक्दर्।20 िर कुनै पतन पाररश्रतमक नतलइ वा सामाशजक सेवा भावको उद्देश्यले प्रदान
गररएको सेवा वा कामको लातग भने यस्िो वकतसमको रकम दावी तलन पाइदै न भन्ने
व्यवस्थाले मनातसब रकम भराउन अवस्थाहरू पूरा गनुि पने कुरालाई उदघृि गदिर्।21
मनातसब रकम पाउने पररशस्थतिको मूल्याङ्कन गदाि सारभूि पररपालना (substantial
performance) लाई हेने गरे को पाइन्र्।22
2.4 दे वानी संवहिामा भएका दे वानी उपचारसम्बन्धी मुख्य व्यवस्थाहरू
दे वानी उपचार सम्बन्धी धारणा मूलिः Common law प्रणालीमा खासगरी वेलायिी
अदालिले

व्याख्याको

माध्यमबाट

ववकास

गरे को

पाइन्र्।

यो

उपचारसम्बन्धी

अवधारणालाई नेपालको दे वानी सं वहिाले व्यापक रुपमा समेट्ने प्रयास गरे को र्। दे वानी
कानून मूलिः सविसाधारणले दै तनक रुपमा गने घर व्यवहार, सामाशजक सम्बन्ध, कारोवार
र व्यवसायसाँग सम्बशन्धि रहे को र्। बदतलं दो समयसाँगै आएका नयााँ आयामहरूलाई
ु ी ऐनले पूतिि गनि नसक्नु स्वभाववक हो। २०७५ साल भदौ १
१९१० सालको मुलक
गिेदेशख लागू हुने सं वहिामा मािृत्व, वपिृत्व अतधकार, सं रक्षकत्व, गुठी, फलोपभोग, दुष्कृति
त्रुटीपूणि उत्पादन र तनजी अन्िरािविय कानून जस्िा ववषयहरू पवहलो पटक राशखएको र्।
सं वहिाले व्यशिलाई पुग्न गएको हातन नोक्सानी िथा क्षतिको प्रकृतिको आधारमा उपचारको
ववतभन्न उपायहरू अवलम्वन गनि सक्ने गरी व्यवस्था गरे को र्। यी दे वानी उपचारका
प्रकृतिहरूमा मूलिः हकको प्रचलन गरी पाउने (बन्दी प्रत्यक्षीकरण, तनषेधाज्ञा आदद)
क्षतिपूतिि वा रकम भररपाउने, अं ि अपुिाली पाउने, माना चामल पाउने, तबगो पाउने, सााँवा
व्याज भरर पाउने सम्पशत्त वफिाि चलन चलाई पाउने, वस्िु वा नासो वफिाि पाउने, नािा
कायम वा सम्वन्ध ववच्र्े द गरी पाउने, बहाल भरी पाउने, पुरस्कार पाउने, हेरववचार
स्याहार सम्भार आदर र उशचि व्यवहार पाउने करारको यथावि पररपालन गराई पाउने
आदद र्न्। दे वानी सं वहिामा रहेका उपचारसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तनम्नानुसार र्न्:


नागररक अतधकारको प्रचलनको सन्दभिमा सो अतधकारमा केही क्षति पुर्याएको वा
पुर्याउन लागेको दे शखएमा तनषेधाज्ञा जारी गनि सक्ने23 मनातसब क्षतिपूतिि भराई ददन
सक्ने24 साथै झुट्टा उजुरीको सन्दभिमा पतन क्षतिपूतिि भराई ददने25

20

ऐजन‚ दफा 539।

21

करार ऐन, 2056, दफा 85।

22

Daking & Co. Ltd v Lee (1916)1. K.B. 566.

23

ु ी दे वानी (सं वहिा) ऐन, २०७४, दफा २६ ।
मुलक
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दे वानी कायिववतध सं वहिाको दफा 158 बमोशजम जारी भएको अन्िररम आदे ि रद्द
भएमा वा त्यसका ििि सं िोधन वा हेरफेर भएमा त्यसरी रद्द, सं िोधन वा हेरफेर
ु गाति अन्िररम आदे िको कारणबाट कुनै काम कारवाही गनि नसकी कुनै पक्षलाई
हुनअ
हातन नोक्सानी भएमा त्यस्िो पक्षले अन्िररम आदे ि माग गने पक्षववरूद्ध आफूलाई
भएको हातन नोक्सानीको रकम उल्लेख गरी क्षतिपूतिि माग गनि सक्ने र अन्िररम आदे ि
जारी भएको कारणले तनवेदकलाई वास्िववक रूपमा हातन नोक्सानी भएको दे शखए
अदालिले हातन नोक्सानीवापि क्षतिपूतिि भराउने आदे ि ददनसक्ने26



कानूनी व्यशिले गरे को हातन नोक्सानीको क्षतिपूतिि त्यस्िो कानूनी व्यशिबाट कानूनी
व्यशिको उद्देश्य वा कायिक्षेत्र बावहर गई वा बदतनयिपूवक
ि
गरे को भए सम्बशन्धि
सञ्चालक वा व्यशिबाट क्षतिपूतिि भराउने सक्ने27



झुक्याई वववाह गरे को कारणबाट वववाह बदर गराउन र मनातसब क्षतिपूतििको दाबी गनि
सक्ने28



सम्बन्ध ववच्र्े दको पररच्र्े द अन्िगिि अं ि ददनु पने, मातसक खचि भराउने जस्िा कुरा29



असक्षम वा अधिसक्षम व्यशिले सं रक्षकले सम्पशत्तमा गरे को हातन नोक्सानी भररपाउने30



अं िबण्िा गररपाउने, अं ि नपाउनेले दावी गरे कोमा प्रतिवादीले तबगो खुलेको भए
तबगोबमोशजम र तबगो नखुलेकोमा मनातसब क्षतिपूतिि पाउने31



कसै ले कुनै सम्पशत्त जबरजस्िी, बदतनयिपूवक
ि वा गोप्यरूपमा भोग गरे मा सो सम्पशत्त
िथा सम्पशत्त भोग गदाि प्राप्त गरे को लाभसमेि सम्बशन्धि व्यशिलाई वफिाि गनुप
ि ने र
त्यस्िो सम्पशत्त भोग गदाि आफ्नो हेलचेक्र्याईंबाट हुन पुगेको नोक्सानीवापि मनातसब
क्षतिपूतििसमेि तिनुप
ि ने साथै अरूको सम्पशत्त आफ्नो भोगातधकारमा रहेको अवतधमा
हराएमा वा क्षति भएमा भोगातधकारवालाले त्यस्िो सम्पशत्तवापि सम्बशन्धि व्यशिलाई
क्षतिपूतिि तिनुप
ि ने 32
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सम्पशत्तको उपभोगसम्बन्धी पररच्र्े द अन्िगिि भएको व्यवस्था ववपरीि कसै ले गरे को
काम कारबाहीबाट कुनै व्यशिलाई क्षति हुन गएमा क्षतिबाट मकाि पने व्यशिले त्यस्िो
काम गने व्यशिबाट मनातसब क्षतिपूतिि भराइतलन पाउने33



गुठीसम्बन्धी व्यवस्था अन्िगिि गुठी सम्पशत्त ठगी, जालसाज वा वहनातमना भएकोमा
तबगो असूल गने र गुठी सञ्चालकबाट नै सो भएको भए तनजबाट क्षतिपूतिि भराइने, गुठी
सञ्चालकले पूरा गनुप
ि ने दावयत्व पूरा नगरी गुठी उल्लं घन गरे मा गुठीको सम्पशत्त वा
वहिग्राहीलाई हुन गएको हातन नोक्सानीवापिको दावयत्व तनजले व्यहोनुप
ि ने,

त्यस्िो

दावयत्व बहन गराउाँदा गुठी उल्लं घन नभएको भए गुठी वा वहिग्राहीलाई जे जस्िो आय
वा लाभ हुने तथयो सोहीबराबर बहन गराइने34


सुववधाभारसम्बन्धी पररच्र्े दअन्िगिि सुववधाभारको उपभोग गने व्यशिले कुनै व्यशिको
घर वा जग्गा प्रयोग गदाि कुनै हातन नोक्सानी हुन गएमा त्यस्िो व्यशिले सम्बशन्धि घर
वा जग्गाधनीलाई मनातसब क्षतिपूतिि उपलब्ध गराउनु पने35



घर बहालमा तलने व्यशिले घरधनीको स्वीकृति तबना घरमा कुनै नोक्सानी पर्याएमा
घरधनीले नोक्सानीको क्षतिपूतिि भराइपाउने,

घर बहालमा तलने व्यशिले आफ्नो

शजम्माको कुनै मालसामान हराएमा वा हातन नोक्सानी गरे मा त्यस्िो मालसामान वा वस्िु
नै वा त्यसको प्रचतलि बजार मूल्य बराबरको रकम घरधनीलाई बुझाउनुपने र घर
खाली गराइपाउने36


सम्पशत्त हस्िान्िरणसम्बन्धी व्यवस्था अन्िगिि अकािको हक स्वातमत्वको सम्पशत्त कसै ले
कसै लाई हस्िान्िरण गरे कोमा वास्िववक स्वातमत्ववालाले दावी गरे त्यस्िो सम्पशत्त प्राप्त
गनेले सो सम्पशत्त स्वातमत्ववालालाई वफिाि गनुप
ि ने, कसै को हराएको वा चोरी भएको
सम्पशत्त फेला पाने व्यशिले त्यस्िो सम्पशत्त सं रक्षण वा ममिि सम्भार गदाि खचि भएको
रकम तलई स्वातमत्ववालालाई वफिाि गनुप
ि ने व्यवस्थाहरू रहेको र्। िर त्यस्िो सम्पशत्त
साविजतनक बजारबाट खरीद गरी वा साविजतनकरूपमा भएको तललाम वा बढाबढबाट
प्राप्त गरे को रहेर् भने सोवापि तनज व्यशिले तिरे को रकम वा िुल्क वास्िववक
स्वातमत्ववालाले तनज व्यशिलाई ददनुपने37
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कुनै सम्पशत्त तबक्री गरी कसै लाई हस्िान्िरण गरे कोमा कच्चा भई खरीदकिािले पूरै वा
आंशिकरूपमा सम्पशत्त भोग गनि नपाएमा कपालीसरह भराइपाउने लगायिका अन्य
व्यवस्थाहरू38,



सम्पशत्त खरीद गदाि झुक्यानमा पारी वा तलखिमा लेशखएको व्यहोराभन्दा फरक पारी
सम्पशत्त ददएको रहेर् भने त्यसको क्षतिपूतिि दावी गनि पाउने39



नेपाल सरकारको पूवस्ि वीकृति नतलई कसै ले ववदे िीलाई अचल सम्पशत्त हस्िान्िरण गरे मा
सो तलखि स्विः बदर भई त्यस्िो सम्पशत्त नेपाल सरकारको हुने र साहू को थैली
कपालीसरह हुने40



अचल सम्पशत्त बन्धकी अन्िगिि बन्धकीमा तलएको सम्पशत्त कच्चा भई वा आसामीले
बाधा ववरोध गरी साहू ले भोगचलन गनि नपाएमा आसामीले त्यसवापि साहू लाई मनातसब
क्षतिपूतिि ददनुपने 41,
नोक्सानी
ल्याउनुपने



भएमा

िर साहू को भोगातधकार कायम भएपतर् त्यस्िो सम्पशत्त हातन
साहू ले

आफ्नै

खचिमा

ममिि

सम्भार

गरी

पवहलेकै

अवस्थामा

42

लेनदे न कारोबारमा साहू ले ऋणीबाट ब्याजको ब्याज तलएको रहेर् भने सााँवामा कट्टी हुने
र सााँवा च ुिा भइसकेको रहेर् भने त्यस्िो ब्याज साहू ले वफिाि गनुप
ि ने43



मूल्य राखी लेनदे न भएको कुनै वस्िु तलखिमा कच्चा भएमा सट्टापट्टा गरी नददएमा वा
आफ्नो उि वस्िु वफिाि नतलएमा वस्िु तलनेले आफूलाई भएको हातन नोक्सानीवापि
त्यस्िो वस्िुको मूल्य बराबरको रकम िथा मनातसब क्षतिपूतिि भराइतलन पाउने44



कसै ले कुनै व्यशिको हकभोगको कुनै वस्िु कुनै खास कामको लातग वा सापटी वा
पैंचोको रूपमा तलएको वस्िु हराए, नातसए, तबतग्रए वा कुनै वकतसमले क्षति भएमा त्यस्िै
वकतसमको अन्य वस्िु व्यवस्था गरी वफिाि गनुप
ि ने र त्यस्िो वस्िु पाउन नसवकने भए
त्यस्िो वस्िुको प्रचतलि बजारमूल्य बराबरको रकम स्वातमत्ववालालाई वफिाि गनुप
ि ने,
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त्यसरी वस्िु वा रकम नबुझाएमा मकाि पने व्यशिले त्यस्िो वस्िुको रकम र आफूलाई
भएको नोक्सानीवापिको मनातसब क्षतिपूतििसमेि भराइतलन पाउने45


करारसम्बन्धी व्यवस्थाहरुः


पारस्पररक कबू लहरू भएको कुनै करारमा कुनै एक पक्षले आफ्नो कबू ल पूरा
नगरे को कारणले अको पक्षबाट करार पालना हुन नसकी हुन गएको हातन नोक्सानी
त्यस्िो पक्षले भराइतलन सक्नुका साथै पक्षहरूले साँगसाँगै दावयत्व पूरा गनुप
ि ने गरी
भएको करारमा करार रद्द भएको कारणबाट कुनै हातन नोक्सानी हुन गएको भए
त्यस्िो नोक्सानीसमेि भराइतलन पाउने46



करार गदािको पररशस्थतिमा आधारभूि पररवििन भई करार पररपालना गनुि नपने
ु शघ करारबापि एक पक्षबाट भ ुिानी
भएमा पररशस्थतिमा त्यसरी पररवििन हुनअ
भएको रकम अको पक्षलाई वफिाि गनुप
ि ने47



करार उल्लं घन भएमा मकाि पने पक्षले करार उल्लं घनबाट भएको वास्िववक हातन
ु ान गरी करार भएकोमा, करारमा क्षतिपूतििको व्यवस्था नभएको
नोक्सानी, पूवािनम
खण्िमा मनातसब रकम पक्षबाट भराइपाउने48



करार रद्द वा बदर भएमा ददएको नगद, शजन्सी वा सेवा सो करार बहाल रहे को
ददनसम्मको वहसाबतमलान गरी नगद, शजन्सी वा सेवा (सेवा भए सोको मनातसब
रकम) वफिाि गनुप
ि ने 49



कुनै पक्षले करार उल्लं घन गरे को वा अरू कुनै कारणबाट करार अन्त्य भएकोमा
मकाि पने पक्षले आफूले गरे को काम वा करारको पररपालना गरे को अनुपािमा
अको पक्षसाँग करारबमोशजमको रकम दावी गनि सक्ने50



करार उल्लं घन भएको कारण मकाि पने पक्षलाई पुग्न गएको वास्िववक हातन
नोक्सानीवापि नगद क्षतिपूतिि मनातसब र पयािप्त नहुने भएमा (केही अपवाद बाहे क)
क्षतिपूतििको सट्टा करारको यथावि् पररपालनाको दावी गनि सक्ने51
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अदालिमा तनषेधात्मक वा आदे िात्मक/तनदे िात्मक आदे िको लातग तनवेदन ददन
सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्िो आदे ि भएकोमा सो पक्षले आदे िको पालना
नगरे को कारणबाट हुन गएको थप हातन नोक्सानीसमेि मकाि पने पक्षले भराइतलन
पाउने52



वस्िु तबक्रीसम्बन्धी करारमा करार भइसकेपतर् क्रेिाले वस्िु स्वीकार नगरे मा वा
स्वीकार गनि इन्कार गरे मा वा वस्िुको मूल्य तिनि इन्कार गरे मा इन्कार गरे वापिको
क्षतिपूतिि दावी गनि सक्ने साथै करार भइसकेपतर् तबक्रेिाले करारबमोशजम क्रेिालाई वस्िु
नबुझाएमा वा बुझाउन इन्कार गरे मा वस्िु नबुझाएवापि क्रेिाले तबक्रेिाववरूद्ध क्षतिपूतिि
दावी गनिसक्न।53



जमानिसम्बन्धी करारमा जमानि ददने व्यशि साहू को रूपमा प्रतिस्थापन भएपतर् च ुिा
गररददएको ऋण वा पूरा गररददएको दावयत्ववापिको सम्पूणि रकम, त्यसमा लाग्ने ब्याज
िथा अन्य िुल्कसमेि ऋणीबाट भररपाउने साथै ऋणीले त्यस्िो रकम नतिरी कानूनी
कारवाही गनुप
ि रे मा वा त्यसवापि अरू कुनै खचि गनुप
ि रे मा सो खचिसमेि जमानि ददने
व्यशिले भराइतलन पाउने54



हजािना सम्बन्धी करारमा उल्लेख भएको हजािना रकम, िेस्रो पक्षलाई तिनुप
ि रे को हातन
नोक्सानीको रकम र मुद्दा वा प्रतिरक्षा गनुि परे त्यसमा लागेको खचि भराइ तलन सक्ने55



प्रत्यािन (सब्रोगेिन) मा कुनै व्यशिको सम्पशत्त, तनजले उपभोग गरे को सुववधा वा हक वा
कारोबारबाट हुने लाभउपर िेस्रो पक्षबाट हुनसक्ने हातन नोक्सानीका ववरूद्ध कुनै
व्यशिसाँग करार भएकोमा त्यस्िो हातन नोक्सानी जोसुकैले गरे को भए िापतन त्यस्िो
करार गने व्यशिले नै व्यहोनुप
ि ने56



नासोसम्बन्धी करारमा करारबमोशजम हेरववचार सुरक्षा नगरे को वा लापरवाही गरे को भए
त्यस्िो वस्िु वा त्यसको मूल्य बराबरको रकम, नासो तलएको वस्िु प्रयोग गने अतधकार
नभएकोमा प्रयोग गरे को वा िििववपरीि प्रयोग गरे को कारण तबतग्रए वा हातन नोक्सानी

52
53
54
55
56

ऐजन‚ दफा 541।

ऐजन‚ दफा 561।

ऐजन‚ दफा 567।

ऐजन‚ दफा 571।

ऐजन‚ दफा 572।
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भए क्षतिपूतिि, ममिि सुधार गनि ददएको वस्िु वफिाि नगरे वा ममिि सुधार गदाि थप हातन
नोक्सानी पुर्याए धनीलाई मनातसब क्षतिपूतिि ददनुपने57


ढु वानी करार गदाि वस्िुमा भएको हातन नोक्सानी वा क्षतिवापि करारमा उल्ले ख भएकोमा
सोहीबमोशजम र उल्लेख नभएकोमा धनीको मञ्जुरीले मालसामानको िोधभनाि वा मञ्जुरी
नभए त्यस्िा वस्िुको प्रचतलि मूल्य र मूल्य कायम गनि नसवकने भए मनातसब मूल्य िथा
धनीलाई
व्यहोनुप
ि ने



हुनगएको

हातन

नोक्सानीवापि

मनातसब

क्षतिपूतिि

समेि

ढु वानीकिािले

58

तलज करारमा तलजमा तलएको वस्िु हातन नोक्सानी भएमा तलजप्राप्तकिाि जवाफदे ही हुने र
तनजले सोहीबमोशजम त्यस्िो वस्िुलाई पूवअ
ि वस्थामा ल्याउनुपने। त्यसो गनि नसके
त्यसवापि क्षतिपूतिि भ ुिानी गनुप
ि ने59



हायर पचे ज करारमा वस्िुको स्वातमत्व हस्िान्िरण नभएसम्म नासो सरह हुने भएकोले
नासो करारसम्बन्धी व्यवस्था आकवषिि हुने60



अप्रत्यक्ष वा अधि करार अन्िगिि अकािको सम्पशत्त हेरववचार वा व्यवस्थापन गनि कुनै
वकतसमले शजम्मा तलएकोमा आफ्नैसरह गनुप
ि ने र सो नगरे क्षतिपूतिि व्यहोनुप
ि ने , ववतभन्न
वकतसमका िोधभनािहरू जस्िै ववपदमा सम्पशत्त सं रक्षण वा जोगाइददने व्यशिको लागेको
मनातसब खचि, कुनै व्यशिलाई कुनै दावयत्व पालना गनि कानूनले बाध्य नबनाएको भए
पतन सोवापि आफ्नो लागेको रकम, पालनपोषण गरे कोमा सो रकम, मृिकको सदगि
गरे को खचि, दुघट
ि नामा परे को वा गम्भीर तबरामी भएकोमा हकदार, नािेदार वा
आफन्िबाहे क अरू कसै ले स्वेच्र्ाले उपचार गरे गराएकोमा त्यस्िो खचि आदद िोधभनाि
गनुप
ि ने61



अनुशचि सम्वृवद्ध प्राप्त गनेले दावयत्व व्यहोनुप
ि ने व्यवस्था अनुरुप तलन नहुने वस्िु तलए
वफिाि गनुप
ि ने, भूलबस तिरे को ऋण वफिाि गनुप
ि ने, वदतनयिले तलएको अकािको वस्िु,
रकम िथा त्यसको लाभसमेि वफिाि गनुप
ि ने , भ ुिान गनुप
ि ने कर अकोले भ ुिान गरे मा
िोधभनाि दावी गनिसक्ने जस्िा प्रावधानहरू भएको62


57
58
59
60
61
62

दुष्कृतिसम्बन्धी व्यवस्थाः

ऐजन‚ दफा 578 र 581।
ऐजन‚ दफा 607।

ऐजन‚ दफा 615।

ऐजन‚ दफा 629।

ऐजन‚ दफा 650-662।

ऐजन‚ दफा 664-670।
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दुष्कृति गनेले क्षतिपूतिि व्यहोनुि पने िर कुनै व्यशिको आफ्नै समेिको अकमिण्यिा,
त्रुवट, लापरबाही वा हेलचेक्र्याइाँको कारणबाट कुनै दुष्कृति भएमा क्षतिपूतििको मात्रा
कम हुने



63

ववतभन्न प्रकारको दुष्कृतिको सम्बन्धमा ववतभन्न व्यशिले दावयत्व व्यहोनुि पने –
जस्िैः आमा बाबुले, सं रक्षक वा माथवर, काम लगाउने व्यशिले, पिुले गरे को
हातन नोक्सानीको पिुधनीले , घर भशत्कई भएको हातन नोक्सानी घर धनीले, सम्पशत्त
धनीले, घरको मुलीले , अनतधकृि प्रवेि गनेले दावयत्व व्यहोनुि पने64



हातन,नोक्सानी पुगेको

व्यशिले क्षतिपूतिि दाबी गनि सक्ने जसउपर अदालिले

मनातसब क्षतिपूतिि भराउन आदे ि ददन सक्ने



र्ु ट्टै कानूनी व्यवस्था गररएको भए दावयत्व व्यहोनुि नपने 65

त्रुवटपूणि उत्पादन कसै ले तबक्री वा वविरण गरी त्यस्िो वस्िुको उपभोग गदाि कसै को
जीउ ज्यान वा सम्पशत्तउपर हातन नोक्सानी भएमा त्यसवापि उत्पादकले दावयत्व
व्यहोनुप
ि ने 66

