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भ�ूमका 
 

 नरा��य �या�यक ��त�ान �याय�शासनमा संल�न जनशि�को काय��मता र �यावसा�यक द�ता अ�भव�ृ� 

गन�, कानून र �यायको �े�मा अ�ययन–अनसु�धान गन� एवम ् �या�यक सूचना �वाह गन� उ�े�यबाट 

�था�पत अ�वि�छ� न उ�रा�धकारवाला �वशा�सत सं�था हो।   
 

�या�यक िश�ाका मा�यमबाट जनशि�को �यावसा�यक �मता र द�ताको अ�भव�ृ� गर� �याय �णाल�ले 

�दान गन� सेवालाइ� �भावकार� बनाउन ु र �यायमा जनताको पहुँचलाइ� स�ुनि� चत गन� सहयोग प�ु याउन ु

��त�ानको दा�य�व हो। अदालत एवम ्�या�यक �नकाय��तको जनताको ब�दो अपे�ालाइ� स�बोधन गन� र 

यस��त जनताको �व� वासलाइ� कायम रा� न �यायाधीश लगायत अ�य �या�यक जनशि�को �मता र द�ता 

बढाउन ुअ�त आव�यक ह�ुछ। जनशि�को �यावसा�यकता र द�ता अ�भव�ृ��वना कुनै प�न साव�ज�नक 

�नकायको �भावका�रता ब�न स�दैन। यो त�यलाइ� मनन गर� ��त�ानले आ�नो �थापनाकालदेिख नै 

�या�यक जनशि�को �ान, सीप र �मता अ�भव�ृ�का ला�ग �िश�ण, �वचन, �काशन एवम ्

अनसु�धानस�ब�धी काय�ह� गद� आएको छ। यसै �ममा ��त�ानले पनुः�थापक�य �यायसँग स�बि�धत 

मौजदुा नेपाल कानूनका �ावधानह�को सव��ण गन� �यास गरेको छ। 
 

समाजमा शाि�त र सरु�ा कायम गनु� रा�यको �मखु काय� हो। आपरा�धक काय�ले सामािजक स� भाव र 

शाि�तलाइ� �बथो�ने मा� हैन साव�ज�नक सरु�ाको अनभु�ूत र �व�ासलाइ� नै �व�त पाद�छ। हालस�मको 

फौजदार� �याय �णाल� अपराध पी�डतका गमेुका हक अ�धकारको पनुब�हाल� गन�'भ�दा प�न कसूरदारको 

�यूनतम\ हकअ�धकार संर�णका साथ �तनलाइ� सजाय भोगाउन बढ� जोड �दँदै आएको देिख�छ। यसले 

अपराधीलाई क�त र क�तो सजाय गन� भ�े बारेमा �व�ततृ �ववेचना गरे प�न अपराधको कठोर असर र 

पीडा सहनपुन� पी�डतका उपचार र उपकारका उपायह�का बारेमा �य�त मह�व �दने गरेको पाइँदैन। 

�यायलाइ� स�तलुनको अथ�मा �लने हो भने पी�डतले �यायको अनभु�ूत गन� स�ने प�रि�थ�त �नमा�ण 

नभएस�म फौजदार� �याय�णाल�लाइ� न त �भावकार� मा� स�क�छ न त पूरा नै। �यसैले  यस �े�को 

सधुारमा लागेकाह�ले �याय�णाल��भ�ै पी�डतको भ�ूमका र हक अ�धकारको संर�णलाई �मखु म�ुाको 

�पमा उठाउन थालेका छन।् 
 

कोह� प�न ज�मजात अपराधी हुँदैन र सबै अपराधी उि�कै कठोर वा खतरनाक प�न हुँदैनन।् कुनै प�न 

�यि� �व�भ� सामािजक, आ�थ�क र पा�रवा�रक कारणले अपराध गन� प�ुछ। कुनै �यि� अपराधी ब�मा 

समाजको प�न भ�ूमका ह�ुछ नै। यसैले अपराधबाट भएको ��तको �नराकरण, �यव�थापन र पी�डत तथा 

पीडक दवैुको अव�था सधुान� िज�मा प�न समाजले �लनपुद�छ भ�े मा�यता द�डको सधुारा�मक �स�ा�तले 

�लँदै गएको छ। कसूरदारलाई सजाय गनु�को उ�े�य उसलाई उसैले गरेका गलत काय���त िज�मेवार 

बनाउने र पी�डत �यि� एवम ् समदुायलाई हा�न प�ुयो भ�े कुराको अनभु�ूत गराउन ु नै हो।अथा�त ्

कसूरदारलाइ� अपराधको न�तजाबाट उ�प� प�रि�थ�ततफ�  िज�मेवार� बोध गराउननैु सजायको मूल ल�य 



 

 

हो। यसबाट नै अपराध��त उसमा प�ा�ापको भावना जागतृ ह�ुछ र भ�व�यमा �य�तो काय�मा संल�न 

हनुबाट आफूलाई अलग रा� न स�दछ। पीडकलाइ� उ�रदा�य�वस�हतको �याय र पी�डतलाई 

प�रपूरणस�हतको �याय �दने कुरा नै पनुः�थापक�य �याय हो।यसले प�रपूरणस�हत पी�डतलाइ� र 

दा�य�वबहनस�हत कसूरदारलाई प�न समदुायमा वा समाजमा पनुः�था�पत गनु�पन� कुरामा जोड �द�छ। 
 

वत�मान फौजदार� �याय�णाल�ले अपराधलाई रा�यको सरोकारको �वषय बनाएको र रा�यसंय��को 

िज�मामा राखेको कारणले अनसु�धानकता�, अ�भयोजनकता�, ��तर�क र �नण�यकता� नै यस �णाल�का 

के��मा रहेका ह�ुछन।् अपराधबाट ��य� असर परेको पी�डत र ��य� वा परो� �पमा ��त �यहोन� 

परेको समदुायका अ�य �यि�ह� र कसूरदार समेतको सरोकारलाई यो �णाल�ले स�बोधन गन� नसकेको 

भ�े अनभुवबाट नै फौजदार� �याय�णाल�को सधुारको �ममा पनुः�थापक�य �यायको मा�यता अगा�ड 

आएको पाइ�छ। �वक�सत देशह�ले पनुः�थापक�य �यायको �स�ा�तलाइ� आ�नो समाज सहुाउँदो त�रकाले 

�योग गद� आएका छन।् 
  

हाल नेपालले अवल�वन गद� आएको ��त���ा�मक �याय�णाल�मा देिखएका �यूनताह� हटाउन र डेढ 

सय वष� अगा�डदेिख लागू रहेको मलुकु� ऐनलाई अपराधसं�हता र अपराध काय��व�ध सं�हताले ��त�थापन 

गन� �यास भइरहेको स�दभ�लाई समे�नसमेत पनुः�थापक�य �यायको अवधारणा, �स�ा�त, मह�व तथा 

अ�तरा���य उ�म अ�यास र नमनुाका बारेमा सबै सरोकारवालाको �यान प�ुन आव�यक छ। यह� 

प�ृभ�ूममा नेपालमा प�न पनुः�थापक�य �यायका �स�ा�तको �योगको स�भावनाबारे खोजमूलक लेखाजोखा 

आव�यक भएकोले �ारि�भक चरणमा मौजदुा नेपाल कानूनमा पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी केक�ता 

�यव�था छन ्भ�े बारेमा अ�ययन गर� ��त�ानले �यसलाइ� यो ��तवेदनका �पमा �याएको छ।  
 

��ततु अ�ययन–��तवेदन तयार गन� �ममा �ा�व�धक तथा आ�थ�क सहयोग गन� यूएसएआइ�डी�ारा स�ा�लत 

सीट�आईपी/�द ए�सया फाउ�डेसन तथा �यस सं�थाका डेपटु� क��� �र�जेे�टे�टभ �ी नि�दता ब�वा, िचफ 

अफ पाट� �ी अ�णा राणा थापा, काय��म अ�धकृत �ी रामका�त �तवार�लाइ� ��त�ान हा�द�क 

ध�यवाद�ापन गद�छ। यसैगर� ��ततु अ�ययन–��तवेदनलाइ� अि�तम �प �दन आयोजना ग�रएको परामश� 

बैठकमा आ�नो अमू�य राय सझुाव �दन ुहनेु �व� सहभागीह�लाइ� प�न ��त�ान ध�यवाद �ापन गद�छ। 
 

��ततु अ�ययन–��तवेदन तयार� समूहमा रह� अ�ययन–��तवेदन तयार गन� �व�को है�सयतले प�ु याउन ु

भएको सहयोगका ला�ग सव��च अदालतका माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े�, माननीय िज�ला 

�यायाधीश �ी राजे�� खरेल‚ ��त�ानका रिज�ार �ी �वमल पौडेल, काय��म �यव�थापक �ी राजनकुमार 

के.सी. ��त ��त�ान आभार�कट गद�छ। ��तवेदनको भाषास�पादन ग�र�दने अ�धव�ा रवी�� भ�राईलाइ� 

प�न ��त�ान ध�यवाद �ापन गद�छ।  
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भाग … एक  
 

प�रचय 

 

१.१ अ�ययनको प�ृभ�ूम   

अपराधलाई कुनै एउटा �यि��व�� लि�त घटनाको �पमा मा� नभएर स�पूण� रा�य, समाज र 

मानवस�यताकै �व��को काय�का �पमा �लइ�छ। �यसैले �व�भ� �कारका आपरा�धक काय�ह�लाई 

रा�यले कानून बनाएर कसूरका �पमा प�रभा�षत गन� र अपराधीलाई द�डसजाय गन� �यव�था गरेको 

ह�ुछ। अपराधी��त रा�यसंय��ले गन� �यवहार र द�डसजाय �नधा�रणका प�न �था�पत मा�यताह� छन ्र 

�तनले रा�यलाई अपराधीउपर गन� �यवहार र सजायका �व�पमा सीमा लगाएका छन।् अ�भय�ु र 

कसूरदारका  �व��यापी मा�यता�ा� अ�धकारह� छन।् ती अ�धकारह� र फौजदार� �यायका मा�य 

�स�ा�तह�लाई रा�यले प�न पालन गनु�पन� ह�ुछ।  

  

उदाहरणका ला�ग, कुनै प�न �यि�उपर लगाइएको फौजदार� अ�भयोगको र �नजको अ�धकार तथा 

दा�य�वको �न�पण गदा� �वत�� र स�म �याया�धकरणबाट पूण� समानताको आधारमा �न�प� र 

साव�ज�नक सनुवुाइको हक �य�तो �यि�लाई ह�ुछ।1  सबै �यि�ह� अदालत तथा �याया�धकरणको 

अगा�ड समान ह�ुछन।् कुनै �यि��व��को कुनै फौजदार� अ�भयोग �नधा�रण गदा� वा कुनै म�ुामा �नजको 

अ�धकार तथा कत��यह�को �नधा�रण गदा� �नजलाई कानून�ारा �था�पत स�म, �वत�� तथा �न�प� 

�याया�धकरणबाट �न�प� र साव�ज�नक सनुवुाइ गराइपाउने अ�धकार ह�ुछ।2  

  

सजायको एउटा उ�े�य कसूरदार वा अ�य �यि�लाई कसूर गन� हतो�सा�हत गनु� प�न हो। सजायको यो 

उ�े�य भयको मनो�व�ान र सखुवाद� दश�नमा आधा�रत छ। यसअनसुार सजायको कठोरताले अपराध 

ग�रसकेका र भ�व�यमा अपराध गन� मनोविृ� भएका �यि�ह�मा भय �सज�ना गद�छ जसले गदा� एकपटक 

अपराध ग�रसकेकाह�ले पनुः अपराध गन� हतो�सा�हत ब�छन ्र अपरा�धक �विृ� भएका अ�य �यि�ह� 

प�न अपराधीले भोगेको सजायको क� र पीडा देखेर अपराध गन� डराउँछन।् द�डस�ब�धी �यनै 

मा�यताह�मा आधा�रत रहेर फौजदार� �याय�णाल�अ�तग�त �याय �दान ग�रदै आएको छ।तथा�प, 

समाजमा नयाँनयाँ �व�पमा अपराध देखापद� आएका छन।् एकै जनाले पटक पटक अपराध गन� �विृ� 

प�न कायमै छ। स��ठत अपराधको �े� ब�दो छ। यस ���ले हेदा� पर�परागत फौजदार� �याय�णाल�ले 

आ�नो मूलभतू उ�े�य हा�सल गन� सकेको पाइदैन। वत�मान फौजदार� �याय�णाल�मा अनभुव ग�रएका 

�यूनता प�रपू�त� गन� �व�भ� �वक�पको खोजी हुँदै आएको छ। यह� �सल�सलामा पनु:�थापक�य �यायलाई 

एउटा भरपद� �वक�पको �पमा अगा�ड सा�रएको पाइ�छ।  

 
 
 

                                                           
1  मानव अ�धकार स�ब�धी �व��यापी घोषणाप�, धारा १०  

2  नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, १९६६, धारा १४ 
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१.२ अ�ययनको �व�ध 

यस अ�ययनमा �व�षेणा�मक अनसु�धान �व�ध अवल�वन ग�रएको छ। जसमा पनुः�थापक�य �यायको 

अवधारणा, आधारभतू �स�ा�त, ���या, मू�य र मा�यताको �या�या ग�रएको छ भने पनुः�थापक�य 

�यायको रा��य तथा अ�तरा���य उ�म अ�यास र नमनुाका साथै संवैधा�नक �यव�था लगायत नेपालमा 

हाल �योगमा रहेका कानूनी �यव�था र �योगका ला�ग ��ता�वत अ�य कानूनी �ावधानह�को �व�ततृ 

अ�ययन ग�रएको छ।    

 

१.३ अ�ययनको उ�े�य  

नेपालको वत�मान �याय�णाल�को सधुार तथा पनु:संरचनाको �ममा पनुः�थापक�य �यायको अवधारणा वा 

�स�ा�तलाई अबल�बन एवम ् �योग गन� स�बि�धत �नकायलाइ� उ���ेरत गर� अ�तरा���य अ�यासलाइ� 

अनसुरण गद� वत�मान �याय�णाल�लाइ� अ�तरा���य �तरको बनाउन सहयोग गनु� यसको म�ुय उ�े�य हो। 

यस अ�ययनका अ�य उ�े�यह� यस �कार छन:्  

 वत�मान ऐन �नयम कानूनमा �यव�था ग�रएका पनुः�थापक�य �यायको अवधारणा, आधारभतू 

�स�ा�त, ���या, मू�य र मा�यता वा �स�ा�तसँग मेल खाने �व�मान रा��य कानूनी संरचनामा 

रहेका �यव�थाह�को अ�ययन गनु�,  

 तलुना�मक अ�ययनबाट पनुः�थापक�य �यायको अवधारणा, आधारभतू �स�ा�त, ���या, मू�य र 

मा�यता �योग गन� उपाय वा समाधानको खोजी गनु�, 

 नेपालको वत�मान फौजदार� �याय�णाल�को सधुार, प�रमाज�न र पनु:संरचनाको �ममा  

पनुः�थापक�य �यायको अवधारणा, आधारभतू �स�ा�त, ���या, मू�य र मा�यतालाई समावेश गन� 

स�बि�धत �े�लाई सहयोग प�ु याउन।ु 
 

१.४ अ�ययनको सीमा  

��ततु अ�ययन मूलत: ��य� एवम ् परो� �पमा नेपाल� ऐन कानूनमा रहेका पनुः�थापक�य �यायसँग 

स�ब� �यव�थाका हकमा मा� सी�मत रहेको छ। �व�भ� न ऐनह�मा एवम ्��ता�वत कानूनह�मा भएका 

कानूनी �यव�थालाई समूहकृत गर� यस ��तवेदनमा औ�याउने काम मा� ग�रएको छ।   

 
 

 

१.५ अ�ययनको संरचना 

��ततु अ�ययनलाइ� पाँच भागमा �वभाजन ग�रएको छ। प�हलो भागमा प�रचयका साथ साथै अ�ययनको 

प�ृभ�ूम, अ�ययनको �व�ध, अ�ययनको उ�े�य, सीमा र अ�ययनको संरचना समावेश ग�रएको छ। दो�ो 

भागमा पनुः�थापक�य �यायको अवधारणा, प�रभाषा र �स�ा�तको �ववेचना समे�टएको छ। ते�ो भागमा 

पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी अ�तरा���य कानूनी संरचना  र  उ�म अ�यास तथा  नमनुाका बारेमा �ववेचना 

ग�रएको छ। चौथो भागमा पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी रा��य कानूनी �यव�थाह� उ�लेख ग�रएको छ। 

पाँचौ भागमा अ�ययनको �न�कष� र सझुाब ��ततु ग�रएको छ। ��तवेदनका अ��यमा अनसूुचीह� 

रािखएका छन।्  
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भाग ÷ दइु�  

 

पनुः�थापक�य �यायको अवधारणा, प�रभाषा र �स�ा�त  
 

२.१ पनुः�थापक�य �यायको अवधारणा  

�ब� ेभ�केको �वषयव�तलुाई प�हले कै ि�थ�तमा वा प�हलेकै �व�पमा �याउन ुपनुः�थापना हो। कुनै व�त ु

�वशेषतः �वगतमा जेज�तो अव�थामा �थयो वत�मान अव�थामा उह� �प, �व�प र ढाँचामा �याउन ु नै 

पनुः�थापना हो। नाग�रकको जीउ धनको सरु�ा गनु� रा�यको �मखु दा�य�व हो। अपराधबाट आ�नो 

जीउ धनमा पगेुको ��त वा आफूले भो�न ुपरेको पीडाको ��तपू�त� पाउन ुपी�डतको �वश�ु अ�धकार हो। 

पीडकबाट पी�डतले पाउने ��तपू�त� र पनुः�थापना स�ब�धमा रा�यले उपल�ध गराउने सबै सेवा स�ुवधा 

पी�डतको अ�धकारको कुरा हो। तर पी�डतले �या�यक �नकायबाट �याय �न�पण गन� �ममा वा �नण�य 

प�ात ्पीडक, पी�डत र समाज �मलेर पीडकलाई आ�नो आपरा�धक काय� ��त अपराधको प�ा�ाप गराई 

पी�डतलाई राहत वा ��तपू�त� �दान गर� पनु: समाजमा ब�न स�ने वातावरण बनाउन ु नै पनुः�थापना 

�यायको अ�भ�ाय हो।  

 

पीडकले पी�डतलाई ��तपू�त� उपल�ध गरायो वा रा�यले पीडकलाई सजायमा छुट �दयो वा रा�यले 

पी�डतलाई रा�यको तफ� बाट केह� स�ुवधा उपल�ध गराइएमा भने �यो नै पनुः�थापक�य �याय हो भ�े 

आम मा�नसको धारणा रहेको पाइ�छ। फौजदार� �ववादमा रा�यले नै पनुः�थापक�य �यायका 

काय��मह�को �नद�शन वा �यव�थापन गनु�पछ�। पी�डतको आव�यकता अनसुार �व�भ� त�रकाबाट 

पी�डतलाई प�रपूरण गन� स�क�छ।कसूरको �कृ�त, कसूरदारको अव�था, पी�डतको ि�थ�त, सामािजक र 

आ�थ�क प�रवेश समेतको स�दभ�मा कसूरबाट पी�डतमा परेको पीडाको प�रपूरण र पनुः�थापनाको �व�प 

फरक फरक हनु स�छ। पी�डतसँग �मा याचना, ��तको प�रपू�त�, सामािजक सेवा ज�ता �व�भ� �कारका 

काय�ले पी�डतलाई �यायको अनभु�ूत र दवैु प�को समाजमा पनुः�थापना हनु स�छ। 

 

पनुः�थापक�य �यायको अवधारणा फौजदार� �यायको �े�मा �वकास हुँदै गरेको नवीनतम अवधारणा हो। 

पनुः�थापक�य �याय फौजदार� अपराधलाई स�बोधन गन� नयाँ त�रका हो, जसले पी�डत, पीडक र 

समदुायको आव�यकतालाई स�त�ुलत गद�छ। अदालतमा फौजदार� म�ुाको सं�यामा व�ृ�, म�ुाको 

फ��टमा �ढलाइ तथा अ�भय�ुले सफाई पाउने �विृ�ले गदा� फौजदार� �याय स�पादन र सम� 

�याय�णाल� ��तको जनआ�थामा ��तकूल असर परेको छ। अपराधबाट पी�डत �यि� जो �याय�णाल�को 

के��मा हनुपुन� हो, सो नभई �व�मान फौजदार� �याय�णाल��भ� �य�ता पी�डतह� सीमा�तकृत भएका र 

उनीह�को आव�यकतालाई �याय�णाल�ले स�बोधन गन� नसकेको देिखएको छ। अदालतमा फौजदार� 

म�ुाको प�रणाम जे भएप�न अपराध पी�डतले भोगेको पीडाको स�बोधन हुँदैन।पी�डतले बेहोरेको ��त र 



4   पनुः�थापक�य �याय  र रा��य कानून  अ�ययन ��तवेदन, २०७३     

पीडालाई �यूनीकरण गन� उ�ले�य काय� फौजदार� �या�यक ���याले गन� सकेको छैन। पर�परागत 

फौजदार� �या�यक ���याले अपराधबाट ��य� पी�डत भएकालाई पूरै वेवा�ता गद�छ र उनीह�मा पगेुको 

भौ�तक वा मानवीय ��तको ��तपू�त�को ला�ग कुनै �थान नै रा�दैन। यस ढाँचामा अपराध �नय��णका 

ला�ग ज�तसकैु �भावकार� उपायको अवल�बन ग�रए ताप�न �यसबाट पी�डतलाई कुनै �क�समको ��य� 

सहयोग प�ुन स�दैन।अपराधीलाई कारागारमा पठाउँदैमा मा� �ववादको समाधान र पी�डत र पीडक 

बीचको स�ब�ध सामा�य हुँदैन र पी�डतलाई �याय पाएको  अनभु�ूत प�न हुँदैन। पर�परागत फौजदार� 

�याय�णाल��भ� देिखएका य�ता कमीकमजोर�लाई स�बोधन गन� नयाँ िच�तनको �पमा पनुः�थापक�य 

�यायको अवधारणाको �वकास भएको हो। 

 

�व�का धेरै देशमा पर�परागत फौजदार� �याय�णाल���त जनताको अस�त�ु� र �नराशा छाएको अनभुव 

भयो। �यो �नराशा र अस�त�ु�लाई हटाउने �यासमा स�भा�वत �वक�पका �पमा पनुः�थापक�य �यायलाई 

अवल�बन गन� �यास भएको पाइ�छ। �ववादको समाधानमा म�ुाका प� तथा समदुायलाई सहभागी 

गराउनलुाइ� यसको एक कडीका �पमा हे�रन था�यो। पनुः�थापक�य �याय फौजदार� �यायको पर�परागत 

प��तह�का तलुनामा नयाँ तथा �यावहा�रक �वक�प हो भ�ेमा �ववाद छैन।  

 

पनुः�थापक�य �यायले समदुाय, पी�डत र पीडकलाई औपचा�रक �पमा एक ठाँउमा बसेर �ववादको 

समाधान गन� र अपराध पी�डतको पीडालाई स�बोधन गन� म�त गद�छ, जसमा पी�डतलाई आफू मा�थ 

भएको ��त वा नो�सानीको प�रपूरण गन� उपायह�को अवल�बन गर� पी�डतलाई �याय पाएको महससु 

गराइ�छ। �यसैगर� पनुः�थापक�य �यायका ���याबाट पीडकले प�न आफूले गरेको गलत काय�को ला�ग 

प�ा�ाप गद�छ र उसलाई तो�कएको िज�मेवार� सहज �पमा �वीकार गद�छ। पनुः�थापक�य �यायको 

�कृयामा पी�डत र पीडक दवैु समाजका सद�य भएकोले समाजले दवैुको �हत हनेु काय� गनु� पद�छ भ�े 

�व�ास ग�र�छ। फौजदार� �या�यक ���यामा अपराधपी�डत र �भा�वत समदुायको सहभा�गतालाई 

�ाथ�मकता �दन ुपनुः�थापक�य �यायको �वशेषता हो। 

 

पनुः�थापक�य �यायले फौजदार� �या�यक ���यामा अपराधपी�डत र समदुायको स��य सहभा�गतालाई 

�ाथ�मकता �द�छ।अपराध गन� �यि�लाई समदुाय��त जवाफदेह� बनाई पी�डतलाई प�ुन गएको 

भावना�मक तथा भौ�तक ��तको प�रपू�त�मा जोड �द�छ। यसले पी�डत र पीडक तथा समदुायको बीच 

स�ार, वाता� र छलफल�ारा अपराधबाट �सिज�त प�रणामको स�बोधन गर� साव�ज�नक सरु�ा तथा 

अपराधपी�डत तथा पीडकको �हत र सरु�ास�हतको स�त�ुलत �यायको ��याभ�ूतमा �वशेष चासो �द�छ। 

यसले अपराधको पर�परागत प�रभाषामा नै पनु�या��या गर� अपराधलाइ� फौजदार� कानूनको उ�ल�न मा� 

नभएर �यि� तथा समदुायबीचको ससु�ब�धको ��तपूण� �वघटन हो भ�दछ। तसथ� अपराध �नय��णका 

ला�ग अपराधबाट पी�डत र पीडकका बीच �ब��एको स�ब�धमा सधुार गर� ससु�ब�धलाइ� पनुग��ठत गनु�पन� 

कुरामा यसको जोड रह�छ। यसैले यस प��तमा स�ब� प�ह�को बीच, स�पक� , स�ार, वाता� र 

पनुम�ललाई �ाथ�मकता �दइ�छ। 
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२.२ पनुः�थापक�य �यायको प�रभाषा  

पनुः�थापक�य �यायको स�दभ�मा एउटै सव�मा�य प�रभाषा हालस�म प�न हनु सकेको छैन। यो नया ँ र 

�वक�सत हदैु गरेको अवधारण भएकोले �व�भ� देशह�मा यसको अलग अलग प�रभाषा र �या�या ग�रएको 

पाइ�छ। पनुः�थापक�य �याय स�ब�धी काय��म र अ�यासह�मा भएका �व�वधताको कारण प�न एउटै 

सव��वीकाय� प�रभाषा स�भव नभएको हो। तर  केह� कानून�व�ह�ले यसको �यापक प�रभाषा गन� �यास 

गरेका छन।्जसमा अमे�रक� �ा�यापक ए�रक लनुा प�न एक हनु।् पनुः�थापक�य �यायको बारेमा उनको 

अ�भ�यि� यस �कार रहेको छ:  

 

पनुः�थापक�य �यायले सजाय�नदानमा तीन आधारभतू �स�ा�तलाइ� समे�छ। प�हलो, अपराध खा�ल 

रा�य�व��को काय� मा� हैन ब� खास पी�डत र आम�पमा समदुाय �व��को हो।अत: कसूर गनु� भनेको 

�थमत: मानव स�ब�धह�को उ�ल�न हो भने ��तीयतः मा� कानूनको हनन।् यसो हनुाले रा�य र 

यसका �याय संय��भ�दा समदुाय, प�रवारका सद�यह�, र साथसहयोगीह� अपराध�नय��णका �व�दपुथ 

मा�न�छन।् यसका ला�ग पनुः�थापक�य �यायका ढाँचाले कसूरका कारण र प�रण�तह�को स�बोधन गन� 

पी�डतह�, प�रवारह�, र समदुायका ��त�न�धह�को स��य सहभा�गताको खोजी गद�छ। 

 

दो�ो, यो प��तको �ाथ�मक ल�य कसूरदारमा पीडा ला� ने भ�दा कसूरज�य काय�, खास गर� पी�डतउपर 

ग�रएको ��तलाई स�याउने, सधुान� हो। उ�रदा�य�व, कसैले गरेको गलत आचरण महससु गन�, 

न�तजा�व�प प�ुन गएको चोट वा पीडाका ला�ग प�ाताप ् �य� गन�, र कसूरबाट भएको हा�न 

नो�सानीको मम�तसधुार गन�मा पाइला चा�ने अथ�मा, प�रभा�षत ह�ुछ। कसूरदारबाट सकारा�मक कामकुरा 

हनुपुन� गर� अपराधले सकारा�मक दा�य�वको �सज�ना गछ� भ�े कथन यस प��तले अगा�ड साछ�।  

 