2.5 क्षतिपूतिि तनधािरणसम्बन्धी व्यवस्था
क्षतिपूतिि तनधािरण गदाि वववेकसं गि आधारको प्रयोग गररनु पदि र्। यसका ववतभन्न
आयामहरू र्न्। अतिररि प्रकारको सामाशजक सुरक्षण, राज्यको लोक कल्याणकारी
कायिमा सहयोग िथा राज्यको नागररक प्रतिको दावयत्वको यी आयामका केही स्वरुपहरू
् सविप्रथम ि सम्बशन्धि पक्षले भएको क्षतिको पूतििको लातग मागदावी गनुि पदिर्।
हुन।
यसरी भराउने क्षतिपूतिि, वववादको स्वरुप र प्रकृति अनुसार फरक फरक हुन्र्। यसै
आधारमा क्षतिपूतििलाई ववतभन्न प्रकारमा वगीकरण गररएको र्। िी तनम्नानुसार र्न्:
2.5.1 क्षतिपूतििका प्रकारहरू67
क) सामान्य क्षतिपूतिि (General Damages)
पीतििलाई पनि गएको भौतिक, मानतसक, आतथिक आदद सबै वकतसमका हातन
नोक्सानी समान्य क्षतिपूतिि अन्िगिि पदिर्न्। यो क्षति व्यशिको वववेकशिलिाको
तसद्धान्िमा आधाररि भएकोले यसमा पीतििलाई पुग्न गएको हातन यति नै हो भनी

63
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ऐजन‚ दफा 672 र 682।
ऐजन‚ दफा 673-680।

ऐजन‚ दफा 683।

ऐजन‚ दफा 685।

आचायि राजेन्ि, दुष्कृति कानुन, पररशचि र्ापाखाना (२०७४), पृ 169-177।
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मूल्याङ्कन हुन सक्दै न। अदालिले समग्र अवस्था र पररशस्थतिको मूल्याङ्कन एवं
तबश्लेषण गरे र अमौदिक हातनलाई पतन मौदिक हातनमा रुपान्िरण गदिर्।
ख) वविेष क्षतिपूतिि (Special Damages)
वविेष अवस्था िथा पररशस्थतिमा हुन गएको हातन र नोक्सनीलाई सम्बोधन
गनि प्रदान गररने उपचार वविेष क्षतिपूतिि हो। जस्िैः कुनै वस्िु ममिि गदाि लागेको
खचि, घाइिे भएकोमा उसको उपचार खचि, तबरामीका कारण हुन गएको आयमा
नोक्सानी आदद यस अन्िगिि पदिर्न्। यस्िो क्षतिलाई मौदिक रुपमा प्रस्िुि गनि
सवकन्र्। िसथि यसलाई मौदिक क्षतिपूतिि (Monetary damages) पतन भनीन्र्।
पीतििले व्यहोनुि परे का मौदिक हातन नोक्सानीको पररपूरणको रुपमा यो क्षति प्रदान
गररन्र्। ववतभन्न अवस्था र हातनलाई समग्र मूल्याङ्कन गरे को अदालिले भररभराउाँदा
यो वास्िववक क्षतिपूतििभन्दा बढी रकम हुन जान्र्। िर यस्िो कुराको जानकारी
पक्षलाई भएको हुन ु पदिर्।68 यसले सामान्य क्षतिपूतिि जस्िो स्वभाववक रुपममा
नभइ वविेष पररशस्थति कारणबाट बहन गनुि पने हातन नोक्सानीलाई जनाउाँदर्।
ग) अति सामान्य क्षतिपूतिि (Nominal Damages)
ठू लो मकाि नपरे पतन कानूनी रुपमा क्षतिपूतिि पाउन योग्य भएको अवस्थामा
वादीलाई यस्िो क्षतिपूतिि भराइन्र्। यसमा वास्िववक हातन नोक्सानी भन्दा पतन
प्राववतधक कारणले हक अतधकारको हनन् भएको हुन्र्। तनदोष पक्षलाई वास्िववक
हातन नभएको भएिापतन तनजको दावी गनि पाउने हकको सम्मान गने उद्देश्यले
नाममात्रको रकम भराइन्र्। यो उपचार बढी मात्रामा घोषणात्मक प्रकृतिको हुन्र्।
यसको उदाहरणको रुपमा नेसनल फुटबल तलगलाई अमेररकन िलर 1 भराएको
मुद्दालाई तलन सक्र्ौं।69
घ) भववष्य लशययि क्षतिपूतिि (Future Damages)
प्रतिवादीको कारणले वादीको भावी जीवन र आयमा पनि गएको र पनि
सक्ने असरका आधारमा वादीलाई प्रदान गररने उपचार हो। यस्िा उपचार मूलि:
पीतििको स्वास््य िथा जीवनको सुरक्षाथि ददने गररन्र्।

68

Hadley v Boxendale, (1854) 9 Exch 341.

69

US Football League v. National Football League, 704 F. Supp. 474 (S.D.N.Y. 1989).
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ङ) दण्िात्मक क्षतिपूतिि (Punitive or Exemplary or Vindictive Damages)
यो क्षतिपूतिि पीतििलाई क्षति तनवारणको लातग मात्र नभएर प्रतिवादीलाई
ददएको दण्िको भय दे खाएर अरुलाई हिोत्साही बनाउने उद्देश्य हुन्र्। यो उपचार
मुख्यि: प्रतिवादीलाई ददइने सजाय हो। प्रतिवादीको मनसाय पूवक
ि को लापरवाही,
बदनीयिपूणि कायि गरे मा यस प्रकारको क्षतिपूतिि भराइन्र्। Sheikh Jaru Bepari v.
AG Peters मुद्दामा यस वकतसमको क्षतिपूतिि भराइएको तथयो।70 यो दण्िात्मक
क्षतिपूतिि अधि फौजदारी प्रकृतिको हुन्र्।
च) कानूनी क्षतिपूतिि (Statutory Damages)
ववधावयकाद्वारा तनतमिि ऐनमा नै यस वकतसमको क्षतिपूतििको बारे मा प्रष्ट
उल्लेख गररएको हुन्र्। आजकाल ऐन कानूनमा नै क्षतिपूतिि रकम उल्ले ख एवं
तनधािरण गररएको हुन्र्। यस प्रकारको क्षतिपूतिि दुष्कृति भन्दा पतन पीतिििास्त्रसाँग
बढी

िादाम्यिा

राख्र्।

अमेररकी

ट्रेिमाकिसम्बन्धी

कानून

(The Lanham

(Trademark) Act 1946) मा अनतधकृि रुपमा ट्रेि माकिको प्रयोग गरी बेशचएका
प्रत्येक वस्िुको क्षतिपूतिि ददने व्यवस्था गरे को र्।
र्) सं तगन क्षतिपूतिि (Aggravated Damages)
यो प्रतिकात्मक प्रकृतिको क्षतिपूतिि हो। यो क्षतिपूतिि प्रतिवादीको क्रुर
व्यवहारको पररणामि तसशजिि अमूिि चोट िथा क्षतिका सम्बन्धमा भराइन्र्। यसमा
मूलि: प्रतिवादीको कायि र व्यवहारले वादीको मानतसक अवस्था र इज्जिमा चोट
पुगेको हुन ु पदिर्। यस्िा प्रकारका क्षतिपूतिि करारको उल्लं घन भएको अवस्थामा
भन्दा दुष्कृतिमा बढी भराइन्र्। Addis v Gramophone Co. Ltd. मुद्दामा Addis ले
Gramophone कम्पनीले

अनुशचि

र

दमनपूवक
ि

िररकाबाट

करारको

पदबाट

हटाएकोले सो समेि सजायको दावी गरे कोमा House of Lords ले बशदनयि िथा
दमनपूवक
ि
हटाएकोमा चावहाँ सजाय स्वरुप उि कम्पनी ववरुद्ध क्षतिपूतिि तिनि
लगाउन नसवकने भनी फैसला गरे को तथयो।71
ज) प्रतिकारात्मक क्षतिपूतिि (Compensatory Damages)
हातन नोक्सानीको मूल आधार चोट र पीिा हो। यस्िो क्षतिपूतििले आघाि
रहेको पक्षलाई पररपूतिि (Reimburse) गने गर्ि। खासगरी सवारी दुघट
ि ना िथा

70

Law of Damages in India, Nitith Desai Associates, (2017) p-2.

71

Id and Addis v Gramophone Co Ltd [1909] AC 488.
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स्वास््य अनाचार (Medical malpractice) आददमा यो क्षतिपूतिि भराइन्र्। यो
ववषयमा क्षतिपूतिि भराउाँदा पीतििको चोट, सहनु परे को पीिा, दुख कष्ट, मानतसक
सं िापका साथ साथै चोटको कारणले व्यहोनुि परे को ित्काल र भववष्यमा हुने आयमा
क्षति, ववतभन्न प्रकारका खचिहरू पदिर्न्।
झ) गैरकानूनी मृत्युमा क्षतिपूतिि (Wrongful Death Damages)
यो मातनसको हत्यासाँग सम्बशन्धि क्षतिपूतिि हो। हत्याको कारणबाट
पीतििको पररवारमा पुग्न गएको क्षतिलाई मूल्याङ्कन गरे र िदनुसार क्षतिपूतिि दावी
गनि सवकने हुन्र्। जस्िैः िवयात्रा, काज वकररया उपचारमा लागेको खचि, आतथिक
योगदानमा अरुको काम आदद।
ञ) पुनस्थािपनात्मक क्षतिपूतिि (Restitutionary Damages)
यो कानूनि: क्षतिपूतिि नभएर अन्य उपचार अन्िगििको उपचार हो, जसले
मुद्दाका कुनै पक्षलाई गैर कानुनी िवरले धनी हुने अवस्थाबाट तनयन्त्रण गर्ि।
ववश्वाससम्बन्धी कििव्यको उल्लं घन (Breaches of confidence) मा प्राय यो उपचार
अपनाउने गररन्र्।
2.5.2 क्षतिपूतिि तनधािरणमा आधारहरू
क्षतिको वास्िववक मूल्यांकन गरे मात्र त्यसको पूरण गनि सवकन्र्। िसथि
क्षतिपूतिि तनधािरण गदाि ववववध कुराहरूलाई मनन गनुि पदिर्। मातथ उल्लेशखि
क्षतिपूतििसम्बन्धी ववववध पक्षहरूको ववश्लेषणको आधारमा क्षतिको मूल्याङ्कन गदाि तनम्न
कुराहरूलाई मध्य नजर गदाि उपयुि
ि हुने दे शखन्र्।
• वास्िवमा पुगेको क्षति
• स्वाभाववक क्षतिको आकलन
ु न्दा अशघको अवस्थामा पुयािउने
• क्षति हुनभ
• काल्पतनक वा अप्रत्यक्ष हातन नभराइने
• प्रतिवादीको लापरवाहीपूणि कायिको क्षतिसं ग सतमपिा हुन ु पने
• वादीले लापरवाही वा अनुशचि आचरण नगरे को
• वादीले क्षति रोक्न उपयुि उपाय गरे को
• दुगम
ि क्षतिको दावी
• क्षति लौवकक वा भौतिक प्रकृतिको नभइि मूल्याङ्कन हुने प्रकृतिको हुन ु पने
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क्षतिपूतििको मनसाय तनदोष पक्षलाई पुग्न गएको नोक्सानी भराउनु हो। कसै को
हक वा वहि उल्लघंन भएमा त्यस्िो कारणबाट सम्बशन्धि पक्षलाई भएको वास्िववक
क्षति वा सोको कारणबाट भएको वा हुन सक्ने वास्िववक क्षति यवकन गरी त्यसको
आधारमा मात्र क्षतिपूतिि पीतिि पक्षले अको पक्षबाट भराइ तलन पाउाँदर्72। यसै लाई
वास्िववक क्षतिपूतिि भनीन्र्। यसको लातग हक वा वहि उल्लघंन भएको भन्ने ि्य
स्थावपि भएको हुनपु दिर्। िसथि काल्पतनक ववषयमा क्षतिपूतिि तनधािरण हुन सक्दै न।
ववद्यमान करार ऐनको दफा 83 (1) मा यो व्यवस्था रहेको र्। वास्िववक
क्षतिपूतििको मूल्याङ्कन गदाि करारको मूल्य र बजार मूल्यबीचको फरकलाई तलइन्र्।
अथािि करार गदाि बखिको मूल्यभन्दा बजार मूल्य बढी भएको अवस्थामा वास्िववक
क्षतिपूतिि भएको भन्ने जनाउाँदर्।
ु न्दा पवहले
क्षतिपूतिि भराउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको पीतिि पक्षलाई क्षति हुनभ
जुन आतथिक अवस्था तथयो सोही अवस्थामा पुर्याउनु हो। िसथि त्यस्िो क्षतिको
आकलन गदाि क्षति यथाथि र स्वभाववक रुपमा भएको हुन ु पदिर्। क्षति लौवकक वा
भौतिक प्रकृतिको नभइि मूल्याङ्कन हुने प्रकृतिको पतन हुन ु पदि र्। यस्िै हातन नोक्सानी
भएको दावी गने पक्षले त्यस्िो हातन नोक्सानी कम गनि सवकने अवस्था भएसम्म सो
कम गनि मनातसब उपाय अबलम्बन गरे को पतन हुन ु पदिर्। नभए अतधकारको माग गने
व्यशिले कििव्यको पालना पतन गनुप
ि र्ि भन्ने तसद्धान्ि पालन नगरे को कारणबाट सो
रकम मागदावी तलन सक्दै न।
लापरवाहीपूणि कायिबाट कुनै वकतसमको हातन नोक्सानी भएमा त्यसरी हुने हातन
नोक्सानी बापिको क्षतिपूतिि तनजले व्यहोनुि पदिर्।73 िर त्यस्िो क्षतिपूतिि भराउाँदा
लापरवाहीपूणि कायिको क्षतिसं ग सतमपिा भने भएको हुन ु पदिर्।74 क्षतिपूतििलाई तसमावद्ध
गने अको ववषय हो दुगम
ि क्षतिको दावी। क्षति भएको कारणबाट व्यहोनुि परे को थप
हातन, नोक्सानीका सन्दभिमा क्षति पुर्याउने पक्षलाई असं ख्य पररणतिहरूमा उत्तरदायी
बनाउन हुाँदैन। सो क्षतिलाई तनयशन्त्रि र व्यवशस्थि गनि सीमाङ्कन गनुि आवश्यक र्।
िसथि सीमा परका दावी भराउन हुाँदैन। यो तनयम Hadley v Baxendale मुद्दामा
प्रतिपाददि भएको र्।75

72

ु ी दे वानी कायिववतध (सं वहिा) ऐन, दफा 266।
मुलक

73

ऐजन‚ दफा 500(2)।

74

Reg Glass Pty Ltd v. Rivers Locking Systems Ltd (1968) 120 CLR 516.

75

Hadley v Baxendale [1854] EWHC J70.
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क्षतिपूतिि तनधािरणसम्बन्धी

सामान्य

तनयमका

सम्बन्धमा

दे वानी

कायिववतध

सं वहिाको दफा 266 मा केही व्यवस्थाहरू गररएका र्न्। सम्बशन्धि व्यशिले
क्षतिपूतििको दाबी गरे मा कसै को हक वा वहि उल्लघंन भएको कारणबाट भएको
वास्िववक क्षति वा सोको कारणबाट भएको वा हुन सक्ने वास्िववक क्षति यवकन गरी
त्यसको आधारमा मात्र क्षतिपूतिि तनधािरण गररने व्यवस्थाले यस कायिलाई केही सहज
गरे को र्। यसरी क्षतिपूतिि तनधािरण गदाि काल्पतनक ववषयमा क्षतिपूतिि तनधािरण गनुि
हुदैन भन्ने कुरालाई यसले स्पष्ट पारे को र्।
करारको क्षतिपूतिि तनधािरणसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार वास्िववक र प्रत्यक्ष हातन
नोक्सानीको क्षतिपूतिि भराइने कुरा उल्लेख र्।76 करार उल्लं घन भएमा क्षतिपूतििवापि
ु ान गरी करार भएकोमा
कुनै तनशिि रकम पाउने भनी करार हुाँदाका बखि पूवािनम
सोहीबमोशजमको रकममा ननाघ्ने गरी मकाि पने पक्षले अको पक्षबाट मनातसब रकम
भराइतलन पाउने िर त्यसरी क्षतिपूतिि पाउने व्यवस्था करारमा नभएकोमा करारको
उल्लं घनबाट प्रत्यक्ष र वास्िववकरूपमा भएको हातन नोक्सानी वा करार उल्लं घन वा
क्षतिपूतििवापि मनातसब रकम भराइतलन पाउने व्यवस्था रहे को र्।
दुष्कृतिमा क्षतिपूतिि तनधािरण गदाि क्षतिपूतिि वास्िववक रूपमा हातन,नोक्सानी
भएको ववषयमा सीतमि हुन ु पने कुरा उल्लेख गररएको र्।77 काल्पतनक वा अवास्िववक
क्षतिपूतिि व्यहोनुि नपने भनी क्षतिपूतििको दायराबाट बावहर राशखएको पाइन्र्। त्यसै गरी
कुनै व्यशिको आफ्नै समेिको अकमिण्यिा, त्रुवट, लापरबाही वा हेल्चेक्र्याइाँको कारणबाट
कुनै दुष्कृति भएमा क्षतिपूतििको मात्रा कम हुने र वादीलाइि भएको क्षति मात्र होइिन
प्रतिवादीले गरे को गल्िीको प्रकृति समेि ववचार गरे र क्षतिपूतिि तनधािरण गनि सवकन्र्।
क्षतिपूतििको स्वरुप नगद, शजन्सी वा सेवा कुनै पतन वकतसमको हुनसक्ने कुरालाई
अं तगकार गरे को र्।78
दुष्कृतिमा दावयत्व बापि क्षतिपूतिि व्यहोनुि पने अवस्थामा यदद त्यस्िो दावयत्व
नै वहन गनुि नपने भएमा सोको क्षतिपूतिि पतन तनधािरण गनुि पने आवश्यकिा रहदै न। यी
अवस्थाहरूलाई सं वहिामा प्रष्टसाँग उल्लेख गररएको र्। जस्िैः कानूनमा र्ु ट्टै व्यवस्था
भएकोमा, गशल्ि तबना भएको हातनमा, पिुले गरे को हातन नोक्सानीमा सुरक्षात्मक उपाय

76
77
78

ु ी दे वानी (सं वहिा) ऐन, दफा 537।
मुलक
ऐजन‚ दफा 682(3)।

ऐजन‚ दफा 682(4)।

दे वानी उपचारसम्बन्धी अवधारणा र क्षतिपूतिि तनधािरण सम्बन्धी व्यवस्था | 275

अपनाउदा अनाउदै को अवस्था वा क्षति पुगेको व्यशि स्वंयको लापरवाहीको कारणले
हातन नोक्सानी भएमा क्षतिपूतिि व्यहोनुि पदै न।
हरे क वववादको स्वरुप र प्रकृति हे री क्षतिपूतिि तनधािरण गनुप
ि ने हुन्र्।
उदाहरणको लातग व्यशिगि चोट (Personal Injury) मा क्षति तनधािरणका आधार ववतभन्न
हुन सक्र्न्। जस्िैः उपचारमा खचि भएको समय, रकम, सो बेलामा सहनु परे को दुख
कष्ट, स्थायी घाइिे वा अपांग र त्यसबाट हुने आयमा क्षति, उपचारमा स्याहार सम्भार
आदद। त्यस बाहेक मृत्यु भएको अवस्थामा वा कुनै अंग बेकम्मा भएको भए सो दुख
कष्टको रकममा मूल्याङ्कन हुन सक्दै न। त्यसै ले प्रत्येक मुद्दाको ि्यहरूको आधारमा
त्यस्िो क्षतिपूतिि तनधािरण गररनु पर्ि।
2.5.3 क्षतिपूतिि तनधािरणसम्बन्धी केही अभ्यासहरू
नेपालको सन्दभिमा क्षतिपूतिि तनधािरण गदाि कुनै वविेष ववतधको प्रयोग नभई
न्यायाधीिको वववेकीय आधार नै मुख्य रहेको पाइन्र्। ब्लूक्रस शक्लतनकमा कायिरि
िा. ददनेिववक्रम िाहको मुद्दामा पीतििलाई हुन गएको हातन नोक्सानी बापि उपचारको
क्रममा औषतध खरीद गनि लागेको ववल अनुसारको रकम रु. १,१७,११९। ९४
दामासाहीले क्षतिपूतिि स्वरुप ददलाई भराई ददने भन्ने क्षतिपूतिि सतमति काठमािौंको
तनणियमा सो रकम औषतध उपचारबापि मान्दै पुनरावेदन अदालिले क्षतिपूतिििफि ववचार
गरी सो बापि थप रकम तनधािरण गरे को दे शखन्र्। पीतििलाई पुगेको वास्िववक
क्षतिको मूल्याङ्कन हुन सक्दै न भन्दै पीतििको उमेर, आतथिक शस्थति समेिलाई मध्यनजर
राख्दा, तनजको हेने िशिहरण भएको, िरीर कुरुप भएको िथा तनजलाई पुगेको
मानतसक पीिा समेिलाई ववचार गदाि प्रतिवादीहरूबाट दामासाहीले रु. ५,००,०००। –
पााँच लाख समेि भरी पाउने भन्ने पुनरावेदन अदालिको फैसला दे शखन्र्। जसमा
सवोच्च अदालिले औषतध उपचारमा भएका खचि एवं मानतसक िथा िारीरीक पीिा
समेिलाई ध्यानमा राख्दा पुनरावेदनको फैसला सदर गरे को र्79। यसरी मानतसक िथा
िारीररक पीिाको क्षतिपूतिि तनधािरण गदाि कुनै ववतध अपनाइएको दे शखदै न।
वववादको प्रकृति अनुरुप क्षतिपूतििको रकम पतन फरक फरक पनि सक्दर्।
िर पीतििलाई हुने हातनको मौदिक मूल्याङ्कन गदाि तलइने आधारमा एकरुपिा कायम
गनि सके न्याय सम्पादनमा सहज हुन्र्। सिक दुघट
ि ना, ववमा िथा शचवकत्सक

79

ब्लूक्रस शक्लतनकमा कायिरि िा. ददनेिववक्रम िाह वव. जनवहि सं रक्षण, ने.का.प. 2066, तन. नं. 8262।
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लापरवाही आदद ववषयको सन्दभिमा अन्िरािविय जगिमा ववतभन्न ववतधहरूको प्रयोग भएको
पाइन्र्। जस मध्र्ये केहीको वववेचना यहााँ गररएको र्।


गुणक ववतध (Multiplier Method)
यो क्षतिपूतिि तनधािरण गने एक वविेष ववतध हो। यस ववतध अनुसार औषतध
उपचारमा भएका खचिमा मानतसक िथा िारीररक पीिा र अन्य क्षतिपूतििको तनधािरण
गनि उल्लेशखि खचिलाई गुणकले गुणान गरी जम्मा रकम तनधािरण गररन्र्।
क्षतिको गाम्भीयििाको आधारमा गुणकको मान 1.5 दे शख 5 सम्म हुन्र्।80 यो
ववतध भारिीय मुद्दाहरूमा क्षतिपूतिि तनधािरण गदाि प्रयोग गरे को पाइन्र्। जस्िैः UP
State Road Transport Corporation And Others मुद्दामा यो ववतध क्षतिपूतििको
तनधािरण

र

भ ुिानी

सुतनशिि गनिका

लातग

स्वीकृि

ववतध

हो

भन्दै

यसले

क्षतिपूतििसम्बन्धी न्यावयक तनणियमा एकरुपिा र तनशिििा ल्याउने अपेक्षा गदै
यसको अन्य प्रथान ववन्दु नभएको उल्ले ख गररएको र्।81 त्यसै गरी Destruction of
Public Properties82, Bijoy Kumar v. Bidya Dhar Dutta 83 जस्िा मुद्दाहरूमा पतन
यस ववतधबाट क्षतिपूतिि तनधािरण गररएको र्।


दै तनक दर ववतध (Per Diem Method)
ल्यावटनमा, दै तनक दर (per diem) लाई by the day भन्ने जनाउाँदर्। यस
ववतध अनुसार दै तनक एक तनशिि रकम क्षतिपूतििको लातग तनधािरण गररन्र्।
व्यशिगि चोट (Personal Injury) को क्षतिपूतिि भराउने कुरालाई उदाहरण तलने हो
भने पीतििले दै तनक भोग्नु परे को दुखःकष्ट िथा पीिालाई क्षतिपूतििको रुपमा एक
तनशिि रकम तनधािरण गररन्र्। यसरी तनशिि दर कायम गररसकेपतर् सो दरलाई
पीतििले सो पीिा भोग्नु परे को ददनले गुणन गरी क्षतिपूतििको रकम तनधािरण
गररन्र्। यस प्रयोजनको लातग वास्िववक दै तनक आयको रकमलाई आधार
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Two Ways to Calculate a Pain and Suffering Settlement <http://www.alllaw.com/articles/nolo/personal-injury/twoways-calculate-pain-suffering-settlement.html> हेररएको 2075/01/03।
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UP State Road Transport Corporation And Others v. Trilok Chandra And Others, (1996)4 SCC 362.
Destruction of Public Properties v State of A.P. s (2009) 5 SCC 212.