अ�ततः पनुः�थापक�य �यायले  कसूरदार र कसूरसँग स�बि�धत सबै सराकारवालाह�लाई सहभागी गराई 

ग�रने सहकाया��मक सजाय �नधा�रण���या अपे�ा गछ�। खलुा म�मा �तनका भावना र सोचह� �य� 

गन� सबैलाइ� अनमु�त �दँदै प�ह�का बीचको अवरोधर�हत संवाद नै यसको के���य �व�प हो। छलफल 

र �वचार  �वमश�माफ� त, पनुः�थापक�य सजाय�नदानले पार�प�रक सहम�त ��त�व�बत गछ� जसले पी�डत र 

समदुायलाई पन� गएको चोट �नको पान� पाइला चा�ने, सँगसँगै कसूरदारको आचरणका योगदानकार� 

त�वको मकुा�बला गन� योजना गन� र कानूनपालनकार� नाग�रक�व�प �नजको �वकासलाई सहजीकरण गन� 

गनु�पछ�।3 

 

पनुः�थापक�य �याय एउटा ���या हो, जसमा अपराधको कारणबाट उ�प� भएको  ि�थ�तको सामना गन� 

सरोकारबालाह�लाई सामू�हक �पमा एक ठाउँमा बसेर अपराधको कारणबाट उ�प� भएको ि�थती र 

                                                           
3 Erik Luna, "Reason and Emotion in Restorative Justice (2001) p.9. 
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भ�व�यमा �यसको प�रणामह�लाई कसर� स�बोधन गन� भ�े काय� ग�र�छ।4 होवड� जेरले अपराध भनेको 

�यि�ह� उपर पगेुको ��त र उनीह� बीचको स�ब�धको उ�ल�न हो भनेका छन।् �यायको उ�े�य 

अपराध गन� �यि�को दा�य�व �था�पत गनु�, पी�डतको आव�यकताको प�हचान गनु� र अपराधबाट पगेुको 

पीडालाई समा� गनु� हो। �यायको ���यामा पी�डत, अपराध गन� �यि� र समदुाय �मलेर वाता� तथा 

संझौता�ारा अपराधबाट सिृजत दा�य�व र �ववादको समाधान खो�न ुपद�छ र �यसका ला�ग एक अका�बीच 

बढ� भ�दा बढ� सूचनाह� उपल�ध गराउन ु पद�छ। अक� श�दमा भ�दा आपरा�धक काय� भनेको 

स�ब�धको उ�ल�न हो। उ�ल�न गन� काय�ले ज�हले प�न उ�ल�नकता� उपर दा�य�वको सजृना गद�छ र 

�यायको उ�े�य पी�डत, अपराधी र समदुाय �मलेर अपराध गन�को दा�य�व र पी�डतको आव�यकताको प�हचान 

गर� आपरा�धक काय�को प�रणामलाई स�याउन ुहो।5 

 

पनुः�थापक�य �याय स�भव भएस�म खास कसूरमा जो�डएकाह�लाई समावेश गन� र स�भव भएस�म खाँचो 

पूरा गन� कामकुरालाई ठ�क द�ु�त पान�का ला�ग ��त वा हा�न, आव�यकता र दा�य�वह� सामू�हक वा 

साझा �पमा प�हचान र स�बोधन गन� ���या हो।6 

 

संय�ु रा�संघको आ�थ�क तथा सामािजक प�रष�  ले पनुः�थापक�य ���या स�ब�धी मह�वपूण� घोषणा 

गरेको छ। जसलाई पनुः�थापक�य ���या स�ब�धी माग�िच� प�न भ�े ग�र�छ। फौजदार� �बषयमा 

पनुः�थापक�य �याय स�ब�धी काय��मको �योग स�ब�धी आधारभतू �स�ा�त सन ् २००२ मा पा�रत 

भएको हो। पनुः�थापक�य �याय �योग गन� स�ब�धमा यो घोषणाप� नमनुा माग�दश�न मा�न�छ। जसमा 

पनुः�थापक�य ���याको प�रभाषा ग�रएको छ: "पनुः�थापक�य ���या" भ�ाले पी�डत र पीडकले तथा 

उिचत देिखएको ठाँउमा अपराधबाट �भा�वत अ�य कुनै �यि�ह� वा समदुायका सद�यह�ले अपराधबाट 

उठेका कुराह�को समाधानमा सामा�यतया सहजकता�को सहयोगमा स��यतापूव�क सहभागी हनेु 

���यालाई जनाउँछ। पनुः�थापक�य ���याह�ले मेल�मलाप, स�झौता, म��णा र सजाय �नधा�रणको 

दायरालाई समावेश गन� स�छन।्7 

 

सामा�य भाषामा भ�दा पनुः�थापक�य �याय स�ब�धी अवधारणाले अपराधलाई फौजदार� कानूनको उ�ल�न 

मा� नभई �यि�, स�ब�ध र समाजमा प�ु याएको हानीको �पमा �ल�छ, �यसकारण प�ह�ले चाहेमा 

पी�डत, पीडक र समदुायलाई एक ठाउँमा बसेर अपराधबाट उ�प� भएको प�रणामलाई स�याउने र 

समाधान गन� �दन ुपद�छ। यसले गदा� पी�डत र पीडकको जीवनमा �पा�तरण ह�ुछ। टोनी एफ मास�लले 

“पनुः�थापक�य �याय एउटा ���या हो, जसमा कुनै कसूरका सरोकारवाला सबै प� सहभागी भएर कसूर 

प�ातको अव�था र भावी असरकाबारे सामू�हक �पमा समाधान �नका�न एकसाथ ह�ुछन”् भनेर प�रभाषा 

�दएका छन।् एकथर� �व�षेकह� यो प�रभाषाले �या�यक ���यामा पी�डत, कसूरदार र समदुायको 

सहभा�गतालाई �वशेष जोड �दएकोले यसलाई �नकै मह�वका साथ हेद�छन।् अका� थर� �व�षेकह� 

                                                           
4  Tony F Marshall, Restorative Justice: An Overview (HMSD London 1999) p.5. 
5  FWM MC ELRA (ed) Re-thinking Criminal Justice (Vol. 1). Legal Research Foundation, Auckland (1995). 
6   Zehr, Howard, The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse PA (2002) p.37.  
7  फौजदार� �वषयमा पनु:�थापक�य �यायस�ब�धी काय��मको उपयोगस�ब�धी आधारभतू �स�ा�तह�, २००२  
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पनुः�थापक�य �यायको स�दभ�मा कसूरदारले प�ु याएको ��तको प�रपू�त� गन� सामू�हक काय� बढ� मह�वपूण� 

हो भ�े ठा�दछन।्    

 

२.३ द�डा�मक �याय�णाल� र पनुः�थापक�य �याय�णाल� बीचको �भ� नता 

पनुः�थापक�य �याय�णाल� द�डा�मक �याय�णाल�को पूरक �णाल� हो। द�डा�मक �णाल� अझै भरपद� र 

वा�त�वक �यायका ला�ग सहयोगी प�न हो। दवैु �णाल�का आ-आ�नै अवधारणा, �स�ा�त‚ 

मू�यमा�यताह� छन।् तथा�प, दवैु �णाल� वीच कह� समानता रहेताप�न देहायका �भ�ता देिख�छ: 

द�डा�मक �याय�णाल� पनुः�थापक�य �याय�णाल� 

 कसूरलाई एउटा प��तकै उ�ल�नको 

�पमा प�रभाषा ग�र�छ। 

 कसूरलाई �यि�ह� र समदुाय उपर हनेु 

हा�नको �पमा प�रभाषा ग�र�छ। 

 आरोप �था�पत गन� दोष, �वगतको �यवहार 

उपर �यान �दइ�छ। 

 सम�या समाधान गन�, हा�नलाई पू�त� गन� 

कुरामा जोड �दइ�छ। 

 पी�डतलाई वा�ता ग�र�।  पी�डतका अ�धकार र आव�यकताह�लाई 

मा�यता �दइ�छ। 

 कसूरदार �नि��य रह�छ।  कसूरदारलाई िज�मेवार� �लन �ो�साहन 

ग�र�छ। 

 कसूरदारको दा�य�वलाई सजायको �पमा 

प�रभा�षत ग�र�छ। 

 कसूरदारको दा�य�वलाई अनभु�ूत �दश�न 

गन� र हा�नलाई पू�त� गन� सघाउने 

�क�समले प�रभा�षत ग�र�छ। 

 कसूरदारको �वगतको �यवहार उपर 

��त��या लि�त ह�ुछ। 

 कसूरदारको �यवहारको हा�नकारक 

प�रणाम ��त ��त��या लि�त रह�छ। 

 अपराधवाट ला�ने ध�वा वा दाग हटाउन 

स�कदैन। 

 उपय�ु काय�ह��ारा अपराधवाट ला�ने 

ध�वा वा दाग हटाउन स�क�छ। 

 प�ा�ाप र �मा �दन थोरै मा� �ो�साहन 

�दइ�छ। 

 प�ा�ापलाई �ो�साहन ग�र�छ र �मा 

�दन स�भव छ। 

 �यावसा�यक �यि�ह�मा भर परेको 

ह�ुछ। 

 घटना�ारा �भा�वतह�को ��य� संल�नता 

ह�ुछ 

 कडा तक� पूण� ���या अपनाइ�छ।  भावनाको �वत�� अ�भ�यि� �दन अनमु�त 

�दइ�छ। 
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२.४ पनुः�थापक�य �यायको उ�े�य 

पनुः�थापक�य �यायको म�ुय उ�े�य पी�डतलाई ��तपू�त�, प�रपूरण र पीडकलाई अपराध��त प�ा�ाप 

गराई दवैुलाई समाजमा पनुः�थापना गराउने हो। यसका अ�त�र� पनुः�थापक�य �यायका अ�य उ�े�यह� 

यस�कार छन।् 

 पी�डतलाई उनीह�का आव�यकताह�बारे भ�का ला�ग �ो�साहन गन�, 

 पी�डतलाई ��तपू�त�को मा�यमबाट अ�धकतम �पमा �याय �दने, 

 �नण�य ���यामा सरोकारवालाको भ�ूमका बढाउने, 

 समाजमा अपराधबाट परेको असरलाई �यूनीकरण गर� प� बीच मेल�मलाप कायम गन�, 

 भ�व�यमा समाजमा �य�ता अपराध हनु न�दने, 

 अपराधबाट �ब��एको स�ब�धलाई सधुार गन�, 

 सबै प� खासगर� अ�भय�ुको िज�मेवार�लाई �ो�साहन गन�। 

 

२.५ पनुः�थापक�य �यायका �वशेषता 

पनुः�थापक�य �याय एक न�वनतम ् अवधारणा हो। जहा ँ पीडक, पी�डत र समदुायको सामू�हक 

सहभा�गतामा सम�याको समाधान खो�न ु�मखु �वशेषता हो। यसका अ�य �वशेषताह� यस�कार छन ्: 

 पनुः�थापक�य �याय ���याको अवल�बनका स�दभ�मा ��येक अपराधमा पी�डत र पीडकको 

�नण�यमा भर पन� र उनीह�ले वैयि�क �पमा �य�तो ���या अवल�बन गन� वा नगन� भ�े 

�नण�य गन� स�छन ्र सो ���या अवल�बनमा उनीह�को सहम�त भएमा मा� यो ���यामा जाने 

अव�था रहने, 

 पी�डत, पीडक र समदुायको अपराधबाट सिृजत सम�याको समाधानमा सहभा�गता रह� ग�रने 

उपचारबाट सामािजक एकता कायम हनेु, पी�डत र पीडकको समान �पमा मया�दा कायम हनेु र 

आपसमा समझदार�को �वकास हनेु, 

 औपचा�रक �याय�णाल� जसमा अ�भय�ुलाई कलंक ला�ने ज�तो नकारा�मक असर पद�छ, 

�यसको �यावहा�रक �पमा वैकि�पक �यव�थाको �पमा रहेको, 

 पर�परागत �पमा रहेको फौजदार� �याय�णाल� र द�डा�मक �णाल�सँगै �योग गन� स�कने 

�णाल�को �पमा समेत रहेको, 

 �ववादका प�ह�बीच रहेको �ववादको कारण र सम�याबारे प�हचान र समाधान ग�रने �णाल�, 

 पी�डतलाई भएको ��त र पी�डतको आव�यकतालाई स�बोधन गन� �णाल�।  

 अ�भय�ुले आ�नो �यवहार र काय�को कारण र �भाव वा असरबारे सचेत हनु, जा� र ब�ुन 

�ो�साहन गन� र उसले �यसको िज�मेवार� वा दा�य�व �हण गन� अथ�पूण� उपाय रहेको �णाल�, 

 थ�ु ै ग�भीर अपराध लगायतका �व�भ� �क�समका अपराध र अ�भय�ुका स�दभ�मा �योग गन� 

स�कने �णाल�, 

 बालबा�लकाले गरेको �बजाइँमा �वशेष �पमा �योग गन� स�कने �णाल�, 

 सामािजक स�ुयव�थामा खलल ्पा�रएका प� समदुायसमेतको भ�ूमका रहने �णाल�। 
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२.६ पनुः�थापक�य �यायका आधारभतू �स�ा�त  

�यायका सव�मा�य �स�ा�तह� झै पनुः�थापक�य �यायका प�न आधारभतू �स�ा�तह� छन।् म�ुयतया 

पनुः�थापक�य �याय देहायका �स�ा�तह�मा आधा�रत छ। 

 अपराध �यि�ह�को स�ब�धको उ�ल�न हो। 

 उ�ल�नले दा�य�व र जवाफदे�हताको सजृना गछ�। 

 पनुः�थापक�य �यायले गलत कामलाई स�याउने �यास गछ�। 

 �याय समदुायमा आधा�रत ह�ुछ। 

 प�ह�को सहभागीता �वेि�छकतामा �नभ�र रह�छ। 

 पी�डत र कसूरदारको पूण� सहभा�गता ह�ुछ। 

 पी�डत र कसूरदार दवैु यो ���याबारे पूण� ससूुिचत ह�ुछन।् 

 पीडक आ�नो ग�ती��त पूण� जवाफदेह� ह�ुछ। 

 भावना�मक र भौ�तक सरु�ाको ��याभ�ूत ह�ुछ। 

 

२.७  पनुः�थापक�य �यायका आधारभतू मू�यह� 

पनुः�थापक�य �यायका आधारभतू �स�ा�तका साथै यसका मू�य र मा�यताह� प�न छन।् पनुः�थापक�य 

�यायले देहायका मू�य र मा�यता रा�दछ।  

 सहभा�गता  

 स�मान  

 इमा�दार� 

 शाल�नता (��ुम�लट�) 

 जवाफदेह� 

 सश�ीकरण 

 आशा 

 

२.८ पनुः�थापक�य �यायको �े� 

पनुः�थापक�य �यायलाई िचनाउने स�दभ�मा यो �णाल� फौजदार� �याय�णाल�को �यूनता प�रपू�त� गन� 

उ�े�यले अगा�ड आएको एउटा प�रपूरक �णाल� हो भनी उ�लेख ग�रएको पाइ�छ। तथा�प �य�तमै सी�मत 

गदा� पनुः�थापक�य �यायको �े� साघु�ँरन जाने ह�ुछ।�व�मान �या�यक �णाल� सधुार तथा �यायमा सहज 

पहुँच �था�पत गराउने स�ब�धमा पनुः�थापक�य �यायको अवधारणालाई अदालत भ�दा बा�हरको �े� 

अथा�त पर�परागत फौजदार� म�ुाको �वषयभ�दा बा�हरका �ववाद वा सम�या समाधानमा समेत �योग गन� 

स�ु ग�रएको पाइ�छ। पनुः�थापक�य �याय  देहायका �े�मा �योग भएको पाइ�छ। 
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 �व�भ� न फौजदार� कसूरह�का �े�मा  

 समदुायमा हनेु घटनाह�मा 

 स��मणकाल�न �याय र ���ो�र सामािजक स�दभ�मा  

 �थानीय �ाकृ�तक �ोतसाधनस�ब�धी �ववादमा 

 कारागार�भ�का ब�द� र पी�डतका बीचमा 

 पूव�ब�द�को समाजमा पनुः�थापनामा 

 शैि�क �े�मा  

 अ�य 

 

२.९ पनुः�थापक�य �यायका चरणह� 

पनुः�थापक�य �यायले �च�लत फौजदार� �याय�णाल�लाई बद�ने नभई �यसकै पूरकको �पमा 

रह�छ। पनुः�थापक�य �यायको अवल�बन फौजदार� �यायको ���याका �व�भ� चरणह�मा गन� 

स�क�छ। सामा�यतयाः फौजदार� �याय�णाल�का देहायबमोिजमका चार चरणमा यो अवल�बन गन� स�कने 

देिख�छः 

 �हर�मा अ�भयोग दायर हनुभु�दा प�हलेको चरणमा, 

 अ�भयोजनको तह जहाँ अ�भयोजन ग�रएको तर सनुवाइ ���या �ार�भ नभइसकेको, 

 अदालती चरण जसमा सनुवुाइको चरण र सजाय गन� दवैु चरण पद�छन,् 

 फैसला काया��वयन अथवा सधुारको चरण। 

 

क�तपय मलुकुमा अ�भयोजन र पनुः�थापक�य �यायको ���या समाना�तर �पमा प�न ग�र�छ। 

उदाहरणको ला�ग बेि�जयमलाई �लन स�क�छ। क�तपय मलुकुमा क�तपय म�ुामा प�हलो चरणमा 

फौजदार� �याय�णाल�मा नलगी प�हलो चरणमा नै पनुः�थापक�य �यायलाई �योग ग�रएको पाइ�छ। यस 

�ममा, �व�ालयमा घ�टत सामा�य �यवहारज�य घटनाह�लाई �व�ालय�तर�य मेल�मलापको मा�यमबाट 

�न�पण ग�र�छ। यसका साथै �छमेक� मेल�मलाप काय��मअ�तग�त प�न य�तो ���या अवल�बन 

ग�र�छ। सामा�यतः ग�भीर घटनाह� फौजदार� �याय�णाल�का �ममा नै पनुः�थापक�य �याय���यामा 

ल�ग�छ8।  

 

२.१० पनुः�थापक�य �यायका फाइदा 

क. पी�डतको स�दभ�मा  

पर�परागत फौजदार� �याय�णाल�मा अपराधबाट पी�डत प�को आव�यकताको बारेमा खास सरोकार 

रािखएको हुँदैन। रा�यले अपराधी प�ा लगाएर उसलाई कानूनबमोिजमको सजाय �दएप�छ पी�डतको 

आकां�ा पूरा भयो पी�डतले �याय पायो भ�े अनमुान ग�र�छ। �ो. जेरका अनसुार पर�परागत फौजदार� 

                                                           
8  Latimer, J. and S. Kleinknecht (2000). The Effects of Restorative Justice Programming: A Review of the Empirical 

Literature. Ottawa: Department of Justice Canada, Research and Statistics Division. 
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�याय�णाल�मा पी�डतह�ले आफूलाई �णाल�ले बेवा�ता गरेको, अवहेलना गरेको र क�तस�म भने 

द�ुय�वहारै गरेको9 ठा�दछन।् उनले पी�डतका चारवटा सरोकारलाई उ�लेख गरेका छन ् 

(१) जानकार�, 

(२) स�यको उ� घोष,  

(३) सश�ीकरण, र  

(४) प�रपूरण। 

 

हनु प�न हा�ो पर�परागत फौजदार� �याय�णाल�मा पी�डतलाई अपराधको सूचना �दने र �यो सूचनाको 

बारेमा सरकार� सा�ीको �पमा अदालतमा उपि�थत भै बकप� ग�र�दने दईु वटा कानूनी ���यामा मा� 

संल�न गराइने ग�रएको पाइ�छ। अपराध रा�य�व��को �वषय ब�दछ।10 रा�यले पी�डतको �थान �ल�छ 

र ���यामा रा�य संय��ले पी�डतलाई ��त�थापन गद�छ। आफू पी�डत ब� पगेुको घटना कसले �कन 

गरेको रहेछ, कसूरदारको प�ृभ�ूम के क�तो रहेछ, उसको मान�सक अव�था क�तो छ, उ�ले आ�नो 

कसूरज�य काय� ��त प�ा�ाप गरेको छ छैन, घटनाको अनसु�धान कसर� भै रहेको छ, ज�ता सामा�य 

�वषयमा समेत पी�डतलाई अनसु�धानकता� वा �णाल�गत संय��ले कुनै जानकार� उपल�ध गराउँदैन।  

 

यसै गर� पी�डतको अक� उपचारा�मक ���या भनेको स�यत�य अ�लाई सनुाउन पाउन ु हो। आफूले 

आपरा�धक घटनाको कारणबाट भो�नपुरेको दःुख वा सहन ु परेको पीडाको बारेमा यथाथ� कुरा अ�लाई 

सनुाउन पाउने अवसरले प�न पी�डतलाई सा��वना वा ढाडस �दने काम गद�छ।पी�डतले क�तपय अव�थामा 

यो कुरा कसूरदारलाई ��य� �पमा सनुाउन चाहेको प�न हनु स�छ। तर फौजदार� �याय�णाल�ले 

पी�डतलाई य�तो अवसर �दान गद�न। प�हलेको सज��मन मचु�ुकास�ब�धी अ�नवाय� �यव�था अ�हले 

कानूनबाटै हटेको छ। �य�तो कानूनी �यव�था कायम रहेकै अव�थामा प�न अनसु�धानको �सल�सलामा 

पी�डत र अ�भय�ुलाई भेट गराउने वा अ�भय�ु उपर आरो�पत कसूरको कारणबाट पी�डतलाई प�ुन 

गएको ��तको बारेमा यथाथ� ि�थ�त अवगत गराउने कानूनी आव�यकता वा �चलन �थएन। अ�हले 

�चलनमा रहेको अनसु�धान �णाल�ले प�न य�तो आव�यकता देखेको छैन। व�तिु�थ�त मचु�ुका वा 

घटना�थल �कृ�त मचु�ुका गराउँदा समेत पी�डत र अ�भय�ुलाई स�पक� मा �याउने वा उनीह�का बीच 

संवादको ���याबारे सो�नेस�म ठाउँ रािखएको छैन। 

 

क�तपय अव�थामा अपराधबाट पी�डत �यि�ले आफूलाई �नकै कमजोर अनभुव गन� वा आफूले आ�थ�क, 

सामािजक र मनोवै�ा�नक है�सयत गमुाएको महससु गन� गरेको पाइ�छ। उनीह� सबै कुरामा आ�नो 

                                                           
9   Zehr, Howard, (2014) The Little Book of Restorative Justice, Good Books, p. 21. 
10 सरकार� म�ुा स�व�धी ऐन, २०४९ को दफा २३ 
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�नय��ण गमेुको वा हराएको ठा�दछन।् य�ता अपराध पी�डतह�लाई �या�यक ���यामा संल�न गराउन 

स�कएमा उनीह� �मशः सामा�य अव�थामा फ�क� ने र आफूलाई पूव�वत ्सश� अनभुव गन� ह�ुछन।् 

 

कसूरदारबाट पी�डतलाई प�रपूरण वा ��तपू�त� �दलाउने �वषय पी�डतको �याय�ा��को स�दभ�मा �वशेष 

मह�व रा� दछ। एका�तर यसले पी�डतको भौ�तक ��तको प�रपूरण गद�छ भने अक� तफ�  पी�डतको मया�दा 

वा आ�म स�मानलाई जोगाउँछ। कसूरदारले आ�नो खराव काय�को िज�मेवार� �वीकारेको अनभुव गराउन 

प�न क�तपय अव�थामा पी�डतलाई कसूरदारबाट ��तपू�त� �दलाइ�दन ुपन� ह�ुछ। क�हलेकाँह� कसूरदारले 

��य� �पमा पी�डतको अगा�ड �मायाजना गनु� मा�ै प�न ��तपू�त�को स�दभ�मा पया�� हनु स�छ। यसैले 

�याय�णाल�ले पी�डत �वय� लाई आ�नो आव�यकता प�ा लगाउन स�ने बनाउनपुछ�, आ�नो कुरा भ� 

स�ने गर� सबल बनाउनपुछ�। अपराध पी�डतका �यनै �या�यक आव�यकतालाई ग�भीरतापूव�क स�बोधन 

गन� पनुः�थापक�य �यायको अवधारणा �वकास भएको हो भ�न�छ।11 

 

ख. कसूरदारको स�दभ�मा 

फौजदार� �याय�णाल�ले कसूरदारलाई ज�तस�दो चाँडो प�ाउ गन� र उसलाई सजाय �दने �वषयलाई नै 

आ�नो �मखु उ�े�य बनाएको ह�ुछ। कसूरदारलाई प�ाउ गरेर कैदमा पठाउन स�कएको अव�थामा 

ज�तोसकैु ठूलो आपरा�धक घटनामा प�न रा�यको दा�य�व पूरा भएको अनमुान ग�र�छ। अपराधीलाई 

कानूनको कठघरामा उ�याउन स�कयो भने फौजदार� �याय�णाल� �भावकार� भयो, �यसो हुँन सकेन भने 

�णाल� असफल भयो भ�े मा�न�छ। अक� श�दमा भ�दा कसूरदारलाई कारागार प�ु याउन स�कयो भने 

�णाल� सफल भयो अ�यथा असफल भयो भ�न�छ। तर, यो नै �याय �ा��को स�पूण�ता वा सफलता 

होइन। कसूरदारले �कन अपराध �े�मा �वेश ग� यो, उसको पा�रवा�रक, सामािजक र आ�थ�क प�ृभ�ूम के 

क�तो छ, आफूले गरेको आपरा�धक काय���त उसको ��त��या क�तो छ, �यस��त उसमा प�ा�ापको 

भावना जागतृ भएको छ छैन, आ�नो काय� ��तको जवाफदे�हता �वीकार गरेको अव�था छ छैन, उसलाई 

कारागार पठाएर स�भावनाका सबै ढोका ब�द ग�र�दँदा उसको प�रवार र समदुायमा के असर पद�छ, 

कारागारको अ� कुनै स�मत वा �वीकाय� �वक�प हनु स�छ �क स�दैन, पी�डतको ��त प�रपूरणमा 

कसूरदारको कुनै भ�ूमका खोिजनपुन� हो होइन भ�े ज�ता �वषयलाई पर�प�रत फौजदार� �याय�णाल�ले कुनै 

मह�व �दएको पाइँदैन। 

 

कसूरदारलाई सजाय �दइनकुो प�हलो उ�े�य उसमा सधुारको अपे�ा ग�रन ुहो। अपराधको प�रणामबाट 

�सिज�एको हा�न वा नो�सानी��त प�ा�ाप र �यो हा�ननो�सानीको प�रपू�त�मा उसले आ�नो दा�य�वबोध 

गरेमा मा� यो उ�े�य हा�सल हनेु स�भावना रह�छ। कसूरदारले आ�नो काय� र �यसले �सज�ना गरेको 

नकारा�मक प�रणाम ��तको िज�मेवार� र �यसको बहन गन� स�ने तहको भार �वीकार गन� अव�था भएन 

भने कुनै प�न सजायले द�डनी�तका कुनै प�न पर�परागत उ�े�य हा�सल गराउन स�दैन।  

 

                                                           
11 पूव�उ�ृत ९, प�ृ २३  
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सजायका पर�परागत उ�े�य अथा�त कसूरदारलाई सजाय �दएप�छ उसले भ�व�यमा अक� कसूर गद�न, 

कसूरतफ�  उ�मखु अ�य �यि� समेत �यसबाट पर ह�छन,् पी�डतले �यायको अनभु�ूत गद�छ भ�े ज�ता 

मा�यता यथाथ�मा �पा�त�रत हनुको ला�ग कसूरदारले आफूले गरेको आपरा�धक काय���तको िज�मेवार� 

�वीकार गरेको हनुपुद�छ। तर, नेपालमा त�या� हेन� हो भने त�य य�तो देिखँदैन।अि�तम तहको 

अदालतबाट दोषी ठहरेका �यि�म�ये अ�धकांशले अदालतमा कसूर अ�वीकार गरेको पाइ�छ।  

 

य�तोमा कैदको सजाय पाएको �यि�ले न त आ�नो काय���त प�ा�ाप गछ� न त उसमा कुनै सधुार 

आउँछ भनेर पख�न ुवा सकारा�मक प�रवत�नको अपे�ा गनु� मा� ह�ुछ।आफूले अ�वीकार गरेको काय�को 