Bijoy Kumar v. Bidya Dhar Dutta (2006) 3 SCC 242.
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तलइन्र्।84 यो ववतध क्षतिपूतिि तनधािरणमा दे शखएको एक नयााँ ववकास हो। यसबाट
क्षतिपूतििको नतिजा प्रष्ट दे शखएिा पतन यो ववतध ववरोधाभासबाट भने मुि र्ै न।85
३. तनष्कषि,
यसरी दे वानी उपचार कानूनी हक अतधकारको हनन् भएमा वा है तसयि र पदमा असर
परे मा िथा सम्पशत्तमा क्षति भएमा सो सम्बन्धमा प्राप्त हुने उपचार हो। यो उपचार दे वानी
कानूनका सामान्य तसद्धान्िहरूमा आधाररि र्न्। उपचार प्राप्त गने ववतभन्न माध्यम मध्ये
क्षतिपूतिि एक सवाितधक महत्वपूणि माध्यम हो। क्षतिको वास्िववक मूल्यांकन गरे मात्र त्यसको
पूरण गनि सवकन्र्। दे वानी सं वहिाले क्षतिपूतििसम्बन्धी दावयत्व तनधािरण गने सम्बन्धमा ववतभन्न
आधारहरू अवलम्वन गनि सवकने व्यवस्था गरे को र्। फौजदारी न्यायमा मात्र पाइने यस
वकतसमको उपचार हाल दे वानी कानूनमा पतन राशखएबाट यसको क्षेत्र फैतलएको र्।
वववादमा भएका ववषयहरू एकै प्रकृतिका नहुने भएकोले क्षतिपूतििको तनधािरणमा पतन
फरकपन आउनु स्वभाववक नै हो। िर पतन क्षतिपूतिि तनधािरणमा वैज्ञातनक ववतधको प्रयोग हुन
सके न्याय सम्पादनमा तनशिििा आउनुका साथै एकरुपिा पतन आउने र्। यसको लातग सो
सम्बन्धी कायिववतधको आवश्यकिा र्। क्षतिपूतिि तनधािरणमा हुन सक्ने च ुनौिीलाई मूल्याङ्कन गरी
सही ढाँगबाट यस सं वहिामा भएका व्यवस्थाहरूलाई अबलम्बन एवं अभ्यास गनि सवकएमा दे वानी
कानूनमा फड्को मारे को महसुस हुनेर्। यसबाट न्यावयक उपचार सम्बन्धमा ववद्यमान
खािलहरू पूतिि हुन जाने ववश्वास गनि सवकन्र्। नयााँ तसद्धान्िहरू र अवधारणागि पक्षहरू
भएको कारण प्रयोगमा पयािप्त च ुनौतिहरू नआउला भन्न सवकन्न। िथावप ववतभन्न िहमा िातलम
िथा प्रशिक्षणको माध्यमबाट िथा अदालिको व्याख्याबाट यसको प्रयोगमा सहजिा ल्याउन
सवकने ववश्वास गनि सवकन्र्।

84

Two Ways to Calculate a Pain and Suffering Settlement <http://www.alllaw.com/articles/nolo/personal-injury/two-
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Doris Hauth, Per Diem Argument of Pain and Suffering Damages, 11 Clev.-Marshall L. Rev. 495 (1962) <

ways-calculate-pain-suffering-settlement.html> हेररएको 2075/01/03।
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वैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धी सैद्धाक्तन्तक अवधारणा र अपराध सं हितामा यस सम्बन्धी
व्यवस्था
-गजेन्र बिादुर नसं ि
१. हवषय प्रवेश
मानिस सामाक्तजक प्राणी भएर समाजमा जन्मिे, िुककिे र बढ्िे गदकछ, त्यसका बाबजुद
पनि मानिस आफ्िा केिी कुरािरू आफू बािे क कसै को जािकारीमा िभएमा राम्रो िुिे नथयो नत
कुरािरू अरुको जािकारीमा आए आफूलाई अपमाि, लज्जाबोध, इज्जतमा िानि र व्यापाररक
घाटा िुन्छ भन्िे धारणाले गोपनियतालाई व्यक्तिको एकान्तताको अनधकार (Right to be let alone)
को हवकास भएको मानिन्छ। मानिसको जीविमा अरू कसै ले िस्तक्षेप गिक िपाउिे अनधकार
आफ्िो

जीविका

व्यक्तिगत

र

अन्तररङ्गका

पक्षलाई

नियन्रण

गिे

अनधकार

र

कसै ले

आफ्िाबारे को सूचिा वा जािकारी प्रवाि गिक वा िगिक र गिे भए के कनतसम्म गिे भन्िे कुरा
निधाकरण गिे अनधकारलाई जिाउछ भन्िे अथकमा नलएका छि। गोपनियतालाई व्यक्तिको आफ्िो
जीउ नियन्रण गिक र आफ्िो बारे को जािकारी वा सूचिा प्रभाव नियन्रण गिे अनधकारलाई
जिाउछ। गोपनियता व्यक्तिको मौनलक िक वा स्वतन्रतासँग सम्बक्तन्धत छ यसमा व्यक्तिको
शरीरसँग व्यक्तित्व पनि अउल्लं घिीय (inviolable) मानिन्छ। राज्यले यसलाई िस्तक्षेप गिे गरी
कािूि बिाएमा त्यस्तो कािूि बदर िुन्छ। गोपनियता मािवको इज्जत, प्रनतष्ठा, सम्माि तथा
स्वायत्ततासँगै गाँनसएको िुन्छ। यो भिेको आफ्िो बारे कसै लाई वा सं सारलाई िै जािकारी ििुि ु
िो। गोपनियताको िक िैसनगकक अनधकार िो, Dignity, equality, freedom/liberty जस्ता कुरािरू
गोपनियतासँग

कतै

ि

कतै

गाँनसएर

बसेका

िुन्छि।

व्यक्तिको

निजी

कामकारबािी

र

गनतहवनधिरूमा अिावश्यक रुपमा सरकार र तेस्रो पक्षबाट िस्तक्षेप ििुिे प्रत्याभूनत आधुनिक
युगको गोपनियताको िकको मुख्य उद्देश्य र हवषय पनि िो। Everyone is king in his castle पनि
भनिन्छ भिे The wind may destroy, the fire may burn but the king/queen cannot enter into
persons dwelling house. भन्िे भिाई पनि बेलायतमा छ। गोपनियताले वैयक्तिक स्वतन्रतालाई
सं रक्षण गदकछ भिे यसमा व्यक्तिको शारीररक, आवास, सम्पक्तत्त, स्वास््य, राजनिनतक, व्यापाररक,
सांगठनिक हियाकलापिरू पनि पिक सक्छि। कुिै पनि व्यक्तिको घर जग्गा, आवासमा
अिनधकृतरुपमा प्रवेश गिुक गराउिु कुिै व्यक्तिको पराचार, टे नलफोि वा सञ्चारका अन्य
माध्यमबाट भएका कुराकािी, वाताक, सन्दे श, उसको मञ्जुरी वा जािकारी बेगर आफूले सुन्िु,


रक्तजष्ट्रार, राहष्ट्रय न्याहयक प्रनतष्ठाि।
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िेि,कु बुझ्िु, ध्विी अं कि गिुक अिुमनत हविा कुिै पनि व्यक्तिको तस्बीर क्तिच्िु, क्तिचेको तस्बीरको
स्वरुप हवगािु,क तस्बीरलाई अन्य कुिै प्रयोजिमा दुरुपयोग गिु,क गराउिु र पनछल्ला ददििरूमा त
झि हवद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनियता भङ्ग गिे जस्ता कनतपय आपरानधक हियाकलापिरू पनि
प्रचलिमा आएको दे क्तिन्छ।
यी र यस्तै कुरािरूलाई आधार नलएर िेपालमा गोपनियता सम्बन्धी सं बैधानिक र
कािूिी व्यवस्थाको माग धेरै पहिलेदेक्ति उठे को भए तापनि िेपाल अनधराज्यको सं हवधाि, 2047
दे क्ति मार सं वैधानिक रुपमा सम्वोधि गरे को दे क्तिन्छ भिे कािूिी रुपमा सूचिाको िक सम्बन्धी
ऐिमा यस सम्बन्धी केिी व्यवस्था रिे को पाइन्छ। िाल प्रस्ताहवत अपराध सं हितामा यस
सम्बन्धी हवस्तृत व्यवस्था गरे को दे क्तिन्छ। प्रस्तुत आले िमा वैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धमा केिी
अन्तराहटकय अभ्यास, िाम्रो मौजुदा व्यवस्था र अपराध सं हितामा रिेका प्रावधािको हववेचिा गिे
प्रयास गररएको छ।
२. अन्तराकहष्ट्रय अभ्यास
गोपनियता कायम राख्िे सम्बन्धी केिी अन्तराकहष्ट्रय व्यवस्थािरू यस प्रकार रिे का छि
1.

2.

3.

4.

Universal Declaration of Human Rights, 1948, Art. 12
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home
or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation...
Convention on the Rights of the Child, 1989, Art. 16
o No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her
privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her
honour and reputation.
o The child has the right to the protection or the law against such interference or
attacks.
Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child
Pornography, 2000, Art. 8
States parties shall adopt appropriate measures to protect the rights and interests of
child victims of the practices prohibited under the present protocol at all stages of
the criminal justice process, in particular by protecting, as appropriate, the privacy
and identity of child victims and taking measures in accordance with national law
to avoid the inappropriate dissemination of information that could lead to the
identification of child victims.
International Covenant on Civil and Political Rights, 1966
Art. 6
The responsiveness of judicial and administrative process to the needs of victims
should be facilitated by (d) taking measures to minimize inconvenience to victims,
protect their privacy, when necessary, and ensure their safety, as well as that of
their families and witnesses on their behalf, from intimidation and retaliation.
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5.

6.

7.

8.
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Art. 14
... The press and the public may be excluded from all or part of trial for reasons of
morals, public order or national security in a democratic society, or when the
interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly
necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity
would prejudice the interests of justice; but any judgment rendered in a criminal
case or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile
persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the
guardianship of children.
Rome Statute of the International Criminal Court, 1998
Art. 57 para. 3(c)
In addition to its other functions under this Statute, the Pri-Trial Chamber may,
where necessary, provide for the protection and privacy of victims and witnesses.
Art. 68 para. 1
The court shall take appropriate measures to protect the safety, physical and
psychological well-being, dignity and privacy of victims and witnesses.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women
and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational
Organized Crime, 2000, Art. 16
... each state party shall protect the privacy and identity of victims of trafficking in
persons, including, inter alia, by making legal proceedings relating to such
trafficking confidential.
Rules of procedures and Evidence of the International Criminal Court, 2000, Rule
87 para 3
o A Chamber may... hold a hearing, which shall be conducted in camera, to
determine whether to order measures to prevent the release to the public or press
and infromation agencies, of the identity or the location of a victim, a witness or
other person at risk on account of testimony given by a witness by ordering, inter
alia:
(a) that the name of the victim, witness or other person at risk on account of
testimony given by a witness or any information which could lead to his or her
identification, be expunged from the public records of the Chamber;
(d) that a pseudonym be used for a victim, a witness or other person at risk on
account of testimony given by a witness
United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Liberty, 1990, Art.
19
o All reports, including legal records, medical records and records of disciplinary
proceeding, and all other documents relating to the form, content and other details
of treatment, should be placed in a confidential individual file, which should be
kept up to date, accessible only to authorized persons.
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9.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice
( Beijing Rules), 1985, Art. 8
o The juvenile's right to privacy shall be respected at all stages in order to avoid
harm being caused to her or him by undue publicity or by the process of
labelling.
10. Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985, Art. 6
(d) Taking measures to minimize inconvenience to victims, protect their privacy, when
necessary, and ensure their safety, as well as that of their families and
witnesses on their behalf, from intimidation and retaliation.
11. Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System, 1997, Art. 49
o In accordance with the different law traditions, practices and legal framework,
direct contact should be avoided between the child victim and offender during the
process of investigation and prosecution as wel as during trial hearings as much as
possible. The identification of the child victim in the media should be prohibited,
where necessary to protect the privacy of the child.
12. United States Code Collection, Title 18, Chapter 223, section 3509, Child Victims'
and Witnesses' rights, subsection ( d ), Privacy Protection, clause (2)
All papers to be filed in court that disclose the name of or any other information
concerning a child shall be filed under seal without necessity of obtaining a court
order. The person who makes the filing shall submit to the clerk of the court(A) the complete paper to be kept under seal, and
(B) the paper with the portions of it that disclose the name of or other information
concerning a child redacted, to be placed in the public record…
13.1. Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime,
chapter x, art 26
Child victims and witnesses should have their privacy protected as a matter of primary
importance
13.2 Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime,
Chapter X, art 27
Information relating to a child's involvement in the justice process should be protected.
This can be achieved through maintaining confidentiality and restricting disclosure of
information that may lead to identification of a child who is a victim or witness in the
justice process.
13.3 Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime,
chapter x, art 28
Measures should be taken to protect children from undue exposure to the public by, for
example, excluding the public and the media from the courtroom during the child's
testimony, where permitted by national law
गोपनियता सम्बन्धी अनधकारलाई हवश्वव्यापी रुपमा अनत िै मित्व ददएको छ।
कनतपय दे शमा यसले सं वैधानिक मान्यता मार पाएको दे क्तिन्छ भिे कनतपय दे शिरूको
कािूिमा तथा त्यिाँको अदालतिरूले पनि सो अवधारणालाई बढी व्याख्या एवं व्यवक्तस्थत
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बिाएका छि। यिाँ वैयक्तिक गोपनियताको सं रक्षण सम्बन्धमा केिी दे शको अभ्यासको
वारे मा चचाक गररएको छ।
क) अमेररका
सि १959 मा People of the new York vs Brady को मुद्दामा एकजिा न्यूयोककको
वकील John Brady (उसका गलत कायकले गदाक Notorious Brady पनि भिेका नथए) ले
टे नलफोि कम्पनिको दुई जिा कमकचारीिरू र एकजिा सं चार हवशेषज्ञिरूको मद्दतबाट
न्यूयोककका केिी घरिरूमा टे नलफोिका कुरा सुन्ि उपकरण जााि गरी न्यूयोकक मिािगरका
टे नलफोििरू मध्ये एक लाि मित्वपूणक व्यक्ति र प्रनतष्ठािका टे नलफोििरूमा भएको छलफल
आफूले चािे को बित सुन्ि सक्िे व्यवस्था गरे का नथए। उिी त्यस्ता प्रनतष्ठाका अनधकारी
एवं व्यक्तिको वाताकको हवरुद्धको जािकारी अन्य सम्बद्ध पक्षलाई ददएर त्यसको बदलामा धि
नलन्थे। उिको क्तशकार िुिेिरूमा पेप्सीकोला कम्पिी र हिटल मायकस कम्पिी जस्ता
बिुराहष्ट्रय प्रनतष्ठाििरू पनि नथए। पनछ उिलाई न्यूयोकक पेिल ल (Newyork Penal Law)
को दफा 1432(6) अन्तगकत अिानधकृत रुपमा टे नलफोि वाताक सुिेको आधारमा २ वषक
कैद सजाय भयो।

1

ु
सं यि
राज्य अमेररकामा गोपनियताको अनधकार स्पट रुपमा सं हवधािमा व्यवस्था
िभए तापनि अमेररकी सं हवधािको चौथों सं शोधिमा थहपएको "अिुक्तचत िाितलासी र बरामदी
(unreasonable search and seizures) हवरुद्धको अनधकारको व्यवस्थाको सम्बन्धमा अमेररकी
अदालतले गरे को व्याख्याबाट िै त्यिाँ गोपनियताको अनधकारले व्यविाररक रुप पाएको िो।
Sackler vs. Sackler को मुद्दामा वादीले न्याहयक पृथकीकरणमा बसेकी श्रीमतीको घरमा
निजको अिुमनत बेगर लुकी प्रवेश गरे र अन्य व्यक्तिसँग उसकी श्रीमतीको यौिाचारको
तस्वीर क्तिचेर सोिी आधारमा जारी (adultery) मा सजाय गराउिे माग अदालत समक्ष गरे को
नथयो तर छु हिएर बसेकी स्वास्िीको घरमा उसको आमन्रण वा स्वीकृनत हविा प्रवेश गिुक िै
गोपनियताको अनधकारमा आघात पुर्याउिे गैर कािूिी कायक भएको िुँदा त्यस्तो गैर कािूिी
तररकाबाट ग्रिण गररएको प्रमाणलाई अदालतले ग्रिण गिक िनमल्िे ठिर्याएको नथयो।

2

Griswold vs. Connecticut (1965) को मुद्दामा महिला गभकवती िुिबाट रोक्िे साधि
(Contraceptives) को प्रयोग, त्यस्तो साधि हववाहित महिलासमेतलाई प्रयोग गिक सल्लाि
1
2

िेपालको सं वैधानिक कािूि कािूि अिुसन्धाि तथा हवकास फोरम (हिनाल), 2054, पृष्ठ िं. 182।
िेपालको सं वैधानिक कािूि कािूि अिुसन्धाि तथा हवकास फोरम (हिनाल), 2054, पृष्ठ िं. 183।
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ददिे कायकलाई पनि किेक्तक्टकल राज्यको कािूिले आपरानधक कायक घोहषत गरे कोमा सवोच्च
अदालतले त्यस्तो कािूिले हववाहित महिला समेतको गोपनियताको िक उल्लं घि गरे को भिी
असं वैधानिक ठिर गर्यो। त्यस्तै Eisenstadt vs. Baird (92 S. Ct. 1029(1972) को मुद्दामा
अहववाहित महिलालाई गभकवती िुिबाट रोक्ि साधिको नबिी हवतरण गिक रोक लगाउिे
कािूिले चौधौं सं शोधिको समाि सं रक्षणको प्रावधािको उल्लं घि गरे को भन्िे व्याख्या
गर्यो।

3

ि) बेलायत
ु
सं यि
अनधराज्यमा पनि गोपनियताको अनधकारलाई अनधकारको रुपमा मार िनलई
यस अनधकारमा आघात पािे कनतपय अवस्थामा फौजदारी अपराध िुिे दण्ािीय िुिे व्यवस्था
समेत

गररएको

पाइन्छ।

Entic vs. canington

को

मुद्दामा

1765

मा

बेलायती

न्यायाधीशलाई क्यामाेि (Lord Comden) ले गोपनियताको अनधकारको सम्बन्धमा कािूिको
दृहटकोण स्पट पादै भिेका नथए "कसै को व्यक्तिगत सम्पक्तत्तमा कसै ले गरे को घुसपैठ चािे
त्यो जनतसुकै सािो हकि ििोस त्यो अिनधकृत प्रवेश (Trespass) िुन्छ। कुिै पनि मानिसले
चािे मेरो स्वीकृनत हविा मेरो जग्गामा पाईला िाल्ि पाउदै ि र यदद िाल्छ भिे त्यसबाट कुिै
भौनतक िानि िभए तापनि त्यो व्यक्ति कािूिी कारबािीको भागी िुन्छ।

4

सि 1936 मा vavis vs. lisle को मुद्दामा जग्गा धिीको स्वीकृनत बेगर
अिुसन्धािको नसलनसलामा एउटा पररसर नभर प्रवेश गरे का २ जिा प्रिरी कमकचारीलाई
जग्गा धिीले तुरुन्त कम्पाण्ाबाट निस्कि अराउँदा िमािेकोले अदालतले अिनधकृत प्रवेशको
कसूरमा दक्तण्ात गरे को नथयो।
सि

1954

भन्दा

5

अगानाको

बेलायती

समाजमा

तत्काल

प्रचनलत

यौि

आचरणसम्बन्धी कािूिलाई नलएर असन्तोष दे क्तिएको िुँदा त्यस्तो कािूिको स्वरुपको बारे मा
राय ददिका लानग 1954 मा "Wolfendon Committee" गठि गररयो जसले सि 1957
मा प्रनतवेदि ददँदा समनलं गी यौिाचार, उमेर पुगेका स्त्री पुरुषबीचको हववािोत्तर सम्बन्ध र
वेश्या सम्पककका सम्बन्धमा, त्यस्ता सम्बन्धिरू यदद आवश्यक गोपनियताका साथ कायम
गररएका िुि भिे नतिलाई फौजदारी अपराध मान्ि ििुिे र वेश्यावृक्तत्तमा पनि जबसम्म
प्रकाक्तशत रुपमा समाजको िैनतक मूल्य र मान्यतामा आघात पािे गरी गररएको िुंदैि
तबसम्म त्यसलाई दण्ािीय मान्ि ििुिे राय ददयो। त्यिी आधारमा बेलायतमा घरनभर
3

1965-381 U.S. 479 http./www.law.umkc.edu/faculty/projects/frrials/can law/Griswold.html .

4

िेपालको सं वैधानिक कािूि, कािूि अिुसन्धाि तथा हवकास फोरम (हिनाल), 2054, पृष्ठ िं. 184।

5

िेपालको सं वैधानिक कािूि कािूि अिुसन्धाि तथा हवकास फोरम (हिनाल), 2054 पृष्ठ िं. 184।
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गररिे वेश्यावृक्तत्तलाई अपराध िबिाई सावकजनिक रुपमा ग्रिण गिक िोज्िे कामलाई भिे
अपराध घोहषत गदै "Street Offences Act, 1957" को निमाकण गररयो।

6

ग) भारत
भारतीय सं हवधािमा गोपनियताको िकलाई मौनलक िकको रुपमा रािेको छै ि।
मौनलक िकिरूमा व्यवस्था िभए पनि त्यिाँको सं हवधािको धारा 21 मा उल्लेक्तित
जीविको िक र वैयक्तिक स्वतन्रतामा आधाररत भएर सवोच्च अदालतले Kharak singh vs.
State of U.P.7 को मुद्दामा गोपनियता व्यक्तिको सम्मािपूणक जीवियापि गिे कुरासँग
सम्बक्तन्धत रिेको भन्िे व्याख्या गर्यो। त्यस्तै Govind vs. State of M.P.8 को मुद्दामा पनि
जीवि र वैयक्तिक स्वतन्रताको िक अन्तगकत गोपनियताको िक पनि अन्तनिकहित िुन्छ भिेर
व्याख्या गर्यो। यसरी िै R. Rajegopal vs. State of Tamilnadu9 को मुद्दामा पनि
गोपनियताको िक धारा २१ को िकसँग अप्रत्यक्ष रुपमा समाहित रिे को उल्ले ि गदै प्रत्येक
िागररकको आफ्िो घर, पररवार, हववाि, मातृत्व लगायतका निजी कुरामा उसको अिुमनत
बेगर प्रकाशि गिुक गोपनियताको िकको उल्लं घि िो भिी व्याख्या गर्यो। सि १९५४ मा
MP Sharma vs Satish Chandra को मुद्दा मा र सि १९६२ मा Kharak Singh vs State of
Uttar Pradesh को मुद्दामा भएका व्याख्याका अस्पटतालाई िटाउँदै गतवषक मारै भारतीय
सवोच्च अदालतले गोपनियताको अनधकारका सम्बन्धमा मित्वपूणक फैसला सुिाएको छ।
Indian Biometric identity scheme Aadhaar को हवषयलाई नलएर परे को मुद्दामा10 फैसला
सुिाउँदै अदालतले गोपनियताको अनधकार धारा २१ अन्तरगत मौनलक िकको रुपमा रिेको
जीविको अनधकारमा िै अन्तर निहित रिे को भिी व्याख्या गर्यो। यस मुद्दामा सवोच्च
अदालतले भिेको छः
"The right to privacy is protected as an intrinsic part of the right to life and
personal liberty under Article 21 and as a part of the freedoms guaranteed by Part III of
the Constitution."

6

िेपालको सं वैधानिक कािूि कािूि अिुसन्धाि तथा हवकास फोरम (हिनाल), 2054 पृष्ठ िं. 185।

7

AIR, 1963 SC. 1295.

8

AIR, 1975 SC. 1378.

9

AIR, 1995 SC. 264.

10

Justice K.S. Puttaswamy (Retd) vs Union of India, https://www.eff.org/deeplinks/2017/08/indias-supreme-courtupholds-right-privacy-fundamental-right-and-its-about-time.
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गोपनियताको अनधकार भारतमा हवगत ६० वषक दे क्ति सवोच्च अदालतकै व्याख्याका
आधारमा हवकनसत िुँदै आएको िो। तथापी हवनभन्ि कालिण्ामा गोपनियताको अनधकारका
हवषयमा न्यायाधीशिरू वीचमा असान्यजस्यपूणक व्याख्या िुँदै आएको भए पनि यो पनछल्लो
व्याख्याको िममा िौ सदस्यीय वृिद इजलासले सवकसम्मत रायका साथ यो व्याख्या अगाना
आएकोले भारतमा गोपनियताको अनधकार सं वैधानिक रुपमा स्थाहपत गिक यो फैसला
मित्वपूणक मानिएको छ।
३. िेपालमा गोपनियता सम्बन्धी मौजुदा व्यवस्था
िेपालमा यस अक्तघ पनि गोपनियता सम्बन्धमा सं वैधानिक र कािूिी व्यवस्था रिे का
पाइछि। ती व्यवस्थालाई दे िाय बमोक्तजम उल्ले ि गररएको छ।
क) सं वैधानिक व्यवस्था
िेपालमा सवकप्रथम िेपाल अनधराज्यको सं हवधाि, २०४७ मा यस सम्बन्धमा पहिलो
पटक स्पट सं वैधानिक व्यवस्था गररएको पाइन्छ। यसमा कुिै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास,
सम्पक्तत्त, नलित, पराचार वा सूचिाको गोपनियता कािूिद्वारा तोहकएको अवस्थामा बािेक
अिनतिम्य िुिेछ11 भन्िे प्रावधाि राक्तिएको नथयो। िेपालको अन्तररम सं हवधाि, २०६३ मा
कुिै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पक्तत्त, नलित, त्याङ्क, पराचार, चररर सम्बन्धी कुरारूको
गोपिीयता कािूिद्वारा तोहकएको अवस्थामा बािेक अिनतिम्य िुिेछ12 भन्िे व्यवस्था गररयो।
वतकमाि सं हवधािमा कुिै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पक्तत्त, नलित, त्यांक, पराचार र
चररर सम्बन्धी हवषयको गोपिीयता कािूि बमोक्तजम बािे क अिनतिम्य िुिे13 व्यवस्था
गररएको छ।

11
12
13

िेपाल अनधराज्यको सं हवधाि, २०४७ को धारा २२।
िेपालको अन्तररम सं हवधाि, २०६३, धारा २८।

िेपालको सं हवधाि, धारा २८।
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ि) कािूिी व्यवस्था
गोपनियता सम्बन्धमा िेपालमा दे िायका कािूिी व्यवस्था रिे का पाइन्छि।


प्रमाण ऐि 2031
गोपनियता

सम्बन्धमा

प्रमाण

ऐि,

2031

मा

दे िायको

कायकहवनधगत

व्यवस्थािरू गररएको दे क्तिन्छ 

पक्षको आमाबाबु इत्याददलाई गवािददि कर िलाग्िे,14



लोग्िे स्वास्िीका बीचको कुरा प्रकट गिक ििुिे,15



न्यायाधीशको िै नसयतले गरे को कुिै कायक प्रकट गिक कर िलाग्िे,16



सरकारी कायाकलयमा रिे को अप्रकाक्तशत सरकारी नलितका कुरा प्रकट गिक ििुि,े 17



सरकारी कमकचारीलाई प्राप्त भएको जािकारी प्रकट गिक कर िलाग्िे,18



प्रिरी कमकचारीलाई अपराध घटे को कुराको जािकारीको स्रोत प्रकट गिक कर
िलाग्िे,19



कािूि व्यवसायीले आफ्िो पक्षले ददएको जािकारी प्रकट गिक ििुिे,20



कुिै व्यक्ति र निजको व्यावसाहयक कािूिी सल्लािकारको बीचमा भएको कुरा
प्रकट गिक पक्षलाई कर िलाग्िे।



21

सूचिाको िक सम्बन्धी ऐि, 2064
यो ऐिले राज्यका काम कारबािी लोकताक्तन्रक पद्दनत अिुरुप िुल्ला र
पारदशी बिाई िागररक प्रनत जवाफदे िी र क्तजम्मेवार बिाउि सावकजनिक निकायमा
रिेको सावकजनिक मित्वको सूचिामा आम िागररकको पिुँचलाई सरल र सिज
बिाउिलाई व्यवस्था भएको दे क्तिन्छ। केिी मित्वपूणक सं वेदिशील कुरािरू सूचिाको

14
15
16
17
18
19
20
21

प्रमाण ऐि, 2031 दफा ४०।

ऐजि‚ दफा ४१।

ऐजि‚ दफा ४२।

ऐजि‚ दफा ४३।

ऐजि‚ दफा ४४।

ऐजि‚ दफा ४४(क)।
ऐजि‚ दफा ४५।

ऐजि‚ दफा ४६।
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िक मार िभएर गोपनियताको िक अन्तगकत पनि पदकछि सो िकिरूलाई दे िायबमोक्तजम
यस ऐिमा मान्यता ददएको दे क्तिन्छ 

िेपालको सावकभौमसत्ता, अिण्ाता, राहष्ट्रय सुरक्षा, सावकजनिक शाक्तन्त सुव्यवस्था वा
अन्तराकहष्ट्रय सम्बन्धमा गम्भीर िलल पािे ।

22



अपराधको अिुसन्धाि, तिहककात तथा अनभयोजिमा प्रत्यक्ष असर पािे ।



आनथकक, व्यापाररक तथा मौदरक हित वा बौहद्धक सम्पक्तत्तको सं रक्षण वा बैं हकङ्ग वा
व्यापाररक गोपनियतामा गम्भीर आघात पािे ।

23

24



हवनभन्ि जातजाती वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा िलल पािे।



व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तिको जीउ, ज्याि, सम्पक्तत्त, स्वास््य वा सुरक्षामा ितरा
पुर्याउिे।



25

26

...सूचिा ददिे सूचिादाताको पहिचाि गोप्य राख्िु सूचिा प्राप्तकताकको कतकव्य िुिेछ।
27



क्तजल्ला अदालत नियमावली, 2052, नियम 46 (ि)
बालबानलका, जबरजस्ती करणी, जीउ मास्िे बेच्िे, िाता कायम, सम्बन्ध
हवच्छे द सम्बन्धी मुद्दा वा िुला इजलासबाट िेिे भिी आदे श गरे का अन्य मुद्दाको
ु ाइ बन्द इजलासमा िुिेछ।
सुिव



28

हवशेष प्रकृनतका मुद्दािरूको कारबािीमा पक्षिरूको गोपनियता कायम राख्िे सम्बन्धी
कायकहवनध निदे क्तशका, 2064
सवोच्च अदालतबाट जारी भएको यस निदे क्तशकामा मुद्दाका पक्षको िाम, थर
आदद गोप्य रािी सांकेनतक िाम ददिे व्यवस्था गररएको छ।



िक्तजरिरू
यिाँ गोपनियता सम्बन्धमा िेपालको सवोच्च अदालतबाट प्रनतपाददत िक्तजरको
वारे मा उल्लेि गिे जमको गररएको छ।

22
23
24
25
26
27
28

सूचिाको िक सम्बन्धी ऐि, 2064, दफा 3(3)(क)।

ऐजि‚ दफा 3(3)(ि)।
ऐजि‚ दफा 3(3)(ग)।

ऐजि‚ दफा 3(3)(घ)।

ऐजि‚ दफा 3(3)(ङ)।
ऐजि‚ दफा 29(2)।

क्तजल्ला अदालत नियमावली, 2052, 46 (ि)।
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योिी तथा पाठे घरको परीक्षण पनि प्रमाण ऐि, 2031 को दफा 3 ले सम्बद्ध
प्रमाण िै िुन्छ। तर कुिै प्रमाण सम्बद्ध प्रमाण िै िो भन्दै मा त्यस्तो प्रमाण बुझ्दा
तत्काल िैनतक मान्यतामा समेत िलल पुग्ि जािे अवस्थाको छ भिे त्यस्तो प्रमाण
बुझ्दा तत्काल बुक्तझरिि श्रे यकर ििुिे स्पट व्यवस्था छ।



29

धारा २२ को गोपनियताको िकको व्यवस्थाबाट व्यक्तिको निजी जीउ अङ्गको
गोपनियतामा अनतिमण गिै िपाइिे, गरी गोपनियतामा अनतिमण गिक िपाइिे, गरी
गोपनियताको िकको (Right to privacy) स्पट व्यवस्था भएबाट अदालतकै आदे श
भए पनि यदद शरीरको त्यस्तो गोप्य अङ्ग निजको मन्जुरी बेगर जाँच गिक लगाइन्छ
भिे त्यसबाट व्यक्तिको सो गोपनियताको िकबाट निजलाई बक्तित गिुक सरि िै िुिे
स्पट दे क्तिि आउछ। सो व्यक्तिका लानग अदालतले जाँच गराउिु र अरु कसै बाट
अनतिमण गिुम
क ा सहि मािेमा कुिै िास अन्तर िुि पनि सक्दै ि। यसथक निवेददका
अन्नपूणक राणाको योिी तथा पाठे घरको गाइिोक्लोक्तजटबाट परीक्षण गराउिे भिी
भएको आदे श िेपाल अनधराज्यको सं हवधाि, २०४७ को धारा २२ द्वारा प्रदत्त
गोपिीयताको अिनतिम्यको िकको उपेक्षा गरे सरि भई सोको हवपरीत िुि जािे।
शरीरको गुप्त अं ग सम्बन्धी व्यक्तिको मञ्जुरीबेगर जाँच गिक अदालतको आदे शबाटै
पनि लगाइन्छ भिे त्यसबाट व्यक्तिको गोपनियताको िकबाट बक्तञ्चत गिुक सरि िुि
जान्छ।



30

व्यक्ति वा िागररकका अत्यन्त निजी सूचिािरू कुिै िास कािूिी प्रयोजिको लानग
िुल्ला गिुक पिे भएमा बािेक िुल्ला गिक लगाइयो भिे अिावश्यक रुपमा व्यक्ति
वा िागररकिरू प्रनतरक्षाको पक्तततमा पुग्छ र पूणक आत्माहवश्वासका साथमा आफूले
चािेको काम गिक िसक्िे अवस्थामा पुग्ि सक्िे।



गोपनियताको अनधकारको व्यवस्था अन्तगकत व्यक्तिको गोपनियता र निजको गोप्य
सूचिािरू समेत सं रक्तक्षत िुिे दे क्तिन्छ। व्यक्तिका त्याङ्क र चररर जस्ता व्यक्तिगत
पररचयात्मक हववरण र निज सम्बद्ध अन्य सूचिािरूको गोप्यताको सं रक्षण ििुिे िो
भिे गोपनियताको िक अत्यन्त सं कुक्तचत भै आफ्िो उद्देश्य िानसल गिक िसक्िे।

29
30

अन्िपूणक राणा हव. गोरि सम्शेर ज.व.रा. समेत, िे.का.प. २०५५, अंक ८, नि.िं. ६५८८, पृष्ठ ४७६।

अन्िपूणक राणा हव. गोरि सम्शेर ज.व.रा. समेत, िे.का.प. २०५५ अंक ८, नि.िं. 6588, पृष्ठ ४७७।
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गोपनियताको अनधकार भिेको फौजदारी कािूिको प्रयोगको हवषयमा मारै नसनमत
िभई दे वािी कािूिको कायाकन्वयिको सन्दभकमा पनि सम्बद्ध िुि आउिे दे क्तिन्छ।
एच.आई.भी. सं िनमत भएको कारणले औषधी उपचारको लानग िचक वा अं श वा
क्षनतपूनतक माग गरी मुद्दा ददएको रिेछ भिे त्यस्तो अवस्थाको सूचिालाई पनि निवाकध
रुपमा प्रवाहित िुि ददि सहकदै ि कम्तीमा सान्दनभकक अं शलाई वाक्तञ्छत िदसम्म
सं रक्षण ददिु पिे िुन्छ। त्यसै ले न्याहयक उपचारको िममा गोपनियताको िक
मूलत न्याहयक प्रहियालाई कसरी स्वच्छ, भेदभाव रहित र न्यायका याचकिरूप्रनत
मैरीपूणक बिाउिे भन्िे हिसाबले िेि कु पिे। पीनातको सूचिािरू गोपनिय राख्ि
सकेमा वा सोको प्रत्याभूनत ददि िसकेका िुिाले िै समाजमा घहटत अपरानधक
घटिािरू सबै उजूरीको रुपमा दताक िुि िसकेको पाइन्छ।



31

कुिै पनि व्यक्ति फौजदारी कसूरमा हिरासतमा वा थुिामा रिेको अवस्थामा अरु
व्यक्तिको भन्दा निजको वैयक्तिक स्वतन्रता केिी िदसम्म नियक्तन्रय िुि जािे िुँदा
वैयक्तिक स्वतन्रतालाई असीनमत, अनियक्तन्रत, पूणक र निरपेक्ष िकको रुपमा ग्रिण
गिक नमल्िे ििुिे।



32

ँ आएमा
कुिै पनरकामा प्रकाक्तशत सामग्रीले कसै को माि प्रनतष्ठा र ख्यानतमा आच
सोको उक्तचत क्षनतपूनतक नतिुक बुझाउिु पिे िै िुन्छ। परपनरका अनत सं वेदिशील
व्यवसाय िो। यसले जिताको सुसूक्तचत िुिे अनधकारलाई सुनिक्तित गदकछ।
जिताको यो अनधकार कुक्तण्ठत ििोस भन्िे अनभप्रयबाट व्यवसायलाई सं हवधाि र
कािूिले सजगताका साथ सुरक्तक्षत गरे को छ। तर यो अनधकारको प्रयोग गदाक
अिावश्यक

तवरबाट

आफ्िो

व्यक्तिगत

फाइदाको

आत्मसन्तुहटका लानग कसै को माि मदकि गिक ििुिे।


लानग

वा

बदला

नलि

33

गोपनियताको िक व्यक्तिको नितान्त गोप्य र िैसनगकक अनधकार िो। व्यक्तिको
निजी काम, कारबािी र गनतहवनधिरूमा अिावश्यक रुपमा सरकार तथा तेस्रो
पक्षबाट िस्तक्षेप ििुिे प्रत्याभूनत आधुनिक युगको गोपनियताको िकको मुख्य
उद्देश्य र हवषय िो। गोपनियता कुिै पनि व्यक्तिको एक्लै रिि पाउिे अनधकार
िो। अथाकत Right to be let alone भन्िेसँग सम्बक्तन्धत छ। कुिै पनि व्यक्तिको
जीविमा सरकार तथा अन्यपक्षबाट िुिे िस्तक्षेपलाई यसले पूणत
क िकािे ।

31
32
33

सपिा प्रधाि मल्ल हव. िेपाल सरकार समेत, िे.का.प. २०६४ अंक ९, पृष्ठ १२०९।

अपूणक िनतवाा समेत हव. िेपाल सरकार समेत, िे.का.प. २०७३ अंक ४, पृष्ठ ६७९।

अनधविा श्रीकृष्ण सुवद
े ी हव. िेपाल सरकार समेत, िे.का.प. २०७३, अंक ९, पृष्ठ १६६३।
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सं कटकालीि अवस्थामा परर वा राहष्ट्रय सुरक्षाको कारणले िबर आदाि प्रदािमा
रोक लगाउिु पिे भएमा वा त्यस्तो िबर आदाि प्रदाि गिे निकायमा वा प्रणालीमा
नियन्रण गिुक पिे भएमा मार त्यस्तो निक्तित प्रहियाको अधीिमा रहि अनधकार
प्रयोग गिक सहकन्छ। कल नाटे ल ररपोटक र एस.एम.एस. नलिे र िेि क नमल्िे गिक
सहकदै ि अपराध अिुसन्धािको िाममा शंहकत व्यक्तिको गनतहवनध िेिे िाममा
सबैको गनतहवनध र गोपनियता उदाङ्गो बिाउिु पनि िुदैि। त्यसकारण अिानधकृत
रुपमा नलइएको उि कल फोि तथा एस.एम.एस. नाटे ल सदै ब सुरक्षा निकायले
राक्ति रििु अिुपयुि र गैर कािूिी दे क्तिि आउिे। कायकपानलका स्वयंम पनि
कािूिको अधीिमा मारै कायक गिक सक्िे िुिाले सूचिामा अनियक्तन्रत पिुँच
कायकपानलकाको हवशेषानधकार िुि िसक्िे।
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सम्पक्तत्त आयोगमा राष्ट्रसेवकले आफ्िो मार िोइि, आफ्िा पररवारसमेतका िातामा
हवनभन्न िै नसयतबाट आजकि भई आएको सम्पक्तत्त, सावकजनिक ओिदामा बसेका
ृ र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पक्तत्तको हववरण समेत बुझाएको िुँदा
व्यक्तिको पैतक
त्यस्ता सम्पक्तत्त जो कोिीको चासो र सरोकारको हवषय िुि सक्दै ि। सावकजनिक
ओिदामा रिेको व्यक्ति वा पदानधकारीले आफ्िा पररवारका सदस्यका िाममा रिे को
सम्पक्तत्तको हववरण सरकारलाई हवश्वास गरे र ददएको िो, सावकजनिक गराई माग्िलाई
िोइि। त्यस्तो हववरण सावकजनिक गदाक व्यक्तिको सम्पक्तत्त मानथको गोपनियताको
मौनलक िकमा गम्भीर असर पिक जािे िुन्छ।

35

४. अपराध सं हितामा यस सम्बन्धी व्यवस्था
सं वत २०७५ साल भार १ गतेबाट लागू िुिे अपराध सं हितामा वैयक्तिक गोपनियता
सम्बन्धमा दे िायको व्यवस्था गररएको पाइन्छ क) अकाकको कुरा सुन्ि वा ध्विी अङ्कलि गिक ििुि36
े
यसमा व्यक्तिगत रूपमा गररएका कुरािरू गोपिीयताका हवषयवस्तु िुि त्यसरी कुरा
गिे व्यक्तिले त्यस्तो कुरा र सोको भाव अरू कसै ले थािा िपाओस र कुराकािी गिे

34
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बाबुराम अयाकल समेत हव. िेपाल सरकार समेत, िे.का.प. २०७४, अंक १, पृष्ठ २६।

लुमानसं ि हवश्वकमाक समेत हव. िेपाल सरकार समेत, िे.का.प. 2063, अंक 5 नि.िं. 7696।
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व्यक्तििरू बीचमा िै सीनमत रिोस भन्िे इच्छा रािेको िुन्छ। त्यस्तो कुरा याक्तन्रक
उपकरण प्रयोग गरे र सुन्िे वा त्यस्तो कुराको ध्वनिअङ्कि गिे कायक गरे मा त्यस्तो कुरा
सावकजनिक िुन्छि र अरू व्यक्तिले थािा पाउि सिछि। यसबाट त्यसरी कुरा गिे
व्यक्तिको व्यक्तिगत कुरा, इच्छा, भाव अरूले थािा पाउँछि। व्यापाररक कुरा, सुि दु ि,
िुक्तशयाली वा िषक, हवस्मात, वेदिाका भाविरू सावकजनिक िुन्छि। त्यस्ता कुरा अरूले थािा
पाउँदा त्यसरी कुरा गिे व्यक्तिले लज्जाबोध वा अपमािबोध गिक सिछ। तसथक, नितान्त
व्यक्तिगत र अन्तरङ्गका कुरािरूको गोपनियता कायम रिोस र व्यक्तििरूले आफ्िो आफ्िो
जीवि िुनसयाली साथ जीउि पाऊि भन्िे यसमा उद्देश्य रिेको दे क्तिन्छ भिे अनधकार प्राप्त
अनधकारीको अिुमनतले वा त्यसरी कुरा गिे व्यक्तििरूको मञ्जुरीले त्यस्तो कुरा, त्यसरी
सुन्िे वा त्यस्तो कुराको ध्विी अङ्कि गरे मा त्यस्तो कायक कसूर िुदैि। व्यक्तिगत कुराकािी
भए पनि निक्तित अवस्थामा र निक्तित व्यक्तिले गरे का कुरा सुन्ि वा त्यस्तो कुराको
ध्वनिअङ्कि गिक सहकन्छ। िासगरी, कुिै कसूरमा सं लग्ि भएको वा िुि सक्िे व्यक्तिले
गरे को कुराकािी अनधकारप्राप्त अनधकारीको अिुमनत नलई सुन्ि वा ध्वनिअङ्कि गिक सहकन्छ।
यसबाट, अपराधको अिुसन्धाि भई कसूरदारलाई सजाय िुिे िुिाले सावकजनिक हित तथा
ँ ै ि।
समाजमा शाक्तन्त िुिे िुँदा यस अवस्थालाई कसूर मानिद
सावकजनिक रूपमा गररएको भाषण वा विव्य पनि सुन्ि वा ध्वनिअङ्कि गिक
सहकन्छ। सावकजनिक रूपमा गररएको भाषणमा व्यक्तिगत कुरािरू ििुिे र भए पनि
सावकजनिक रूपमा अनभव्यि गदाक ती व्यक्तिगत िरििे िुिाले त्यसरी सुन्दा वा ध्वनिअङ्कि
गदाक कसूर िुँदैि। यस दफामा पररभाहषत भएको कसूर भएमा कसूरदारले तीि वषकसम्म कैद
वा तीस िजार रुपैयाँसम्म जररवािा वा दुबै सजाय िुिे व्यवस्था गररएको दे क्तिन्छ।
ि) गोप्य कुरा प्रकट गिक ििुि37
े
यसमा व्यावसाहयक काम गिे व्यक्तिसँग आफ्िो कामको नसलनसलामा कुिै व्यक्तिले
भिेको कुरा त्यस्तो व्यावसाहयक काम गिे व्यक्तिले गोपनियता कायम राख्िु पदकछ।
कुिै िास हवषयको परामशक ददिे, प्रनतनिनधत्व गिे वा िास प्रकारको प्राहवनधक काम
गिे हवज्ञ व्यावसाहयक काम गिे व्यक्तिलाई परामशक नलिे कुरािरू नितान्त व्यक्तिगत वा
व्यावसाहयक िुि सक्दछ। त्यस्ता कुराको परामशक नलिे व्यक्तिले प्रकट गरे मा त्यस्तो कुरा
गिे व्यक्तिको गोपनियता भङ्ग िुिे वा अन्य िानि िोक्सािी सििुपिे िुि सक्दछ। तसथक सो
कायकलाई निरुत्सािि गिक र सजाय गिक यो कसूरको व्यवस्था गररएको दे क्तिन्छ।
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कािूिले सो कुरा प्रकट गिक बाध्य गराएकोमा र त्यस्तो कुरा प्रकट गिक त्यस्तो
व्यक्तिले अिुमनत ददएको अवस्थामा कसूर मानिदै ि भिे सो बािेक अन्य अवस्थामा उल्लेक्तित
कसूर गिे व्यक्तिलाई एक वषकसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररवािा वा दुबै सजाय
िुिे गरे को दे क्तिन्छ।
ग) अिुमनत नबिा कुिै व्यक्तिको तस्वीर क्तिच्ि वा तस्वीरको स्वरुप हवगािक ििुिे