िज�मेवार� बोध गन� वा प�ा�ाप गन� भ�े �� नै असा�द�भ�क ह�ुछ।अदालतमा अ�भयोग वा कसूर गरेको 

भ�े दोषारोपणलाई अ�वीकार गदा�गद� प�न दोषी ठहर हनु ु भनेको यथाथ�मा या त अदालतमा झठुो 

बो�नपुछ� भ�े मा�यतालाई �णाल�ले �वीकार गरेको छ या अ�भय�ुले जे सकैु भ�न राखोस ् अदालत 

आ�नो �नण�यबाट तल मा�थ गन� चाँहदैन भ�े हो। यी दवैु �न�कष�ले �याय�णाल���त ग�तलो �य��य 

गरेको ह�ुछ।  

 

कसूरदारले आपरा�धक काय���त जवाफदेह� वा उ�रदा�य�व बहन नगदा�स�म सजायको मूलभतू उ�े�य पूरा 

हनु स�दैन। हा�ो स�दभ�मा आफूले कसूर गरेको भ�े त�यमा नै इ�कार रहने �यि�का �व�� 

अ�भयोजन प�ले ब�लयो �माण स�लन गरेको अव�थामा अ�भय�ु, अनसु�धान अ�धकार� वा अदालतसम� 

इ�कार रहँदारहदै प�न �नज�व�� अ�भयोग �था�पत भएको र �नजलाई सजाय तो�कएको उदाहरण यथे� 

पाउन स�क�छ। यसै �वषयमा केि��त रहेर ग�रएको कुनै अनसु�धान ��तवेदन �ा� गन� नस�कए प�न 

कसूरमा इ�कार रहन ु नै कानूनी लडाइँ िज�तने ब�लयो आधार हो भ�े धारणा �वक�सत भएकोले 

कसूरदारलाई उसले गरेको कसूरज�य काय� ��त जवाफदेह� बनाउने भ�े �यायको मूल मम�लाई नै हा�ो 

�यवहारले परा�त गन� खोजेको देिख�छ।तर कसूरलाई स�बोधन गन� मह�वपूण� प� भनेको कसूरदारलाई 

उसको आपरा�धक काय� ��त उ�रदा�य�व �वीकार गन� प�रि�थ�त �नमा�ण गनु� नै हो।  

 

वत�मान फौजदार� �याय�णाल�मा कसूरमा सा�वत हनेुले कुनै स�ुवधा नपाउने र अस�य इ�कार�ले ब� 

सजायबाट उ�मिु� पाउन स�ने स�भावना �वल �पमा �था�पत हनु पगेुकोले अदालतमा स�य होइन 

अस�य बो�दा फाइदा ह�ुछ भ�े मा�यता कायम हनु पगेुको पाइ�छ। यसबाट न त कसूरदारले आ�नो 

आपरा�धक काय� ��त कुनै प�ा�ाप गनु� पन� वा आ�नो कुकृ�यको उ�रदा�य�व �वीकार गनु� पन� वा 

अपराधीमा मान�सक प�रवत�न आई ऊ अब समाजको ला�ग हा�नकारक नभई समाजको �वीकाय� सद�य 

बनेको छ भनी देखाउन ुपन� अव�था �सज�ना हनेु, न त पी�डतले नै कसूरदारबाट �य�तो आ��तता �ा� 

गन� स�ने ह�ुछ। 
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पनुः�थापक�य �यायले कसूरदारलाई आ�नो काय�को िज�मेवार� �वीकार गन� अ�भ��ेरत गछ�। कसूरदारले 

कसूर र �यो कसूरले �सज�ना गरेको असरलाई �वीकार गरेको अव�थामा मा� पी�डतसँग स�वाद हनेु, दवैु 

प�लाई सहज हनेु �वक�पको खोजी हनु स�ने र समदुायले प�न दवैु प�को आव�यकताको स�बोधन गन� 

म�त प�ु याउने हनु स�छ। कसूरदारले कसूर ��तको दा�य�व �वीकार नगरेको अव�थामा कानूनले 

तोकेको �नि�त अव�ध प�छ कसूरदारलाई कारागारबाट म�ु गर� यथाि�थ�तमा समदुायमा �फता� पठाउने 

काय� आफ� मा जोिखमपूण� हनुकुो अ�त�र� �नि�त अव�धस�म कसूरदारलाई कारागारमा रािखनकुो औिच�य 

समेत �स� हदैुन।कसूरदारले आफूले गरेको कसूरज�य काय� र �यसले पी�डत, समदुाय र �वयं आफू र 

आ�नो प�रवारमा पारेको द�ु प�रणामको बारेमा आ�नो दा�य�व �वीकार गरेको ि�थ�तमा कसूरसँग स�ब� 

यी सबै प�को आव�यकता पू�त� हनेु गर� �या�यक स�बोधन खो�न स�कने ह�ुछ। 

 

ग. समदुायको स�दभ�मा  

यसै गर� कुनै प�न आपरा�धक घटनाले स�बि�धत समदुायलाई समेत नो�सान प�ु याएको ह�ुछ। समदुायका 

समेत ��त �यव�थापन स�ब�धी नयाँ आव�यकताह� �सज�ना भएका ह�ुछन।् समदुायले नै असरु�ाको 

अनभुव गन� स�छ, पी�डत प�रवार��त समदुाय िचि�तत हनु स�छ, कसूरदार र �नजका प�रवारको 

आव�यकता प�रपू�त�मा समेत समदुायको दा�य�व र सरोकार �सज�ना भएको हनु स�छ। समदुायका ती 

आव�यकता कसर� स�बोधन गन� र �य�तो स�बोधनको �ममा को कसको के क�तो सहभा�गता वा 

भ�ूमका रहने भ�े �वषय समेत सा�द�भ�क ब�दछ। यो प�लाई �मलाउन पी�डत, पीडक र �नजका प�रवार 

सद�य तथा समदुायका सद�यह�को के क�तो भ�ूमका वा िज�मेवार� हनेु र �यसलाई कसर� �यवि�थत 

गन� भ�े �वषय प�न �यायको �सल�सलामा हे�रनपुन� �वषय ब�दछ। घटनालाई सरकार� म�ुा बनाएर 

अनसु�धान अ�धकार�ले �यसलाई आ�नो एका�धकारको �वषय ठा�दा स�पूण� समदुाय नै �णाल�बाट 

�तर�कृत भएको अनभुव गन� प�ुदछ। पी�डत र पीडक दवैु समदुायका सद�य हनेु भएकोले उनीह� दवैुको 

सरोकारलाई स�बोधन गरेर समदुायलाई शा�त, सरुि�त र �व�थ बनाउने �वषय समेत �या�यक �वषय �भ� 

समे�टन ुपन� ह�ुछ।यस प�ृभ�ूममा पनुः�थापक�य �यायले �या�यक ���यामा समदुायलाई समेत सि�म�लत 

गराइन ुपद�छ भ�े मा�यता रा�दछ।यसबाट समाजले समेत फाईदा �लन स�छ।  

 

२.११ पनुः�थापक�य �याय र सरोकारवालाको भ�ूमका 

�याय �न�पण गन� दा�य�व �यायपा�लकाको हो। �यायपा�लकाले नै यस �णाल�लाई �भा�वत गन� गराउन 

स�छ। �यायपा�लकाको स��य भ�ूमका�वना पनुः�थापक�य �यायको काया��वयन स�भव हदैुन। 

�यायपा�लकाको स��य संल�नताबाहेक पनुः�थापक�य �याय�णाल�को काया��वयन गन� स�कदैन। 

पनुः�थापक�य �याय समाजमा आधा�रत �णाल� भएकोले देहायका �यि�ह�को पूण� संल�नता र भ�ूमका 

आव�यक ह�ुछ। 

 

क. पनुः�थापक�य �या�यक ���यामा अदालतका �यायाधीश तथा कम�चार�को भ�ूमका 

�याय�न�पणका लागी अदालतमा म�ुा दता� ग�र�छ। अदालतमा म�ुाका प� बीच संवाद भई 

पनुः�थापक�य �यायको काय��ममा जान चाहेमा �यायाधीश तथा अदालतका कम�चार�ले सो ���याको 
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�भावकार� काया��वयनको ला�ग अहम भ�ूमका रह�छ। अदालतले उ� ���याका ला�ग सहज भ�ूमका 

�नवा�ह नगरेमा पनुः�थापक�य �याय काय��म स�प� नहनु प�न स�छ। यसथ�  पनुः�थापक�य �याय 

सफल काया��वयनका ला�ग अदालत, �यायाधीश तथा अदालतका कम�चार�को म�ुय भ�ूमका रह�छ।  

 

ख. पनुः�थापक�य �या�यक ���यामा अ�भयोजनकता� सरकार� व�कलको भ�ूमका  

सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ बमोिजम कुनै प�न म�ुा चलाउने वा नचलाउने अ�धकार सरकार� 

व�कललाई छ। सरकार� व�कलको प�न पनुः�थापक�य �याय काय��म �भावकार� बनाउन मह�वपूण�  

भ�ूमका रह�छ।अ�भय�ुले अपराध �वीकारेको अव�थामा छ र पी�डतले पनुः�थापक�य �याय काय��ममा 

�वेश गन� चाहेमा सरकार� व�कलले �या�यक �नकायको सम�वयमा म�ुा �थ�गत गर� पनुः�थापक�य �याय 

काय��ममा पठाउन स�दछ। तसथ� पनुः�थापक�य �यायको  ला�ग सरकार� व�कलको भ�ूमका प�न 

मह�वपूण� ह�ुछ। 

  

ग. पनुः�थापक�य �या�यक ���यामा अनसु�धानकता� �हर�को भ�ूमका  

कुनै प�न अपराधको अनसु�धान तह�ककात गन� िज�मेवार� �हर�को हो। �हर�ले अ�भय�ुलाई प�ाउ गदा� 

कै समय देिख �ववाद वा म�ुाको �वषयमा �ारि�भक जानकार� रा� े भएकोले �या�यक �नकायले 

पनुः�थापक�य �यायको काय��ममा पठाउँदा �हर�ले सहयोगी भ�ूमका �नवा�ह गनु�पछ�। म�ुा वा �ववादका 

प� वीच स�वाद भइ पनुः�थापक�य �यायको काय��ममा जान चाहेमा �हर�ले सहयोग गनु� पद�छ। 

प�बीच मेल�मलाप भए समाजमा शाि�त स-ु�यव�था कायम रह�छ। समाजमा शाि�त स�ुयव�था गनु� 

उसको �मखु कत��य प�न हो। तसथ� पनुः�थापक�य �यायको ला�ग �हर�को भ�ूमका प�न मह�वपूण� 

ह�ुछ। 

  

घ. पनुः�थापक�य �या�यक ���यामा समदुायको (नाग�रक समाज) भ�ूमका  

मा�नसको सबै भ�दा मह�वपूण� थलो भनेको उसँग ��य� सरोकार रा� ने उसको समदुाय हो। समदुायले 

नै मा�नसको �यवहार आचरण ��य� �पमा �नया�लरहेको ह�ुछ।समाज�वनाको मा�नस ए�लो, अधरुो, 

अप�रप�व र �नर�ह ह�ुछ। तसथ� समाजका घटना/�ववाद ज�ता कुरामा समाजले ��य� �नगरानी रा� े

भएकोले पनुः�थापक�य �याय काय��मलाई �भावकार� बनाउन समाजको �मखु भ�ूमका रह�छ। म�ुा वा 

�ववादका प� प�न �यह� समाजको भएकोले प�छ समाजमा पनुः�थापना हनु ु पन� वा�यता प�न भएकोले 

पनुः�थापक�य �यायको �भावकार� काया��वयनका ला�ग समाजको भ�ूमका प�न मह�वपूण� ह�ुछ।  



16   पनुः�थापक�य �याय  र रा��य कानून  अ�ययन ��तवेदन, २०७३     



   पनुः�थापक�य �याय  र रा��य कानून  अ�ययन ��तवेदन, २०७३    17 

 

 

 

भाग … तीन  

 

पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी अ�तरा���य कानूनी संरचना र उ�म अ�यास  
 

३.१ पनुः�थापक�य �यायसँग स�बि�धत अ�तरा���य कानूनी संरचना र �यसमा भएका �यव�था  

पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी काय��मह� �व�का धेरै देशले �योग गरेका छन।् अ��े�लया र �ानडाका 

दगु�म �े�का समदुायह�मा सजाय तो�ने ���यामा सहभागी हनेु मौ�लक अनौपचा�रक �चलन रहेको छ। 

अ��काका धेरै जसो देशह� जहाँ सामािजक उ�रदा�य�वको पनुः�थापना, पीडक र पी�डतबीच 

मेल�मलाप/स�वाद र �यायको भावनालाई �मखु उ�े�य बनाइएको छ, �य�ता देशह�मा �थाज�नत कानून, 

�याय�णाल�को �मता �वकासका ला�ग �योग हदैु आइरहेका छन। पनुः�थापक�य �याय अ�तरा���य �पमा 

�व�तार हुँदै आइरहेको स�ब�धमा देहायका अ�तरा���य द�तावेजमा पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी केह� 

�यव�थाह� उ�लेख भएको पाइ�छ। 

 

३.१.१ फौजदार� मा�मलामा पनुः�थापक�य �या�यक काय��मको �योगस�ब�धी आधारभतू �स�ा�त, २००२  

संय�ु रा�संघीय आ�थ�क तथा सामािजक प�रष�  ले पनुः�थापक�य �यायको ���यालाई फौजदार� �याय 

�णाल�को �योगमा �याउने स�दभ�मा मह�वपूण� �स�ा�तह�लाई �वीकार गरेको छ।जसलाई पनुः�थापक�य 

���यास�ब�धी माग�िच� प�न भ� स�क�छ। प�रष�ले फौजदार� मा�मलामा पनुः�थापक�य �या�यक 

काय��मको �योगस�ब�धी आधारभतू �स�ा�तलाई सन ् २००२ मा पा�रत गरेको हो। पनुः�थापक�य 

�यायको �योग गन� स�ब�धमा यी �स�ा�तह�ले सबैलाई माग�दश�न गरेका छन।्यसमा पनुः�थापक�य 

���याको प�रभाषा ग�रएको छ।जसअनसुार पनुः�थापक�य �यायको ���या भनेको �य�तो ���या हो, 

जसमा पी�डत, कसूरदार तथा अपराधबाट �भा�वत समदुायका सद�यह� अपराध र �यसबाट उ�प� भएको 

प�रणामको बारेमा स��य �पमा सहभागी भई �ववादको समाधान गद�छन।् यस ���यामा �न�प� र 

�वत�� ते�ो प�को सहायता �लइ�छ। यस �भ� मेल�मलाप, स�मेलन र सजाय �नधा�रण स�ब�धी गोल 

बैठक आ�द पद�छन।् 

 

पनुः�थापक�य �यायको स�पूण� ���यामा पर�परागत कानून �णाल�का औपचा�रकताको अनसुरण भ�दा 

अनौपचा�रक �पमा स� चालन ग�र�छ।पर�परागत कानून �णाल�का काय��वधीगत औपचा�रकता र 

ज�टलताबाट यो म�ु रहने हुँदा यो ���यामा स�बि�धत सरोकारवाला प�ह�को मानव अ�धकार हनन ्

हनु नहनेु �वषयमा समेत हो�सयार� रा�पुन� ह�ुछ।अनौपचा�रकताको नाममा कानूनको उिचत �योग‚ 

�न�प�ता र �व�छतालाई बेवा�ता गन� �म�दैन। �व�का �व�भ� कानून �णाल� अपनाउने देशह�मा 

पनुः�थापक�य �यायको ब�दो �योगलाई �यवि�थत गन�,  यसको �योगमा एक�पता �याउन, स�ब� 

प�ह�को �हतको संर�ण गन� र यो ���याको गलत �योग नहोस ् भ�े उ�े�यले संय�ु रा�संघको 
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आ�थ�क तथा सामािजक प�रष�ले फौजदार� मा�मलामा पनुः�थापक�य �या�यक काय��मको �योगस�ब�धी 

आधारभतू �स�ा�त, २००२ 12 को घोषणा गरेको हो। यो आधारभतू �स�ा�तले पनुः�थापक�य �यायको 

�योगका सीमाह� �नधा�रण गनु�का साथै सद�य रा�ह�लाई पनुः�थापक�य �यायका ���यामा संल�न हनेु 

प�ह�को संर�णका उपायह�को �सफा�रस समेत गरेको पाइ�छ। जसमा �न�न �लिखत �बषयह�  

पद�छन ्: 

 रा��य कानूनको �ावधान �भ� रहेर पीडक तथा पी�डतलाई पनुः�थापक�य �यायको ���याको 

अिघ तथा प�छ प�न कानून �यवसायीको स�लाह �लने अ�धकार रह�छ साथै आव�यक परेको 

अव�थामा अनवुादक वा दोभाषकेो सहायता पाउने अ�धकार समेत रह�छ। यसका अ�त�र� 

बालबा�लकाको हकमा बाबआुमा वा संर�कको सहायता तथा सहयोग पाउने अ�धकार रह�छ।13 

 पनुः�थापक�य �याय ���यामा सहभागी हनुअुिघ म�ुाका प�ह�लाई आ�नो अ�धकार,  

पनुः�थापक�य ���याको �कृ�त र प�रणामका स�ब�धमा पूण� �पमा ससूुिचत ग�रनपुद�छ।14 

 पी�डत तथा अपराध गन� �यि� कसैलाई प�न दबाब वा अ�य गलत त�रकाबाट पनुः�थापक�य 

�यायको ���यामा सामेल हनु वा �यसको प�रणाम �वीकार गन� लगाउन ुहुँदैन।15 

 रा��य कानूनले आव�यक ठानेको वा प�ह�ले अनमु�त �दएको अव�थामा बाहेक पनुः�थापक�य 

���या स�ब�धी कारवाह�लाई गो�य रा� ुपद�छ।16 

 पनुः�थापक�य ��कयाबाट स�झौता भई समाधान भएको �वषय र अदालतको �नय�मत ���याबाट 

फैसला भएको �बषयको है�सयत समान ह�ुछ र यसले यसै �वषयमा अ�य अ�भयोजनलाई अ��य 

गद�छ।17 

 पनुः�थापक�य ���यामा सामेल भएका प�ह�का बीचमा स�झौता हनु नसकेमा सो म�ुालाई 

अदालत वा स�बि�धत �नकाय सम� �फता� पठाउनपुद�छ सो म�ुाको �नण�य चाँडो गनु�पद�छ। 

म�ुाका प�ह�का बीचमा स�झौता हनु नसकेको कारणलाई ��तवाद� �व�� अ�भयोजनको आधार 

बनाइन ुहुँदैन।18 

 पनुः�थापक�य ���याअ�तग�त ग�रएको कुनै स�झौता काया��वयन नभएमा पनु: सोह� ���यामा 

पठाइनपुछ� र चाँडो �कनारा ग�रनपुछ�। यसलाई कसूरदार �व�� कठोर सजायको आधार बनाइन ु

हुँदैन।19  

 पनुः�थापक�य ���याका सहजकता�ले प�ह�को मया�दालाई स�मान गद� �न�प� �पमा आ�नो 

कत��य पूरा गनु�पछ�। प�ह�लाई मया�दापूव�क �यवहार गन� अव�था ��याभतू गनु�पछ�।20 

                                                           
12 Resolution 2002\12,E\2002\INF\2\ Add. 2, Par. 2, 3 & 4 
13  Ibid para 13(a) 
14  Id para 13(b)  
15  Id para 13(c) 
16  Id para 14 
17  Id para 15 
18  Id para 16 
19  Id para 17 
20  Id para 18 
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 पनुः�थापक�य ���यामा सहजीकरण गन� स�ब�धी आधारभतू �िश�ण सहजकता�ले �लनकुा साथै 

समय समयमा सेवाकाल�न �िश�ण समेत �लन ुपद�छ। सहजकता�लाई �ववाद समाधान स�ब�धी 

सीप �दान गनु�, पी�डत तथा अपराध गन� �यि�को आव�यकताको प�हचान गनु�, फौजदार� 

�याय�णाल�को आधारभतू �ान �दान गनु� तथा पनुः�थापक�य ���याह�को बारेमा �व�ततृ �ान 

�दन ुसहजकता�लाई �दइने �िश�णको उ�े�य हनुपुद�छ।21 

 पनुः�थापक�य �यायका ���याको �भावका�रताको मू�या�न गन� अनसु�धान गन�, पनुः�थापक�य 

���याको कुन ���या बढ� सफल देिखएको तथा कुन ���यालाई स�बि�धत प�ह�ले 

�चाएको छ, ज�ता �बषयमा सद�य रा�ह�ले अनसु�धानलाई �ाथ�मकताका साथ अगा�ड 

बढाउनपुद�छ।22 

 

पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी काय��मको स�ब�धमा संय�ु रा�संघीय द�तावेज यह� हो। पनुः�थापक�य 

�याय स�ब�धमा अ�य सि�ध, महासि�ध, अनबु�ध र ��त�ाप�मा खासै उ�लेख गरेको पाइ�दैन तथा�प 

देहायका अ�तरा���य द�तावेजह�मा केह� पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी कानूनी �यव�था उ�लेख भएको 

पाइ�छः  

३.१.२ मानवअ�धकारको �व� व�यापी घोषणाप�, १९४८  

३.१.३ अपराध तथा अि�तयारको द�ुपयोगपी�डतह�को �यायका आधारभतू �स�ा�तस�ब�धी घोषणाप� 

१९८५ प�रपूरणस�ब�धी धारा ८, ९,१० र ११ ��तपू�त� स�ब�धी धारा १२ र १३ 

३.१.४ ब�द�ह���त गनु�पन� �यवहारको संय�ु रा� �संघीय �यूनतम मापद�डको �नयमावल�, १९५५ 

सामािजक स�ब�ध र प�-�याहार स�ब�धी �नयम ७९, ८० र ८१  

३.१.५ ब�द�ह���त गनु�पन� �यवहारका आधारभतू �स�ा�तह�, १९९० 

३.१.६ अ�तररा��य मानवअ�धकार कानूनको सघन उ�ल�न र अ�तररा��य मानवीय कानूनको ग�भीर 

उ�ल�नका पी�डतह�को उपचार तथा प�रपूरणको अ�धकारस�ब�धी मूलभतू �स�ा�त र 

माग�दश�न, २००५ 

३.१.७ Recommendation No. R (99) 19 of the Committee of Ministers to Member States Concerning 

Mediation in Penal Matters (यरुोपेल� �यव�था) 

३.१.८ Council Framework Decision of 15 March 2001 on the Standing of Victims in Criminal 

Proceedings  

३.१.९ Guidelines for a Better Implementation of the Existing Recommendation Concerning 

Mediation in Penal Matters 

                                                           
21  Id para 19 
22  Id para 22 
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३.१.१० Council of Europe Committee of Ministers, Recommendation Rec (2006) 8 of the 

Committee of Ministers to Member States on Assistance to Crime Victims 

३.१.११ �हंसा�मक अपराधका पी�डतह�को ��तपू�त� स�ब�धमा यरुोपेल� महासि�ध, १९८३  

 

३.२ पनुः�थापक�य �यायसँग स�ब�धी रा��य तथा अ�तरा���य अ�यासह� 

पनुः�थापक�य �यायका �व�भ� �कारका अ�यास र नमनुाह� �व�भ� न देशह�मा �योग भएको पाइ��छ। 

म�ुयतया पी�डत-पीडक संवाद (Victim-Offender Dialogue), पा�रवा�रक समूह स�मेलन (Family Group 

Conference) र सजाय �नधा�रण गोलबैठक (Sentencing Circle) बढ� �चलनमा रहेका छन।्ती अ�यास र 

नमनुाह� यस �कार छन:्  

  

३.२.१ �यूिज�या�ड 

पा�रवा�रक समूह स�मेलन (Family Group Conference) 

यो आध�ुनक पनुः�थापक�य ���या हो। �यूिज�या�डमा सन ्१९८९ मा कानून �नमा�ण गर� कानूनसँगको 

���मा परेका बालबा�लकाह�को म�ुामा यसको �योगको थालनी भएको पाइ�छ। यो पनुः�थापक�य 

�यायका अ�य ���या म�ये सबैभ�दा �यवि�थत र सं�थागत �णाल� प�न हो। यो ���यामा �ववादको 

समाधान गन� अपराधमा संल�न बालबा�लका तथा उनीह�को प�रवार संल�न रह�छन।् पा�रवा�रक समूह 

स�मेलनको श�ुआत �यूिज�या�डबाट भएता प�न वत�मान समयमा संसारका धेरै देशह�ले यो ���याको 

अवल�बन गद� आईरहेको पाइ�छ। कतै यसलाई पा�रवा�रक समूहको �नण�य ���या कतै पा�रवा�रक 

एकता बैठक आ�द नामले प�न िच�न�छ। पा�रवा�रक समूह स�मेलनको श�ुआत बाल �यायमा भएप�न 

हाल मान�सक �वा�थ, िश�ा तथा घरेल ु �हंसाको �े�मा प�न यसको �योग भइरहेको छ। पा�रवा�रक 

समूह स�मेलनको स� चालन गन� एक जना सहजकता� �नय�ु ह�ुछन।् पा�रवा�रक समूह स�मेलन 

मेल�मलापको ���याभ�दा फरक ह�ुछ। पा�रवा�रक समूह स�मेलनमा पी�डत, अपराधी, उनीह�का प�रवार 

तथा साथीह� र समदुायका सद�यह�को प�न सहभा�गता रह�छ। �यावसा�यक �पमा �िशि�त 

सहजकता�ले �ववादका प�ह�लाई मा�य हनेु समाधान �नका�छन ्साथै अपराधको कारणह� प�ा लगाई 

फे�र अपराध नदोहो�रने उपायह�को �नकास �सफा�रस ग�र�छ। पा�रवा�रक समूह स�मेलनलाई �व�भ� 

देशह�मा �व�भ� �पमा �योग ग�र�छ र �तनीह�का आ�नै �वशेषताह� भएप�न सामा�यतया पा�रवा�रक 

समूह स�मेलनको म�ुय उ�े�य स�बि�धत प�रवारसँग पी�डत र पीडकको बारेमा स�पूण� जानकार� हनुकुा 

साथै उनीह�ले आ�नो �हतका बारेमा रा�र� �नण�य गन� आ�ना सम�या र सम�याको प�हचान गन� 

स�दछन ्भ�े हो। जनु कुरा कानून काया��वयन गन� �नकायले गन� स�दैननन।् �यसैले बालबा�लकाको 

क�याण र �हतको संर�ण गन� िज�मा प�रवार र समदुायलाई नै �दइन ुपद�छ भ�े पनुः�थापक�य ���याको 

पा�रवा�रक समूह स�मेलनको उ�े�य हो।  

 

पा�रवा�रक समूह स�मेलनको सू�पात �यूिज�या�डको बालबा�लका स�ब�धी ऐन, १९८९23 बाट भएको 

हो। �यायाधीश डे�भड �रा�थले यसलाई �यिुज�या�डको आ�व�कार र �व�लाई उपहार24 भनी उ�लेख 

                                                           
23 Schmid, Donald J "Restorative Justice: A New Paradigm for Criminal Justice Policy (2003) VUWLawR w 4; 34(1) 
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गरेका छन।् �यूिज�या�डमा बाल�याय सहजकता�ले अपराध पी�डत, अपराध गन� �यि� र उसका 

प�रवारसँग वाता� गन� आम��ण गद�छन।् �हर�लाई प�न यो स�मेलनमा बोलाइ�छ। पा�रवा�रक समूहको 

स�मेलन श�ु गनु� भ�दा प�हले सबैको प�रचय आदान �दान ह�ुछ। �यसप�छ �हर�ले त�यको ��त�ुत सो 

स�मेलनमा गद�छन,् जसमा फौजदार� अपराध, अपराध गन� �यि�को प�ृभ�ूम र उसँग स�बि�धत आधारभतू 

सूचना ��ततु गद�छ र �हर�ले ��ततु गरेको सो त�यलाई उसले �वीकार गछ� �क गद�न भनी सो�ध�छ। 

अ�भय�ुले कसूर �वीकार गरेमा �यसप�छ पी�डतलाई अपराधको कारणबाट उसलाई पगेुको आ�थ�क ��त 