38

यसमा कुिै व्यक्तिको अिुमनत िनलई निजको तक्तस्बर क्तिच्िे र तक्तस्बर नबगािक,
स्वरुप पररवतकि गिे कायकलाई कसूर मानिएको छ।
प्रत्येक

व्यक्तिको

शरीर

अिनतिम्य

िुन्छ।

यसका

अनतररि,

गोपनियताको

दृहटकोणले व्यक्तिको तस्बीर अत्यन्त मित्वपूणक र निजत्व रिेको िुन्छ। व्यक्तिको मञ्जूरी
िनलई तस्बीर क्तिच्िे कायकलाई कसूर मानिएको िो। एक व्यक्तिको तस्बीर र अको
व्यक्तिको तस्बीर सँगै राक्ति वा स्वरुप नबगािे गरी तस्बीर बिाउिे कायकलाई व्यक्तिको
बदिाम गिे, अपमाि गिे जस्ता कायक िुँदा त्यस्तो कायकलाई कसूर मानिएको छ भिे कसै को
अिुमनतले तस्बीर क्तिच्दा वा कुिै सावकजनिक स्थािको तस्बीर क्तिच्दा सो स्थािमा रिेको कुिै
व्यक्तिको समेत तस्बीर क्तिक्तचि आएमा यो दफाले कसूर मानिदै ि। यसमा उल्लेक्तित कसूर
गिे गराउिे व्यक्तिलाई एक वषकसम्म कैद र दश िजार रुपैयाँसम्म जररवािा वा दुबै सजाय
िुिे व्यवस्था गररएको दे क्तिन्छ।
एउटा व्यक्तिको तस्बीरको एक भाग र अको व्यक्तिको तस्बीरको अको भागसँग
नमलाई अको तस्बीर बिाउिे कायक वा हवकृत रुपको तस्बीर बिाउिे वा प्रकाशि गिक िुदैि
सो गरे मा वा गराएमा दुई वषकसम्म कैद वा बीस िजार रुपैयाँसम्म जररवािा वा दुबै सजाय
िुि सक्िे व्यवस्था छ।
घ) अिुमनत नबिा एकको तस्बीर अरुलाई ददि वा नबिी गिक ििुि39
े
यस दफामा कुिै पनि व्यक्तिको अिुमनत िनलई निजको तक्तस्बर अरूलाई ददिे, नबिी
गिे, निजलाई क्तझझाउिे, दु ि िै रािी ददिे, सताउिे, निजबाट अिुक्तचत फाइदा नलिे वा सो
तस्बीरबाट व्यापाररक प्रयोग गरी फाइदा नलिे नियतले निजको तस्बीर प्रकाशि गिे,
प्रचारप्रसार गिे वा िररद नबिी गिे कायकलाई कसूरको रुपमा नलएको दे क्तिन्छ। यस
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दफाबमोक्तजम उक्तल्लक्तित कसूर गरे गराएमा कसूर गिक गराउिेलाई तीि वषकसम्म कैद वा
तीस िजार रुपैयाँसम्म जररवािा वा दुबै सजाय िुिे व्यवस्था दे क्तिन्छ।
ङ) क्तचठ्ठी िोल्ि वा टे नलफोिमा गरे को कुरा सुन्ि ििुि40
े
यसमा व्यक्तिगत क्तचठी वा टे नलफोिमा भएका कुरा मानिसका व्यक्तिगत निजी
जीवि तथा गोपनियताका कुराको रुपमा नलएको छ। मानिसका निजी सुि दु िका कुरािरू,
वैयक्तिक भाविािरू वा व्यापाररक कुरािरू उल्लेि िुि सक्दछि। व्यक्तिगत क्तचठी िोल्दा
वा टे नलफोिमा भएका कुरािरू सुन्दा वा ध्विी अङ्कि गदाक त्यस्ता कुरािरू सावकजनिक िुन्छि
र व्यक्तिले लज्जाबोध गिक वा अपमाि भएको मिसुस गिक वा व्यापाररक गोपनियता भङ्ग भई
व्यापक व्यापाररक घाटा िुि सक्दछ। यसका अनतररि यस्ता कुरािरू सावकजनिक गदाक
व्यक्तिले कुिै हकनसमको गम्भीर िानि िोक्सािी, लज्जाबोध समेत व्यिोिुक पिे िुि सक्दछ।
सो िुि िददिे उद्देश्यले कसूर र सजायको व्यवस्था समेत गरे को दे क्तिन्छ भिे अनधकार प्राप्त
अनधकारीको अिुमनत नलएर वा सम्बक्तन्धत व्यक्तिको अिुमनत नलएर त्यस्तो क्तचठ्ठी िोल्दा वा
व्यक्तििरू बीच भएको टे नलफोि कुराकािी वा याक्तन्रक उपकरणको प्रयोग गरे र बीचमा
भएको कुरा सुन्दा वा ध्विी अङ्कि गदाक कसूर िुदैि।
िास गरी कुिै कसूरको अिुसन्धाि गदाक वा कुिै कसूरमा सं लग्ि छ भन्िे शङ्का
भएको व्यक्तिले लेिेको क्तचठी िोल्ि वा त्यस्तो व्यक्तििरूबीच भएको टे नलफोि कुराकािी
सुन्ि अिुसन्धाि गिक व्यक्ति वा निकायलाई अपराध अिुसन्धािको लानग आवश्यक िुि
सक्छ। यस अवस्थामा अनधकार प्राप्त अनधकारीको अिुमनत नलएर त्यस्तो कायक गदाक यस
दफाबमोक्तजमको कसूर िुँदैि।
यसमा उल्लेक्तित कसूर गिेलाई दुई वषकसम्म कैद वा बीस िजार रुपैयाँसम्म
जररवािा वा दुबै सजाय िुिे व्यवस्था गररएको दे क्तिन्छ।
च) हवद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनियता भङ्ग गिक ििुि41
े
यसमा हवद्युतीय माध्यममा रिे को वा प्रवाि िुि सक्िे सूचिा, जािकारी, पराचार
अिनधकृत रूपमा प्राप्त गिे, सोको गोपिीयता भङ्ग गिे वा अिनधकृत रूपमा कसै लाई
िस्तान्तरण गिे, गराउिे कायकलाई कसूर मानिएको छ।

उदािरणका लानग, कसै को

कम्प्युटरमा रिेको सूचिा वा इमेल वा इमेलमा रिे को कुिै व्यिोरा त्यस्तो सूचिा वा इमेल
लेख्िे वा प्राप्त गिे व्यक्तिको सिमनत िनलई वा जािकारी बेगर प्राप्त गिे कायक वा दुरुपयोग
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गिे कायकलाई गोपनियता भङ्ग गिे कसूर गरे को मानिन्छ। यसमा उल्लेक्तित कसूर गिे वा
गराउिे व्यक्तिलाई दुई वषकसम्म कैद वा बीस िजार रुपैयाँसम्म जररवािा वा दुबै सजाय िुिे
व्यवस्था गररएको दे क्तिन्छ।
छ) छलकपटपूणक टे नलफोि वा सन्दे श प्रवाि गिक ििुि42
े
यसमा छलकपटपूणक टे नलफोि गिे वा गराउिे कायकलाई कसूर मानिएको छ।
सिार क्षेरको हवकाससँगै यस क्षेरमा दे क्तिएका हवकृनतलाई नियन्रण गिे उद्देश्यले यो दफा
हवपरीतको कामलाई कसूरको रूपमा पररभाषा गररएको दे क्तिन्छ। छलकपटपूणक टे नलफोि
गरी व्यक्तिलाई िै राि बिाउिे, ार, रास र धम्की ददिे काम पनछल्लो समयमा िाम्रो समाजमा
व्यापक बृहद्ध भइरिे को सन्दभकमा यस्तो कामलाई नियन्रण गिक आवश्यक दे क्तिएकोले यो
व्यवस्था राक्तिएको िो।
यसमा छलकपटपूणक भन्िाले साँचो रूपमा वा इमान्दारीपूवक
क
वा असल नियतले
टे नलफोि िगिे, आफ्िो िाम, थर, वति, पेशा, व्यवसाय गलत भन्िे कायकलाई जिाउँछ।
दूहषत नियतले टे नलफोि गदाक छलकपटपूणक टे नलफोि गररएको िुन्छ। टे नलफोि गिेले
आफ्िो पररचय ददएर वा िददएर कुिै व्यक्तिलाई छल्िे, दु ि ददिे, धोका ददिे, िै राि पािे,
गलत सूचिा ददिे वा सताउिे उद्देश्यले गररएको टे नलफोि छलकपटपूणक टे नलफोि गिे कायक
िो। यो काम कसै लाई धोका ददिे, दु ि ददिे र इमान्दारी हवरुद्धको कसूर िुिाले सो
गिेलाई दुई वषकसम्म कैद वा बीस िजार रुपैयाँसम्म जररवािा वा दुबै सजाय िुिे व्यवस्था
गररएको दे क्तिन्छ।
ज) िै राि पािे बद्ियदले क्तचठीपर लेख्ि ििुि43
े
यसमा

क्तचठीपर, कुिै

नलित,

कागजातबाट

कसै लाई

धम्की

ददिे,

सताउिे,

क्तजस्काउिे वा अिुक्तचत व्यविार गिे कायकलाई कसूर मानिएको छ। नलित भन्िाले कुिै
कुरा लेक्तिएको कुरा जिाउिे वा दे क्तििे कागजलाई जिाउि िोक्तजएको छ। कुिै कुरा
नलिेददिे गरी गररएको नलितलाई यसमा जिाउि िोक्तजएको िोइि। यस दफाबमोक्तजमको
कसूर िुिको लानग क्तचठीपर वा कुिै नलित लेख्िे वा हवद्युतीय माध्यम प्रयोग गिे व्यक्तिले
कसै लाई ाररास वा दुःि वा िै रािी ददिे, अपमाि वा बेइज्जत गिे नियतले गरे को िुि ु पिे
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सो गरे मा सो कसूर गिे वा गराउिे व्यक्तिलाई एक वषकसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म
जररवािा वा दुबै सजाय िुिे व्यवस्था गरे को दे क्तिन्छ।
झ) अरुको शरीर िाितलासी गिक ििुि44
े
यसमा प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्र मािव भएकोले निजको शरीर पनि स्वतन्र र
अिनतिम्य रिेको मानिन्छ। स्वतन्र रूपमा जीउिको लानग कसै ले पनि निजको शरीरमा
कसै ले िस्तक्षेप गिक िसक्िे व्यवस्था छ। अथाकत, निजको शरीर छु िे, स्पशक गिे कायक गिुक
कािूिी दृहटकोणबाट उक्तचत िुँदैि। तसथक, व्यक्तिको शरीर वा जीउ अिनतिम्य िुन्छ।
िाितलासी गिे कायकले व्यक्तिको स्वतन्रता उपर िस्तक्षेप गिे भएकोले यस कायकलाई
कसूर मानिएको छ भिे कसूरमा सं लग्ि रिे को, शं का भएको वा कसूरको अिुसन्धािको
नसलनसलामा िाितलासी गररदा त्यस्तो कसूरको अिुसन्धाि गिे वा गररिे, िाितलासी
गदाकको बित सुरक्षाको काममा िहटएको व्यक्तिले सुरक्षाका लानग िाितलासी गदाक वा
सुरक्षाको काम गिक कािूि बमोक्तजम इजाजतपर प्राप्त व्यक्तिलाई जिाउँछ। राज्यमा सुरक्षा
कायम गिुक राज्यको प्रमुि काम भएको र सुरक्षा सावकजनिक हितको हवषय पनि भएकोले
सुरक्षाको प्रयोजिको लानग िहटएको व्यक्तिले कुिै पनि व्यक्तिको शरीर, सवारीसाधि वा
निक्तज प्रयोगका बस्तु िाितलासी गदाक यस दफा बमोक्तजमको कसूर िुदैि। यसमा उक्तल्लक्तित
कसूर गिे गराउिे व्यक्तिलाई एक वषकसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररवािा वा दुबै
सजाय िुिे व्यवस्था गरे को छ।
ञ) अरुको आवासमा अिनधकृत प्रवेश गिक ििुि45
े
यसमा कुिै व्यक्तिको घरमा निजको स्वीकृती हविा प्रवेश गिे, निजको वा निजको
पररवारको गोप्यता भङ्ग गिे वा त्यस्तो घरको िाितलासी गिे गराउिे कायकलाई कसूर
मानिएको छ। यसमा घर शब्दले कुिै पनि व्यक्ति बसोबास गरे को घर, निवास, आवास,
कोठा, रात नबताउिे गरी बसेको िोटे ल कोठा, क्तशहवर र पाललाई समेत जिाउँछ।
व्यक्तिको घर उसका लानग सबैभन्दा पहवर र गोप्य स्थाि िो। घरमा व्यक्ति
आफ्िो इच्छािुरूप बस्ि, सुत्ि, हवश्राम गिक र अरू काम गिक सिछ। घर व्यक्तिको सबै
भन्दा बढी गोप्य स्थाि पनि िो। तसथक घरको पहवरतालाई उल्लङ्घि गररिु िुँदैि तर कािूि
बमोक्तजम अनधकार प्राप्त अनधकारी वा निजको आदे शले कुिै पनि व्यक्तिको घरमा निजको
स्वीकृतीले प्रवेश गरे मा, निजको वा निजको पररवारको गोप्यता भङ्ग गरे को मानिदै ि, त्यस्तो
44
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यससम्बन्धी व्यवस्था

घरको

िाितलासी

गरे मा

अपराध

अिुसन्धािसँग

सम्बक्तन्धत

कायक भएमा

यस
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दफा

बमोक्तजमको कसूर िुँदैि। यसमा उल्लेक्तित कसूर गिे व्यक्तिलाई तीि वषकसम्म कैद वा तीस
िजार रुपैयाँसम्म जररवािा वा दुबै सजाय िुिे व्यवस्था गरे को दे क्तिन्छ।
ट) क्षनतपूनतक भराईददिु पिे46
यस दफामा यस पररच्छे द बमोक्तजमको कसूरबाट कसै ले कुिै लाभ प्राप्त गरे को वा
कसै लाई कुिै हकनसमको िानि, िोक्सािी, िै रािी वा क्षनत पुर्याएको रिेछ भिे त्यस्तो क्षनत
पुर्याउिे व्यक्तिबाट पीनातलाई के कनत क्षनत पुगेको िो सोको लाभ वा पुग्ि गएको क्षनतपूनतक
समेत भराई ददिे व्यवस्था गरे को दे क्तिन्छ।
ठ) िदम्याद47
यस पररच्छे द अन्तगकतको कसू रमा कसूर भए गरे को नमनतले तीि महििानभर उजुर
गरी सक्िु पिेछ सो िाघेपनछ उजुर िलाग्िे व्यवस्था समेत रिेको दे क्तिन्छ।
५. निष्कषक
ु को िागररकलाई गोपनियताको िाउँमा असीनमत अनधकार ददिु पनि
कुिै पनि मुलक
िुंदैि। कुिै ि कुिै तररका वा रुपमा राज्यको बृित स्वाथकको लानग त्यस्ता अनधकारमा केिी
िदसम्म नियन्रण गिै पिे िुन्छ, अन्यथा गोपनियताको अनधकारको िाउँमा जनतसुकै ठू लो
अपरानधको

घरनभर

पनि

अिुसन्धाि

अनधकारी

वा

कािूि

कायाकन्वयि

गिे

निकायका

कमकचारीिरूले प्रवेश गिक िपाउिे िो भिे त्यसबाट केवल अराजकताको क्तस्थनत सृजिा िुन्छ।
त्यसै ले कुिै पनि व्यक्तिको गोपनियताको अनधकारलाई कुि िदसम्म सीनमत गिे िो भन्िे
सम्बन्धमा राज्यको कािूि प्रट िुि ु पदकछ। िीनत निमाकतािरू पनि त्यस्ता कुरामा सजक र सिमत
िुि ु पदकछ। राजिीनतक आवरण र आा भरोसामा त्यस्ता अवैध हियाकलाप गिक जो सुकै
व्यक्तििरू पनि कािूिको दायरामा आउिु पिे िुन्छ।
अन्य िक जस्तै गोपनियताको िक पनि बन्दे ज रहित, असीनमत रिि िसक्िे अवस्था
सं वैधानिक व्यवस्थाबाट िै दे क्तिि आएको दे क्तिन्छ। तथाहप गोपनियताको िकलाई सं कुचि
ल्याउिे कािूिको अभावमा यो िक निरपेक्ष िुन्छ भिेर सवोच्च अदालतले केिी मुद्दािरूमा
व्याख्या पनि गरे को छ। जबसम्म गोपनियताको आवरणनभर समाज वा अरु कसै लाई िानि
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िोक्सािी पुर्याउिे काम िुदैि, तब सम्म मार गोपनियताको िक सं रक्तक्षत रिन्छ। राज्यको
स्वाथक व्यक्तिगत स्वाथक भन्दा जहिले पनि उच्च िुिे िुिाले अपराधको अिुसन्धाि तिहककातमा
कािूिको उक्तचत प्रहिया पूरा गरे र व्यक्तिको गोपनियताको प्रयोगमा सं कुचि आउि सक्दछ।
कुिै आपरानधक कायक, त्यसको योजिा आददमा गोपनियताको िकलाई सं रक्षण ददि नमल्दै ि।
सावकजनिक स्थल, निकाय आददमा गोपनियताको िकको कुरा उठाउिु कल्पिा मार िुि सक्दछ।
गोपनियताको अनधकार मािव जीविको अनधकार भन्दा उच्च मित्वको िुि सक्दै ि।

सार्वजनिक न्याय वर्रुद्ध र सार्वजनिक अनिकारीको अख्तियारीको अर्ज्ञा सम्बन्िी
कसूर र अपराि संवििामा यस सम्बन्िी व्यर्स्था
-गजेन्र बिादुर नसं ि
१. वर्षय प्रर्ेश
फौजदारी कािूिको मूलभूि वर्शेषिा, उद्देश्य भिौं र्ा कायव भिौं व्यख्िको ख्जउ, ज्याि,
इज्जि र सम्पख्िको सं रक्षण गिुव िो।कुिै पनि व्यख्िको ख्जउ, ज्याि र र्ैयख्िक स्र्िन्रिा,
इज्जि र प्रनिष्ठा कािूि बमोख्जम बािे क अिनिक्रम्य िुिे सर्वव्यापी मान्यिा छ।लोकिाख्न्रक
ु मा व्यख्िको सम्पख्ि आजवि गिे , भोग गिे, र्ेचवर्खि गिे अनिकार सं र्ैिानिक रूपमा
मुलक
प्रत्याभूि िुन्छ।त्यस्िो कुरामा िस्िक्षेप गिेलाई सजाय गिे व्यर्स्था राज्यको कािूिले गरे को
िुन्छ।िी अनिकारमा कािूिबमोख्जम बािेक अन्य कुिै प्रकारले र्ािा अड्चि पुर्याउि र्ा
िस्िक्षेप गिव सवकिँदै ि।िथावप, सम्पख्िमा मानिसको अनिक्रमण वर्नभन्ि कारणले िुि स्दछि्।सो
अनिक्रमण रो्िको लानग समाजमा प्रचलिमा रिे का कािूिलाई समयसामावयक सुिार सविि
कायावन्र्यि गिव जमको राज्यले गदवछ।कनिपय अर्स्थामा त्यस्िा कािूिमा आमूल पररर्िवि गरी
ियािँ कािूि पनि ल्याउिँदछ।
पनछल्ला ददििरूमा सार्वजनिक न्यायलाई प्रभावर्ि पािे गरी व्यख्िका व्यर्िारिरु प्रदख्शवि
भई रिेका छि्।सार्वजनिक न्याय वर्रुद्धका काम कुरािरूमा मूलिः न्यावयक र्ा अन्य कािूिी
काम कारबािीमा प्रमाणको रुपमा प्रयोग गिे गराउिे खरार् नियिले कनिपय व्यख्िले झुठा
प्रमाण बिाउिे र पेश गिे, कसूरलाई बचाउिे नियिले कसूर सम्बन्िी प्रमाण दबाउिे, िष्ट गिे
र्ा त्यो प्रमाणको स्र्रुप िै वर्गारे र ख्चन्ि िस्िे र्ा प्रमाणमा ्ा्य  गिव िसवकिे बिाउिे, कुिै
कसूर र अपरािको वर्षयमा प्रिरी र्ा अनिकार प्राप्त अनिकारी समक्ष कुिै व्यख्िले कसूर भएको
र्ा िुि लागेको बारे खर्र, सूचिा ददि जािे व्यख्िलाई छे कथुि गरी जाि िददिे र्ा अन्य कुिै
पनि वकनसमले बािा व्यर्िाि अर्रोि खडा गिे, कसूरदारलाई जािीजािी पक्राउ िुिबाट र्ा
कािूि बमोख्जम िुिे सजायबाट बचाउिे नियिले निजलाई आश्रय ददिे, कसूर अपराि भएको
थािा पाएको व्यख्िले जािीजािी झू ठा जािकारी ददिे, कसैलाई क्षनि पुर्याउिे र्ा िै राि गिे
नियिले कुिै न्यावयक कारबािी गिे अनिकारी समक्ष झुठ्ठा कुराको दार्ी नलई र्ा अनभयोग लगाई
कुिै व्यख्िका वर्रुद्ध उजुरी र्ा सूचिा ददिे, अिुसन्िाि र्ा अनभयोजि गिे ख्जम्मेर्ारी भएको



रख्जष्ट्रार, रावष्ट्रय न्यावयक प्रनिष्ठाि।
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अनिकारीले

निदोष

व्यख्िलाई

फसाउिे

र्ा

र्ास्िवर्क

कसूरदारलाई

जोगाउिे

मिसायले

बदनियिपूर्क
व अिुसन्िाि गिे र्ा अनभयोग लगाउिे, अनभयोग लानग जमाििमा छु टे को व्यख्ि
जमाििको शिव वर्परीि जमािि ददएको कायावलय र्ा अदालिमा अिुपख्स्थि िुिे, पक्राउको बािा
वर्रोि गिे र्ा पक्राउ व्यख्ि थुिाबाट भाग्िे, पक्राउको नसलनसलामा र्ा पक्राउ गदाव र्ा पक्राउ
गररसकेको भए पक्राउबाट उम्काउिको लानग जािीजािी बािा वर्रोि गिे र्ा कािूि बमोख्जम
थुिामा रिेको व्यख्िलाई जािीजािी भगाउिे र्ा भाग्िको लानग मद्दि गिे जस्िा कायविरु यस
अन्िरगि पदवछि्।
२. कसूर कायम िुिे अर्स्था
कािूिमा व्यर्स्था गररएका कसूरिरू र्ेइमािीको नियिले भएको सुनिख्िि भएमा मार
कसूर ठिर िुिे िुिाले िी कसू रिरू व्यख्िको इमान्दारीिामा निभवर िुिे गरी कािूिमा िै व्यर्स्था
ु मा प्रचनलि र स्र्ीकायव व्यर्स्था िेदाव अरूको सम्पख्ि गलि रूपमा
भएका िुन्छि। अन्य मुलक
प्राप्त गिे र्ा सम्पख्िको ििीलाई गलि रुपमा िो्सािी पुर्याउिे कायवलाई बेइमािीको नियिले
गरे को कायव भन्ने गररन्छ।सम्पख्ि आफूले पाउिु पिे/भोग गिुव पिे र्ा लाभ िुि ु पिे साथै कुिै
सम्पख्ि गैरकािूिी माध्यमबाट नलिे, उपभोग गिे र्ा प्राप्त गिे कािूिी आिार िभएकोमा र
सम्पख्ि ििीले सो सम्पख्िबाट र्ख्िि िुि ु पिे र्ा निजले सम्पख्ि गुमाउिु पिे र्ा सम्पख्ि ििीको
सम्पख्ि िो्सािी िुि ु पिे कुिै कािूिी आिार िभएकोमा सम्पख्िको ििीले सम्पख्िबाट गैरकािूिी
माध्यमबाट र्ख्िि गिे, गुमाउिे र्ा िो्सािी गराउिे गरी भएको कायवलाई र्ेइमािीको नियिले
भएगरे को मानिएको छ।यसरी र्ेइमािीको नियिलाई कसूर प्रमाख्णि गिे प्रमुख आिारको रुपमा
नलइएको दे ख्खन्छ।
ु को अभ्यास
३. अन्य मुलक
भारिः
Indian Penal Code 1860 को Chapter XI मा Of False Evidence and Offence Against
Public Justice शीषवकमा Section 191-229 सम्म यस सम्बन्िी व्यर्स्था गररएको पाइन्छ।
वफनलवपन्सः
Philippines मा Wasting Police time, Perjury, Contempt of Court, Perverting the course
of Justice, Witness Intimidation, Jury Intimidation, Resisting Arrest, Concealment of Evidence
लाई Offence Against Public Justice को रुपमा नलइएको पाइन्छ।