तथा उमा�थ परेको शार��रक तथा मान�सक �भावका बारेका सो�ध�छ। य�द पी�डत आ�नो कुरा भ� 

असमथ� रहेको वा पा�रवा�रक समूह स�मेलनमा उपि�थत हनु अ�न�छुक भएमा बाल�याय स�ब�धी 

सहजकता�ले पी�डत बालकको तफ� बाट पठाइएको प� तथा अ�य �लखतह� पढेर अपराधको कारणबाट 

पी�डतमा क�तो �भाब परेको छ भ�े कुराको जानकार� अ�भय�ु लगायत स�मेलनमा उपि�थत प�रवार र 

समदुायका सद�यह�मा गराई�छ। पी�डतलाई भएको पीडाको जानकार� भएप�ात ् माफ� तथा अ�य 

�कारले प�ा�ाप �य� गन� काम अ�भय�ुको तफ� बाट ग�र�छ। पा�रवा�रक समूह स�मेलनका 

सहभागीह�ले पी�डतलाई अपराधको कारणबाट प�ुन गएको पीडा तथा ��तको प�रपू�त� कसर� पूरा गन�, 

आ�थ�क भ�ुानी कसर� गन� ज�ता �वषयमा प�न छलफल गर� �न�कष�मा प�ुदछन।् अपराध गन� 

�यि�लाई आफूले गरेको कसूरज�य काय�को ला�ग कसर� िज�मेवार�को बोध गराउने भ�े स�ब�धमा प�न 

सामू�हक �नण�य ग�र�छ। 

 

३.२.२ �ानडा  

सजाय �नधा�रण गोलबैठक (Sentencing Circle)  

पनुः�थापक�य �यायका ���याह�लाई फौजदार� �यायका �व�भ� चरणह�मा �योग गन� स�क�छ। 

फौजदार� म�ुाको सनुवुाइ पूव�, सनुवुाइका �ममा पनुः�थापक�य ���याह� �योग ग�र�छ। सजाय �नधा�रण 

गोलबैठक प�न य�तै एउटा ���या हो। सजाय�नदान गोलबैठकको ���यामा समदुायका सद�य तथा 

फौजदार� �याय �शासनका सरोकारवालाह�लाई सहभागी गराइ�छ। यो ���यालाई अक� श�दमा भ�दा 

समदुाय र फौजदार� �याय�णाल�का सरोकारवालाह� बीचको सहकाय�को �पमा समेत �लइ�छ। यसमा 

सजाय �नधा�रणका �ममा पी�डत र पीडकको सहभा�गता अ�य ���याभ�दा कम ह�ुछ। फौजदार� 

�या�यक ���यामा सजाय �नधा�रण गोलबैठकको �योग सबैभ�दा प�हले �ानडाबाट भएको हो र यसलाई 

अ�भय�ुउपर सजाय �नधा�रण गन� वैकि�पक ���याको �प मा�न�छ।25 �ानडाबाट यसको श�ुआत 

भएप�न यसको �योग अ�य देशह�मा प�न ब�दै गईरहेको छ। खास गर� बाल�यायको �े�मा यसको 

�योग गन� �चलन बढ� छ। यो ���याको स� चालन गदा� �यायाधीश, सरकार� व�कल, ��तर�ी कानून 

                                                                                                                                                                        
24 Ibid 
25 Kay Pranis, Barry Stuart and Mark Wedge, Peacemaking Circle: From Crime to Community, St. Paul MN: (Living Justice 

Pres, 2003), 21 
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�यवसायी, �हर�, पी�डत तथा अपराध गन� �यि� उनीह�का प�रवार तथा समदुायका सद�यह� गोलाकार 

�पमा एक अका���त मखुामखु भएर ब�दछन।् यो खासगर� कसूरदारले कसूर �वीकार गरेको अव�थामा 

�योग ग�र�छ। सहभागीह�का बीच पी�डतको आव�यकताको प�हचान, समदुायलाई अपराधको असरबाट 

बचाउने उपाय तथा कसूर गन� �यि�को पनुः�थापना र उसलाई कसूर गरेवापत क�त सजाय �दन उपय�ु 

छ भ�े स�ब�धमा सामू�हक �नण�य गर� �ववादको समाधान ग�र�छ। फौजदार� �यायको स�दभ�मा यो 

���या कानून काया��वयन गन� �नकाय र समदुायको सहकाय�को रा�ो उदाहरण हो। 

 

३.२.३ संय�ु अ�धरा�य अमे�रका   

अमे�रकामा प�न �यूिजलै�ड र �ानडामा ज�तै पी�डत-पीडक संवाद, पा�रवा�रक समूह स�मेलन  र सजाय 

�नधा�रण गोलबैठक बढ� �चलनमा छन।् अमे�रकामा �वशेष गर� देहायका अ�यासह� �चलनमा रहेका 

छन:् 

   

क. शैि�क �े�को �ववाद समाधानमा  

पनुः�थापक�य �यायको �योग �यहाँका �व� �व�ालय, कलेज र �कूलमा भएको पाइ�छ।�ायजसो सबै 

�व� �व�ालय, कलेज र �कूलले िश�क र �व�ाथ� बीच, �व�ाथ� र �व�ाथ� बीच, �व�ाथ� र �थानीय 

समाज (घर बेट� समेत) बीच हनेु �ववाद �न�पणमा यसको रा�ो �योग गरेको पाइ�छ। उदाहरणको 

ला�ग भिज��नया रा�यको ई�टन� मेनोनाईट य�ुनभ�स�ट� (Eastern Mennonite University) र जे�स मे�डसन 

य�ुनभ�स�ट�  (James Madison University) मा यसको �योग ग�रएको छ।  

 

ख. समदुायमा हनेु �ववाद समाधानमा 

समदुाय �वशेषमा हनेु �ववाद समाधानमा प�न यसको �योग भएको पाइ�छ। �वशेष गर� चच�को सहयोगमा 

गैरसरकार� सं�थाह�ले �थानीय समाजमा हनेु घरेल ु �ववाद समाधानमा यसको �योग गरेको पाइ�छ। 

भिज��नया रा�यको भिज��नया से�टर फर रे�ोरे�टभ ज��सले माउ�ट भेन�न �याप�ट�ट चच�को सहयोगमा 

पा�रवा�रक एवम ्सामदुा�यक �ववादको समाधान ग�ररहेको पाइ�छ।  

 

ग. कारागार �भ� ब�द� र पी�डतका बीच स�पक�  �थापनामा  

सामा�य फौजदार� अपराध देिख जघ�य अपराधमा ब�द� र पी�डतबीच प�न पनुः�थापक�य �यायका 

काय��म लागू ग�रएको पाइ�छ। सा��ाि�स�को रा�यको सान �वेि�टन कारागार य�तै काय��म लागू 

ग�रएको छ। जसमा ब�द� र पी�डतबीच स�वाद गराई पनुः�थापक�य �यायका काय��मको �वशेषता र 

फाईदाका बारेमा जानकार� गराइ�छ।यो काय��म �यहाँको ज��स इ��या�ट नामक गैरसरकार� सं�थाले 

अ�भयानको �पमा स� चालन ग�ररहेको छ।  

 

घ. पूव�ब�द�को समाजमा पनुः�थापनामा 

जेलबाट छु�न थोरै समय बाँक� भएका ब�द�ह�लाई लि�त गर� अमे�रक� सरकारले नै जेलबाट छु�ने 

ब�द�ह�का ला�ग रोजगार�को खोजी ग�र�दने, आयमूलक सीप वा �िश�ण �दने लगायतका काय��म 

स� चालन गन� गद�छ। भिज��नया रा�यमा जे�मनसा�ट होमले य�ता काय��मह� स� चालन ग�ररहेको छ।  
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ङ. बाल �यायमा 

भिज��नया रा�यको हेन�रको काउ�ट� जभेुनाइल कोट� हाउस र ज�ुभनाइल जि�टस से�टरले �दशा�तरज�ता 

काय��मह� स� चालन ग�ररहेको छ। सा��ाि�स�को रा�यको आलामेडा काउ�ट�को जभेुनाइल जि�टस 

से�टरले प�न �दशा�तर काय��म स� चालन गरेको छ। यी दवैु काउ�ट�मा बालसधुारगहृमा कानूनका 

���मा परेका बालबा�लकालाई राखी पनुः�थापक�य �यायका काय��मह� स� चालन ग�रएको छ।  

 
 

३.२.४ अ��े�लया   

अ��े�लयामा प�न म�ुयतः सजाय �नधा�रण गोलबैठक, पी�डत–पीडक मेल�मलाप , यवुा भेला, र वय�क भेला  

बढ� �चलनमा छन।् अ��े�लयाका सबै रा�यमा एकै �कारका ढाँचा �योगमा छैनन।् फरक फरक 

रा�यमा फरक फरक ढाँचाका पनुः�थापक�य �यायका काय��म �योगमा छन।्  

 

३.२.५ दि�ण अ��का   

पनुः�थापक�य �यायको �योग दि�ण अ��कामा उब�ुत ु र अ��क� रैथाने �याय�णाल�  (अ��कन 

इि�डजेनस जि�टस �स�टम) अनसुार �ववादको समाधान ग�र��यो। अ��काका अ�य रा�ह�को ज�तै 

पनुः�थापक�य �यायको �योग यहाँ प�न भएको पाइ�छ।  

 

नयाँ सं�वधान जार� हनुभु�दा प�हले यहाँ गोराह�को रा�य स�ा �थयो। गोराह�को रा�य स�ाले काला 

जा�तलाई र�को आधारमा भेदभाव गन� र�भेदका कारण १८४८ देिख १९९४ स�म यहाँ कठोर यगु 

कायम र�ो। �यसको अ��यका ला�ग भएका जनआ�दोलनप�ात काला र गोरा बीच मेल�मलापका ला�ग 

स�य तथा पनुम�ल आयोग गठन ग�रयो र �जाताि��क शासन �यव�थाको श�ुआत भयो। 

 

यससँगै दि�ण अ��काको ला�ग पनुम�ल र पनुः�थापक�य �यायका आयामको पनुप��रभाषा गनु�पन� अव�था 

आइप� यो। यहाँको �याय तथा सं�वधान �वकास �वभागको म�ुय दा�य�व र रणनी�तक उ�े�य �यह� हनु 

प�ुयो। अ�ा�प यहाँ स�पूण� नाग�रकलाई �यायमा पहुँच गराउन ुठूलो चनुौती छ। दि�ण अ��कामा प�न  

पी�डत-पीडक संवाद, पा�रवा�रक समूह स�मेलन र सजाय �नधा�रण गोलबैठक बढ� �चलनमा छन।् 

 

३.२.६ नेपालको पर�परागत �ववादसमाधान प��त र पनुः�थापक�य �याय  

�व�का सवै देश, समदुाय, जा�त, धम� एवम ् सं�कृ�तमा �ाचीनकालदेिख नै कुनै न कुनै �पमा �ववाद 

समाधानमा �थानीय समदुायको संल�नता र मेल�मलापको �योग हनेु गरेको पाइ�छ।धा�म�क समदुाय वा 

धम� ग�ुह�, पि�डत, पादर�, समाजका ��त��त �यि�, अगवुा, पद�य एवम ् सामािजक दा�य�व वोकेका 

�यि�ह�ले कुनै न कुनै �पमा मेल�मलाप लगायतका �व�धवाट �ववाद समाधान गन� प�ती �व�मा 
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पाइ�छ। नेपालमा �ाचीनकालदेिख नै �थानीय �पमा उ�प� हनेु �ववादह� सकभर �या�यक �नकायमा 

नलगी समाज वा �थानीय �नकायह�वाटै समाधान गन� �चलन �थयो।  

 

नेपाल वहजुा�तय, वहभुा�षक र वहसुां�कृ�तक �वशेषता भएको मलुकु भएकोले �ववाद समाधानमा प�न 

समदुाय र �थान �वशेषमा �व�भ� खालका मौ�लक पर�परागत प��तह�को �व�मानता पाइ�छ।गठु�, 

थकाल� समाज, आमा समूह, पि�डत, धामी झा��, वै�, मठाधीश तथा गाउँका ��त��त �यि�ह�ले 

साना�तना �ववादह� गाउँमै समाधान गन� गरेको पाइ�छ।  

 

म�ुताङको मिुखया �णाल�, ग�ु� जातीको तमधुी, था�ह�को व�घर, शेपा�ह�को खादायांजी �णाल�, 

राईह�को शीर उठाउने, ख�वेह�को प�चेती, म�डलह�को पंचेती, मसुलमानह�को म�ुला प��त, 

नेवारह�को मंका खल गठु� एवम ्ग�ुठयार सभा, �ल�वहु�को च�ुलङु आ�द प��त �चलनमा भए ताप�न 

�तनका केह� कमजोर�का कारण लोप हनेु ि�थ�तमा छन।् मेल�मलापभ�दा �नण�य र द�डमा जोड �दन,ु 

तट�थता र �न�प�ताको अभाव हनु,ु क�तपय ���याह� मानवीय मू�य र मानवअ�धकार�वपर�त हनु,ु 

सहभा�गतामूलक र �जाताि��क अ�यासको अभाव हनु,ु कानूनी �ानको अभाव भएका कारणले समाजमा यी 

�था प��त �भाव�वह�न हदैुछन।् यी प��तमा पी�डतलाई ��तपू�त� र पीडकलाई अपराध��त प� चा�ाप 

गराई �मायाचना गराई समाजको उपि�थ�तमा �याय �दान गन� ग�र��यो। यसथ� �य�तबेलादेिख नै 

नेपालमा पनुः�थापक�य �यायको स�ुवात ्भइसकेको हो भ�े मा� स�क�छ।  
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भाग … चार 

 

पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी रा��य कानूनी �यव�था 
 

पनुः�थापक�य �यायलाई �व�भ� न देशह�ले कानून नै बनाई पनुः�थापक�य �यायका काय��म 

स� चालन गरेका छन ्तर नेपालमा हालस�म पनुः�थापक�य �यायसँग स�बि�धत कुनै छु�ै कानून बनेको 

छैन। पनुः�थापक�य �यायको �स�ा�तसँग �म�ने केह�  �यव�था भएका रा��य कानूनह� भने भे�ट�छन।् 

�य�ता संवैधा�नक तथा रा��य कानूनी �यव�थाह� यस �कार छन।्  

 

४.१ संवैधा�नक �यव�था: 

नेपालको सं�वधानमा पनुः�थापक�य �यायका काय��मलाई सहयोग प�ुने केह� �ावधानह� उ�लेख भएको 

पाइ�छ। ती �ावधानको आधारमा पनुः�थापक�य �यायसँग स�बि�धत काय��म स� चालन गन� माग� �श�त 

गरेको देिख�छ। ती �यव�थाह� यस �कार छन:् 

 

धारा २० �यायस�ब�धी हक: (१) कुनै प�न �यि�लाई प�ाउ भएको कारणस�हतको सूचना न�दई थनुामा 

रािखनेछैन। 

(२) प�ाउमा परेका �यि�लाई प�ाउ परेको समयदेिख नै आफूले रोजेको कानून �यवसायीसँग 

स�लाह �लन पाउने तथा कानून �यवसायी�ारा पपु�� गन� हक हनेुछ। �य�तो �यि�ले आ�नो कानून 

�यवसायीसँग गरेको परामश� र �नजले �दएको स�लाह गो�य रहनेछ।  

तर श� ुदेशको नाग�रकको हकमा यो उपधारा लागू हनेु छैन। 

�प�ीकरण : यस उपधाराको �योजनका ला�ग "कानून  �यवसायी" भ�ाले कुनै अ�ा अदालतमा 

कुनै �यि�को ��त�न�ध�व गन� कानूनले अ�धकार �दएको �यि� स�झनपुछ�। 

(३) प�ाउ ग�रएको �यि�लाई प�ाउ भएको समय तथा �थानवाट बाटोको �याद बाहेक 

चौबीस घ�टा�भ� म�ुा हेन� अ�धकार�सम� उपि�थत गराउनपुन�छ र �य�तो अ�धकार�बाट आदेश भएमा 

बाहेक प�ाउ भएको �यि�लाई थनुामा रािखने छैन। 

तर �नवारक नजरब�दमा रािखएका �यि� र श� ुदेशको नाग�रकको हकमा यो उपधारा लागू 

हनेु छैन। 

(४) त�काल �च�लत कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरे बापत कुनै �यि� सजायभागी हनेुछैन 

र कुनै प�न �यि�लाई कसूर गदा�को अव�थामा कानूनमा तो�कएभ�दा बढ� सजाय �दइनेछैन। 

(५) कुनै अ�भयोग लागेको �यि�लाई �नजले गरेको कसूर �मािणत नभएस�म कसूरदार 

मा�ननेछैन। 
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(६) कुनै प�न �यि��व�� अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभ�दा बढ� म�ुा चलाइने र सजाय 

�दइनेछैन। 

(७) कुनै कसूरको अ�भयोग लागेको �यि�लाई आ�नो �व�� सा�ी हनु बा�य पा�रनेछैन। 

(८) ��येक �यि�लाई �नज�व�� ग�रएको कारबाह�को जानकार� पाउने हक हनेुछ। 

(९) ��येक �यि�लाई �वत��‚ �न�प� र स�म अदालत वा �या�यक �नकायबाट �व�छ 

सनुवाइको हक हनेुछ। 

(१०) असमथ� प�लाई कानून बमोिजम �न: श�ुक कानूनी सहायता पाउने हक हनेुछ। 

 

धारा २१. अपराधपी�डतको हक: १) अपराधपी�डतलाई आफू पी�डत भएको म�ुाको अनसु�धान 

तथा कारबाह�स�ब�धी जानकार� पाउने हक हनेुछ। 

(२) अपराधपी�डतलाई कानूनबमोिजम सामािजक पनुः�थापना र ��तपू�त�स�हतको �याय पाउने 

हक हनेुछ।  

 

धारा २२. यातना�व��को हक: (१) प�ाउ परेको वा थनुामा रहेको  �यि�लाई शार��रक वा 

मान�सक यातना �दइने वा �नजसँग �नम�म, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार ग�रनेछैन।  

(२) उपधारा (१) बमोिजमको काय� कानूनबमोिजम द�डनीय हनेुछ र �य�तो �यवहारबाट पी�डत 

�यि�लाई कानूनबमोिजम ��तपू�त� पाउने हक हनेुछ। 

 

धारा ३८. म�हलाको हक: (१) ��येक म�हलालाई ल��गक भेदभाव �वना समान वंशीय हक 

हनेुछ। 

(२) ��येक म�हलालाई सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��य स�ब�धी हक हनेुछ। 

(३) म�हला �व�� धा�म�क, सामािजक, सां�कृ�तक पर�परा, �चलन वा अ�य कुनै आधारमा 

शार��रक, मान�सक, यौनज�य, मनोवै�ा�नक वा अ�य कुनै �क�समको �हंसाज�य काय� वा शोषण ग�रनेछैन। 

�य�तो काय� कानून बमोिजम द�डनीय हनेुछ र पी�डतलाई कानून बमोिजम ��तपू�त� पाउने  हक हनेुछ। 

 

धारा ३९. बालबा�लकाको हक:  (४) कुनै प�न बालबा�लकालाई कलकारखाना, खानी वा य�तै 

अ�य जोिखमपूण� काममा लगाउन पाइने छैन।  

(५) कुनै प�न बालबा�लकालाई बाल �ववाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गन� वा ब�धक 

रा� पाइने छैन।  

(६) कुनै प�न बालबा�लकालाई सेना, �हर� वा सश� समूहमा भना� वा �योग गन� वा सां�कृ�तक 

वा धा�म�क �चलनका नाममा कुनै प�न मा�यम वा �कारले द�ुयवहार, उपे�ा वा शार��रक, मान�सक, 

यौनज�य वा अ�य कुनै �कारको शोषण गन� वा अनिुचत �योग गन� पाइने छैन।  

(७) कुनै प�न बालबा�लकालाई घर, �व�ालय वा अ�य जनुसकैु �थान र अव�थामा शार��रक, 

मान�सक वा अ�य कुनै �क�समको यातना �दन पाइने छैन।  

 (१०) उपधारा (४), (५), (६) र (७) �वपर�तका काय� कानून बमोिजम द�डनीय हनेुछन ् र 

�य�तो काय�बाट पी�डत बालबा�लकालाई पीडकबाट कानूनबमोिजम ��तपू�त� पाउने हक हनेुछ। 
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धारा ५१ रा�यका नी�तह� 

ट) �याय र द�ड �यव�थास�ब�धी नी�त :  

(१) �याय �शासनलाई �छटो छ�रतो, सव�सलुभ, �मत�ययी, �न�प�, �भावकार� र जनउ�रदायी 

बनाउने, (२) सामा�य �कृ�तका �ववाद समाधानका ला�ग मेल�मलाप, म�य�थता ज�ता वैकि�पक 

उपायह� अवल�बन गन�,  

.........................................................................................। 

यसर� देशको मूल कानून सं�वधानमा नै कसूर गदा�को अव�थामा कानूनमा तो�कए भ�दा बढ� 

सजाय नहनेु, कसूर �मािणत नभए स�म कसूरदार नमा�नने, ��येक �यि�लाइ आफू �व��को कारवाह� 

बारे जानकार� पाउने हक हनेु, अपराध पी�डतलाई सामािजक पनुः�थापना र ��तपू�त� स�हतको �याय पाउने 

हक हनेु ज�ता �वषयह� मौ�लक हकको �पमा रहेकाले पनुः�थापक�य �यायका �स�ा�तह� काया��वयन 

गन� माग� �श�त गरेको देिख�छ।  

 

४.२ रा��य कानूनी �यव�था 

नेपालको कानूनी �यव�था र �यवहारमा �ववाद समाधानका वैकि�पक उपायह� अवल�बन गन� स�कने 

अव�था भएताप�न फौजदार� �वषयह�मा औपचा�रक �या�यक ���याको वैकि�पक उपाय कानूनमा र 

अ�यासमा आउन सकेको छैन। व�ततुः ��तकारा�मक �यायलाई जोड �दएको नेपालको फौजदार� 

�याय�णाल�मा मेल�मलाप एवम ् �मलाप� ज�ता प�ह� अवधारणा�मक �पमा �वीका�रएको पाइदैन। 

नेपालको फौजदार� �याय�णाल�मा सधुारा�मक ���कोण कमजोर अव�थामा रहेको छ। सरकारवाद� हनेु 

फौजदार� म�ुामा �मलाप� गन� स�कने र ���कालमा घटेका केह� फौजदार� �वषयह�मा मेल�मलाप गन� 

स�कने गर� केह� कानूनमा भएका �यव�थाह�को �योग �भावकार� हनु सकेको छैन। फौजदार� 

घटनास�ब�धी �ववादह� केह� समदुायह�मा अनौपचा�रक �पमा गाऊँ समाजमा �मलाउने सं�कृ�त य��प 

अ�यासमा रहेको कुरा �काशमा आउने गरेको छ। तथा�प फौजदार� �वषयमा अनौपचा�रक �पमा समाधान 

ग�रने �य�ता प��यालाई कानूनी �पमा मा�यता �दान ग�रने ग�रएको छैन।  

 

आध�ुनक �पमा अगा�ड सा�रएको पनुः�थापक�य �यायको अवधारणा अनसुार नेपालको फौजदार� 

�याय�णाल� स�ा�लत नभएको प�ै हो। पनुः�थापक�य �यायको अवधारणासँग �ा�ै �म�दो नदेिखए ताप�न 

देहायका मौजदुा कानूनलाई सरसत� हेदा� पी�डत केि��त केह� �यव�थाह� रहेको पाइ�छ। ती केह� �म�दा 

ज�ुदा �यव�थाह� यस �कार छन।्  
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क. पीडकबाट पी�डतलाई ��तपू�त� �दलाउने वा भराइ�दने �ावधान भएका ऐन कानून 

यस स�ब�धमा गाल� र बेइ�जती ऐन, २०१६, केह� साव�ज�नक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७, 

छापाखाना र �काशन स�ब�धी ऐन, २०४८, सवार� तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९, वातावरण 

संर�ण ऐन, २०५३, यातना स�ब�धी ��तपू�त� ऐन, २०५३, उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४, ��त�ल�प 

अ�धकार ऐन, २०५९, �व�तुीय कारोवार ऐन, २०६३, रा��य मानव अ�धकार आयोग ऐन, २०६८ र 

मलुकु� ऐनको आगो लगाउनेको महल, अपहरण गन� तथा शर�र ब�धक �लनेको महल, कुटपीटको महल, 

जबरज�ती करणीको महल, �वहावार�को महलको अ�ययन ग�रएको छ। पनुः�थापक�य �यायको �स�ा�त 

अनसुार पी�डतले पीडक वा रा�यबाट ��तपूत� �ा� गनु�पद�छ। पी�डतको पीडालाई स�बोधन ग�रने प�हलो 

आधार भनेको उसलाई पन� गएको पीडा वा ��तलाई कुनै न कुनै मा�यमबाट स�बोधन ग�रन ुनै हो।  

 

नेपालमा �चलनमा रहेको सबै ऐन कानूनह�ले पी�डतलाई ��तपू�त� भराउने पया�� �यव�था गरेको 

पाइदैन। अ�भय�ुलाई द�ड वा सजाय तो�कन ुनै पी�डतलाई �याय प� यो भनेर ब�ुने प��त �वकास भएको 

छ। साथै पी�डतलाई �या�यक ���यामा समेत यथोिचत �पमा सहभा�गता गराइएको पाइदैन। पी�डतले 

आ�नो म�ुा के कुन चरणमा पगेुको छ, पीडकलाई क�तो सजाँय मागदावी �लइएको छ, आ�द कुराह�को 

बारेमा जानकार� �लनको ला�ग समेत ठूलै कसरत गनु� पन� �याय प��त �चलनमा रहेको पाइ�छ। तथा�प 

उपरो� �व�भ� ऐन कानूनले पी�डतह�लाई पन� गएको ��त वा पीडाका स�ब�धमा केह� मा�ामा भए प�न 

��तपू�त�को �यव�था गर� स�बोधन गन� �यास गरेको देिख�छ। क�तपय अव�थामा पीडकबाट ��तपू�त� 

�ा� गन� नसकेमा �य�तो ��तपू�त� रा�यबाट �दान ग�रनपुन� �यव�था समेत भएको देिख�छ। जवरज�ती 

करणीको महल अ�तग�तको कसूरमा पी�डतले पीडकबाट ��तपू�त� पाउने अव�था नदेिखएमा म�हला तथा 

बालबा�लका काया�लयबाट ��तपू�त� �व�प उिचत रकम पी�डतलाई भराई �दने गर� आदेश गन� स�ने 

�यव�था गनु�का साथै �य�तो आदेश भएमा त�काल पी�डतलाई ��तपू�त� उपल�ध गराउन ुपन� गर� कानूनले 

�यव�था गरेको छ। 

 

�च�लत नेपाल कानूनमा  पनुः�थापक�य �यायको अवधारणा, आधारभतू �स�ा�त, ���या, मू�य मा�यताह� 

�प� �पमा समावेश ग�रएको देिखदैन। पी�डतलाई पीडक वा रा�यको तफ� बाट ��तपू�त� भराइ �दँदा वा 

�दलाउने ���यामा पी�डत र पीडकका प�रवा�रका साथै समाजका �यि�ह�लाई सि�म�लत गराई ��तपू�त� 

�नधा�रण गन� गरेको पाईदैन। अदालतबाट पी�डतलाई ��तपू�त� भराई �दने आदेश गदा� प�न �यायकता�ले 

एकतफ� �पले ��तपू�त�को रकम �नधा�रण गन� काय� पनुः�थापक�य �यायको मा�य ���या अन�ुपको 

�यवहार समेत देिखदैन।  

 

यी ऐन कानूनअ�तग�त पी�डतलाई ��तपू�त� �दलाउने ���यामा पीडक/पी�डत र समाजको उपि�थ�तको 

�वषयमा कानून मौन छ। �याय �न�पणको ���यामा �नजह�को उपि�थ�तको बारेमा यी ऐन कानूनमा 

कह� कतै उ�लेख भएको पाइदैन। तथा�प �यायकता�ले सरोकारवाला सबै प�लाई संल�न गराई 

��तपू�त�को रकम �नधा�रण गरेमा कानूनत: कुनै बाधा पन� देिखँदैन। य�द सो ���यामा पी�डत र पीडकका 
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प�रवारका साथै समाजका �यि�ह�को रोहबरमा ��तपू�त� �नधा�रण गन� अ�यास गन� सकेमा पनुः�थापक�य 

�यायको अवधारणा, आधारभतू �स�ा�त, ���या, मू�य र मा�यता अन�ुप ग�रएको भ�न मा� स�क�छ।  

(उि�लिखत ऐन कानूनको सा�द�भ�क अंश अनसूुची १ मा उ�लेख ग�रएको छ)  

 

ख. सजाय �थगन, सजायमा छुट वा सजायको मागदावीमा छुट �दने �ावधान भएका ऐन कानून 

पनुः�थापक�य �यायले केवल पी�डतका हक अ�धकारका बारेमा मा� �यव�था नगर� अ�भय�ुका �व�वध 

अव�थाह�लाई समेत संवोधन गन� �यास गद�छ। अनसु�धानको �ममा आ�नो कसूर �वीकार गर�  

अनसु�धानमा सहायता गन� तथा आफूले अपराध गरेकोमा प�ा�ाप गन� अ�भय�ुलाई समाजमा पनुः�थापना 

वा सामािजक�रणका ला�ग यो�य बनाउने उ�े�यका साथ अ�भय�ुलाई हनेु सजायमा छुट वा �नजलाई हनेु 

सजाय नै �थगन गन� गर� �नण�य गन� स�कने कानूनी �यव�थाह� केह� नेपाल कानूनमा रहेको देिख�छ।  

 

�हजोको समाजले अपराधलाई जनु ढ�बाट हेरेको �थयो आज समाज प�रवत�नसँगै उ� हेराई वा 

���कोणमा प�रवत�न आएको छ। प�रव�त�त ���कोणलाई �च�लत ऐन कानूनले �मश: समे�दै लैजान 

खोजेको देिख�छ। नयाँ प�रवत�नले दावीको सौदावाजी (Plea Bargaining)  स�ब�धी अवधारणालाई समेटेको 

देिख�छ। जे� नाग�रक स�ब�धी ऐन, 2063 मा कसूर गन� �यि� जे� नाग�रक भए �नजलाई ग�रने 

सजायमा केह� छुट गन� स�कने �यव�था समेत गरेको देिख�छ। यी ऐन कानूनह�मा �वषशे गर� सजाय 

�थगन र सजायको माग दावीमा छुटको �यव�था ग�रएको छ। पीडकको सजाय �थगन गदा� वा सजायमा 

छुट �दँदा �यायकता�को �व�ववेकले कानूनी �यव�था अनसुार सजाय �नधा�रण गन� गरेको पाइ�छ। 

बालबा�लका स�ब�धी ऐन, २०४८, ��ाचार �नवारण ऐन, २०५९, जे� नाग�रक स�ब�धी ऐन, २०६३,  

स�पि� श�ुीकरण (मनी लाउ�ड�र�) �नवारण ऐन, २०६४ सजाय �थगन, सजायमा छुट वा सजायको 

माग दावीमा छुट �दने �यव�था भएका ऐन कानून अ�तग�त पद�छन।् 

 

बालबा�लका स�ब�धी म�ुामा स�बि�धत बालबा�लकाको प�रवार वा संर�क र सरोकारवालाको रोहमा 

�या�यक ���या स�ु ग�र�छ। तर अ�य ऐन कानूनको हकमा भने यस ���यामा पीडक/पी�डत र 

समाजका ��त�न�धह�को उपि�थ�त �वना नै �यायकता�ले �नण�य गद�छन।्पीडकको सजाय �थगन गदा� वा 

छुट �दँदा पी�डत/पीडक र समाजका ��त�न�धह�को रोहबरमा मा� �नण�य गनु� पन� भनी कानूनमा �प� 

उ�लेख ग�रएको पाइदैन। ती प�ह�लाई रोहमा रा� कुनै कानूनले बाधा प�ु या�एको भने देिखदैन। यो 

���यामा पी�डत र पीडकका प�रवा�रका साथै समाजका �यि�ह�को रोहबरमा सजाय �थगन वा छुट 

�दँने अ�यास गन� सकेमा पनुः�थापक�य �यायको अवधारणा, आधारभतू �स�ा�त, ���या, मू�य र मा�यता 

अन�ुप ग�रएको भनी मा� स�क�छ।  

(उि�लिखत ऐन कानूनको सा�द�भ�क अंश अनसूुची २ मा उ�लेख ग�रएको छ)  
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ग. पनुः�थापनाका ला�ग पी�डत, पीडक र समदुायको संल�नता आव�यक भएका ऐन कानून 

वा�तवमा अपराध दईु प� वा समाज र अ�भय�ुको स�ब�धको बीचको उ�ल�न भएकोले पीडकलाई 

आ�नो कसूरको अनभु�ूत गराई सोमा प�ा�ाप गराउन लगाई उ� समाजमा नै पनुः�थापना गराउन ुपन� 

ह�ुछ भने पी�डतलाई समेत पनु: �यस �क�समको घटना घ�दैन भ� ने कुराको ��याभ�ूत �दलाई �नजलाई 

प�न सरुि�त �पमै सोह� समाजमा �था�पत गराउन ु नै पनुः�थापक�य �यायको उ�े�य हो। कुनै प�न 

�यि� ज�मदै खराब वा असल ज�मने भ� ने हदैुन। खराब र असल उ हकु�  बढेको समाजको च�र� 

अनकूुल हनेु कुरा हो। आज खराब भएको �यि� सदाका ला�ग खराब ह�ुछ भ� न स�कदैन। खराब 

�यि�लाई प�न सधुार गर� समाजमा नै पनुः�थापना तथा सामािजक�रण गन� �कृ�तका कुराह� �यायको 

�सल�सलामा सा�द�भ�क ह�ुछ।  

 

�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५, मानव वेच�वखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन, २०६४, घरेल ु

�हंसा (कसूर र सजाँय) ऐन, २०६६ मलुकु� ऐन द�ड सजायको महल ११क र चोर�को महल ९ नं., 

१२ नं., १५ नं., १६ नं. मा पी�डतलाई ��तपू�त� र पी�डत र कसूरदारको पनुः�थापनाका �वषयमा 

उ�लेख ग�रएको छ। तथा�प पनुः�थापना गदा� पीडक/पी�डत र समाजको संल�नतामा ग�रने गरेको 

पाइदैन।रा�य संय�� वा �यायपा�लकाबाट कानूनी संरचनामा उ�लेख ग�रएको �यव�था अनसुार एकतफ� 

�पमा पनुः�थापना वा ��तपू�त� �नधा�रण ग�र�छ। यो ���यामा पी�डत र पीडकका प�रवारका साथै 

समाजका ��त�न�धह�को रोहबरमा ��तपू�त� र पनुः�थापना हनेु अ�यास गन� सकेमा पनुः�थापक�य �यायको 

अवधारणा, आधारभतू �स�ा�त, ���या अन�ुप काय� स�प� न हनु स�ने �थयो।   

(उि�लिखत ऐन कानूनको सा�द�भ�क अंश अनसूुची ३ मा उ�लेख ग�रएको छ)  

 

घ. पनुः�थापक�य �यायको अवधारणा, आधारभतू �स�ा�त र ���यालाई आ�मसात ्गरेका ऐन कानून 

फौजदार� कसूर  (सजाय �नधा�रण र काया��वयन) ऐन, २०६७ (��ता�वत)  

मलुकु� ऐन लगायत �व�भ� न ऐनमा छ�रएर रहेका फौजदार� कानूनस�ब�धी �वषयव�तहु�लाइ एउटै 

कानूनमा सं��हत गर� नया ँतजु�मा गन� ला�गएको ��ततु �वधेयक पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी अवधारणा, 

आधारभतू �स�ा�त, ���या, मू�य र मा�यता लगायतको समावेशीताले उ� ��ता�वत �वधेयक आफैमा 

पनुः�थापक�य �याय काया��वयनका ला�ग नै बनेको भ�े हो ज�तो देिख�छ। यस ��ता�वत ऐनमा सजायको 

उ�े�य �वचार गनु�पन�, बालबा�लकालाई सजाय गदा� �वचार गनु� पन� कुराह�, पी�डतलाई �दन ��ताव 

ग�रएको ��तपू�त�, अपराध ��तको प�ाताप, ज�रवानाको सजाय �नधा�रण गन� आधार, पी�डत राहत कोष, 

सामदुा�यक सेवा गन� आदेश �दन स�ने, �यारोलमा रा� स�कने, सामािजक�करण गराउन ुपन�, कैद बापत 

�ममा लगाउन स�कने, सधुारा�मक काय��म स�ालन, ख�डे सजाय, कैद क�ा हनु स�ने, �ोवेशन तथा 

�यारोल बोड� रहने, �ोवेशन तथा �यारोल बोड�को काम, कत��य र अ�धकार, ��तपू�त� भराइ�दनपुन�, 

��तपू�त� त�काल बझुाउनपुन�, ��तपू�त� न�तरे कैद हनेु, पी�डत राहत/��तपू�त� कोष खडा गनु� पन�, �ोवेशन 

अ�धकृत वा सामािजक काय�कता� तो�ने  ज�ता पनुः�थापक�य �यायका मूलभतू �वशेषतालाई समावेश 

ग�रएको छ। 
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फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०६७ (��ता�वत)  

��ता�वत यस ऐनमा प�न पनुः�थापक�य �यायका अवधारणा, आधारभतू �स�ा�त, ���या, मू�यमा�यता 

समावेश छन।् यस सं�हतामा खास �क�समका साना�तना कसूरमा म�ुा दायर गन� आव�यक नहनेु, पूप�� 

अिघ वाद� ��तवाद�को बैठक गराउन स�कने, कैद बापत रकम �तन� स�कने, �नजी �बगो वा ��तपू�त� 

भराउने काय��व�ध ज�ता �ावधानह� रहेका छन।्  

 

बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�वन, स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोग ऐन, २०७१  

यस ऐनमा प�न पनुः�थापक�य �यायको अवधारणा, आधारभतू �स�ा�त, ���या, मू�यमा�यतामा आधा�रत 

प�ह� वीच मेल�मलाप गराउन स�ने, पी�डतको ��त प�रपूरणको ला�ग �सफा�रस गन� आ�द �यव�था 

उ�लेख ग�रएको छ  

(उि�लिखत ऐन कानूनको सा�द�भ�क अंश अनसूुची ४ मा उ�लेख ग�रएको छ)  

 

पनुः�थापक�य �यायको ���या जनुसकैु �या�यक �नकायबाट स�ु भएको �ववादमा �याय �न�पणको �ममा 

अवल�वन गन� स�कने ���या हो। साना-साना अपराधदेिख जघ�य अपराधमा प�न कुनै न कुनै �पमा 

यसलाई �योग गन� स�कने संभावना रह�छ। मा�थ उि�लिखत ऐन कानून अ�ययन गदा� पीडकबाट 

पी�डतलाई ��तपू�त� �दलाउने वा भराइ�दने, पीडकको सजाय �थगन, सजायमा छुट वा सजायको 

मागदावीमा छुट �दने र पनुः�थापनाका ला�ग पी�डत, पीडक र समदुायको संल�नताको संभावनालाई 

�वीकर गरेको देिख�छ। पनुः�थापक�य �यायका केह� ���याह� भएका ऐन कानूनह�मा यसलाई 

�यायाधीशको �व�ववेकमा भर पन� �वषय बनाए ज�तो प�न देिख�छ। ��तपू�त� �नधा�रण गदा� वा सजायमा 

छुट �दँदा पी�डत, पीडक र समदुाय वा सरोकारवालाको संल�नतामा �यायाधीशले �नण�य गन� गरेको 

पाइँदैन। �यायाधीश वा �नण�य गन� अ�धकार�लाई पी�डत, पीडक र समदुाय वा सरोकारवालाको 

संल�नतामा उ� काय� गन� कुनै ऐन कानूनले �प� �नषधे नगरेकोले यसतफ�  सबैको �यानाकष�ण हनु ुपन� 

अव�था छ।  
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भाग … पाँच 
     

�न�कष� र सझुाव  
 

पर�परागत फौजदार� �याय�णाल� अपराध पी�डतलाई �या�यक ���यामा सहभागी बनाउने, अपराध 

अनसु�धानस�ब�धी सूचना अपराध पी�डतलाई �दने पी�डतको आव�यकता र बा�यता वा�ता गन�, अपराध 

पी�डतको पीडाको ��त �दान गन� तथा कसूरदार र समाजको अव�थाका स�ब�धमा ग�हराईमा पगुी 

स�बोधन गन� ज�ता �वषयमा उदासीन ह�ुछ। घटनाका वा�त�वक पी�डत �यि�को निजक नप�ुने, 

उनीह�को सम�या नस�ेु र उनीह�लाई परेको पीडा वा ��तको स�ब�धमा वा�ता नगन� भनी फौजदार� 

�याय�णाल�को आलोचना हनेु गरेको छ। यह� प�ृभमूीमा घटनाको वा�त�वक कारण, �भाव र असरको 

मू�या�न गर� अपराध पी�डतलाई आव�यक �याय �दान गन� र अपराधीको सधुारमा जोड �दने गर� नयाँ 

उपायको �पमा पनुः�थापक�य �यायको अवधारणा अगा�ड आएको हो।यस स�दभ�मा अ�ययन समूहले 

पनुः�थापक�य �यायसँग स�बि�धत रा��य कानूनी �यव�थाह�को अ�ययन प�ात देहायका �न�कष� तथा 

सझुाव औ�याएको छ।  

 

५.१ �न�कष� 

पनुः�थापक�य �यायको �योगबाट समाजमा वा�त�वक �याय �दान गर� समाजमा एकता, सम�वय र 

स� भावको वातावरण �सज�ना गन� स�कने ह�ुछ। बालबा�लका संल�न भएका कसूरज�य काय�मा फरक 

�याय�णाल� अवल�बन ग�रने �व��यापी मा�यता रहेको र यसलाई �व�भ� महासि�ध, �द�दश�न र 

�नयमह�ले �यव�था ग�ररहेको स�दभ�मा बाल �याय �शासनमा �दशा�तर र पनुः�थापक�य  �यायका 

अवधारणा अवल�बन गन� �ार�भ भएको हो। आपरा�धक घटना, कसूरदार, पी�डत र यससँग स�बि�धत 

समदुायको स�ब�धमा फरक ढ�ले हे�रने गर� आव�यक �यव�थाह� ग�रएका कारण बाल �याय�शासनमा 

पनुः�थापक�य �यायको �वशेष मह�व रहन गएको छ।  पनुः�थापक�य �यायको �योग बालबा�लका संल�न 

म�ुामा मा� हनेु नभई पर�परागत फौजदार� �याय�णाल�का कमजोर�ह� हटाउन, पी�डतलाई प�रपूरण 

गराउन, अपराध पी�डत र कसूरदारलाई समाजमा पनुः�थापना गराउन, पी�डतको पीडा कसूरदारलाई समेत 

अनभुव गराउन, पीडकलाई आ�नो काय���त वा�त�वक �पमा िज�मेवार� महससु गराई प�ा�ाप गराउन, 

पी�डतको पीडाको ��तपू�त� �दलाउन र समाजमा ऐ�ब�ता तथा सामािजक स� भाव कायम गराउन नै 

पनुः�थापक�य �यायको आव�यकता परेको हो। �यनै आव�यकता प�रपू�त�को ला�ग �याय�णाल�ले 

पनुः�थापक�य �यायको मू�य र मा�यतालाई आफूमा समा�हत गनु� पद�छ।  
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५.२ नेपालमा पनुः�थापक�य �यायको काया��वयनका चनुौतीह� 

पनुः�थापक�य �याय�णाल� सामािजक स�ुयव�था कायम गन� ���ले �नकै आकष�क देिखए प�न यसका 

आ�नै सीमा र चनुौतीह� रहेका छन।् सबै कसूर र सबै अव�थामा यो �णाल� अवल�बन गन� नस�कने 

ह�ुछ। यो ���या मूलतः प�ह�को �वे�छामा भर पद�छ। �ववादका कुनै प� यसको ला�ग तयार 

नभएमा यो ���या अपनाउन नस�कने ह�ुछ। पनुः�थापक�य �याय�णाल�ले औपचा�रक �याय�णाल�लाई 

पूरै �व�था�पत गन� प�न होईन। यसैले पनुः�थापक�य �यायले मौजदुा फौजदार� �याय�णाल�लाई �व�था�पत 

गन� नभई सहयोगी वा प�रपूरकको �पमा प�पोषण गन� मा� हो। यस अथ�मा हामी कहाँ देिखएका �मखु 

चनुौतीह� देहायबमोिजम रहेका छन:् 

क. पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी �प� कानूनको अभाव 

पनुः�थापक�य �यायका स�दभ�मा सबै मलुकुमा समान �क�समको कानून र अ�यास रहेको छैन। 

तर प�न यसका ला�ग �प� कानूनी �यव�था हनु ुआव�यक छ।हा�ो स�दभ�मा मौजदुा केह� ऐन 

कानूनमा पनुः�थापक�य �यायका सी�मत अंश ��य� एवम ् परो� �पमा �छटपटु �यव�था 

ग�रएको पाइ�छ। उपरो� �यव�थाह� प�न बढ�मा�ामा पी�डतलाई ��तपू�त� �दलाउने कुरामा 

मा� लि�त रहेको पाइ�छ। यदाकदा कानूनमा परेको �यव�थाह� �योगमा प�न पी�डत, पीडक, 

समदुाय र अ�य �नकायह�को भ�ूमका �प� उ�लेख नग�रएको अव�था देिख�छ। पनुः�थापक�य 

�याय स�ब�धी �प� कानूनको अभावमा कानूनमा रहेका �छटपटु �यव�थाह� प�न पनुः�थापक�य 

�यायका �वीकृत ���या अनसुार काया��वयनमा �याउने चनुौती रहेको छ। 

 

ख. पनुः�थापक�य �यायबारे अवधारणागत अ�प�ता  

पनुः�थापक�य �याय�णाल� आफैमा नवीनतम ् धारणा हो। पनुः�थापक�य �याय�णाल�का 

���याह�, मू�य, मा�यता, आदश�, आव�यकता, यसका सकारा�मक �भाव आ�द बारेमा नेपालमा 

सव�साधारण र फौजदार� �याय�णाल�का अवयवह�मा अवधारणागत �प�ता कायम भैसकेको 

छैन।अवधारणागत अ�प�ताका कारणले नै यस �णाल�को �योगमा सरोकारवाला �नकायह� 

पनुः�थापक�य �यायको �योग ��त सकारा�मक ब� न बाँक� छ। पनुः�थापक�य �यायको �योग 

स�ब�धमा �ारि�भक छलफलको श�ुआत भईनसेकेकोले प�न यो �णाल�को बारेमा अवधारणागत 

�प�ता कायम गनु� प�हलो चनुौती देिखएको छ।    

 

ग. पनुः�थापक�य �यायको ���यामा पठाउने �सफा�रस संय�� (�रफरल मेका�न�म)को अभाव 

कुनै प�न फौजदार� कसूर स�ब�धी घटना भएप�ात ् सो कसूरमा संल�न कसूरदार, पी�डत र 

समदुायलाई उनीह�को �वे�छाले पनुः�थापक�य �यायको ���या अपनाउन छलफल र 

कुराकानीका ला�ग �िश�ण �ा� सहजकता� वा यस स�ब�धी सेवा के��ह�मा पठाउनपुन� 

ह�ुछ।तर मौजदुा नेपाल कानूनले पनुः�थापक�य �यायको ���यामा पठाउने �सफा�रस संय��को 

बारेमा कुनै प�न �यव�था गरेको पाइदैन। पनुः�थापक�य �यायमा क�तो काय��म र ढाँचा 

अपनाएर �ववादको समाधान गन� हो सो को �प� खाकाको अभावका साथै कुन कुन �नकायबाट 
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यस स�ब�धमा अ�यासह� स� चालन ग�र�छ भ�े कुराको कानूनी �प�ता नभएको कारण 

पनुः�थापक�य अ�यास गन� संय��को अभाव देिख�छ।  

 

घ. सीपय�ु मानव�ोतको अभाव  

नेपालमा पनुः�थापक�य �यायलाई काया��वयन गराउन स�म ्सहजकता� वा सीपय�ु जनशि�को 

अभाव रहेको छ।सीपय�ु सहजकता�को अभावमा �भावकार� ढ�ले पनुः�थापक�य �यायका 

काय��म काया��वयन गन� स�कदैन। मेल�मलापकता�ले पनुः�थापक�य �यायका काय��मलाई 

सहजीकरण गन� स�ने नस�ने स�ब�धमा समेत �प�ता छैन।  

 

ङ. क�तपय अपराधमा यसको �योगको उपय�ुता स�ब�धमा अ�योल 

केह� य�ता अपराध छन ्जसमा पनुः�थापक�य �यायका काय��म लाग ुगन� स�कदैन र गनु� ह�ु 

भ�े मा�यता प�न पाइ�छ। यस �वषयमा पनुः�थापक�य �यायका अ�भय�ता मा�नएका देशह�मा 

प�न �ववाद रहेको पाइ�छ। गंभीर फौजदार� अपराध, पटके कसूर, म�हला �व��को अपराध 

ज�ता संवेदनशील कसूर अपराधमा पनुः�थापक�य �याय �ासं�गक ह�ुछ �क हदैुन र ह�ुछ भने के 

कुन चरण वा स�दभ�मा  �ासं�गक वा उपादेय ह�ुछ भ� ने �वषयमा कानूनी �प�ता कायम हनु 

आव�यक छ।  

 

५.३ सझुाव  

उपयु�� �न�कष�, सम�या र चनुौतीका आधारमा अ�ययनसमूहले पनुः�थापक�य �यायको काया��वयनका 

ला�ग देहायका सझुावह� ��ततु गरेको छ।   

क. पनुः�थापक�य �याय स�ब�धी कानूनको तजु�मा 

पनुः�थापक�य �यायको �यवहा�रक �योगका ला�ग यसका सारभतू �स�ा�त र काय��व�धगत 

�ावधान स�हतको कानून �नमा�ण अ�नवाय� ह�ुछ। कानूनी �ावधान अ�तग�त  रहेर नै 

पनुः�थापक�य �यायका काय��म स� चालनलाई सश� र �भावकार� पान� स�क�छ। 

पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी काय��मको �योगका आधारभतू �स�ा�तह�,२००२ को धारा २० 

ले प�न ��येक मलुकुले यस �क�समको नी�त एवम ्कानून बनाउन ु पन� �यव�था गरेको छ। 

उदाहरणका ला�ग पनुः�थापक�य �यायको �योग स�ब�धमा अ��े�लयामा पनुः�थापक�य �याय ऐन, 

२००४ नामको एक�कृत ऐन बनेको छ। तसथ� नेपालमा पनुः�थापक�य �या�यक अ�यासको 

ला�ग आव�यक कानूनको अभाव रहेकाले आव�यक कानूनह� तजु�मा गनु�पछ�।  
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ख. पनुः�थापक�य �याय स�ब�धी अवधारणागत �प�ता  

पनुः�थापक�य �याय स�ब�धी अवधारणागत अ�प�तालाई �प� पान� पनुः�थापक�य �यायको 

�स�ा�त अवधारणा, ���या, काय��व�ध आ�दका बारेमा �यायाधीश, अदालतका कम�चार�, सरकार� 

व�कल, �हर�, अ�धव�ा वा कानून �यवसायीलाई लि�त गर� काय�शाला, गो�ी, से�मनार, 

�िश�ण ज�ता काय��म स� चालन गनु� आव�यक ह�ुछ। यसका साथै पनुः�थापक�य �याय 

स�ब�धी �काशनका मा�यमबाट अवधारणागत अ�प�ता हटाउन सहयोग प�ुने देिख�छ। यसको 

ला�ग देशका �व�भ� भागमा पनुः�थापक�य सेवा के�� �थापना गनु� उपय�ु देिखको छ।  

 

ग. पनुः�थापक�य �यायको ���यामा पठाउने �सफा�रस संय�� (�रफरल मेका�न�म)को �यव�था 

उपय�ु म�ुालाई पनुः�थापक�य �यायको ���यामा पठाउने �प� �सफा�रस संय��को अभावले 

गदा� हालको अव�थामा पनुः�थापक�य �यायका काय��मह�लाई काया��वयन गन� क�ठन देिखएको 

छ। यो �णाल�लाई �योगमा �याउन कानूनमा नै �प��पमा  म�ुालाई पनुः�थापक�य �यायको 

���यामा पठाउने �प� �सफा�रस संय�� वा पनुः�थापक�य सेवा के�� �थापना गन� �ावधान  

रहन ुपद�छ। हाल काया��वयनमा रहेका मेल�मलाप के��लाई प�न �वक�पको �पमा �योग गन� 

स�कने संभावनालाई हे�रन ु पद�छ। पनुः�थापक�य �यायको काया��वयनका ला�ग �प� �सफा�रस 

संय�� कानूनमा नै �यव�था हनु ुआव�यक छ।  

 

घ. सीपय�ु मानव�ोतको �ब�ध 

मेल�मलापकता�ले �ववाद समाधानमा प�ह�लाई सहजीकरण मा� गद�छन।् मेल�मलापकता�को 

भ�ूमका �नि�त �स�ा�त र ���यामा आधा�रत ह�ुछ। तर पनुः�थापक�य �यायका ला�ग 

�भावकार� भ�ूमका खे�न स�ने द� सहजकता�को आव�यकता पद�छ। यसका ला�ग �वशेष 

�िश�ण �ा� सहजकता� तयार ग�रनपुछ�। �या�यक सधुारको यो अ�भयानलाई �भावकार� बनाउन 

आधारभतू अ�भमखुीकरण र �िश�ण �दान गर� पया�� सं�यामा सहजकता� तयार गनु� आव�यक 

छ। यसबमोिजमको द� एवम ्सीपय�ु जनशि� उपल�ध भएप�छ मा� यस प��तको अ�यास 

देशभरै अगा�ड ब�न स�दछ।  

  

ङ. पनुः�थापक�य �यायको ���या अवल�वन गन� उपय�ु म�ुको प�हचान  

सबै म�ुामा पनुः�थापक�य �यायको �योग एकै �पमा काया��वयन गन� स�कने हदैुन। म�ुाको 

�कृ�त, कसूरको प�रणाम, ��तको प�रमाण, कसूरको अव�था आ�द �व�भ� न आधारमा कुनै प�न 

म�ुालाई पनुः�थापक�य �याय अ�तग�त स�वोधन गन� स�कने हो होईन भनी �नधो गनु� पन� ह�ुछ।  

 

यस स�ब�धमा �व�ानह�का बीचमा मतै� पाईदैन। उदाहरणका ला�ग घरेल ु �हँसा, म�हला 

�व��का �हँसा ज�ता कसूरको हकमा कसैले पनुः�थापक�य �यायको ���या �योग गन� नस�कने 

धारणा राखेका छन ्भने केह�ले अवल�बन गन� हो भने प�न सावधानीपूव�क अवल�बन गनु�पन� 

धारणा �य� गरेका छन।् यसै �सल�सलामा अ�े�लयाको �भ�टो�रयन कानून सधुार आयोगले 

२००६ मा पा�रवा�रक �हंसा र यौन अपराधमा प�न यसको अवल�बन गन� स�कने जनाएको छ। 
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तर यो कुरा सघन शोध अनसु�धानमा आधा�रत भएर ग�रने उपय�ु ढाँचाको �वकासमा �नभ�र 

गन� उसको �नचोड छ।26 यसैले नेपालमा यसलाई कसर� अवल�बन गन� भ�े बारेमा �प� 

पा�रनपुछ�। पनुः�थापक�य �याय अ�तरगतको ���या अपनाउन स�कने र �य�तो ���या 

अपनाउन उपय�ु नहनेु म�ुाको प�हचान गन� आव�यक देिखएको छ।   

                                                           
26 Victorian Law Reform Commission, Review of Family Violence Laws: Report (2006), 84. 
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अनसूुची १ 

 

पीडकबाट पी�डतलाई ��तपू�त� �दलाउने वा भराइ�दने �ावधान भएका ऐन कानून 
 

  

१. गाल� र बेइ�जती ऐन, २०१६  

दफा १२ ��तपू�त� : कसैले कसैलाई गाल� वा बेइ�जती गरेको ठह�रएमा गाल� वा बेई�जती ग�रएको 

�यि�लाई �नजको सामािजक ��त�ा र इ�जत समेतलाई �वचार गर� म�ुा हेन� अ�धकार�ले कसूरदारबाट 