सार्वजनिक न्याय वर्रुद्ध र सार्वजनिक अनिकारीको अख्तियारीको अर्ज्ञा
सम्बन्िी कसूर र अपराि संवििामा यस सम्बन्िी व्यर्स्था

301

४. िेपालमा मौजुदा कािूिी व्यर्स्था
ु ी ऐि अदालिी बन्दोबस्िीको मिल र सरकारी मुद्दा सम्बन्िी ऐि, २०४९ मा
मुलक
सार्वजनिक न्याय वर्रुद्धको कसूरको बारे मा सामान्य रुपमा उल्लेख गररए िापनि न्याय
सम्पादिमा बािा व्यर्िाि नसजविा गिे र समाजमा असर प्रभार् पािे अपराििरु के के िुि ् भिी
िी कािूिमा कुिै कुरा उल्लेख गररएको नथएि।
५. सार्वजनिक न्याय वर्रुद्धको कसूरको अथव
OFFENCE AGAINST PUBLIC JUSTICE
• Obstruction of justice/crime to offend justice- against court, public offices.
• Wasting Police Time
• Perjury (fabrication) by misrepresenting facts and concealing the truth, perjury essentially
derails the passage of justice in the court system.
• Contempt of Court- “Contempt not to protect the dignity of the court but to protect the
administration of justice” ( not to uphold our dignity )
• Criticism of courts or judges may undermine public confidence in judicial system.
Willful disobedience of court order can be basis of contempt of court-obstacle for justice
and can be contempt.
• Perverting (Distorting) The Course Of Justice
• Witness Intimidation
• Intimidation of evidences
• Resisting Arrest
• Concealment of Evidence
• Obstacle in judgment execution
६. अपराि सं वििामा सार्वजनिक न्याय वर्रुद्धको कसूर
अपराि सं वििामा यस सम्बन्िमा दे िायको व्यर्स्था रिेको पाइन्छः
क) झूटो प्रमाण बिाउि ििुि1े
सं वििामा

झू ट्टो

प्रमाण

र्ा

नलखि

बिाउिे,

नलखिमा

झू ट्टो

कुरा

जिाउिे,

कायवसमेिलाई दण्डिीय बिाइएको छ।त्यस्िो प्रमाण र्ा नलखि अदालिी, अिवन्यावयक
कारबािी, कािूिबमोख्जम कुिै वर्षयका सम्बन्िमा गररिे अिुसन्िाि, छािवर्ि, जािँचबुझ
सम्बन्िी कारबािी लगायि कुिै वर्षयका सम्बन्िमा कुिै निकायबाट कािूि बमोख्जम गिे

1

ु ी अपराि (सं वििा) ऐि, २०७४ दफा 89।
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कारबािीमा प्रमाणको रुपमा प्रयोग गिे उद्देश्यले जािीजािी बिाएको िुिपु िे व्यर्स्था
गररएकोछ।
यसै गरी कुिै वर्षयको सत्यिाको सम्बन्िमा भ्रम पािे गरी कुिै पररख्स्थनि र्ा
बिार्टी र्ा झुट्टो पररख्स्थनि नसजविा गिे कायवलाई पनि दण्डिीय बिाइएको छ।यस्िो
पररख्स्थनि कुिै व्यख्िका वर्रुद्ध कािूिी कारबािी चल्ि स्िे गरी बिाइएको िुिपु छव।यसमा
न्यावयक निकायमा कािूिी रूपमा िै नलखि प्रमाणको रुपमा प्रयोग गराउिे वर्चारले झुठा
प्रमाण बिाउिे र्ा पररख्स्थनि नसजविा र्ा कुिै नलखि वर्द्युिीय अनभलेख झुठा बिाउिे र्ा
वर्द्युिीय अनभलेखमा िै झू ठा कुरा जिाउिे गरे मा सो गिे र्ा गराउिे व्यख्िलाई पािँच र्षव
सम्म कैद र पचास िजार रुपैयािँ सम्म जररर्ािा िुि स्िे दे ख्खन्छ भिे त्यस्िा झुठा
प्रमाणको आिारमा कुिै व्यख्िलाई जन्म कैद सजाय भएको रिेछ भिे साि र्षवसम्म कैद र
सिरी िजार रुपैयािँ सम्म जररर्ािा िुिे दे ख्खन्छ भिे जुि कसूरका सम्बन्िमा झू ठा प्रमाण
खडा भएको िो त्यस्िो कसूरमा िुि स्िे अनिकिम सजाय िथा जररर्ािा भन्दा बढी िुिे
गरी यो दफा अन्िगवि सजाय ििुिे व्यर्स्था पनि गररएको दे ख्खन्छ।
यो सं वििाको दफा ८९ मा रिे को व्यर्स्था दफा ९0 र ९1 मा रिेको व्यर्स्था र नलखि
सम्बन्िी कसूरको दफा २७6 र २७7 मा रिेको व्यर्स्थासिँग पनि नमल्दो जुल्दो दे ख्खन्छ।
दफा ९0 मा रिे को व्यर्स्था सामान्य वकनसमको छ। कैद िथा जररर्ािा पनि कम छ भिे
यस दफामा रिे को व्यर्स्था वर्शेष वकनसमको दे ख्खन्छ।
ख) झुट्टा प्रमाण पर बिाउि र ददि ििुि2े
सं वििाको दफा ९० मा कुिै कुराको सम्बन्िमा कािूि बमोख्जम प्रमाण पेश गिव
कुिै प्रमाणपर जारी गिे, प्रमाख्णि गिे, प्रमाणीकरण गिे , सत्य िथ्यको वर्र्रण उद्घोषण
गिव र्ा पेस गिव, प्रमाणपर ददि कािूिबमोख्जम अख्तियारी र्ा किवव्य भएको व्यख्िले
जािीजािी झुट्टो व्यिोरा उल्ले ख गरी कुिै कुरा प्रमाख्णि गिे, प्रमाणीकरण गिे , पेस गिे र्ा
प्रमाणपर जारी गिे जस्िा कायविरु सार्वजानिक न्याय वर्रुद्धको कसूर िुिे िुिँदा त्यस्िो काम
कारबािीलाई दण्डिीय गररएको छ। त्यस्िो कसूर गिे र्ा गराउिे व्यख्िलाई दुईर्षवसम्म
कैद र बीस िजार रुपैयािँसम्म जररर्ािा िुि स्िे गरी व्यर्स्था गररएको पनि दे ख्खन्छ।

2
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ग) झुट्टो प्रमाण र्ा प्रमाणपर प्रयोग गिव ििुि3े
सं वििाको दफा ९१ ले झू ट्टो प्रमाण र्ा प्रमाणपरलाई कसै ले जािीजािी सािँचो प्रमाण
र्ा प्रमाणपरको रुपमा प्रयोग गरे मा त्यस्िो कायवलाई दण्डिीय बिाएको छ। सो व्यर्स्था
अिुसार प्रमाणपर ददिे अनिकारी कािूिी अनिकार भएको िुिपु छव र त्यस्िो प्रपाणपर
कािूिबमोख्जम प्रमाण लाग्ि स्िे िुिपु छव।यस दफा बमोख्जम कसूर गिे व्यख्िलाई िीि
र्षवसम्म कैद र िीस िजार रुपैयािँसम्म जररर्ािा िुिे व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ।
घ) नलखि िष्ट गिव ििुि4े
सं वििाको दफा ९२ मा रिेको व्यर्स्था िाम्रो सन्दभवमा केिी िदसम्म ियािँ व्यर्स्था
िो। यस दफामा दुईर्टा सारर्ाि प्रार्िाििरु रिे का छि्। कुिै अदालि र्ा कािूिबमोख्जम
मुद्दा िेिे अन्य निकाय र्ा अिुसन्िाि गिे निकायमा चलेको कारबािीमा प्रमाणको रुपमा
कुिै नलखि, वर्द्युिीय अनभलेख र्ा अनभलेख पेस गिुप
व िे कािूिी दावयत्र् भएको व्यख्िले
जािीजािी त्यस्िो नलखि िष्ट गिे, केरमेट गरे र िबुख्झिे पािे र्ा प्रमाणको रुपमा प्रयोग गिव
ििुिे, िनमल्िे बिाउि िुदैि र सो कायवलाई यो दफाले दण्डिीय बिाएको छ। जसले
नलखि र्ा अनभलेख पेस गिुप
व िे िो सो व्यख्िले िै नलखि िष्ट गरे मा न्याय सम्पादि गिे
कायव अर्रुद्ध िुि जािे िुिाले सो कायवलाई दण्डिीय बिाएको िुिपु छव। त्यस्िो कसूर गिे
गराउिे व्यख्िलाई दुईर्षवसम्म कैद र बीस िजार रुपैयािँ सम्म जररर्ािा गरे को दे ख्खन्छ।
यस दफामा रिेको अको व्यर्स्था अदालि र्ा कािूिबमोख्जम मुद्दा िेिे अनिकारी
र्ा कािूिी कारबािी गिे निकायमा पेस भएको नलखि र्ा अनभलेख कािूिबमोख्जम िष्ट
गिुप
व िे अर्स्थामा बािेक जािीजािी िष्ट गिव, केरमेट गरी िबुख्झिे पािे र्ा प्रमाणको रुपमा
प्रयोग गिव ििुिे बिाउि गैह्र कािूिी रुपमा िटाउिे र्ा अिानिकृि रुपमा कसै लाई ददिे
कायवलाई पनि दण्डिीय बिाएको दे ख्खन्छ भिे यो कसूर गिे गराउिे व्यख्िलाई चार
र्षवसम्म कैद र चालीस िजार रुपैयािँ सम्म जररर्ािा िुिे व्यर्स्था गररएकोछ।
यस दफाको कसूर कुिै राष्ट्रसे र्कले गरे मा निजलाई अरुलाई िुिे सजायको दोब्बर
सजाय िुिे व्यर्स्था सविि राष्ट्रसेर्कलाई बढी ख्जम्मेर्ार र निजले त्यस्िो कसूर गरे मा सो
कसूरको गम्भीरिा झि बढाएको मानििे समेि दे ख्खन्छ।

3
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ङ) कसूरको प्रमाण दबाउि ििुि5े
सं वििाको दफा ९३ मा कुिै कसूर गरे को व्यख्िलाई कािूिबमोख्जम िुिे सजायबाट
बचाउिे नियिले सो कसूर सम्बन्िी प्रमाण दबाउि, िष्ट गिव र्ा प्रमाणको रुपमा प्रयोग गिव
िसवकिे गरी नबगािे कायवलाई दण्डिीय बिाइएको छ।
कुिै व्यख्िले गरे को कसूर सम्बन्िी प्रमाण त्यस्िो व्यख्िलाई िुिे सजायबाट
बचाउिे उद्देश्यले अरु कसै ले दर्ाएमा, िष्ट गरे मा र्ा प्रमाणको रुपमा प्रयोग गिव िसवकिे
गरी नबगारे मा त्यसो कसूरदारलाई सजाय ददलाउि िसवकिे भएकोले यो व्यर्स्था गरे को
दे ख्खन्छ भिे यस्िो कसूर गिे गराउिे व्यख्िलाई िीि र्षवसम्म कैद र िीस िजार रुपैयािँ
सम्म जररर्ािा िुिे व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ।
च) सूचिा ददि अर्रोि पुर्याउि ििुि6े
सं वििाको दफा ९४ को व्यर्स्था िाम्रो सन्दभवमा ियािँ िो। प्रस्िुि दफाले कुिै
कसूर भएको र्ा िुि लागेको कुरा थािा पाई र्ा जािकारी भई सोको सूचिा प्रिरी, अनिकार
प्राप्त अनिकारी र्ा सम्बख्न्िि निकायमा जािकारी र्ा खबर ददि जािे व्यख्िलाई छे कथुि र्ा
बािा नबरोि गिे कायवलाई दण्डिीय बिाइएको छ।
कुिै अपराि भएको कुराको सूचिा कसूरको अिुसन्िाि गिे निकायलाई ददिु
प्रत्येक िागररकको किवव्य िो। त्यसरी आफ्िो किवव्य पूरा गिे व्यख्िलाई छे कथुि र्ा
बािा अर्रोि पुर्याउिँदा कसूरदारलाई सजाय िुि िस्िे, कसूरदार भाग्िे, उम्किे, कसूरबाट
बच्िे भए समाजमा शाख्न्ि सुव्यर्स्था कायम ििुिे िुिाले यो व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ।
कसूरको सूचिा अनिकार प्राप्त सार्वजनिक अनिकारीलाई ददिबाट रो्िु एक वकनसमको
न्यावयक प्रवक्रयाको अर्रुद्धमार िभई सार्वजनिक न्याय वर्रुद्धको कसूर समेि िो र यो
दण्डिीय काम पनि िो। यस्िो कसूर गिे र्ा गराउिे व्यख्िलाई दुई र्षवसम्म कैद र्ा बीस
िजार रुपैयािँ सम्म जररर्ािा र्ा दुबै सजाय िुिे व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ।
छ) कसूरदारलाई आश्रय ददि ििुि7े
सं वििाको दफा ९५ मा कुिै कसूर गरे को शङ्का भएको व्यख्ि र्ा शंङ्कास्पद व्यख्ि,
कुिै कसूरको आरोप लागेको व्यख्ि, अनभयुि र कुिै कसूरमा अदालिबाट दोषी ठिररएको
व्यख्ि कसूरदारलाई पक्रि िददि र्ा निजलाई िुिे सजायबाट बचाउिको लानग जािीजािी
आश्रय ददिे कायवलाई दण्डिीय बिाएको दे ख्खन्छ।
5
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जन्मकैद र्ा बीस र्षवसम्म कैद सजाय िुि स्िे कसूरको कसूरदारलाई आश्रय
ददएको भए पािँच र्षवसम्म कैद र पचासिजार रुपैयािँ सम्म जररर्ािाको सजाय िुिे दे ख्खन्छ।
दश र्षवसम्म कैद सजाय िुि स्िे कसुरको कसूरदारलाई आश्रय ददएको भए िीि
र्षवसम्म कैद र िीस िजार रुपैयािँ सम्म जररर्ािा िुिे व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ भिे मानथ
लेख्खए दे ख्ख बािे क अन्य कसू रको कसूरदारलाई आश्रय ददएको भए त्यस्िो कसूरमा िुि
स्िे र्ा कैद र्ा जररर्ािाको उपल्लो िदको चार खण्डको एक खण्डसम्म कैद र्ा जररर्ािा
र्ा दुबै सजाय िुिे व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ।
“आश्रय ददिे” शब्दको पररभाषा दफा 3 को खण्ड (ख) मा ददएको छ।उि
पररभाषा अिुसार त्यस्िो ब्यख्िलाई खाि, वपउि, बस्ि, िगदी, ख्जन्सी, लिा कपडा, िाि
िनियार र्ा सर्ारी सािि ददिे र पक्राउबाट बच्ि अन्य सिायिा ददिे कायव यस अन्िरगि
पदवछि्। िर, त्यस्िो व्यख्िका िख्जकका िािेदारले त्यसरी आश्रय ददिँदा कसूर गरे को
मानिदै ि। िी िािेदारमा त्यस्िो व्यख्िको पनि र्ा पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, दाजु,
भाई, दददी, बवििी रिेका छि्।
अपराि गिे व्यख्िलाई दण्ड सजाय ददिु फौजदारी कािू िको मुतय उद्देश्य र
प्रयोजि रिेकोमा अपराि गरे को शङ्का भएको व्यख्ि अपरािको आरोप लागेको व्यख्ि र्ा
दोषी ठिर भएको व्यख्िउपर सो कािूिको पिुिँच आर्श्यक छ।त्यस्िो पिुिँच िुि िददिे
कायवलाई यस दफाले दण्डिीय बिाएको छ।अपरािीलाई अपरािी िुि िददिे कायवले कसूर
गिे व्यख्िले सजायबाट उन्मुख्ि पाउि स्िे िुिाले र न्यायको बाटो अर्रुद्ध िुिे िुिाले सो
कायवलाई दण्डिीय बिाइएको िो। फौजदारी कािूिको सै द्धाख्न्िक पक्षबाट पनि कसूरदारलाई
आश्रय ददिे कायवलाई कसूरदार पनछको दोस्रो कसूरदार र्ा सिायक (मनियार) मानिन्छ।
िसथव, यो कायवलाई पनि दण्डिीय बिाइएको दे ख्खन्छ।
यस दफामा कसूरको शङ्का भएको व्यख्िलाईसमेि समेवटएको छ। कसूरदार समक्ष
अिुसन्िाि गिे निकाय र्ा अदालि र्ा सजाय कायावन्र्यि गिे निकायको पिुिँच अर्रुद्ध गिे
कायव आश्रय ददिे कायवमा पदव छि् र त्यसलाई प्रस्िुि दफाले दण्डिीय बिाएको छ भिे सबै
कसूरदारलाई एउटै र्गवमा समार्ेश िगरी प्रस्िुि दफाले कसूरदारले गरे को कसूरको
गम्भीरिा अिुसार सजाय नििावरण गरे को छ।