मना�सब मा�फकको रकम ��तपू�त�को �पमा भराई �दनेछ र �य�तो �यि�लाई कसूरदारबाट म�ुामा 

लागेको खच� समेत भराउनेछ। म�रसकेको कुनै �यि�लाई बेइ�जती गरेको ठह�रएमा सो बेई�जतीबाट 

भावनामा चोट लागेको �नजको निजकको हकवालालाई �य�तो ��तपू�त� खच�को रकम �दईनेछ। 

 

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

दफा ६ द�ड सजाय: (१) यस ऐन बमोिजम कारवाह� भएको म�ुामा �मखु िज�ला अ�धकार�ले कसूरको 

मा�ा अनसुार दश हजार �पैयाँस�म ज�रवाना गन� र �प�डत प�लाई कसूरदारबाट �बगो बमोिजम ��तपू�त� 

भराई �दन स�नेछ तथा अनसु�धानको �सल�सलामा मना�सव कारण देिखएमा थ�ुु पन� कारण खोल� पचा� 

खडा गर� बढ�मा प�तीस �दनस�म थनुामा रा� ेआदेश �दन स�नेछ। य�तो म�ुा तीन मह�ना �भ� फैसला 

ग�रस�न ुपन�छ।तर ज�रवानाको सजायले मा� पया�� नभई कैदको सजाय समेत गनु� पन� देिखएमा �मखु 

िज�ला अ�धकार�ले एक वष�स�म कैद गन� स�नेछ। 

(२) म�ुा हेन� अ�धकार�ले प�हलो पटकको कसूर भए कसूर हेर� उप–दफा (१) बमोिजम सजाय नगर� 

कसूरदारलाई अब उ�ा�त य�तो कसूर गन� छैन भ�े कागज गराई छा�न स�नेछ। 

 

३. छापाखाना र �काशन स�ब�धी ऐन, २०४८  

दफा ३३ ��तपू�त� पाउने:  यस ऐन बमोिजम जफत ग�रएको �काशन, ��तबि�धत �काशन वा �नष�ेधत 

�काशन नठहरेमा वा जनु अ�भयोग बापत जफत भएको हो सो अ�भयोग �मािणत नभएमा �काशक वा 

धनीले नेपाल सरकारबाट �न�नानसुार ��तपू�त� पाउने छ:  

(क) मू�य तो�कएको �काशन जफत भएकोमा �य�तो �काशन �ब�� गदा� �काशक वा धनीले पाउन 

स�ने वा�त�वक मोल बराबरको रकममा नबढाई, तर �कताबको हकमा �काशक वा �कताब धनीले 

�कताब �फता� बझुी �लएमा ��तपू�त� पाउने छैन।  

(ख) मू�य �कटान नभएको अ�य साम�ीको हकमा �य�तो साम�ी �ा� वा �कािशत गदा� �यहोनु� परेको 

वा�त�वक मू�यमा नबढाई। 
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४. सवार� तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९  

दफा १६० (४): दफा १२८ (सवार�लाई माग� प�रवत�न गन� र या�ीलाई ब�धक बनाउन नहनेु) �वपर�त 

हनेु गर� काम कारबाह� गन� गराउने �यि�लाई पि�चस हजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा पाचँवष� स�म कैद 

वा दवैु सजाँय गर� अदालतले �य�तो �यि�बाट हानी नो�सानी प�ुने �यि�लाई उपय�ु ��तपू�त�को रकम 

�दलाउन स�नेछ। 

 

दफा १६०(५): दफा १६५ �वपर�त हनेु गर� काम कारवाह� गन� गराउने �यि�लाई एकहजार �पैया ँ

ज�रवाना वा एक वष�स�म कैद वा दवैु सजाय गर� अदालतले �य�तो �यि�बाट हा�न नो�सानी प�ुने 

�यि�लाई उपय�ु ��तपू�त�को रकम �दलाउन स�नेछ। 

 

दफा १६३(१) घा खच�, �क�रया खच� र ��तपू�त� भराई �दने : सवार� दघु�टनाबाट कुनै प�लाई कुनै प�न 

�क�समको हा�न नो�सानी प�ुन गएमा पी�डत प�लाई देहाय बमोिजम घा खच� र ��तपू�त�को रकम 

चालक, सवार� धनी वा �यव�थापकबाट भराई �दनपुछ�।  

(क) �यान मरेकोमा सो मन� �यि�को हकवालालाई �क�रया खच� वापत पचासहजार �पैया स�म र 

��तपू�त� बापत ते�ो प�को बीमा नगराएको भए यस ऐन बमोिजम ते�ो प�ले पाउने दघु�टना बीमाको 

रकम। 

(ख) अंगभंग भएकोमा �नको भइकन प�न काम नला�ने भए सो को ��तपू�त� बापत ते�ो प�को बीमा 

नगराएको भए यस ऐन बमोिजम ते�ो प�ले पाउने अंगभंग बापतको दघु�टना बीमाको रकम र �य�तो अंग 

काम ला�ने भए घा खच� बापत प�चीस हजार देिख पचास हजार �पैयास�म। 

दफा १६३(२) : सवार� दघु�टनाबाट कुनै �यि�को �यान मरेको भए सो मन� �यि�को हकवालालाई 

�क�रया खच� र ��तपू�त� रकम र अंगभंग भएको भए सो हनेु �यि�लाई घा खच�को रकम उपदफा १ 

बमोिजम �मखु िज�ला अ�धकार�ले त�कालै सवार� चालक, सवार� धनी वा �यव�थापकबाट भराई 

�दनपुछ�। 

 

दफा १६३(३): उपदफा (१) मा लेिखएदेिख बाहेक चालकले यो ऐन वा यस ऐन अ�तग�त बनेको �नयम 

वा जार� गरेको आदेश बिख�लाप हनेु गर� सवार� चलाई दघु�टना हनु गई कुनै �यि�लाई चोट पटक 

लागेमा �य�तो �यि�लाई त�कालै औष�ध खच� वापत �मखु िज�ला अ�धकार�ले चोटपटकको ि�थ�त �वचार 

गर� चालक, सवार� धनी वा �यव�थापकबाट दईुहजार �पैयाँस�म �दलाई �दनपुछ�। �य�तो चोट पटक 

ला�ने �यि�ले प�छ बढ� रकम ��तपू�त� पाउने भएमा �यसर� औष�ध खच� बापत �दएको रकम क�� गर� 

बाँक� पाउने रकम मा� �दइनेछ। 

 

५. वातावरण संर�ण ऐन, २०५३  

दफा १७ ��तपू�त� �दन स�ने: (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अ�तग�त बनेको �नयम वा �नद� िशका 

�वपर�त �दूषण, �व�न, ताप वा फोहर मैलाको सजृना वा �न�काशन गरेको कारणबाट कुनै �यि� वा 

सं�थालाई कुनै हा�न नो�सानी हनु गएमा �य�तो कामबाट �भा�वत �यि� वा सं�थाले सो काम गन� 

�यि�, सं�था वा ��तावकसँग कुनै ��तपू�त� भराउन चाहेमा सोह� �यहोरा खलुाई तो�कएको अ�धकार� 
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सम� �नवेदन �दन स�नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै �नवेदन परेमा तो�कएको अ�धकार�ले सो �नवेदन र सो ठाउँको 

व�तिु�थ�त समेतलाई जाँचबझु गदा� कुनै �यि� सं�था वा ��तावकले सजृना वा �न�काशन गरेको �दूषण 

�व�न, ताप वा फोहरमैलाबाट कुनै �यि� वा सं�थालाइ ��तकूल �भाव पर� कुनै हानी नो�सानी पन� गएको 

�मािणत भएमा तो�कएको अ�धकार�ले �य�तो काम गन�बाट स�बि�धत �यि� वा सं�थालाई मना�सब 

मा�फकको ��तपू�त� भराई �दन ुपन�छ। 

 

६. यातना स�ब�धी ��तपू�त� ऐन, २०५३ 

दफा ४ ��तपू�त� �दइने: नेपाल सरकारको कुनै कम�चार�ले कुनै �यि�लाई यातना �दएको ठहरेमा पी�डत 

�यि�लाई यस ऐन बमोिजम ��तपू�त� �दइनेछ।  

 

दफा ६ (१) उजरु�मा कारबाह� र ��तपू�त� : दफा ५ बमोिजम परेको उजरु�को स�ब�धमा िज�ला 

अदालतले संि�� काय��व�ध ऐन, २०२८ बमोिजमको काय��व�ध अपनाई कारबाह� गन�छ र �य�तो उजूर�को 

�यहोरा ठ�क ठहरेमा पी�डत �यि�लाई नेपाल सरकारबाट एक लाख �पैयाँस�म ��तपू�त� भराई �दने 

�नण�य गन� स�नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम कारबाह� गदा� बद�नयत िचताई उजरु� �दएको ठह�रएमा िज�ला 

अदालतले �य�तो उजूर� �दने �यि�लाई पाँच हजार �पैयाँस�म ज�रवाना गन� स�नेछ।  

 

दफा 8 ��तपू�त�को रकम �नधा�रण : दफा ६ को उपदफा (१) को �योजनको �न�म� ��तपू�त�को रकम 

�नधा�रण गदा� देहायका कुराह�लाई �यानमा राखी �नधा�रण गनु� पन�छ:  

(क) पी�डत �यि�लाई पन� गएको शार��रक वा मान�सक क� वा पीडा र �यसको ग�भीरता।  

(ख) शार��रक वा मान�सक ��तको कारण पी�डत �यि�को आय आज�न गन� �मतामा हनु गएको 

�ास।  

(ग) उपचार हनु नस�ने �क�समको शार��रक वा मान�सक ��त पगेुकोमा पी�डत �यि�को उमेर र 

�नजको पा�रवा�रक दा�य�व। 

(घ) उपचार हनु स�ने �क�समको ��त भएकोमा उपचार गराउन ला�ने अनमुा�नत खच�।  

(ङ) यातनाको कारणबाट पी�डत �यि�को म�ृय ु भएकोमा �नजको आ�दानीमा आि�त �नजको 

प�रवारका सद�यह�को सं�या र �तनीह�को जी�वकोपाज�नको �न�म� आव�यक पन� �यूनतम 

खच�।  

(च) पी�डत �यि�ले दाबी गरेका कुराह� म�ये उिचत र उपय�ु देिखएका कुराह�। 
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७. उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४  

दफा २२ ��तपू�त�को दाबी गन� स�ने: यस ऐनको �वपर�त हनेु गर� उपभो�य व�त ुवा सेवा �ब�� �वतरण 

वा �दान गरेको कारणबाट कुनै उपभो�ालाई कुनैप�न �क�समको हानी नो�सानी हनु गएमा �य�तो 

उपभो�ा वा �य�तो उपभो�ाको तफ� बाट कुनै उपभो�ा सं�थाले �य�तो उपभो�य व�त ुवा सेवा �ब�� 

�वतरण वा �दान गन� ��तपू�त� भराई पाउँ भनी ��तपू�त� स�म�त सम� �यसर� हानी नो�सानी पगेुको पै�तस 

�दन�भ� उजूर� गन� स�नेछ। 

 

दफा २४ ��तपू�त� �दलाउने : दफा २२ बमोिजम ��तपू�त�को �न�म� परेको उजूर� उपर छान�बन गर� 

��तपू�त� स�म�तले उपभो�ालाई हानी नो�सानी प�ुन गएको ठहर गरेमा हानी नो�सानीको आधारमा 

��तपू�त� वापतको रकम उपभो�ा वा �नजको हकवालालाई �दलाउनेछ। 

 

८. ��त�ल�प अ�धकार ऐन, २०५९  

दफा २७ संरि�त अ�धकारको उ�ल�न गरेमा द�ड सजाय: (१) कसैले दफा २५ उ�ल�न गरेमा �य�तो 

उ�ल�न गन� �यि�लाई कसूरको मा�ा अनसुार दश हजार �पैयादेिख एकलाख �पैयाँस�म ज�रवाना वा 

छ म�हनास�म कैद वा दवैु सजाय हनेुछ र दो�ो पटकदेिख पटकै�प�छे बीस हजार �पैयादेिख दईु लाख 

�पैयास�म ज�रवाना वा एक वष�स�म कैद वा दवैु सजायँ हनेुछ। �यसर� �काशन वा पनु��पादन गरेको 

वा �वतरण गरेको वा पनु��पादन गन� �योग ग�रएका साम�ीह� जफत हनेुछ।  

(२) संरि�त अ�धकारको उ�ल�न गन� �यि�बाट ��त�ल�प अ�धकार �ा� �यि�लाई परेको 

नो�सानीको ��तपू�त� समेत भराई �दन ुपन�छ। 

 

दफा २८ अना�धकार ��त�ल�प पैठार� गरेमा सजाय : कसैले दफा २६ उ�ल�न गर� कुनै रचनाको 

अना�धकार ��त�ल�पह� पैठार� गरेमा �य�ता ��त�ल�पह� जफत गर� �नजलाई कसूरको मा�ा अनसुार दश 

हजार �पैयादेिख एक लाख �पैयाँस�म ज�रवाना हनेुछ र ��त�ल�प अ�धकार �ा� �यि�लाई �य�तो 

पैठार�बाट भएको नो�सानीको ��तपू�त� समेत सो पैठार� गन� �यि�बाट भराई �दनपुन�छ। 

 

९. �व�तुीय कारोवार ऐन, २०६३  

दफा ५८क. ��तपू�त� भराई �दने: यस प�र�छेद बमोिजमको कसूरबाट पी�डत �यि�लाई हनु गएको हानी 

नो�सानी �वचार गर� �याया�धकरणले कसूरदारबाट मना�सब ��तपू�त� भराई �दन स�नेछ। 

 

१०. रा��य मानव अ�धकार आयोग ऐन, २०६८  

दफा ९ अ�त�रम राहत तथा उ�ार स�ब�धी:  (१) पी�डत �यि�लाई त�काल राहत उपल�ध नगराउँदा 

वा उ�ार नगदा� �नजलाई थप ��त हनु स�ने देिखएमा आयोगले �य�तो �यि�लाई त�कालै अ�त�रम 

राहत उपल�ध गराउन वा उ�ार गन� स�बि�धत �नकायलाई आदेश गन�छ। 

दफा १६ ��तपू�त� स�ब�धी �यव�था : (१) दफा १२ बमोिजम छान�बन तथा अनसु�धानबाट 

पी�डत �यि�लाई ��तपू�त� �दन ुपन� देिखएमा आयोगले दफा १५ बमोिजम �नण�य गदा� सो कुरा समेत 

खलुाई �नण�य गनु�पन�छ। 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम ग�रएको �नण�यमा ��तपू�त�को �क�सम‚ प�रमाण वा रकम �नधा�रण 

भएको हनु ुपन�छ। 

(३) आयोगले उपदफा (२) बमोिजम रकम �नधा�रण गदा� पी�डत �यि�को अव�था हेर� बढ�मा 

तीन लाख �पैयास�म �नधा�रण गन� स�नेछ। 

(४) यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न मानव अ�धकारको उ�ल�न भएको 

स�ब�धमा पी�डत �यि�ले अ�य �च�लत कानून बमोिजम ��तपू�त� पाएको वा ��तपू�त�का ला�ग कारबाह� 

अगा�ड बढाएको भएमा आयोगले ��तपू�त� स�ब�धमा कुनै �नण�य गन� छैन। 

(५) यस दफा बमोिजम ��तपू�त� �दने �नण�य गदा� �लनपुन� आधार र ��तपू�त� स�ब�धी अ�य 

�यव�था तो�कए बमोिजम हनेुछ। 

 

११. मलुकु� ऐन, आगो लगाउनेको महल 

१० नं. घरमा आगो लगाउदा चौपाया र धनमाल पर� नो�सान भएकोमा मोल �बगो खलेुमा सोह� बमोिजम 

र नखलेुकोमा प�कृ�त मोल गराई आगो लगाई �दने काम गन� गराउनेका जायजातबाट भराई �दनपुछ�। 

 

१२. मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शर�र ब�धक �लनेको महल 

१२ नं. यस महलको १, २ वा ३ नं. बमोिजम कसूर गरे गराएको कुरा �मािणत हनु आएमा म�ुा हेन� 

अ�ाले पी�डत �यि�लाई प�ुन गएको शार��रक तथा मान�सक ��तको �वचार गर� सो कसूर गन� गराउने 

�यि�बाट पी�डत �यि�लाई कसूर भएको �दनदेिख ��येक �दन कि�तमा पाँच सय �पैयाँको दरले 

��तपू�त� समेत भराई �दनपुछ�।पी�डत �यि�को म�ृय ु भइसकेकोमा �य�तो ��तपू�त� �नजको निजकको 

हकदारले पाउँछ। अपहरण गन� वा शर�र ब�धक �लने �यि�ले छुटकारा रकम (�फरौती) वा अ�य कुनै 

लाभ �लइसकेको रहेछ भने सो समेत स�बि�धत �यि�लाई �फता� गराई �य�तो �यि�लाई यस महल 

बमोिजम हनेु सजायको अ�त�र� �बगो बमोिजम ज�रवाना समेत गनु�पछ�। 

 

१३. मलुकु� ऐन, कुटपीटको महल 

६ नं. अंगभंग खतम�ये ����वह�न बनाएको, म�हलाको �तन काटेको वा म�हलालाई बाझोपन वा प�ुषलाई 

प�ुष�वह�न बनाएको खतमा जनुसकैु एक खत गरेप�न सो गन�लाई तीनलाख �पैयाँ ज�रवाना गर� आठ वष� 

कैद गनु�पछ�। ती खतह� बाहेक अंगभंगको अ� खतम�ये जनुसकैु एक खत गरेप�न सो गन�लाई दईुलाख 

�पैया ज�रवाना गर� आठ वष� कैद गनु�पछ�। एउटै �क�समको काम �लने एउटा भ�दा बढ� अंग हनेुमा सो 

म�ये एउटा अंगमा� बेक�मा पार� �दएको भए मा�थ लेिखएको सजायको आधा सजाय गनु�पछ�। सो खत 

�नको भई काम ला�ने भएमा भने एकलाख �पैया ज�रवाना र दईु वष� कैद गनु�पछ�। यसर� ज�रवाना 

वापत �ा� पूरै रकम पी�डतलाई घा खच� वापत �दइनेछ। 
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२५ नं. कुटाई मा�नेलाई �दलाउने भराउने कुराका स�ब�धमा यस महलको ३, ६ न�बरमा लेिखएको 

कुरा सोह� बमोिजम र अ�मा कुटपीट गन�बाट असलु भएको ज�रवानाको यस महलको 7, 8 न�बरमा 

लेिखए बमोिजमको कुटपीटको हकमा आधा र अ�मा तीन ख�डको एक ख�ड कुटाइ मा�नेलाई घा खच� 

वापत �दनपुछ�। 

२५क. नं.  यस महल बमोिजम कसूरबाट पन� गएको पीडाको मा�ालाई �वचार गर� अदालतले 

कसूरदारबाट पी�डतलाई दईुलाख �पैयास�म ��तपू�त� भराई �दन स�नेछ। 

 

१४. मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महल  

९ख लो�नेले �वा�नीलाई जबरज�ती करणी गरेको �वषयमा परेको उजरु�को �ारि�भक छानवीनबाट 

�वा�नीलाई त�काल वा म�ुा �कनारा नहुँदास�म संर�ण �दन आव�यक देिखएमा अदालतले लो�नेको 

नाममा देहायको आदेश जार� गन� स�छ:  

�वा�नीलाई �नज बसी आएको घरमा नै बसोबास गन� �दन, �वा�नीलाई खान लाउन �दन, कुटपीट नगन� 

तथा िश� र स�य �यवहार गन� लगाउन ..............................................................................१ 

�वा�नीलाई आव�यक उपचार गराउन वा उपचारका ला�ग उपय�ु रकम �दन लगाउन........... .........२ 

दवैुलाई एकै ठाउँमा बसोबास गन� उपय�ु हनेु नदेिखएमा लो�नेलाई अलग ब�ने �यव�था गन� तथा 

�यसर� अलग ब�दा �वा�नीको भरणपोषणको ला�ग आव�यक �यव�था गन� लगाउने..........................३ 

�वा�नीलाई कुनै �कारले दःुख �दने वा सताउने काय� नगन� र �वा�नीको �हत र सरु�ाको �न�म� अ�य 

आव�यक र उपय�ु कुरा गन� गराउन ......................................................... ......................४ 

 

१०नं. कसैले कुनै म�हलालाई जवरज�ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले �य�ती म�हलालाई भएको 

शार��रक वा मान�सक ��त �वचार गर� मना�सब ठह� याए बमोिजमको ��तपू�त� कसूरदारबाट भराई �दन ु

पन�छ। �य�तो ��तपू�त� �नधा�रण गदा� कसूरको ग�भीय�ता, कसूरबाट पी�डत �यि�को म�ृय ु भइसकेको 

रहेछ भने �नजमा आि�त नाबालक छोराछोर� भए �नजह�लाई पन� गएको पीडा समेत �वचार गर� �नधा�रण 

गनु� पन�छ। 

 

१०ग. नं कसूरदारको कुनै स�पि� नभई जबरज�ती करणीको कसूरबाट पी�डतले ��तपू�त� नपाउने 

देिखएमा अदालतले स�बि�धत म�हला तथा बालबा�लका काया�लयबाट ��तपू�त� �व�प उिचत रकम 

पी�डतलाई भराई�दने गर� आदेश गन� स�नेछ। �यसर� आदेश भएमा सो काया�लयबाट ��तपू�त� बापतको 

रकम त�काल पी�डतलाई उपल�ध गराउन ुपन�छ। 

 

१५. मलुकु� ऐन, �वहावार�को महल 

४ नं. कसैले प�न देहायको अव�थाको प�ुष वा म�हलालाई झ�ुाई �ववाह गन� वा गराउन हदैुन। 

झ�ुाई गरेको �ववाह सो �ववाह गन� कुनै �यि�ले म�जरु नगरेमा बदर गराउन स�छ। झ�ुाई �ववाह 

गरे वा गराएमा दईु बष�स�म कैद र एकलाख �पैयासँ�म ज�रवाना ह�ुछ। �य�तो ज�रवानाको रकम 

��तपू�त� �व�प झ�ुानमा पन�लाई भराई �दनपुछ�। 
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अनसूुची २ 

 

सजाय �थगन, सजायमा छुट वा सजायको मागदावीमा छुट �दने �ावधान भएका ऐन कानून 

 
 

१. बालबा�लका स�ब�धी ऐन, २०४८  

दफा ५० (१)  म�ुाको तह�ककात तथा सजायको �थगन : �च�लत कानून बमोिजम थनुामा राखी म�ुाको 

तह�ककात गनु� पन� कुनै कसूरको अ�भयोग लागेको बालकको शार��रक अव�था, उमेर, कसूर गदा�को 

प�रि�थ�त र थनुामा ब�न ुपन� ठाँउलाई �यानमा रा�दा �नजलाई थनुामा रा� उपय�ु हदैुन भ�े कुरा म�ुा 

हेन� अ�धकार�लाई लागेमा चा�हएको बखत उपि�थत गराउने शत�मा �नजको बाब,ु आमा, नातेदार वा 

संर�कको िज�मा लगाई वा बालकको हक �हतको संर�ण गन� काय�मा संल�न कुनै सामािजक सं�था वा 

बाल सधुार गहृको िज�मा लगाई म�ुाको तह�ककात वा पूप�� गन� आदेश �दन स�नेछ। 

 

दफा ५० (२): कसूरदार ठहर� कैदको सजाय पाएको बालकलाई �नजको शार��रक अव�था, उमेर, कसूर 

गदा�को प�रि�थ�त, कसूर गरेको पटक आ�दको �वचार गदा� कारागारमा रा� उपय�ु नहनेु कुरा म�ुा हेन� 

अ�धकार�लाई लागेमा �यसर� तो�कएको सजाय त�काल भो�न ुनपन� गर� �थ�गत रा� वा �यसर� तो�कएको 

सजायको अव�ध कुनै बाल सधुार गहृमा बसी वा कुनै �यि� वा सं�थाको संर�णमा रह� �यतीत गनु� पन� 

गर� तो�न स�नेछ। यसर� सजाय �थ�गत ग�रएकोमा सोह� बालकले �यसको एक वष��भ� �यह� वा 

अ�य� कुनै कसूर गरे वापत दोषी ठहर� कैदको सजाय पाएमा सो समेत खापी एकै पटक दवैु कैदको 

सजाय काया�ि�वत गन� गर� म�ुा हेन� अ�धकार�ले आदेश �दन स�नेछ। 

 

२. ��ाचार �नवारण ऐन, २०५९  

दफा ५५ सजायको मागदावीमा छुट हनुस�ने : यस ऐन बमोिजमको अनसु�धानको काम कारबाह�मा 

सहयोग गन� अ�भय�ुलाई अनसु�धान अ�धकार�ले आ�नो सा�ीको �पमा ��ततु गर� �नजलाई सजायको 

माग दावीमा पूण� वा आंिशक छुट �दन स�नेछ।तर �नजले गरेको सहयोग अ�य सबूद वा �माणबाट 

�मािणत नभएमा वा �नजले म�ुा हेन� अ�धकार� सम� अनसु�धान अ�धकार�लाई गरेको सहयोग ��तकूल 

हनेु गर� बयान �दएमा यस ऐन वा �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �नज उपर पनु: 

म�ुा दायर गन� स�कनेछ। 

 

३. जे� नाग�रक स�ब�धी ऐन, २०६३  

दफा १२ कैद सजायमा छुट �दन स�ने : (१) �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 

सरकारवाद� भई चलेको कुनै म�ुामा कैद सजाय पाई कैद भो�गरहेको �ये� नग�रकलाई �नजको उमेर र 
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कसूरको अव�था हेर� देहायबमोिजमको कैद छुट �दन स�कनेछ:- 

क) प�स�ी वष� उमेर पूरा भई स�र� वष� ननाँघेको �ये� नाग�रकलाई प�चीस ��तशतस�म 

ख) स�र� वष� उमेर पूरा भई पचह�र वष� ननाघेको �ये� नाग�रकलाई पचास ��तशतस�म 

ग) पचह�र वष� उमेर पूरा भएका �ये� नाग�रकलाई पचह�र ��तशतस�म 

�च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कैद सजाय पाएको अश� �ये� नाग�रक वा 

पचह�र वष� उमेर पूरा गरेको �ये� नाग�रकलाई अदालतले कसूरको गा�भीय�ता हेर� कारागारमा नराखी 

हेरचाह के��मा रा� आदेश �दन स�नेछ। 

उपदफा (२) बमोिजम हेरचाह के��मा रा�से�ब�धी अ�य �यव�था तो�कए बमोिजम हनेुछ। 

 

४. स�पि� श�ुीकरण (मनी लाउ�ड�र�) �नवारण ऐन, २०६४  

दफा ४१ सजायको मागदावीमा छुट हनु स�ने : यस ऐन बमोिजमको अनसु�धान तथा तह�ककातको काम 

कारबाह�मा सहयोग गन� अ�भय�ुलाई अनसु�धान अ�धकृतले आ�नो सा�ीको �पमा ��ततु गर� �नजलाई 

सजायको मागदावीमा पूण� वा आंिशक छुट �दन स�नेछ। 

 

 तर �नजले गरेको सहयोग अ�य सबतु वा �माणबाट �मािणत नभएमा वा �नजले म�ुा हेन� अ�धकार� 

सम� अनसु�धान अ�धकृतलाई गरेको सहयोग ��तकूल हनेु गर� बयान �दएमा यस ऐन वा �च�लत 

कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न �नज उपर पनु: म�ुा दायर गन� स�कनेछ। 

 

दफा ४४ घ. �यूनतम खच� �दन स�कने : (१) कसूरको अनसु�धान गदा� वा म�ुाको कारबाह� गदा� कुनै 

�यि�को स�पूण� स�प�त यस ऐन बमोिजम रो�ा भएको रहेछ र �नज र �नजसँग आि�त अ�य �यि�को 

जीवनयापनको ला�ग अक� कुनै उपाय वा �ोत रहेनछ भने �यसर� रो�ा रहेको स�पि� म�येबाट �य�ता 

�यि�लाई �यूनतम �पमा जीवनयापन गन�को ला�ग आव�यक पन� स�पि� उपल�ध गराउन अदालतले 

�वभागलाइ� आदेश �दन स�नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आदेश भएकोमा �वभागले �य�तो स�पि� �य�तो �यि�लाइ� 

उपल�ध गराउन ुपन�छ।  

 

  

 



   पनुः�थापक�य �याय  र रा��य कानून  अ�ययन ��तवेदन, २०७३    49 

 

 

 

अनसूुची ३ 
 

पनुः�थापनाका ला�ग पी�डत, पीडक र समदुायको संल�नता आव�यक भएका ऐन कानून 

 

  

१. �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५  

दफा ३७ �नण�य गन� ���या : (१)  म�य�थले आफू सम� पेश भएको म�ुामा यथास�भव स�बि�धत 

प�ह�को बीच वाता� गराई �मलाप� गराउनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम प�ह�को बीच �मलाप� गराउन नसकेमा �य�तो म�ुामा म�य�थले 

दफा ३६ बमोिजम आ�नो अ�धकार �े�को �योग गर� �नण�य गन�छ। 

 

२. मानव वेच�वखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन, २०६४  

दफा १३ पनु��थापना के��ः १) पी�डतलाई शार��रक वा मान�सक उपचार गराउन, सामािजक �पमा 

पनुः�थापना गन� र पा�रवा�रक पनु�म�लन गराउनको ला�ग नेपाल सरकारले आव�य�ा अनसुार पनुः�थापना 

के�� �थापना गन�छ।  

२) कुनै सं�थाले तो�कए बमोिजम �वीकृ�त �लई उपदफा (१) को उ�े�यको ला�ग पनुः�थापना 

के�� �थापना र स� चालन गन� स�नेछ र नेपाल सरकारले �य�तो सं�था तथा सं�था�ारा �था�पत 

पनुः�थापना के��को �नय�मत र �भावकार� अनगुमन गन�छ। 

३) उपदफा (२) बमोिजम स� चालन भएको के��लाई नेपाल सरकारले तो�क�दए बमोिजम 

आ�थ�क तथा अ�य सहयोग �दान गन� स�नेछ।  

४) के��मा रहेको �यि�लाई सामािजक �पमा पनुः�थापना र पा�रवा�रक पनु�म�लन गराउने 

�यव�था के��ले गन�छ। 

५) के��ले पी�डतलाई आव�य�ा अनसुार औष�ध उपचार र परामश� सेवा तथा स�ुवधाको 

�यव�था गनु�पन�छ। 

६) के��मा रहेका पी�डतलाई �नजको इ�छा �वपर�त कसैले कुनै काममा लगाउन हदैुन। 

७) के��को �यव�थापन, स� चालन मापद�ड, अनगुमन, पी�डतको ला�ग सीपमूलक ताल�म तथा 

रोजगार�, पनुः�थापना, पा�रवा�रक पनु�म�लन स�ब�धी �यव�था तो�कए बमोिजम हनेुछ। 

 

दफा १४ पनुः�थापना कोषः १) दफा १३ को उपदफा (१) बमोिजम �थापना भएका पनुः�थापना के�� 

स� चालन गन�  तथा पी�डतलाई कसूरदारबाट ऐनको दफा १७ को उपदफा १(क) बमोिजम पी�डतलाई 

��तपू�त� उपल�ध गराउनको ला�ग नेपाल सरकारले एक पनुः�थापना कोष �थापना गन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहाय बमोिजमका रकम रहनेछन : 
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(क) नेपाल सरकारबाट �ा� रकम, 

(ख) कुनै �वेदेशी वा �वदेशी संघ, सं�था वा �यि�बाट �ा� रकम  

(ग) दफा १५ बमोिजम भएको ज�रवाना बापत �ा� हनेु रकमको आधा रकम  

 

(३) पनुः�थापना कोषको �यव�थापन र स� चालन तो�कए बमोिजम हनेुछ। 

 

दफा १७ (१क): उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कसूरदारको �यून आ�थ�क है�सयत 

भएको वा अ�य कुनै कारणले कसूरदारबाट पी�डतले ��तपू�त� पाउन नस�ने अव�था देिखएमा अदालतले 

दफा १४ बमोिजम पनुः�थापना कोषबाट पी�डतलाई ��तपू�त� भराई �दने आदेश गन� स�नेछ। 

 

दफा २१ सजायको माग दावीमा छुट:  (१) यस ऐन बमोिजमको कसूर गरेको भनी अ�भयोग लागेको कुनै 

अ�भय�ुले आफूले गरेको कसूर �वीकार गर� सो कसूरका स�ब�धमा �माण जटुाउन, अ�य अ�भय�ु वा 

�यसको �गरोह वा म�तयारलाई प�ाउ गन� �हर� सरकार� व�कल वा अदालतलाई सघाउ प�ु याएको र 

�नजले प�हलो पटक कसूर गरेको रहेछ भने �य�तो कसूरमा अदालतले सजाय तो�दा �नजलाई हनेु 

सजायको बढ�मा प�चीस ��तशतस�म सजाय छुट �दन स�नेछ।  

 

तर, �नजले गरेको सहयोग अ�य सबतु �माणबाट �मािणत नभएमा वा �नजले �हर� वा सरकार� व�कललाई 

गरेको सहयोग ��तकूल हनेु गर� अदालत सम� बयान �दएमा यस ऐन वा �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा 

लेिखएको भएताप�न �नज उपर पनुः म�ुा दायर गन� स�कनेछ।  

(२) उपदफा १ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न देहायका अव�थामा यस दफा बमोिजम 

सजायको माग दाबी छुट �दन स�कने छैन:  

क) म�ुय अ�भय�ुलाई सजायको मागदाबी छुट �दन, 

ख) बालबा�लका बेच�वखन वा ओसारपसार गरेकोमा,  

ग) एकपटक सजाय छुटको स�ुवधा पाईसकेको। 

 

दफा २३ स�म�त गठन गन� स�ने: (१) यस ऐन बमोिजमको कसूर �नय��ण गन� पी�डतलाई पनुः�थापना 

गन� स�ब�धी काय�मा सरकार� �नकाय तथा गैरसरकार� सं�था बीच सम�वय समेत गन�का ला�ग तो�कए 

बमोिजम नेपाल सरकारले एक रा��य स�म�त र आव�य�ानसुार िज�ला स�म�त गठन गन� स�नेछ। 

 

३. घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाँय) ऐन,२०६६  

दफा ४ उजरु� गन� :  

..............................................................।  

(४) �हर� काया�लयमा उजरु� दता� भएकोमा �हर� काया�लयले बाटोको �याद बाहेक चौबीस 

घ�टा�भ� पीडकलाई िझकाई र अटेर गरे प�ाउ गर� त�ु�त बयान गराउन ुपन�छ।  

(५) �थानीय �नकायमा उजरु� दता� भएकोमा बाटोको �याद बाहेक चौबीस घ�टा�भ� पीडकलाई 

िझकाई तथा अटेर गरेमा �हर�को सहयोग �लई प�ाउ गर� त�ु�त बयान गराउन ुपन�छ। 
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(६) घरेल ु �हंसाको कारण पी�डतलाई कुनै शार��रक चोटपटक वा मान�सक यातना पगेुको 

देिखएमा त�काल उपचारका ला�ग निजकको अ�पताल वा �वा��य के��मा पठाई �नजको उपचार र घा 

जाँच गराउन ुपन�छ। �थानीय �नकायले गराएको घा जाँच ��तवेदनको एक ��त �हर� काया�लयमा पठाउन ु

पन�छ। 

(७)..............................................................। 

(८) उपदफा (४) वा (५) बमोिजमको बयान समेतबाट घरेल ु�हंसा भएको देिखएमा र पी�डतले 

चाहेमा �हर� काया�लय र �थानीय �नकायले उजरु� परेको �म�तले तीस �दन �भ� दवैु प� बीच मेल�मलाप 

गराइ�दन ुपन�छ। 

 

दफा ९ उपचारको रकम पीडकले �यहोन�: (१) घरेल ु �हंसाबाट पी�डत �यि� मान�सक वा शार��रक 

�पमा अश� भएको कारणले अ�पतालमा उपचार गराउन ुपरेमा उपचार गराउँदा लागेको स�पूण� खच� 

पीडकले �यहोनु� पन�छ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न पीडकको आ�थ�क अव�था कमजोर 

भएको कारण पीडकले �य�तो उपचार खच� उपल�ध गराउन नस�ने कुरा अदालतलाई लागेमा दफा ११ 

बमोिजमको सेवा के��बाट पी�डतले �य�तो उपचार रकम पाउने गर� अदालतले आदेश गन� स�नेछ। 

 

दफा १० ��तपू�त� �दलाइ�दने:  पी�डत �यि�लाई घरेल ु�हंसाको �कृ�त, मा�ा, पी�डतलाई पगेुको पीडा र 

पीडक तथा पी�डतको आ�थ�क तथा सामािजक है�सयत समेतलाई �वचार गर� अदालतले पीडकबाट मना�सब 

मा�फकको ��तपू�त� भराई�दन स�नेछ। 

 

दफा ११ सेवा के��ः (१) पी�डतलाई त�काल सरु�ा �दान गन� तथा उपचारको �ममा अल�गै ब�ने 

�यव�थाको ला�ग नेपाल सरकारले आव�यकता अनसुार सेवा के��को �थापना गन� स�नेछ।  

(२) कुनै सं�थाले तो�कए बमोिजम �वीकृ�त �लई उपदफा (१)  को उ�े�यको ला�ग सेवा के�� 

�थापना र स� चालन गन� स�नेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम स� चालन भएको के��लाई दफा १२ बमोिजमको कोषबाट आ�थ�क 

तथा अ�य सहयोग �दान गन� स�कनेछ।  

(४) सेवा के��ले आव�यकता अनसुार पी�डतलाई कानूनी सहायता, मनो�वमश� सेवा, मनोबै�ा�नक 

सेवा र आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउन स�नेछ। 

(५) सेवा के��को �यव�थापन, स� चालन तथा अनगुमन स�ब�धी �यव�था तो�कए बमोिजम 

हनेुछ। 

दफा १२क. संर�ण अ�धकृत �नय�ु गन� वा तो�न स�ने : (१) घरेल ु�हंसा  �नय��ण गन� तथा घरेल ु

�हंसाबाट पी�डत �यि�लाई संर�ण गन� म�हला, बालबा�लका तथा समाज क�याण म��ालयले ��येक 
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िज�लामा उपल�ध भएस�म म�हला कम�चार�लाई संर�ण अ�धकृत �नय�ु गन� स�नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम  संर�ण अ�धकृत �नय�ु नभएस�म उपल�धताको आधारमा म�हला, 

बालबा�लका तथा समाज क�याण म��ालयले यो दफा �ार�भ भएको दईु म�हना�भ� कुनै म�हला अ�धकृत 

कम�चार�लाई संर�ण अ�धकृतको �पमा काम गन� गर� तो�नेछ। 

 

दफा १२ख. �नश�ुक कानूनी सहायता उपल�ध गराउने: नेपाल सरकारले घरेल ु�हंसाबाट पी�डत �यि�लाई 

�नजको अनरुोधमा िज�ला कानूनी सहायता स�म�त माफ� त �नःश�ुक कानूनी सहायता उपल�ध गराउनेछ। 

 

४. मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महल 

११क. म�ुा �डस�मस गराए बापत कैदको सजाय भएकोमा �य�तो कैदको एक �दनको पि�चस �पैयाकँा 

दरले �पैयाँ बझुाएमा कैद गनु� पद�न। �पैयाँ बझुाएमा बझुी �लई कैदमा कैदको लगत क�ा ग�र�दनपुछ�। 

यसै महलको ११ नं. मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न तीन बष�भ�दा कम कैदको सजाय हनेु कुनै 

कसूर गन� �यि�लाई कैदको सजाय गर� प�हलो पटक कसूरदार ठहर� अ�ाले कैदमा रा� मान�सब 

नठह� याएमा एक �दनको पि�चस �पैयाँको दरले हनु आउने रकम तोक� सो तो�कएको रकम बझुाएमा 

कसूरदारलाई कैदमा नरा� ेगर� अ�ाले फैसला गन� स�नेछ। सो बमोिजम कसूरदारले �पैयाँ बझुाएमा 

बझुी �लई कैदको लगत क�ा गर� �दन ुपद�छ।  

 

मा�थ दफा २ बमोिजम कैद वापतको �पैयाँ बझुाउन पाउने गर� फैसला गदा� अ�ाले कसूरदारसँग फेर� 

�यस �कारको कुनै अपराध नगर� रा�ो आचरण पालन गन�छु भनी कागज गरेमा र सो �म�तले तीन 

वष��भ� कैदको सजाय हनेु कुनै अपराध गरेमा सो कसूरदारलाई प�हलेको फैसला बमोिजमको कैद समेत 

थपी सजाय ग�रने छ र अ�ाले प�हलेको फैसला बमोिजम कैद वापत बझुाएको रकम �फता� गन� आदेश 

�दन स�नेछ। 

�वहावार�को महलको १० न�बर बमोिजम सजाय हनेुमा मा�थ २ दफा बमोिजमको �यव�था लागू हनेु 

छैन। 

 

५. मलुकु� ऐन,चोर�को महल 

९ नं. �हर�मा सूचना न�ददै जवज��ती चोर�, रहजनी वा डाँका गन� वा अिघ चोर�मा सजाय पाएको चोर 

बाहेक अ� चोरलाई छाडेमा धनीलाई बात ला�दैन। जनुसकैु अव�थामा प�न धनीले आ�नो �लनपुन� �बगो 

चोरलाई माफ �द�छ भने माफ�को कागज लेखाई सजायको हकमा ऐन बमोिजम ह�ुछ। चोरलाई प�� 

आ�नो �बगोमा �लखत गराएको रहेछ भने कपाल� सरह ह�ुछ। 

 

१५ नं. यसै महलको १२, १३, १४ न�बर बमोिजम कसूरदारलाई सजाय गदा� सरकार� कम�चार� वा 

माल धनीले प�ाउ गर� वा प�ा लगाई बरामद भएको बाहेक म�ुा फैसला नहुँदै सो कसूरदारले �बगो 

दािखल ग� यो वा उपर गराई �दयो भने सो बमोिजम दािखल वा उपर भए ज�त �बगोको हकमा सो 

न�बरह�मा लेिखए बमोिजम ज�रवाना नगर� सो �बगोको दश�द मा� ज�रवाना गनु�पछ�।  
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अनसूुची ४ 
 

पनुः�थापक�य �यायको अवधारणा, आधारभतू �स�ा�त र ���यालाई आ�मसात ्गरेका ऐन कानून 

 

१. फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण र काया��वयन) ऐन, २०६७ (��ता�वत)  

दफा १३ सजायको उ�े�य �वचार गनु�पन� : अदालतले सजाय �नधा�रण गदा� देहायका कुनै वा सबै 

उ�े�यलाई �वचार गर� �नधा�रण गनु� पन�छ: 

(क) कसूर गन� कसूरदार वा अ�य �यि�लाई हतो�सा�हत गन�, 

(ख) समाज वा समदुायलाई सरु�ा गन�, 

(ग) पी�डतलाई ��तपू�त� स�हत �याय �दान गन�, 

(घ) कसूरदारलाई समाजमा पनुः�थापना गन� सहयोग गन� वा सधुार गन�, 

(ङ) कसूरदारलाई समाजबाट अलग रा�,े 

(च) कसूरदारलाई आ�नो काय���त िज�मेवार बनाई पी�डत �यि� वा समदुायलाई हानी नो�सानी 

भएको छ भ�े कुराको अनभु�ूत गराउने। 

 

दफा १६ बालबा�लकालाई सजाय गदा� �वचार गनु� पन� कुराह� : (१) बालबा�लकालाई सजाय गदा� 

देहायका कुराह� समेत �वचार गनु� पन�छ: 

(क) �नजको सव��म �हत, 

(ख) कसूरको गंभीरता र दोषीपनाको मा�ा, 

(ग) �नजको �यि�गत प�रि�थ�त, 

�प�ीकरण : यस ख�डको �योजनको ला�ग �यि�गत प�रि�थ�त भ� नाले बालबा�लकाको उमेर, 

िश�ा, पा�रवा�रक ि�थ�त, सामािजक अव�था, कसूरको �क�सम, कसूरबाट प�ुन गएको हानी 

नो�सानी र कसूर गनु�को उ�े�य समेतका कुरा स�झनपुछ�। 

(घ) पी�डतलाई �दने ��ताव ग�रएको ��तपू�त� 

(ङ) अपराध ��तको प�ताप 

(च) असल र उपयोगी जीवन जीउने चाहना। 

दफा १८ ज�रवानाको सजाय �नधा�रण गन� आधार : (१) कुनै कसूरमा ज�रवानाको सजाय �नधा�रण गदा� 

यस ऐनमा उि�लिखत अ�य कुराका अ�त�र� �य�तो कसूर र ज�रवानाको अ�धकतम र �यूनतम हद 

�वचार गर� �नधा�रण गनु� पन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम ज�रवाना �नधा�रण गदा� देहायका कुराह� समेतलाई �वचार गनु� 

पन�छ।  

(ग) कसूरदारले गरेको कसूरको कारणबाट कसूरदार वा �नजको प�रवारले �ा� गरेको लाभ, 
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(ङ) पी�डतलाई �तनु� पन� ��तपू�त� रकम, 

(ज) पी�डत राहत कोषमा रकम ज�मा गराउन ुपन� भए �य�तो रकम।  

�प�ीकरण : यस ख�डको �योजनका ला�ग पी�डत राहत कोष भ�ाले दफा ४८ बमोिजमको 

पी�डत राहत कोष स�झनपुछ�। 

 

दफा २२ सामदुा�यक सेवा गन� आदेश �दन स�ने : (१) छ म�हनास�म कैद सजाय �नधा�रण भएको 

कसूरदारलाई �नजले गरेको कसूर, �नजको उमेर, आचरण, कसूर गदा�को प�रि�थ�त, कसूर गदा� 

अपनाइएको त�रका समेतलाई �वचार गदा� �नजलाई कैदमा रा� उपय�ु नदेिखएमा वा �य�तो कसूरमा 

अदालतले उपय�ु ठह� याएको अव�ध कैदमा बसेप�छ बाँक� अव�धको ला�ग अदालतले �नजलाई 

सामदुा�यक सेवा गन� आदेश �दन स�नेछ। 

(२) कसूरदारले सामदुा�यक सेवा गन� म�जरु गरेमा मा� अदालतले सामदुा�यक सेवाको आदेश 

�दनेछ। 

(३) यस दफाको �योजनका ला�ग देहाय बमोिजमको काय�लाई सामदुा�यक सेवा मा�ननेछ : 

(क) �न:श�ुक �पमा साव�ज�नक काम गन� 

(ख) �न:श�ुक �पमा अ�पताल, व�ृा�म, अनाथा�ममा सेवा गन�, 

(ग) �न:श�ुक �पमा वातावरण संर�ण स�ब�धी काम गन�, 

(घ) �न:श�ुक �पमा साव�ज�नक वा सामदुा�यक �व�ालयमा अ�यापन वा सेवा गन�, 

(ङ) �न:श�ुक �पमा खेलकूद �िश�ण गन�, गराउने, 

(च) �न:श�ुक �पमा कुनै परोपकार� संघ सं�थाह�मा काम गन�, 

(छ) अदालतले तो�क�दएको उपचरा�मक वा सधुारा�मक संघ सं�थामा उपि�थत हनेु र सो 

सं�थाले लगाए अ� हाएको काम गन�। 

 

दफा २९ �यारोलमा रा� स�कने : (१) एक वष� भ�दा बढ� कैद सजाय पाई कैद सजायको दईु �तहाई 

अव�ध भ�ुान ग�रसकेको र रा�ो आचरण भएको कसूरदारलाई �यारोलमा रा� स�कने छैन :  

तर देहायका कसूरदारलाई �यारोलमा रा� स�कने छैन :  

(क) ज�मकैदको सजाय पाएको,  

(ख) ��ाचारको कसूरमा सजाय पाएको,  

(ग) जवरज�ती करणीको कसूरमा सजाय पाएको,  

(घ) मानव बेच�वखन तथा ओसारपसार स�ब�धी कसूरमा सजाय पाएको। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �यारोलमा रहेको अव�धमा पालना गनु� पन� शत� �यारोल बोड�ले तो�न 

स�नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम �यारोलमा रहेको कसूरदारले उपदफा (२) बमोिजमको शत� पालना 

गरेमा �नजलाई तो�कएको कैद सजाय भ�ुान भएको मा�ननेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोिजम �यारोलमा रहेको कसूरदारले उपदफा (२) को शत� पालना नगरेमा 

वा सो अव�धमा कैद सजाय हनेु कुनै कसूर गरेमा �नजले �नजलाई तो�कएको कैद सजाय कारागारमा बसी 
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भ�ुान गनु� पन�छ। 

(५) �यारोल स�ब�धी अ�य �यव�था यस ऐन अ�तग�त बनेको �नयममा तो�कए बमोिजम हनेुछ। 

 

दफा ३० सामािजकरण गराउन ुपन� : (१) यस ऐन तथा कानूनमा जनुसकैु कुरा उ�लेख भए ताप�न एक 

वष� भ�दा बढ� अव�धको कैद सजाय पाई कैद भ�ुान गर� रहेका र रा�ो आचरण भएको कसूरदारलाई 

�नजलाई तो�कएको कैद अव�ध भ�ुान हनु ुभ�दा ६ म�हना अगा�ड देहायको कामको ला�ग कारागारले 

मा�सक वा दै�नक �पमा कारागारबाट छो�न स�नेछ :  

(क) पा�रवा�रक पनु�म�लन,  

(ख) सामािजक, साँ�कृ�तक स�ब�ध �थापना,  

(ग) सामािजक एक�करण तथा पनुः�थापना,  

(घ) �यवसाय वा रोजगार� गन�,  

(ङ) सीपमूलक वा रोजगारमूलक ताल�म �लन। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम कारागारबाट छो�दा �य�तो कसूरदारले पालना गनु� पन� शत�ह� 

समेत तो�क�दन ुपन�छ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम कारागारबाट छो�दा क�त अव�ध र क�त समय �नजले �य�तो 

काममा �बताउन ुपन� हो सो समेत खलुाउन ुपन�छ। 

(४) उपदफा (१) बमोिजम �यारोलमा छो�डएको �यि�ले आफूले गरेको काय�को स�ब�धमा 

सा�ा�हक �पमा स�बि�धत कारागारमा ��तवेदन पठाउन ुपन�छ। 

(५) उपदफा (१) बमोिजम �यारोलमा छो�डएको �यि�ले उपदफा (२) मा उि�लिखत शत� पूरा 

नगरेमा वा कैद सजाय हनेु अक� कसूर गरेमा �नजले पनु: कारागारमा नै बसी कैद अव�ध भ�ुान गनु� 

पन�छ। 

 

दफा ३१ कैद बापत �ममा लगाउन स�कने : (१) तीन वष� वा सो भ�दा बढ� सजाय पाएको अठार वष� 

भ�दा बढ� उमेरको र शार��रक �पमा �व��य रहेको कसूरदारले चाहेमा �नजलाई साव�ज�नक कामको 

�ममा लगाउन स�कनेछ।  

(२) उपदफा १) बमोिजम साव�ज�नक कामको �ममा लगाइएको कसूरदारले ��त तीन �दन �म 

गरे वापत थप एक �दनको दरले �नजको कैद स�ा हनेुछ। 

 

दफा ३३ सधुारा�मक काय��म स�ालन गनु� पन� : (१) कैद सजाय भोगीरहेको ब�द�को आचरण सधुार 

गन�लाई कारागारले सीप, िश�ा तथा रोजगारमूलक, नै�तक, अनशुासना�मक, आ�याि�मक लगायतका 

सधुारा�मक काय��म तथा उपायह� स�ालन गनु� पन�छ। 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम स�ालन ग�रएको काय��म तथा उपायबाट ब�द�को आचरणमा 

�यारोल बोड�मा ��तवेदन पेश गनु� पन�छ। 

(३) सधुारा�मक काय��म स�ब�धी अ�य �यव�था तो�कएबमोिजम हनेुछ। 

 

दफा ३७ कैद क�ा हनु स�ने : देहायका कसूरदार बाहेकका कसूरदारको कैदमा रहँदा चालचलनमा 

सधुार आएमा र �नजले तीन चौथाई कैद सजाय भ�ुान गरेमा �नजलाई भएको कैद सजाय तो�कए 

बमोिजम क�ा हनु स�नेछ :  

(क) ज�म कैदको सजाय पाएको,  

(ख) जबरज�ती करणी स�ब�धी कसूरमा सजाय पाएको,  

(ग) ��ाचार स�ब�धी कसूरमा सजाय पाएको,  

(घ) मानव बेच�वखन तथा ओसार पसार स�ब�धी कसूरमा सजाय पाएको,  

(ङ) अपहरण तथा शर�र ब�धक स�ब�धी कसूरमा सजाय पाएको,  

(च) सेवन बाहेकको लागू औषधको कसूरमा सजाय पाएको। 

 

दफा ३८ �ोवेशन तथा �यारोल बोड� रहने : (१) कैद सजाय पाएका कसूरदारको सामािजक पनुः�थापना 

तथा एक�करण गन� काय�मा सहयोग समेत प�ु याउनको ला�ग देहाय बमोिजमको एक के���य �ोवेशन तथा 

�यारोल बोड� रहनेछ :  

(क) महा�याया�धव�ा – अ�य� 

(ख) सिचव, कानून तथा �याय म��ालय – सद�य  

(ग) सिचव, गहृ म��ालय – सद�य  

(घ) नेपाल सरकारले तोकेको मनोिच�क�सक – सद�य  

(ङ) महा�नर��क, नेपाल �हर� – सद�य  

(च) महा�नद�शक, कारागार �यव�थापन �वभाग – सद�य- सिचव 

(२) के���य �ोवेशन तथा �यारोल बोड�को ��य� �नद�शन, �नय��ण र सपु�रवे�णमा रहने गर� ��येक 

िज�लामा देहाय बमोिजमको िज�ला �ोवेशन तथा �यारोल बोड� रहनेछ :  

(क) िज�ला �याया�धव�ा, िज�ला सरकार� व�कल काया�लय – सद�य  

(ख) अ�धकृत ��त�न�ध, िज�ला �शासन काया�लय – सद�य  

(ग) �मखु, िज�ला अ�पताल – सद�य  

(घ) नेपाल सरकारले तोकेको मनोिच�क�सक – सद�य  

(ङ) कसूरदारलाई पनुः�थापना गन� काममा संल�न �यि� वा सं�थाह� म�येबाट िज�ला �यारोल 

बोड�ले तोकेको सामािजक काय�कता� – सद�य  

(च) कारागार �मखु, िज�ला कारागार – सद�य सिचव 

 

दफा ३९ �ोवेशन तथा �यारोल बोड�को काम, कत��य र अ�धकार : (१) यस ऐनमा अ�य� उ�लेख भएको 

अ�त�र� के���य �ोवेशन तथा �यारोल बोड�को काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछ :  
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(क) �ोवेशन तथा �यारोल स�ब�धी नी�त �नमा�ण गर� नेपाल सरकार सम� �सफा�रस गन�,  

(ख) ब�द�लाई �ोवेशन तथा �यारोलमा रा� ेमापद�ड �वक�सत गन�,   

(ग) �ोवेशन तथा �यारोलमा छु�ने कसूरदारले पालना गनु� पन� शत�ह� �नधा�रण गन�,  

(घ) िज�ला बोड�को काम कारबाह�को सपु�रवे�ण, �नय��ण गन� तथा आव�यकता अनसुार 

�नद�शन गन�,  

(ङ) �ोवेशन तथा �यारोल स�ब�धी अ�य आव�यक कुराह� गन�। 

(२) �ोवेशन तथा �यारोल बोड�ले आ�नो काम कारकाह� स�ालनको ला�ग आव�यक पन� 

काय��व�ध आफै �नधा�रण गन�छ। 

(३) �ोवेशन तथा �यारोल बोड�ले आ�नो काम कारबाह�मा सहयोग प�ु याउनका ला�ग 

आव�यकता अनसुार उपस�म�त गठन गन� स�नेछ। 

(४) �ोवेशन तथा �यारोलमा उपदफा (३) बमोिजम गठन ग�रएको उपस�म�तको काय��े�गत 

शत�, काय��व�ध र अ�य आव�यक कुराह� बोड�ले तो�क�दएबमोिजम हनेुछ। 

(५) िज�ला �ोवेशन तथा �यारोल बोड�को काम कत��य र अ�धकार तो�कए बमोिजम हनेुछ।  

 