306 | दे र्ािी िथा फौजदारी संवििा स्रोि साम्ी, २०७५

ज) कसूर भएको जािकारी ददिु पिे8
सं वििाको दफा ९६ बमोख्जम कुिै कसूर भएको जािकारी पाउिे व्यख्िले सो
जािकारी िददिे कायवलाई दण्डिीय बिाएको छ। यसो गिवलाई त्यस्िो व्यख्िले त्यस्िो
कसूर भएको र्ा िुि लागेको कुरा थािा पाएको िुिपु छव। त्यस्िो जािकारी ददि प्रचनलि
कािूिले त्यस्िो व्यख्िलाई कर लगाएको िुिपु छव। प्रस्िुि कसूर स्थावपि िुिको लानग
त्यस्िो जािकारी ददिुपिे दावयत्र् कािूिले िै नििावरण गरे को िुिपु दवछ। यस्िो दावयत्र्
सर्वसािरण व्यख्ि र्ा सार्वजनिक अनिकारीको पनि िुि स्छ।
यस दफाको अको प्रार्िाि पनि रिेको छ। जस अिुसार कुिै कसूर भएको कुरा
थािा पाएको व्यख्िले सो कसूरबारे अपराि अिुसन्िाि गिे निकायलाई झू टो सूचिा ददिे
कामलाई पनि दण्डिीय बिाईएको छ। कुिै कसूर भएको थािा पाउिे व्यख्िले सो
सम्बन्िमा झू टो र्ा भ्रामक जािकारी ददएमा र्ास्िवर्क रुपमा अिुसन्िाि िुि स्दै ि र
त्यसबाट न्याय अबरुद्ध िुिजािे िुिाले यस कायवलाई दण्डिीय बिाइएको दे ख्खन्छ। कुिै
कसूर भएको कुरा थािा पाउिे व्यख्िले गलि र्ा झू टो सूचिा ददएमा सो व्यख्िलाई दण्ड
गिे उद्देश्यले यो प्रार्िािको व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ। यस दफा अिुसार कसूर गिे
व्यख्िलाई दुई र्षवसम्म कैद र्ा बीस िजार रुपैयािँ सम्म जररर्ािा र्ा दुबै सजाय िुिे
व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ।
झ) सम्पनि दर्ाउि र्ा सम्पख्िमा झूट्टो दाबी गिव ििुि9े
सं वििाको दफा ९७ मा अदालि र्ा अनिकार प्राप्त अनिकारीको आदे शबाट कुिै
व्यख्िको सम्पख्ि र्ा सो उपरको विि र्ा िकभोग र्ा स्र्ानभत्र् प्रभावर्ि िुिे भएमा त्यसरी
प्रभावर्ि िुि िददिे र्ा रो्िे नियिले त्यस्िो सम्पख्ि र्ा सो उपरको विि दबाउि कसै लाई
िामसारी, नबक्री वर्िरण, दाि बकस गिव र्ा त्यस्िो सम्पख्ि र्ा अनिकारमा आफ्िो िक
लाग्िे भिी दाबी गिे कायवलाई दण्डिीय बिाइएको छ। यस दफाले फौजदारी र्ा दे र्ािी
मुद्दामा अदालिले कुिै व्यख्िको सम्पख्ि र्ा सो उपरको वििका सम्बन्िमा गरे को निणवयलाई
कायावन्र्यि िुिबाट रो्िे नियिले सो सम्पख्ि र्ा अनिकार दबाउिे, िस्िान्िरण गिे र्ा
दाबी गिे कायवलाई दण्डिीय बिाइएको िो। सम्पख्ि र्ा सो उपरको विि प्रभावर्ि िुिे
निणवयमा सोको जफि, िायदािी, रोक्का, नललाम र्ा नबक्री र्ा चलि चलाई ददिुपिे कायव
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पदवछि् भिे यस दफा अिुसारको कसू र गिे गराउिे व्यख्िलाई दुई र्षवसम्म कैद र्ा बीस
िजार रुपैयािँ सम्म जररर्ािा र्ा दुबै सजाय िुिे व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ।
ञ) झुट्टा उजुर ददि ििुि10
े
सं वििाको दफा ९८ मा दुईर्टा कुरालाई दण्डिीय बिाइएको छ। पविलोमा, कुिै
व्यख्िलाई क्षनि पुर्याउिे र्ा िै राि गिे नियिले, शारीररक, मािनसक र्ा निजको सम्पख्ि र
प्रनिष्ठा जन्य िो्सािी पुर्याउिे र्ा दुःख ददिे गरी कुिै अदालि र अिवन्यावयक निकाय
समक्ष त्यस्िो ब्यख्िका वर्रुद्ध कुिै कसूरको सम्बन्िमा झू टो कुरा दाबी गिे र्ा आरोप
लगाउिे कायवलाई दण्डिीय बिाइएको छ।
िेपाल सरकार र्ादी भई चल्िे मुद्दाको िकमा यो ब्यर्स्था लागू िुिँदैि। फौजदारी
कायववर्नि सं वििाबमोख्जम वफरादपर अनभयोगपर र प्रनिर्ेदिलाई उजुर मानिएकोले प्रस्िुि
दफा फौजदारी मुद्दामा सीनमि छ। फौजदारी मुद्दामा अदालि र्ा अिवन्यावयक निकायमा कुिै
व्यख्िको वर्रुद्ध कुिै दाबी नलई उजुर गदाव र्ा आरोप लगाउिँदा आिारिीि रुपमा लगाउि
ििुिे र दुःख िै रािी ददिे नियिले लगाउि ििुिे न्यावयक कारबािी आिारिीि र्ा झू टो शुरु
गिव ििुिे उद्देश्यले यो दफामा यो व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ।
दोस्रो व्यर्स्थामा, कुिै कसूरको अिुसन्िाि र्ा अनभयोजि गिे अनिकारी र्ा
निकायमा सो कसूरका सम्बन्िमा गलि र्ा भ्रमपूणव जािकारी ददिे कायवलाई दण्डिीय
बिाइएको छ। कुिै कसू रको अिुसन्िाि गिे निकायमा र्ा अनिकारी समक्ष कसू रका
सम्बन्िमा गलि र्ा भ्रामक जािकारी प्राप्त भएमा सो निकायले र्ा अनिकारीले त्यस्िो
कसूरका सम्बन्िमा अिुसन्िाि गिुप
व िे र फौजदारी कािूिी कारबािी सुरु िुिाले र त्यस्िो
कािूिी कारबािीबाट निदोष व्यख्ि पिव स्िुका साथै अिुसन्िाि अनिकारीलाई िै रािी िुिे र
राज्यको स्रोि सािि अिार्श्यक रुपमा खचव िुिाले त्यस्िो कायवलाई दण्डिीय बिाउिका
साथै अनभयोजि गिे निकाय र्ा अनिकारी समक्ष गलि र्ा भ्रमात्मक जािकारी ददिँदा निरािार
र गलि रुपमा अनभयोजि िुिे निदोष व्यख्िलाई अनभयुिको रुपमा नलिँदा समाजमा उसको
इज्जि प्रनिष्ठामा िािी िुिे र निदोष व्यख्ि वर्रुद्ध मुद्दा चल्िे िुिाले त्यस्िो कायवलाई
निरुत्सािाि गिव त्यस्िो कायवलाई दण्डिीय बिाइएको दे ख्खन्छ भिे कसूर गिे र्ा गराउिे
व्यख्िलाई जुि कसुरको झू ठो अनभयोग लगाएको िो त्यस्िो कसूरमा िुि स्िे सजायको
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उपल्लो िदको आिासम्म सजाय िुिेछ र कसूरदारबाट पीनडि व्यख्िलाई कुिै वकनसमको
िािी िो्सािी पुगेको भए निजलाई त्यसबापिको क्षनिपूनिव कसूरदारबाट भराई ददिे व्यर्स्था
यसमा दे ख्खन्छ।
ट) र्दनियि पूर्क
व अिुसन्िाि र्ा अनभयोजि गिव ििुि11
े
सं वििाको दफा ९९ मा कुिै कसूरको अिुसन्िाि गिव र्ा सो कसूरका सम्बन्िमा
मुद्दा चलाउिे अनिकार प्राप्त अनिकारीले अिुसन्िाि गदाव र्ा मुद्दा चलाउिँदा उख्चि, र्स्िुनिष्ठ,
कािूिी र मिानसर् िथा सम्भाव्य आिार प्रमाण र कारण सवििको आिारमा अिुसन्िाि गिुव
र्ा मुद्दा चलाउिु पछव। कुि िथ्य र पररख्स्थनिमा घटिा घटे को छ सो कुरालाई वर्चार गरी
सो घटिाका लानग कुिै व्यख्ि दोषी छ भिे सो उपर इमान्दार र असल नियिले मार
अिुसन्िाि गिुप
व िे र्ा मुद्दामा अनभयोजि गिुव पिे िुन्छ।
कुिै व्यख्िलाई शारीररक दुःख ददिे, िै रािी ददिे र्ा मािनसक, साम्पनिक र्ा प्रनिष्ठा
जन्य िानि िो्सािी गिे र्ा गराउिे नियिले कसूरको अिुसन्िाि गिुव र्ा मुद्दा चलाउिु
िुिँदैि। त्यसरी अनभयोजि र्ा मुद्दा चलाउिे र्ा अिुसन्िाि गिे गराउिे व्यख्िलाई यस दफा
बमोख्जम छ मवििा सम्म कैद र्ा पािँच िजार रुपैयािँ सम्म जररर्ािा र्ा दुबै सजाय गिे गरी
दण्डिीय बिाएको छ। बदनियि पूर्क
व अिुसन्िाि गरे को र्ा अनभयोजि गरे को कारणबाट
कसै लाई शारीररक, मािनसक, साम्पनिक, र्ा प्रनिष्ठाि जन्य िो्सािी भएमा त्यस्िो व्यख्िले
त्यसरी अिुसन्िाि गिे र्ा अनभयोजि गिे अनिकारीबाट क्षनिपुनिव भराई नलि स्िे व्यर्स्था
पनि गररएको दे ख्खन्छ। यो दफाले अिुसन्िाि िथा अनभयोजि गिे अनिकारीलाई ख्जम्र्ेर्ार
ु ी फौजदारी कायववर्नि (सं वििा) ऐि, 2074 को दफा
(Accountable) बिाएको छ भिे मुलक
189 ले गलि अिुसन्िाि िथा अनभयोजि गिे व्यख्िलाई ख्जम्मेर्ार बिाउि अिुसन्िाि
सनमनिको व्यर्स्था छ। सो सनमनिले बदनियिपूर्क
व
अिुसन्िाि िथा अनभयोजि गरे को
दे ख्खएमा त्यससम्बन्िमा मुद्दा चलाउि सम्बख्न्िि सरकारी र्कीलको कायावलयलाई लेख्ख
पठाउिे छ भन्िे समेि व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ।
ठ) जमाििको शिव वर्परीि अिुपख्स्थि िुि ििुि12
े
सं वििाको दफा १०० मा कुिै कसूरको अनभयोग लानग कुिै कायावलय र्ा
अदालिबाट जमाििमा छु टे का व्यख्ि जमाििको शिव अिुसार त्यस्िो कायावलय र्ा
अदालिमा िाख्जर ििुिे कायवलाई कसूर कायम गररएकोछ। यस्िो जमािि िगद, बैङ्क
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जमािि र्ा िाख्जर जमािि िुि स्छ। िर त्यस्िो व्यख्िले आफू िाख्जर िुि िसकेको
कारण पेस गरे मा र त्यस्िो कारण सो कायावलय र्ा अदालिले मिानसर् ठिर्याएमा निजलाई
सजाय ििुि स्छ। िर जमाििको शिव वर्पररि जमािि ददएको कायावलय र्ा अदालिमा
अिुपख्स्थनि भिे िुि ु िुदैि।
जमाििमा छु टे को व्यख्ि जुि कसूरको अनभयोगमा जमाििमा छु टे को िो सो
कसूरमा दोषी ठिररई निजलाई सजाय भएमा निजलाई यस दफा अन्िगवि भएको सजाय सो
कसूरको सजायमा थप िुिे व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ। यस दफा अिुसार फौजदारी कसूरको
नसलनसलामा थुिछे कको आदे श र्ा अन्य कुिै अन्िरकानलि आदे शबमोख्जम जमाििमा
छु टे को व्यख्िले जमाििको शिव प्रनिकूल अदालिमा उपख्स्थि िभएमा त्यस्िो कामलाई
कसूरको रुपमा व्यर्स्था गररएको िुिँदा त्यस्िो कामलाई छु ट्टै र स्र्िन्र कसूरको रुपमा
पररभाषा गररएको छ।
िाख्जर जमािीमा छु टे को व्यख्ि जमािीमा छोड्िे कायावलय र्ा अदालिमा िाख्जर
िभएमा िाख्जर जमािी ददिे व्यख्िलाई पनि पचास िजार रुपैयािँ सम्म जररर्ािा गिे व्यर्स्था
गरे को छ भिे यस दफाबमोख्जम सजाय भएको व्यख्िले त्यसरी सजाय पाएको नमनिले िीि
र्षवसम्म अरु कसै लाई पनि िाख्जर जमािी ददि िस्िे गरी अयोग्य िुिे व्यर्स्था समेि
गरे को दे ख्खन्छ।
कसूर लागेको व्यख्िलाई जमाििमा छोड्िे कायव निजले न्यावयक कारबािीमा
सियोग गरोस् भन्िे उद्देश्यले गरे को िुन्छ। सो उद्देश्य वर्परीि निज िाख्जर ििुिँदा यस दफा
बमोख्जम न्यावयक कारबािी वढलाई र्ा अर्रुद्ध िुिे िुिाले सो कायवलाई दण्डिीय बिाएको
दे ख्खन्छ।
ड) पक्राउको बािा, वर्रोि गिव र्ा थुिाबाट भाग्ि ििुि13
े
सं वििाको दफा १०१ ले कािू िबमोख्जम जारी भएको पक्राउ पुजीबमोख्जम गिुप
व िे
व्यख्िले पक्राउ गदाव पक्राउको नसलनसलामा र्ा पक्राउ भइसकेपनछ प्रनिरोि गिे र्ा बािा
वर्रोि गिे कायव र कािूिबमोख्जम थुिामा रिे कोमा त्यस्िो थुिाबाट भाग्िे र भाग्िे उद्योग
गिे कायवलाई दण्डिीय बिाइएको छ।

13

ऐजि‚ दफा 101।

310 | दे र्ािी िथा फौजदारी संवििा स्रोि साम्ी, २०७५

अनिकार प्राप्त व्यख्िले पक्राउ गरे को र पक्राउ पदाव त्यसको प्रनिरोि, बािा, वर्रोि
गदाव केिी शारीररक र्ा भौनिक रुपमा बािा र्ा त्यस्िो कायव सांकेनिक रुपमा गरे को
िुिपु छव। कािूिलाई स्र्ाभावर्क र सिज रुपमा कायावन्र्यि गराउिे उद्देश्य यस दफाको
रिेको दे ख्खन्छ।
कािूिबमोख्जम जारी भएको पक्राउ पुजीबमोख्जम पक्राउ गदाव पक्राउ पिे व्यख्िले
र कािूिबमोख्जम थुिामा राख्खएको व्यख्ि त्यस्िो थुिाबाट भाग्दा र्ा भाग्िे उद्योग गदाव
निजले प्रत्यक्ष रुपमा कािूिकै प्रनिरोि गरे को र्ा कािूिलाई िै बािा वर्रोि पुर्याउिे र
न्यायलाई अबरुद्ध गिे िुिाले सो कायवलाई कसूर मािी सो कसूर गिे र्ा गराउिे व्यख्िलाई
िीि र्षवसम्म कैद र्ा िीस िजार रुपैयािँ सम्म जररर्ािा र्ा दुबै सजायको व्यर्स्था गरे को
दे ख्खन्छ। यस दफा बमोख्जम कसूर िुि पक्राउ पूजी कािूिबमोख्जम जारी भएको र्ा
कािूिबमोख्जम कुिै व्यख्ि थुिामा रिेको िुिपु छव। कािूिबमोख्जम जारी िभएको पक्राउ
पुजीबमोख्जम पक्राउ वर्रुद्ध बािा, वर्रोि र्ा प्रनिरोि गदाव यो दफा बमोख्जमको कसूर गरे को
मानिदै ि।
ढ) पक्राउबाट उम्काउि र्ा थुिाबाट भगाउि ििुि14
े
सं वििाको दफा १०२ दफा 10१ सिँग पनि सम्बख्न्िि छ। दफा 10१ मा पक्राउ
पूजीबमोख्जम पक्राउ गररिे व्यख्िले

पक्राउको बािा वर्रोि गिे, कायवलाई दण्डिीय

बिाइएको छ भिे यसमा त्यस्िो पक्राउ पूजीबमोख्जम पक्राउ गररिे व्यख्िलाई पक्राउ गदाव
अन्य कुिै व्यख्िले बािा अर्रोि खडा गरे मा, प्रनिरोि गिे, पक्राउ गिुप
व िे व्यख्िलाई पक्रि
िददई

अिेक

व्यर्िाि

खडा

गिे

कायवलाई

दण्डिीय बिाइएको

छ।

यसका

साथै

कािूिबमोख्जम थुिामा रिे को व्यख्िलाई भगाउिे र्ा भगाउि मद्दि गिे कायवलाईसमेि
दण्डिीय बिाएको छ। फौजदारी कािूिमा यस्िो कसूर कायवलाई मनियारीको रुपमा नलई
सजाय िुि स्िे भए िापनि यिािँ वर्षयको गम्भीरिालाई दृवष्टगि गरी छु ट्टै स्र्िन्र कसूरको
रुपमा व्यर्स्था गररएको दे ख्खन्छ। यस्िो कसूर गिे र्ा गराउिे व्यख्िलाई िीि र्षवसम्म
कैद र्ा िीस िजार रुपैयािँसम्म जररर्ािा र्ा दुबै सजायको व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ र उि
कायव कुिै राष्ट्रसेर्कले गरे र्ा गराएमा निजलाई दोब्बर सजाय िुिे व्यर्स्था समेि गरे को
दे ख्खन्छ।
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ण) िदम्याद15
सं वििाको दफा १०३ मा कसूरको गम्भीरिा िेरी फरक फरक अर्निको
िदम्यादको व्यर्स्था गररएको छ।पक्राउ पूजीबमोख्जमको पक्राउमा बािा वर्रोि गिे र्ा
थुिाबाट भाग्िे, उद्योग गिे र्ा पक्राउबाट उम्काउि र्ा थुिाबाट भगाउिे16 कायवमा जविले
सुकै पनि उजुर गिव सवकिे व्यर्स्था छ भिे जमाििको शिव वर्परीि अिुपख्स्थि िुिे कसूरमा
त्यस्िो कसूर भएको नमनिले र अन्य कसूरमा सो कसूर भएको थािा भएको नमनिले िीि
मवििा नभर उजुर गिुप
व िे व्यर्स्था गररएको छ।
७. सार्वजनिक अनिकारीको अख्तियारीको अर्ज्ञासम्बन्िी कसुर
जबसम्म राज्यमा शाख्न्ि सुरक्षा र सुव्यर्स्था कायम गिव र न्याय सम्पादिमा सं लग्ि
िुिे सार्वजनिक अनिकारीलाई प्रचनलि कािूिबमोख्जम प्राप्त अख्तियारीको कािूिबमोख्जम पूणरु
व पमा
पालिा गराउि सवकदै ि िबसम्म सो समाजमा कािूिको शासि र्ा प्रजािाख्न्रक मूल्य र मान्यिा
ु का जििामा शाख्न्ि सुरक्षाको अिुभनू ि र्ा सरकार प्रनिको
लागू गराउि सवकिँदै ि। त्यस्िो मुलक
वर्श्वास पनि दे ख्खदै ि।
मूलिः यस सम्बन्िी प्रार्िाि अदालि, अिवन्यावयक अनिकारी र प्रिरीलाई प्राप्त
अख्तियारीको पालिा गराउिे उद्देश्यले निदे ख्शि छि्। यस्िो प्रार्िािको प्रत्यक्ष सम्बन्ि
सार्वजनिक अनिकारीलाई प्रचनलि कािूिबमोख्जम अनिकार प्रदाि गिे कािूिसिँग सम्बख्न्िि छ।
यो व्यर्स्था प्रचनलि सारर्ाि कािूिमा भएको व्यर्स्था र त्यस्िो कािूि उल्ल्घनि भएको
अर्स्थामा आकृष्ट िुिे अनिररि व्यर्स्था िो।
प्रस्िुि प्रार्िाििरू भारिीय दण्ड सं वििाको पररच्छे द 10 (दफा 172 दे ख्ख 190) का
ु ी ऐि, प्रिरी ऐि, 2012 भएका केिी प्रार्िाििरू
व्यर्स्थािरूसिँग सादृश्य छि्। वर्द्यमाि मुलक
पनि यसमा समेवटएका छि्।
यस व्यर्स्थाको व्यातया गदाव सार्वजनिक अनिकारीलाई अख्तियारी प्रदाि गिे सम्बख्न्िि
सारर्ाि कािूिसिँग जोडेर गिुप
व छव। सो व्यर्स्थाबमोख्जम समाह्वाि िामेली गिव र्ािा वर्रोि भएमा
र्ा त्यस्िो समािर्ाि उप्काएमा त्यस्िो काम कसुर िुन्छ र सजाय िुन्छ। प्रस्िुि व्यर्स्थािरू
िेपालकै सन्दभवमा पनि लामो समयदे ख्ख केिी कािूि िथा व्यर्िारमा रिेका र कनिपय
15
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प्रार्िाििरू ियािँ पनि रिेका छि्। यस्िो कसुर स्थावपि िुिका लानग सम्बख्न्िि कािूिमामा
र्ख्णवि अर्स्थािरू पूरा िुि ु आर्श्यक िुन्छ। जसाथै अर्ज्ञा भएको आदे श र्ा कायव र्ा अख्तियारी
ु िे, र अर्ज्ञा नियिर्श भएको िुिपु िे िुन्छ।
कािूिबमोख्जम जारी भएको िुिप
राज्यमा शाख्न्ि सुरक्षा कायम गिे र न्याय सम्पादिमा सं लग्ि िुिे सार्वजनिक
ओिोदािारीलाई प्रचनलि कािूि बमोख्जम प्राप्त कािूि बमोख्जमको अख्तियारीको पालिा गराउिे
राज्यको

किवव्य

िुन्छ।

अदालि,

अिवन्यावयक निकाय

र्ा

अनिकारी

र

प्रिरीलाई

प्राप्त

अख्तियारीको पालिा गराउि निदे ख्शि गिे, सार्वजनिक अनिकारीलाई प्रचनलि कािूि बमोख्जम
प्राप्त अनिकारको कायावन्र्यि गराउिे र सार्वजनिक अनिकारीको अख्तियारीको अर्ज्ञा गरे मा
त्यस्िो कायवलाई कसूर कायम गिुव यसको मुतय उद्देश्यको रुपमा नलएको दे ख्खन्छ।
िाल प्रचनलि कािूि बमोख्जम समाह्वाि िामेल गिव वर्नभन्ि वकनसमका बािा व्यर्िाि
भएकोमा केिी सजायको व्यर्स्था गररएको दे ख्खए पनि सं वििामा सो व्यर्स्थालाई केिी पररमाजवि
गरी नछटो छररिो म्याद िामेली गिव र बािा वर्रोि भएमा कसूर कायम गरी सजाय िुिे समेि
व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ। लामो समयदे ख्ख िाम्रो व्यर्िारमा रिेका कािूिको पनछल्लो ददिमा
समसामावयक सुिार गरी सारर्ािि कािूिमा भएको व्यर्स्था र त्यस्िो कािूि उल्लं घि भएको
बेला कािूि कायावन्र्यि गिव र कािूि बमोख्जम जारी भएको िथा अनिकार प्राप्त अनिकारीले जारी
गरे का आदे श कायावन्र्यि गरे मा मुद्दा मानमलाको कामकारबािी नछटो भई समाजमा शाख्न्ि िथा
सुव्यर्स्था िुिे र िागररकिरूलेको न्यायपानलका प्रनि जिआस्था र वर्श्वास अनभबृवद्ध समेि िुि
स्िे यदद अख्तियारी बमोख्जमको काम कारबािी िभएमा त्यसलाई पनि सार्वजनिक अनिकारीको
अख्तियारीको अर्ज्ञा गरे को ठािेर कसूर कायम गरी सजाय समेिको व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ।
८. सं वििाबमोख्जम सार्वजनिक अनिकारीको अख्तियारीको अर्ज्ञासम्बन्िी कसूर
सं वििामा यस सम्बन्िमा दे िायको व्यर्स्था रिे को पाइन्छः
क) समाव्िाि, इिलायिामा इत्याददको िामेलीमा बािा पुर्याउि ििुि17
े
प्रस्िुि व्यर्स्था न्याय सम्पादिको प्रवक्रया र अपराि अिुसन्िाि गिे कायवलाई
व्यर्ख्स्थि, सिज र अर्रोि रविि बिाउिको लानग आर्श्यक परे को दे ख्खन्छ। मूलिः न्याय
सम्पादिका प्रवक्रयासम्बन्िी कािूिी र अपराि अिुसन्िाि सम्बन्िी कािूिी बमोख्जम िुिे
कारबािी वर्पक्षीलाई आफ्िो भिाई पेस गिव सूचिा ददएको समयदे ख्ख प्रारम्भ िुन्छ।
अपरािको अिुसन्िाि कसूरको आरोप लागेको व्यख्िको भिाई र्ा र्यािद्वारा शुरु िुन्छ।
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न्याय सम्पादिका प्रवक्रयालाई पालिा गराउि आर्श्यक पिे अिुशास्िी (Sanction) यसले
व्यर्स्था

गरे को

छ।

कुिै

व्यख्िका

िाममा

कािूिबमोख्जम

जारी

भएको

समाह्वाि,

इिलायिामा, सूचिा, पक्राउ पूजी जारी भएको व्यख्िले र्ा खाििलासी बरामद र्ा िाप
ि्सा, सजवनमि गदाव र्ा प्रिरीले र्ारे न्टबमोख्जम पक्राउ गदाव जसका िाममा त्यस्िो समाह्वाि
र्ा इिलायिामा जारी भएको र्ा जुि व्यख्िलाई पक्राउ गिुप
व िे िो सो व्यख्ि लगायि कसै ले
पनि न्यावयक प्रवक्रयामा बािा अर्रोि पुर्याएमा सजाय गिे गरी कािूिको सम्माि र्ा पालिा
गिव प्रस्िुि व्यर्स्था गररएको दे ख्खन्छ।
उि

व्यर्स्था

बमोख्जम

कसूर

स्थावपि

िुिका

लानग

सक्षम

अनिकारीबाट

कािूिबमोख्जम समाह्वाि, इिलायिामा र्ा सूचिा जारी भएको िुिपु िे , त्यस्िो समाह्वाि,
इिलायिामा, आदे श पक्राउ पूजी िामेली गिव बािा वर्रोि गरे को र सो कायव नियिर्श
भएको िुि ु पिे दे ख्खन्छ। बािा वर्रोि गिे कायव नियिर्श भएको िुिपु िे र बािा वर्रोि िुि
केिी भौनिक काम दे ख्खिु पिे सो भौनिक काम िभए पनि िामेलीलाई बािा पािे काम
मारले पनि यो दफाबमोख्जमको कसूर गरे को ठिररन्छ। यस दफा बमोख्जमको कसूर गिे
व्यख्िलाई छ मवििा सम्म कैद र्ा पािँच िजार रुपैयािँ सम्म जररर्ािा र्ा दुबै सजाय िुिे
व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ भिे सोिी कसूर राष्ट्र सेर्कले गरे को भए निजलाई िीि मवििासम्म
कैद सजायको व्यर्स्था गरे को छ।
ख) समाह्वाि, इिलायिामा, सूचिा र्ा आदे श िबुझी फकावउि ििुि18
े
सं वििाको दफा ७६ को व्यर्स्था दफा ७५ सिँग पनि नमल्दो जुल्दो छ। दफा ७5
मा समाह्वाि, इिलायिामा आदद िामेल गदाव सोको र्ािा वर्रोि गिव ििुिे व्यर्स्था रिे कोमा
समाह्वाि इिलायिामा पक्राउपूख्जव, सूचिा र्ा आदे श िबुझी फकावउिे काम पनि अप्रत्यक्ष
रुपमा र्ािा वर्रोि िुि स्िे िुिँदा यो व्यर्स्था गररएको दे ख्खन्छ। यस प्रकारको अप्रत्यक्ष
र्ािा वर्रोिलाई यस दफाले पनि कसूर मािेको छ। कािूिबमोख्जम जारी भएको समाह्वाि,
इिलायिामा, सूचिा र्ा पक्राउ पूजी आदद सम्बख्न्िि व्यख्िले बुख्झ न्याय सम्पादि
प्रवक्रयालाई सर्वसािरणले जस्िै सियोग गिुप
व िे व्यर्स्था भएको दे ख्खन्छ। त्यसरी िबुझ्िे
कायव कािूिबमोख्जमको अनिकार र अनिकारीलाई ठाडै च ुिौनि ददिे कायव िो। यसमा कसूर
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स्थावपि िुिका लानग कािूिबमोख्जम जारी भएको समाह्वाि इिलायिामा आदद सम्बख्न्िि
व्यख्िलाई बुझाउि ल्याएको िुिपु िे, र सम्बख्न्िि व्यख्िले बदनियि पूर्क
व त्यस्िो समाह्वाि
इिलायिामा िबुझी फकावएको िुि ु पिे िुन्छ।
आफ्िो िाममा जारी भएको समाह्वाि, इिलायिामा आदद िबुझी न्याय सम्पादि
कायवलाई असियोग गिे , वढला सुस्िी गिे, कािूिी प्रवक्रयामा िआउिे र्ा कािूिी प्रवक्रयालाई
अगानड िबढाउिे नियिले गरे को कायवलाई कसूर मानिएको छ भिे कसूर गिे व्यख्िलाई
िीि मवििा सम्म कैद र्ा पािँच िजार रुपैयािँ सम्म जररर्ािा र्ा दुबै सजाय िुिे व्यर्स्था
दे ख्खन्छ।
ग) समाह्वाि, इिलायिामा, सूचिा र्ा आदे श िामेल िुि िददई छली विड्ि ििुि19
े
सं वििाको दफा ७७ मा न्याय सम्पादिको नसलनसलामा र्ा अपराि अिुसन्िाि गिव
अनिकार प्राप्त अनिकारीले जारी गरे को समाह्वाि, इिलायिामा आदद बुझ्िु पिे व्यख्िले सो
समाह्वाि र्ा इिलायिामा पक्राउपूजी, सूचिा र्ा िामेली िुि िददिको लानग छल्िेलाई यसले
दण्डिीय बिाएको दे ख्खन्छ। म्याद, सूचिा ,समाव्िाि र्ा इिलायिामा बुझी न्याय सम्पादि
गिे कायवमा सियोग गिवको लानग यो व्यर्स्था भएको दे ख्खन्छ। त्यस्िो समाह्वाि र्ा
इिलायिामा बुझ्िु पिे व्यख्ि लुकी विड्ि, भागी विड्ि, छल्ि र्ा आफ्िो बसोबासको
स्थािमा र्ा रिेको स्थािमा िरिेको भन्िे व्यिोरा जिाउिे र्ा अन्य कुिै पनि िररकाले
त्यस्िो समाह्वाि, इिलायिामा आदद िामेल िुिबाट छल्िे रो्िे कायवलाई प्रस्िुि व्यर्स्थाले
कसूर मािेको छ भिे कसूर गिे व्यख्िलाई िीि मवििासम्म कैद र्ा पािँच िजार रुपैयािँ
सम्म जररर्ािा र्ा दुबै सजाय िुिे व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ।
घ) समाह्वाि, इिलायिामा इत्यादद च्यात्ि र्ा उप्काउि ििुि20
े
सं वििाको दफा ७८ अिुसार कुिै व्यख्िका िाममा जारी भएको समाह्वाि,
इिलायिामा, सूचिा, प्रक्राउ पुजी र्ा आदे श सोको अर्नि रिे को समयनभर च्यात्िे उप्काउिे
कायवलाई दण्डिीय बिाइएको दे ख्खन्छ। कुिै व्यख्िका वर्रुद्धमा थालिी भएको न्यावयक र्ा
कािूिी कारबािी सो सम्बन्िमा निजलाई ददइिे जािकारी र्ा सूचिाबाट प्रारम्भ िुन्छ। यस
दफामा उख्ल्लख्खि नलखििरु सोिी प्रयोजिका लानग टािँनसन्छि्। त्यस्िो न्यावयक र्ा कािूिी
कारबािीको सूचिा सम्बख्न्िि व्यख्िले िपाओस् र्ा त्यस्िो व्यख्िको वर्रुद्धमा न्यावयक र्ा
कािूिी कारबािी प्रारम्भ िभई रो्का गिव र्ा िुि िै िददिे नियिले त्यस्िा नलखि च्यात्िे
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र्ा उप्काउिे कायवलाई दण्डिीय बिाएको छ। त्यसरी सूचिा र्ा जािकारीका नलखि च्यात्दा
सम्बख्न्िि व्यख्िलाई आफू वर्रुद्ध कुिै न्यावयक र्ा कािूिी कारबािी थालिी भएको
जािकारी िभई निजले आफ्िो प्रनिरक्षा गिे सुवर्िा िथा अर्सर गुमाउिे र आफ्िो िक िथा
दावयत्र्मा असर पिे िुन्छ। यसका अनिररि न्याय सम्पादि गिे कायव पनि अर्रुद्ध र
प्रभावर्ि िुन्छ। सो कायव िुि िददिको लानग यो व्यर्स्था गररएको दे ख्खन्छ भिे उि कसूर
गिव र्ा गराउिे व्यख्िलाई छ मवििा सम्म कैद र्ा पािँच िजार रुपैयािँ सम्म जररर्ािा र्ा दुबै
सजाय िुिेछ।
ङ) झुट्टो िररकाले म्याद िामेल गिव ििुि21
े
सं वििाको दफा ७९ मा कािूि बमोख्जम म्याद िामेल गराउिे र गिे काम भएको
व्यख्िले असल नियिबाट सिी रुपमा म्याद िामेल गिुव पिे यदद झू ट्टो िररकाले म्याद िामेल
गरे मा निजलाई सजाय िुिे व्यर्स्था गररएको छ। न्यावयक र कािूिी कारबािीको थालिी
सो वर्षयको म्यादबाट प्रारम्भ िुन्छ। त्यस्िो म्याद िामेली गिे सम्बन्िी कािूिमा व्यर्स्था
भएको िररकाबाट िभई झू ट्टो िररकाबाट भएमा सोको कािूिी मान्यिा ििुिे िुिाले सो म्याद
स्र्ि: बदर भई सम्पूणव प्रवक्रया गैरकािूिी िुिे िुन्छ। कािूिी प्रवक्रया शुरुदे ख्ख िै थाल्िु पिे
िुन्छ।न्यावयक र्ा कािूिी कारबािी वढलो िुिे, कािूि सम्मि ििुिे िुिँदा सो कायवलाई रो्िे
उद्देश्यले प्रस्िुि व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ भिे उि कसूर गिे व्यख्िलाई एकर्षवसम्म कैद
र्ा दश िजार रुपैयािँसम्म जररर्ािा र्ा दुबै सजाय िुिस्िे दे ख्खन्छ।
च) नलखि पेस गिव इन्कार गिव ििुि22
े
सं वििाको दफा ८० मा कुिै अड्डा अदालिका राष्ट्रसेर्क समक्ष नलखि पेश गिुप
व िे
व्यख्िले नलखि अनिर्ायव रुपमा पेश गिुव पिे प्रार्िाि गरे को छ। कािूिी कारबािी, न्याय
सम्पादि र्ा कुिै कसूरको अिुसन्िािको मूल आिार प्रमाण िो र प्रमाण मध्येमा पनि नलखि
मूल प्रमाण िो। िसथव, जुि व्यख्िसिँग मुद्दाको सन्दभवमा आर्श्यक नलखि छ सो व्यख्िले
नलखि प्रमाण पेस गिुप
व िे िुन्छ। त्यस्िो व्यख्िलाई सम्बख्न्िि कािूिले नलखि पेस गिुप
व िे
दावयत्र् राखेको अर्स्थामा निजले त्यस्िो नलखि पेस िगरे मा कािूिी कारबािी, न्याय
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सम्पादि र्ा अिुसन्िािको काम कारबािी अबरुद्ध भई त्यसको निष्कषवमा िपुग्िे िुिँदा त्यस्िो
नलखि पेस गिव लगाउिे बाध्यात्मक व्यर्स्था गिव यो प्रार्िाि राखेको दे ख्खन्छ।
यो व्यर्स्था दे र्ािी मुद्दाका सम्बन्िमा पूणरु
व पमा लागू भए पनि न्यावयक र्ा
अिवन्यावयक निकायमा चलेको सो कारबािी िुिे फौजदारी मुद्दाको अनभयुिको िकमा भिे
लागू िुि स्दै ि। सं वर्िािको िारा २४ को उपिारा (७) बमोख्जम प्रत्येक िागररकलाई
आफ्िो वर्रुद्ध साक्षी िुि कर िलाग्िे अनिकारको प्रत्याभूनि भएकोले िेपाल सरकारर्ादी भई
चलेका मुद्दामा अनभयुिले कुिै प्रमाण पेस िगरे मा निजलाई सजाय िुदैि। िेपालले
प्रनिद्धन्दात्मक अनभयोजि प्रणाली (Common law System) अर्लम्बि गरे कोले अनभयोग
प्रमाख्णि सरकारी पक्षले गिुव गिे िुन्छ भिे यसमा अनिर्ायवरुपमा र्याि ददिे र आफू
वर्रुद्धको प्रमाण ददि कर िलाग्िे पनि िुन्छ। यस दफा वर्रुद्धको कसूर गिव व्यख्िलाई छ
मवििा सम्म कैद र्ा पािँच िजार रुपैयािँसम्म जररर्ािा र्ा दुबै सजाय िुिे व्यर्स्था गरे को
दे ख्खन्छ।
छ) शपथ नलएको व्यख्िले झुट्टा कुरा व्यि गिव िििे23
सं वििाको दफा ८१ मा कुिै काम कारबािीका सम्बन्िमा कुिै कािूिले कुिै
व्यख्िलाई कुिै अनिकार प्राप्त अनिकारी समक्ष सािँचो कुरा लेति र्ा व्यि गिव कर
लगाएको रिेछ र्ा कुिै व्यख्िले कुिै अनिकार प्राप्त अनिकारी समक्ष सािँचो कुरा भन्िे गरी
शपथ नलएको रिेछ भिे त्यस्िो व्यख्िले त्यस्िो अनिकारी समक्ष झू ट्टो कुरा व्यि गरे मा
निजलाई सजाय गिे व्यर्स्था गरे को छ। यसै गरी कािूिबमोख्जम शपथ नलएको व्यख्िले सो
िै नसयिमा झू ट्टो कुरा भिे र्ा ले खेमा निजलाई सजाय गिे व्यर्स्था पनि गरे को छ।
पविला पविला सिी र सािँचो कुरा व्यि गराउि िमव भकाउिे, िामा, िुलसी छु र्ाई
शपथ खुर्ाउिे व्यर्स्था भएकोमा सो प्रभार्कारी िभए पनछ कािूििः दण्ड सजायको
व्यर्स्था गिव आर्श्यक भएकोले यो व्यर्स्थाको सुरुर्ाि भएको िो।
िेपाल सरकारका पदानिकारी लगायि अन्य सार्वजानिक निकायका पदानिकारीले
आफ्िो शपथबमोख्जमको काम गदाव झुट्टो कुरा व्यि गिव ििुिे व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ।
यसबाट सार्वजानिक पद िारण गरे को व्यख्िले सो पदमा बिाल रिे को अर्नि भर झू ट्टो
अनभव्यख्ि ददएमा निजले यस दफाबमोख्जम कसूर गरे को मानििे गरी जर्ाफदे िी बिाइएको
छ भिे यस दफा वर्पररि कसुर गिे व्यख्िलाई दुई र्षवसम्म कैद र्ा बीस िजार रुपैयािँ
जररर्ािा र्ा दुबै सजाय िुिे व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ।
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ज) शपथ गिव इन्कार गिव ििुि24
े
यो व्यर्स्था िाम्रो िकमा केिी ियािँ पनि िो। न्याय सम्पादिमा र्ा कुिै आरोपको
जािँचबुिँझ र्ा छािवर्िको कायवमा सिी र सत्य कुरा व्यि िुि आर्श्यक छ। न्याय
सम्पादिका नसलनसलामा खास गरी साक्षीले र मिाअनभयोग लगायि सं सदीय जािँचबुिँझ र अन्य
यस्िै कारबािीका सम्बन्िमा सम्बख्न्िि व्यख्िले यस्िो कुरा व्यि गिुव आर्श्यक िुन्छ।
सिी र सािँचो कुरा व्यि गराउिका लानग त्यस्िो व्यख्िले शपथ नलिु आर्श्यक िुन्छ।
त्यस्िो शपथ नलएको व्यख्िले झू ट्टो कुरा व्यि गरे मा निजलाई छु ट्टै सजाय िुन्छ। िसथव
सिी र सत्य कुरा व्यि गराउिे पूर् व शिव र्ा ियारीको रुपमा त्यस्िो व्यख्िलाई शपथ
गराउिु पिे र त्यसरी शपथ िनलिे व्यख्िलाई सजाय गिे व्यर्स्था आर्श्यक पदवछ। सो
शिव र्ा ियारी पूरा गिवको लानग यो व्यर्स्था भएको दे ख्खन्छ भिे यो कसूर स्थावपि िुिका
लानग प्रचनलि कािूिले सम्बख्न्िि अनिकारीलाई कुिै व्यख्िलाई शपथ नलि लगाउि स्िे
ु छव । कुिै मुद्दामा साक्षी र्ा निर्ेदकले शपथ ्िण गिव इन्कार
अनिकार प्रदाि गरे को िुिप
गरे मा यो व्यर्स्था आकवषवि िुन्छ। िर सम्बख्न्िि अनिकारीले शपथ नलि त्यस्िो
व्यख्िलाई आदे श ददिु पदवछ र निजले इन्कार गरे को अर्स्था िुि ु पदवछ। यस दफा
वर्रुद्धको कसूर गिे व्यख्िलाई िीि िजारसम्म कैद र्ा पािँच िजार रुपैयािँसम्म जररर्ािा दुबै
सजाय िुिे व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ।
झ) जर्ाफ ददि इन्कार गिव ििुि25
े
यस व्यर्स्था बमोख्जम अनिकार प्राप्त अनिकारीले कािूिबमोख्जमको कारबािीको
नसलनसलामा सम्बद्ध व्यख्िलाई कुिै वर्षयमा कुिै प्रश्ि सोिेमा र त्यस्िो व्यख्िले त्यस्िो
प्रश्िको जर्ाफ िददएमा निजलाई सजाय गिे व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ। कािूिबमोख्जमको
कारबािी भन्िाले कुिै वर्षयमा किूिबमोख्जमको छािवर्ि गिे, अिुसन्िाि गिे, मुद्दा िेिे
अनिकारी र्ा निकायले गरे को र्ा सो अनिकारी समक्ष चलेको कारबािीलाई मान्िु पिे
िुन्छ।
कुिै न्यावयक र्ा कािूिी कारबािीको नसलनसलामा सम्बद्ध व्यख्िले अनिकार प्राप्त
अनिकारीले सोिे को प्रश्िको जर्ाफ ददिु भिेको सो व्यख्िले सो वर्षयमा प्रमाण ददिु
24
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न्यावयक प्रणालीमा सियोग पुर्याउिु िो भिे जर्ाफ िददिु भिेको प्रमाण िददिु िो, असियोग
गिुव िो। सम्बद्ध व्यख्िले जर्ाफ िददएमा न्यावयक र्ा कािू िी कारबािी अर्रुद्ध िुि गई
टु ङ्गोमा पुग्ि र न्याय सम्पादि गिव कदठिाई िुिे िुिाले यो व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ। यो
दफा अिुसार त्यस्िो जर्ाफ ददिको लानग कुिै कािूिले कर लगाएको िुि ु पदवछ। कुिै
कािूिले त्यस्िो व्यख्िलाई जर्ाफ ददि कर िलगाएको अर्स्थामा भिे यो व्यर्स्था लागू
िुदैि। यस दफाको अपर्ादको रुपमा कुिै अपरािको आरोप र्ा अनभयोग लागेको व्यख्िले
आफ्िो वर्रुद्ध बयाि ददि कर िलाग्िे व्यर्स्था िो। यस दफा अिुसार कसूर गिे
व्यख्िलाई छ मवििासम्म कैद र्ा पािँचिजार रुपैयािँसम्म जररर्ािा र्ा दुबै सजाय िुिे
व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ।
ञ) झुट्टो जािकारी ददि ििुि26
े
सं वििाको दफा ८४ मा कुिै राष्ट्र सेर्कलाई निजले कािूिबमोख्जम गिुप
व िे काम
कारबािीमा भ्रनमि पािव झू ट्टो र्ा गलि जािकारी ददिे कायवलाई दण्डिीय बिाएको छ।
राष्ट्रसेर्कले कािूिबमोख्जमको काम गिे र निजले गिुप
व िे कामका सम्बन्िमा कुिै जािकारी
प्राप्त भएमा निजले कािूि कायावन्र्यि गिुप
व िे

िुन्छ। झू ट्टो जािकारी ददएर कािूि

कायावन्र्यि गदाव निदोष व्यख्िसमेि पिव स्िे र कसूर गिे बच्ि स्िे र न्याय मिव स्िे
िुिाले यो व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ। यो दफाको व्यर्स्था कुिै झू ट्टो कुराको जािकारी
ददिेको िकमा मार लागू िुिे िोइि। राष्ट्रसेर्कले आफ्िो कािूिबमोख्जमको कामको
नसलनसलामा सोिेको प्रश्िको झू ट्टो जािकारी ददएमासमेि लागू िुन्छ। िर अनभयुिले आफ्िो
प्रनिरक्षाको लानग बोलेको र्ा भिेको कुराको िकमा यो दफा लागू िुदैि। राष्ट्रसेर्क त्यस्िो
जािकारीको आिारमा कुिै काम गिव र्ा िगिव अख्घ बढे मा यस दफाको कसूर पूरा िुन्छ।
त्यस्िो जािकारीबाट कुिै काम भयो र्ा भएि भन्दा पनि त्यसरी िै झू ट्टो जािकारी ददिे
व्यख्िको नियिमा मुतय प्रश्ि रिेको िुन्छ। कुिै िथ्य सत्य भए सो आिारमा कािूिी
कारबािी गिव सक्षम राष्ट्रसेर्कलाई झू ट्टो जािकारी ददएमा यो कसूर स्थावपि िुन्छ भिे यस
दफा अिुसारको कसूर गिे व्यख्िलाई एक र्षवसम्म कैद र्ा दश िजार रुपैयािँसम्म जररर्ािा
र्ा दुबै सजाय िुिे व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ।
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ट) बािा वर्रोि गिव ििुि27
े
सं वििाको दफा ८५ ले राष्ट्रसेर्कलाई आफ्िो पदीय किवव्य पालिा गिव बािा
वर्रोि गिे कायवलाई दण्डिीय बिाएको छ। राष्ट्रसेर्किरुले आफ्िो पदीय किवव्य निर्ावि
गदाव कािूि कायावन्र्यि गिे िुिाले निजले त्यस्िो कायव गदाव कसै ले कुिै प्रकारको बािा
अर्रोि पुर्याउिँदा कािूि कायावन्र्यिमा अर्रुद्ध िुिे दे ख्खन्छ। सो कायवलाई यस दफाले
दण्डिीय बिाएको छ। पदीय किवव्य भन्िाले कािूिले निदे शि गरे को र्ा कािूिले
अख्तियारी ददएको सार्वजनिक कामिरु मान्िु पिे िुन्छ र राष्ट्रसेर्कले आफ्िो इच्छाले चािेमा
ु
मार गिे काम िोइि। बािा वर्रोि िुिका लानग यस दफाको प्रयोजिका लानग जोरजुलम
ु िे िुदािँ केिी बलजन्य र्ा भौनिक कायव भएको र्ा त्यस्िो कायवलाई
र्ा िुल इज्जि िुिप
सं केि गिे र्ा दे खाउिे कायव भएको िुिपु छव। कािूि बमोख्जम कसै को सम्पख्ि जायजाि,
िायदािी रोक्का नललाम र्ा नबक्री गदाव जानि जािी बािा वर्रोि पुर्याउिे कायवलाई दण्डनिय
बिाएको छ। यस्िो प्रवक्रया न्यावयक निकायबाट मार िोइि अन्य निकायबाट पनि िुन्छ।
यसमा कसूर िुिका लानग जािी जािी कसै ले बािा वर्रोि गरे को िुि ु पदवछ। बािा वर्रोि
िुिका लानग केिी भौनिक कायव र्ा उपख्स्थनि र्ा सो दे ख्खिे कायव भएको िुि ु पदवछ। उि
कसूर गिव व्यख्िलाई एक र्षवसम्म कैद र् दश िजार रुपैयािँसम्म जररर्ािा र्ा दुबै सजाय
िुिे व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ।
ठ) राष्ट्र सेर्कलाई मद्दि ददि इन्कार गिव ििुि28
े
प्रस्िुि दफामा कुिै कािूिले कुिै राष्ट्रसेर्कलाई निजको पदीय किवव्य पालिा गदाव
कुिै व्यख्िले निज राष्ट्र सेर्कलाई सियोग गिुप
व िे व्यर्स्था कािूिमा गरे को रिेछ भिे
त्यस्िो राष्ट्रसेर्कले त्यस्िो कामको नसलनसलामा त्यस्िो व्यख्िसिँग मद्दि मागेकोमा निजले
िददएमा निजलाई सजाय गिे व्यर्स्था रिेको छ।उि सजाय िुिका लानग राष्ट्रसेर्कलाई
ु छव। कािूिमा
निजले मागेको मद्दि ददि कुिै व्यख्िलाई कुिै कािूिले बाध्य पारे को िुिप
कस्िो मद्दि ददिुपिे भन्िे कुरा पनि स्पष्ट र निख्श्चि िुिपु छव । कािूिले बाध्य िगरे को र्ा
कस्िो मद्दि ददिुपिे कुरा स्पष्ट िभएमा यो दफा लागू िुदैि। यस दफा बमोख्जम कसू र गिे
व्यख्िलाई छ मवििा सम्म कैद र्ा पािँच िजार रुपैयािँसम्म जररर्ािा र्ा दुबै सजाय िुिेछ।
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ड) आदे शको अर्ज्ञा गिव ििुि29
े
सं वििाको दफा ८९ मा अनिकार प्राप्त अनिकारीले कािूिबमोख्जम जारी गरे को
आदे श पालिा गिुव पिे र िगरे मा सजाय िुिे व्यर्स्था गररएको छ।यस व्यर्स्था अिुसार
कुिै कािूिबमोख्जम अनिकार प्राप्त अनिकारीले जारी गरे को आदे श सम्बख्न्िि व्यख्िले
पालिा गिुप
व छव भन्िे कायवसिँग सम्बख्न्िि छ। सार्वजानिक शाख्न्ि, सुरक्षा, स्र्ास्थ्य र सुवर्िा
कायम गिे उद्देश्यले अनिकार प्राप्त अनिकारीले जारी गरे को आदे श उल्ल्घनि गरे को भएमा
उि कसूर गिे व्यख्िलाई छ मवििा सम्म कैद र्ा पािँच िजार रुपैयािँसम्म जररर्ािा र्ा दुबै
सजाय िुिे व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ।
ढ) िदम्याद30
यस पररच्छे दको कसूरमा मुद्दा दायर गिे सम्बन्िमा दुई प्रकृनिको िदम्यादको
व्यर्स्था गररएको छ। समाह्वाि, इिलायिामा, च्यात्िे, उप्काउिे र अनिकार प्राप्त
अनिकारीले सोिे को प्रश्िको जर्ाफ ददि इन्कार गिे कसूरमा सो कसूर भएको थािा पाएको
नमनिले र अन्य कसूरमा सो कसूर भएको नमनिले िीि मवििा नभर उजुर ददिु पिे सो अर्नि
िाघेपनछ उजुर िलाग्िे व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ।
९. उपसं िार
ु ी अपराि सं वििाको पररच्छे द ३ मा सार्वजनिक अनिकारीको अख्तियारीको अर्ज्ञा
मुलक
सम्बन्िी र पररच्छे द ४ मा सार्वजनिक न्याय वर्रुद्धको कसूरको व्यर्स्था रिेको छ। यी
पररच्छे द ३ र ४ का व्यर्स्थािरु मूलिः न्याय सम्पादिसं ग प्रत्यक्षि सम्बख्न्िि छि्। न्याय
सम्पादिको कायवमा सियोग पुर्याउिु सर्ैको किवव्य िो। िर नियिर्स न्यायमा अर्रोि गिेलाई
यी व्यर्स्थािरुले सजायको व्यर्स्था गरे को दे ख्खन्छ। यी व्यर्स्थािरु िेपालको सन्दभवमा केिी
् अपराि सं वििा मूलिः भारिीय अपराि
पुरािा भई रिे का व्यर्स्था र केिी ियािँ व्यर्स्थािरु िुि।
सं वििामा आिाररि रिेकोले भारिमा व्यर्िारमा प्रचलिमा रिेको कािूिको व्यर्स्थािरुलाई समेि
यसमा राखेको पनि दे ख्खन्छ। जे िोस् यी व्यर्स्थाले न्याय सम्पादि कायवमा अर्रोि नसजविा
गिेलाई कािूिको दायरामा ल्याउि र वर्निको शासिलाई व्यर्िारमा उिािवमा मद्दि नमल्िे
दे ख्खएकोछ।
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