दफा ४१ ��तपू�त� भराई �दन ुपन� : (१) कुनै कसूरको प�रणाम �व�प पी�डतको जीउ, �यान, स�पि� वा 

इ�जतमा कुनै ��त पगेुमा �य�तो ��त वापत अदालतले कसूरदारबाट पी�डतलाई मना�सब ��तपू�त� भराई 

�दन ुपन�छ।  

तर कानूनमा कुनै कसूर बापत छु�ै ��तपू�त�को �यव�था भएकोमा सोह� बमोिजम हनेुछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको ��तपू�त� �नधा�रण गदा� देहायका कुराह�लाई �वचार गनु� पन�छ। 

(क) पी�डतलाई पगेुको भौ�तक, शार��रक, मान�सक र भावना�मक ��त, 

(ख) पी�डतको म�ृय ुभइसकेको भए �नजको हकवालालाई पन� गएको ��त, 

(ग) कसूरदारको आ�थ�क �ोत र अव�था,  

(घ) पी�डत तथा �नजमा आि�त �यि�को,  

(ङ) अदालतले उपय�ु ठह� याएका अ�य कुराह�। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम ��तपू�त� भराउँदा कसूरको प�रमाण �व�प पी�डतलाई चोटपटक 

लागेको वा अ� भ� भएको भए उपचार खच� तथा पी�डतको म�ृय ुभएकोमा स� गत खच� एवम ्��या खच� 

समेत भराई �दन ुपन�छ। 

(४) कसूरदारले पी�डतको स�पि� ��त गरेकोमा सो बापत ��तपू�त� भराउँदा �य�तो ब�त ु

यथाि�थ�तमा नै �फता� गराइ�दन ुपन�छ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम यथाि�थ�तमा व�त ु�फता� गन� नस�ने अव�था भएमा �य�तो व�तकुो 

मू�य ख�ुनेमा सो मू�य, मू�य नखलेुमा ��त हुँदा वा सजाय तो�दाका वखत सो व�तकुो कायम हनु स�ने 
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मू�यका आधारमा ��तपू�त� भराई �दन ुपन�छ। 

(६) ��तपू�त� भराउँदा नगद वा  िज�सी वा दवैु भराउन स�कनेछ। 

(७) कसूरबाट पी�डत �यि�को उपदफा (१) बमोिजम ��तपू�त� भराउन ुअिघ नै म�ृय ुभईसकेको 

रहेछ भने उपदफा (१) बमोिजमको ��तपू�त� �नजको आि�त हकवालाई भराई �दन ुपन�छ। 

 

दफा ४२ ��तपू�त� त�काल बझुाउन ु पन� : (१) यस प�र�छेद बमोिजम भएको ��तपू�त� कसूरदारले 

त�काल बझुाउन ुपन�छ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �य�तो �यि�ले ��तपू�त� त�काल 

बझुाउन नसक� सो वापत कुनै स�पि� जमानत �दएमा अदालतले एक वष� �भ� सो रकम च�ुा हनेु गर� 

बढ�मा तीन �क�तामा ��तपू�त� बझुाउने आदेश �दन स�नेछ। 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम ��तपू�त� नबझुाएमा �य�तो कसूरदारको स�पि� जायजात 

गर� पी�डतलाई ��तपू�त� भराई �दन ुपन�छ। 

 

दफा ४३ ��येक कसूरदारले ��तपू�त� �यहोनु� पन� : कुनै कसूरमा एक भ�दा बढ� कसूरदार भए ��तपू�त� 

भराउन आदेश �दंदा ��येक कसूरदारले कसूरको मा�ा अनसुार �यहोन� गर� आदेश �दन ुपन�छ। 

 

दफा ४४ सहम�त बमोिजम हनेु : (१) यस प�र�छेदमा अ�य�� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै 

कसूरका स�ब�धमा ��तपू�त� �लने �दने स�ब�धमा पी�डत र कसूरदारले कुनै सहम�त गन� स�नेछन। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सहम�त मना�सव देिखए अदालतले �य�तो सहम�त बमोिजमको 

��तपू�त�को आदेश गनु� पन�छ। 

दफा ४५ ��तपू�त� न�तरे कैद हनेु : (१) ��तपू�त� �तनु�पन� कसूरदारले ��तपू�त� �तनु�पन� अव�ध�भ� 

��तपू�त�को रकम नबझुाएमा �य�तो कसूरदारको स�पि� जायजात गर� पी�डतलाई ��तपू�त� भराई �दन ु

पन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम जायजात गदा� ��तपू�त� रकम असलु नभएमा वा ��तपू�त� �तनु�पन� 

कसूरदारले ��तपूत� न�तरेमा �नजलाई एक �दनको तीनसय �पैयाँको दरले ��तपू�त� रकमलाई कैदमा 

प�रणत गर� कैद गनु� पन�छ।  

(३) कानूनमा जनुसकैु लेिखएको भए ताप�न उपदफा (२) बमोिजम कैद गदा� चार वष� भ�दा 

बढ� कैद गनु� हदैुन। 

 

दफा ४६ राय सझुाव स�म�त रहने : सजाय �नधा�रण स�ब�धी नी�त �नमा�ण काय� समेतको ला�ग 

देहायबमोिजमको एक सजाय सझुाव स�म�त रहनेछ।  

(क) �धान �यायाधीशले तोकेको सव��च अदालतको �यायाधीश÷अ�य�  

(ख) महा�याया�धव�ा वा �नजले तोकेको नायब महा�याया�धव�ा ÷सद�य  

(ग) सिचव, कानून तथा �याय म��ालय ÷ सद�य  

(घ) अपराध अनसु�धानको �े�मा क�तीमा प�� वष�को अनभुव हा�सल गरेका �यि�ह� वा 
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द�ड�वदह� म�येबाट नेपाल सरकारले तोकेको �यि� ÷ सद�य 

(ङ) कसूरदारलाई पनुः�थापना गन� काममा संल�न �यि�ह� म�येबाट नेपाल सरकारले तोकेको 

क�तीमा दश वष�को अनभुव �ा� गरेको �यि� ÷सद�य 

 

दफा ४7 सजाय सझुाव स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार: (१) स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार 

देहाय बमोिजमको हनेुछ :  

(क) कसूरको ग�भीरता अनसुार कसूरदारलाई हनेु सजायको उपय�ु हद �नधा�रण गन� मापद�ड 

�वक�सत गन�,  

(ख) �च�लत द�ड नी�तको स�ब�धमा अ�ययन अनसु�धान गन� तथा सधुारका ला�ग नेपाल 

सरकार सम� सझुाव �दने,  

(ग) कुनै खास �कृ�तका कसूरका स�ब�धमा गनु� पन� सजायका स�ब�धमा सरकारलाई राय, 

स�लाह र परामश� �दने,  

(घ) कसूरदारको �ववरण संकलन गन� र अ�ाव�धक गर� रा�,े �व�षेण गन� र द�डसजायका 

स�ब�धमा सझुाव �दने,  

(ङ) द�ड सजायका स�ब�धमा �च�लत कानूनमा कुनै सधुार गन� पन� देखेमा नेपाल सरकारलाई 

सझुाव �दने। 

(२) स�म�तले आ�नो काम कारबाह� स�ालनको ला�ग आव�यक पन� काय��व�ध आफै �नधा�रण 

गन�छ। 

(३) स�म�तले आ�नो काम कारबाह�मा सहयोग प�ु याउनको ला�ग आव�यकता अनसुार उपस�म�त 

गठन गन� स�नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम गठन ग�रएका उपस�म�तको काय��े�गत शत�, काय��व�ध र अ�य 

आव�य कुराह� स�म�तले तो�क�दए बमोिजम हनेुछ। 

 

दफा ४८ पी�डत राहत/��तपू�त� कोष खडा गनु�पन� : (१) कसूरबाट पी�डतलाई राहत उपल�ध गराउन 

पी�डत राहत/��तपू�त� कोष नामक एक कोष खडा ग�रनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम खडा भएको कोषमा अदालतको फैसला बमोिजमक ज�रवाना वापत 

असूर उपर भएको वा अपराधसं�हता बमोिजम कैद ब�न ुपन� कसूरदार कैद नबसी कैद बापत ज�रवाना 

�तरेको रकम म�ये पचास ��तशत रकम नेपाल सरकारले ज�मा गनु� पन�छ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा उपदफा (२) मा उि�लिखत रकम बाहेक कानून बमोिजम 

�यव�था भएको रकम  नेपाल सरकारबाट वा अ�य कुनै �ोतबाट �ा� भएको रकम समेत ज�मा हनेुछ। 

(४) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको स� चालन, पी�डतको वग�करण, कोषबाट पी�डतलाई 

�दइने राहत रकमको आधार, सो रकमको हद तथा �वतरण ���या स�ब�धी अ�य काय��व�ध नेपाल 
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सरकारले बनाएको �नयममा �यव�था भए बमोिजम हनेुछ। 

 

दफा ४९ �ोवेशन अ�धकृत वा सामािजक काय�कता� तो�ने: (१) नेपाल सरकारले सामदुा�यक सेवा वा 

प�ुथा�पना काय�मा काम गरेको �यि�लाई �ोवेशन अ�धकृत वा सामािजक अ�धकृत �नय�ु गन� वा तो�न 

स�नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �ोवेशन अ�धकृतको सेवा स�ुवधा तो�कए बमोिजम हनेुछ। 

 

२. फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०६७ (��ता�वत)  

दफा ३४ खास �क�समका साना�तना कसूरमा म�ुा दायर गन� आव�यक नहनेु: (१) कुनै खास �क�समको 

साना�तना कसूरमा म�ुा दायर गनु� �यावहा�रक नभएको वा साव�ज�नक �हतलाई खास असर नपन� देिखएको 

अ�भयोजनकता�लाई लागेमा अ�भयोजनकता�ले महा�याया�धव�ाको �वीकृ�त �लई �य�तो �यि� �व�� म�ुा 

दायर नगन� �नण�य गन� स�नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �नण�य गनु� अिघ अ�भयोजनकता�ले �य�तो अ�भय�ुलाई भ�व�यमा 

�य�तो कसूर नगन� कब�ुलयत गराउन ुपन�छ।  

(३) यस दफाको �योजनको ला�ग खास �क�समका साना�तना कसूर भ�ाले देहायका कसूर 

स�झनपुछ� :  

क) एक हजार �पैयाँस�मको �बगो भएको वा प�हलो पटक गरेको बगल�मारा स�ब�धी कसूर 

ख) �भ�ा मा�ने कसूर  

ग) तीनहजार �पैयास�म ज�रवाना वा एक म�हनास�म कैद वा दबैु सजाय हनेु प�हलो पटक 

गरेको अ�य कुनै कसूर। 

(४) यस दफा बमोिजम म�ुा नचलाउने �नण�य गनु� अिघ अ�भयोजनकता�ले कसूरको �वगो जफत 

गनु�पन�छ। 

(५) उपदफा (१) बमोिजम जफत ग�रएको �बगो कसूरबाट पी�डत भएको �यि� रहेछ भने 

�नजलाई र नभएमा कानून बमोिजम �था�पत पी�डत राहत कोषमा दािखला गनु� पन�छ। 

(६) उपदफा (१) बमोिजम म�ुा दायर नग�रएकोमा �य�तो �यि�ले सो �म�तबाट तीन बष� �भ� 

यस सं�हता अ�तग�तको कुनै कसूर गरेमा �नजलाई प�हले गरेको कसूरको सजाय समेत थप हनेुछ। 

(७) यस दफामा अ�य�� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न अ�भयोजन गन� अ�धकार�ले म�ुा 

नचलाउने �नण�य गरेकोमा ��तो �नण�य उपर िच� नबझेु पी�डत प�ले आ�नो तफ� बाट म�ुा दायर गन� 

स�नेछ।  

(८) उपदफा (७) को �योजनको ला�ग �य�तो �नण�य भएको �म�तले कानून बमोिजमको हद�याद 

�ार�भ भएको मा�ननेछ।  

(९) उपदफा (७) बमोिजम म�ुा दायर गन� �यि�लाई स�बि�धत सरकार� व�कलले यस 

प�र�छेद बमोिजम भएको अनसु�धानको कागजातका ��त�ल�प उपल�ध गराउन ुपन�छ। 
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दफा १२४ पूप�� अिघ वाद� ��तवाद�को बैठक गराउन स�ने : (१)अ�भय�ुले दफा १२३ बमोिजम कसूर 

�वीकार नगरेको अव�थामा अदालतले म�ुामा ठहर गनु� पन� कुरा य�कन गन�का ला�ग वाद� तथा 

��तवाद�को बैठक गराउने आदेश �दन स�नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम बैठक हनेु आदेश भएकोमा �यसर� बैठक हनेु �दन वाद�, ��तवाद� र 

नेपाल सरकार वाद� हनेु म�ुाको हकमा अ�भय�ु समेत अदालतमा उपि�थत हनु ु पन�छ र �य�तो 

अ�भय�ुले चाहेमा �नजको कानून �यवसायी समेत उपि�थत हनु स�नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको बैठकमा वाद�ले दाबी र ��तवाद�ले ��तवाद र तत ् स�ब�धी 

�माण ��ततु गन� स�नेछन।् 

(४) उपदफा (३) बमोिजम वाद� ��तवाद�ले पेश गरेको बाद�, ��तवाद तथा �माणबाट 

अदालतले म�ुामा ठहर गनु� पन� कुरा य�कन गन� स� नेछन।् 

 

दफा १५५ कैद बापत रकम �तन� स�कने : (१) एक वष� वा सो भ�दा कम कैदको सजाय हनेु कैदको 

सजाय हनेु कुनै कसूरमा प�हलो पटक कसूरदार ठह�रएको कसूरदारलाई �नजको उमेर, कसूरको 

ग�भीरता, कसूर गरेको त�रका, आचरण समेतलाई �वचार गदा� कारागारमा रा� ुउपय�ु नदेिखएमा तथा 

�नजलाई छो�दा समाज वा समदुायको सरु�ामा खतरा प�ुने समेत नदेिखएमा सोको कारण खोल� 

अदालतले �नजलाई कैदमा रा�कुो स�ा सो बापत रकम �लई कैदबाट म�ु गर� �दन उपय�ु ठह� याएमा 

कैद बापतको रकम �तर� कैद ब�न ुनपन� गर� आदेश �दन स�नेछ। 

(२) उपदफा (२) बमोिजमको आदेश �दन ुअिघ �य�तो �यि�लाई कुनै �कारको कसूर नगर� 

रा�ो आचरण पालन गन�छु भ�े �यहोराको कागज गराउन ुपन�छ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम रकम �तर� कैद ब�न ुनपन� कसूरदारले कैद बापत रकम बझुाउँदा 

एक �दन कैदको तीनसय �पैयाँका दरले रकम बझुाउन ुपन�छ। 

(४) उपदफा (१) बमोिजम कैद ब�न छुट भएको �यि�ले �यसर� छुटेको �म�तले तीन बष��भ� 

कैदको सजाय हनेु कुनै कसूर गरेमा �नजलाई प�हले भएको फैसला बमोिजमको कैद समेत थपी सजाय 

काया��वयन गनु� पन�छ। 

(५) यस दफामा अ�य�� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न एक वष� वा सोभ�दा कम कैदको 

सजाय पाएको थनुा वा कैदमा रहेबसेको �वदेशी नाग�रकले कैदको स�ा ज�रवाना �तर� कैदबाट छुटकारा 

पाउन �नवेदन �दएमा अदालतले दफा १५९ को उपदफा (४) मा उ�लेख भएका कसूर  बाहेक अ�य 

कसूरका कसूरदारलाई कैद सजाय बापत ��त�दन पाँचसय �पैयाँका दरले हनु आउने रकम एकम�ु तोक� 

सो रकम बझुाएमा बाँक� अव�ध कैदमा ब�न ुनपन� गर� आदेश �दन स�नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोिजम आदेश भएको �यि�लाई सात �दन�भ� नेपालबाट बा�हर पठाउन ु

पन�छ।  
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(७) उपदफा (५) बमोिजमको �ववरण अदालतले अ�यागमन काया�लयमा पठाउन ुपन�छ।  

(८) उपदफा (३) र (५) बमोिजम �ा� भएको पचास ��तशत रकम कानून बमोिजम खडा 

भएको पी�डत राहत कोषमा ज�मा गनु�पन�छ।  

(९) यस दफा बमोिजम रकम �तरेमा कसूरदारले कैद भ�ुान गरेको मा�ननेछ।  

(१०) यस दफामा अ�य�� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न यस दफा बमोिजम कैदबाट 

छुटेका �यि�को कैदको लगत कैद भ�ुान हनेु अव�धस�मका ला�ग कायम रहनेछ र �नजले उपदफा २ 

र ४ ��तकूलको आचरण गरेमा अदालतले जनुसकैु बखत यस दफा बमोिजमको आदेश र� गन� स�नेछ। 

(११) उपदफा (१०) बमोिजम आदेश र� भएकोमा �य�तो कसूरदारले �नजलाई भएको कुनै सजाय 

कैदमा बसी भ�ुान गनु�पन�छ। 

 

दफा १६५ �नजी �वगो वा ��तपू�त� भराउने काय��व�ध : (१) अदालतको फैसला बमोिजम कुनै �यि�ले 

�तनु� पन� ठहरेको �नजी �वगो, पी�डत वा �नजको हकवालाले पाउने ��तपू�त� वा अ�य कुनै रकम �यसर� 

फैसला बमोिजम �तनु� पन� �यि�लाई फैसला भएको ६ म�हना�भ� बझुाउन ुपन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अव�ध�भ� �य�तो �यि�ले �य�तो �बगो, ��तपू�त� वा रकम 

नबझुाएमा �नजलाई दश हजार �पैयाँस�म ज�रवाना हनेुछ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजमको अव�ध �भ� �य�तो �यि�ले �य�तो �वगो, ��तपू�त� वा �य�तो 

रकम बझुाउन ु पन� �यि�ले नबझुाएमा �य�तो �वगो ��तपू�त� वा रकम भर� पाउने �यि�ले अि�तम 

फैसला भएको �म�तले तीन वष��भ� सो �वगो, ��तपू�त� वा रकम भनु�पन� �यि�को हकको स�पि� देखाई 

�नवेदन �दन स�नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम �नवेदन परेमा  अदालतले �य�तो स�पि� रो�ा र �ललाम �ब�� गर� 

�मश: �बगो, ��तपू�त� वा �य�तो रकम भराई �दनपुन�छ।  

(५) उपदफा (१) बमोिजम �बगो, ��तपू�त� वा रकम �तनु�पन� �यि�ले अदालतमा सो रकम 

बझुाएमा वा दफा ६८ को उपदफा (१) बमोिजम कुनै रकम धरौट वा जमानत राखेको भए �यसबाट 

��तपू�त�, �बगो वा �य�तो रकम असलु हनेु भएमा सोह� बमोिजम भराई �दनपुन�छ। 

(६) उपदफा (३) बमोिजमको अव�ध�भ� �बगो, ��तपू�त� वा अ�य रकम भराई पाउने �यि�ले 

स�पि� प�ा लगाउन नसकेमा �य�तो स�पि� फेला परेको बखत �नजले जनाउ �दएमा भराई �दने गर� 

अदालतले सो �नवेदन तामेल�मा रा�पुन�छ।  

(७) उपदफा (४) बमोजम �बगो, ��तपू�त� वा अ�य कुनै रकम असलु उपर हनु नसकेमा असलु 

उपर नभएको बाँक� �बगो, ��तपू�त� वा अ�य रकम भराई पाउने �यि�ले कसूरदारको स�पि� �ललाम 

�ब�� भएको �म�तले वा उपदफा ६ बमोिजम �नवेदन तामेल�मा रहेको तीस �दन�भ� �नजलाई कैद गराउन 

�नवेदनप� �दनस�नेछ। 

(८) उपदफा (७) बमोिजमको �नवेदन परेमा अदालतले एक �दनको तीनसय �पैयाँको दरले 

�यसर� बाँक� हनु आएको �बगो वा रकमलाई कैदमा प�रणत गर� सो बराबर �बगो वा रकम भनु�पन� 

�यि�लाई कैद गनु�पन�छ। 
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(९) उपदफा (८) बमोिजम कुनै �यि�लाई कैद गदा� �यि� �वशेषको �बगोको हकमा दईु वष� 

र नेपाल सरकारको पूण� वा अ�धकांश �वा�म�व वा �नय��ण भएको साव�ज�नक सं�थाको �बगोको हकमा 

चार वष� भ�दा बढ� कैद गन� स�कने छैन। तर ��तपू�त� असलु उपर नभए बापत कैद गराउन पदा� चार 

वष�भ�दा बढ� कैद गन� स�कने छैन।  

(१०) उपदफा (८) बमोिजम �नजी �बगो, ��तपू�त� वा अ�य रकम बापत कैद गनु� पदा� तीनसय 

�पैयाँ भ�दा कम रकम भएमा बाँक� रहन गएमा सो बापत एक �दन कैद गनु�पन�छ।  

(११) उपदफा (८) बमोिजम कैद गदा� कानून बमोिजम ला�ने �सधा खच� नेपाल सरकारले 

�यहोनु� पन�छ।  

(१२) यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �नजी �बगो, ��तपू�त� वा अ�य 

रकम �तनु� पन� �यि�ले उपदफा (१) वा (३) बमोिजमको अव�ध�भ� आ�नो कुनै स�पि� लकुाएको वा 

कुनै �कारले �पा�तरण गरेको ठहरेमा �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �य�तो 

स�पि� प�ा लगाउनेको हनेुछ। 

 

३. बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�वन, स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोग ऐन, २०७१  

दफा २२: मेल�मलाप गराउन स�ने: (१) पीडक वा पी�डतले मेल�मलापको ला�ग आयोग सम� �नवेदन 

�दएमा आयोगले पीडक र पी�डत बीच एक आपसमा मेल�मलाप गराउन स�नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम पीडक र पी�डत बीच मेल�मलाप गराउने स�ब�धमा आयोगले 

पीडकलाई �नजले गरेको गलत कामको प�ा�ाप गन� लगाई पी�डतसँग माफ� मा�न लगाउनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम मेल�मलाप गराउँदा आयोगले पी�डतलाई हनु गएको ��त वापत 

मना�सव ��तपू�त� पीडक�ारा उपल�ध गराउन लगाउन स�नेछ।  

(४) मेल�मलाप गराउने स�ब�धमा पीडक र पी�डतलाई उ���ेरत गन�को ला�ग आयोगले देहायको 

काम गन� वा गराउन स�नेछ : –  

(क) सश� �����त ठाउँमा पीडक, पी�डत तथा �नजका प�रवारलाई सि�म�लत गराई मेल�मलाप 

समारोह आयोजना गन�,  

(ख) पीडक, पी�डत तथा �नजका प�रवारको संल�नतामा सश� ���को �ममा मरेका �यि�को 

स�झना �व�प ��तमा वा साव�ज�नक �थल �नमा�ण गन� वा �त�भ खडा गन� लगाउन,  

(ग) मेल�मलाप स�ब�धी �व�भ� लेख, रचना, �नब�ध, गीत, िच� आ�द �काशन गन�,  

(घ) सामािजक तथा सामदुा�यक स� भाव बढाउन,  

(ङ) अ�य उपय�ु काय� गन�।  

(५) पी�डतको म�ृय ुभैसकेको वा पी�डत नाबालक वा मान�सक �पले अ�व�थ भएको अव�थामा 

आयोगले पी�डतको प�रवार र पीडकसँग यस दफा बमोिजम मेल�मलाप गराउन स�नेछ।  
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(६) यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न आयोगले दफा २६ को उपदफा 

(२) बमोिजम �मादानको ला�ग �सफा�रसमा नपरेका पीडकसँग पी�डतको मेल�मलाप गराउन स�ने छैन।   

 

दफा २३ प�रपूरणको ला�ग �सफा�रस गन�: (१) यस ऐन बमोिजम छान�वन ग�रसकेप�छ आयोगले 

पी�डतलाई ��तपू�त� �दान गन�, पनु��ार वा पनु�थ�पन गन� वा अ�य उपय�ु �यव�था गन� नेपाल सरकार 

सम� �सफा�रस गन�छ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न आयोगले उपय�ु स�झेमा पी�डत वा अव�था 

अनसुार �नजको प�रवारको कुनै सद�यलाई देहायका स�ुवधा वा सह�ुलयत उपल�ध गराउन नेपाल सरकार 

सम� �सफा�रस गन� स�नेछ  

(क) �नःश�ुक िश�ा तथा �वा�थोपचार,  

(ख) सीपमूलक ताल�म,  

(ग) �वना �याज वा सह�ुलयतपूण� �याजमा ऋण स�ुवधा,  

(घ) बसोबासको �यव�था,  

(ङ) रोजगारको स�ुवधा,  

(च) आयोगले उपय�ु स�झेको अ�य स�ुवधा वा सह�ुलयत।  

(३) आयोगले यस दफा बमोिजम पी�डतलाई कुनै स�ुवधा, सह�ुलयत �दान गन� वा अ�य उपय�ु 

�यव�था गन� स�ब�धमा �सफा�रस गनु� अिघ �नजको इ�छा वा माग बझुी �नजको �ाथ�मकता अनसुार 

स�ुवधा, सह�ुलयत तथा अ�य �यव�था �सफा�रस गनु� पन�छ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम उपल�ध गराइने ��तपू�त�, स�ुवधा वा सह�ुलयत �नधा�रण गन� 

आधार र मापद�ड तो�कए बमोिजम हनेुछ।  

(५) पी�डतलाई पीडक�ारा ��तपू�त� उपल�ध गराइएको, आयोगबाट कुनै पीडकलाई �मादानको 

ला�ग �सफा�रस ग�रएको वा कुनै पीडकको प�हचान नभएको कारणले मा� यस दफा बमोिजम पी�डतलाई 

उपल�ध गराइने स�ुवधाबाट वि�त ग�रनेछैन।  

(६) पी�डतको म�ृय ु भैसकेको अव�थामा उपदफा (१) वा (२) बमोिजम पी�डतले पाउने 

��तपू�त�, स�ुवधा वा सह�ुलयत �नजको प�रवारको निजकको सद�यलाई उपल�ध गराइनेछ। 

 

दफा २६ �मादान स�ब�धी �यव�था: (१) दफा २५ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न यस ऐन 

बमोिजम छान�वन गदा� उपदफा (४), (५) र (६) मा उि�लिखत मापद�ड एवम ्शत�का आधारमा कुनै 

पीडकलाई �मादान गन� उपय�ु देिखएमा आयोगले �यसको पया�� आधार खलुाई नेपाल सरकार सम� 

�सफा�रस गन� स�नेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न बला�कार र आयोगको छान�वनबाट 

�मादान �दन पया�� आधार र कारण नदेिखएका ग�भीर �कृ�तका अ�य अपराधमा संल�न पीडकलाई 

आयोगले �मादानको ला�ग �सफा�रस गन� स�ने छैन।  

(३) आयोगले उपदफा (१) बमोिजम �सफा�रस गनु� अिघ पीडकले �मादानको ला�ग देहायको 

���या पूरा गर� आयोग सम� �नवेदन �दएको हनु ुपन�छ:–  
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(क) आयोगले तोकेको �याद�भ� �लिखत �पमा �नवेदन �दएको,  

(ख) �नवेदन �दन ु अिघ सश� ���को �ममा आफूबाट भएका काम कारबाह�को स�दभ�मा 

आफूलाई थाहा भएस�मको स�य त�य �ववरण आयोग स�म पूण��पमा �कट गर� सो 

�ववरण आयोगमा अ�भलेखन गराएको कुरा �नवेदनमा उ�लेख गरेको,  

(ग) आयोगले तोके बमोिजम अ�य ���या पूरा गरेको।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम �दइने �नवेदनमा पीडकले देहायका ��तब�ता �कट गरेको कुरा 

उ�लेख गनु� पन�छः–  

(क) सश� ���को �ममा आफूबाट मानव अ�धकारको ग�भीर उ�ल�न भएको कुरा �वीकार 

गरेको,  

(ख) �य�तो काय�बाट आफूलाई प�ा�ाप भएको �वीकार गर� आयोग सम� पी�डतसँग िच� 

ब�ुदो ढ�ले �मायाचना गन� म�ुर गरेको,  

(ग) भ�व�यमा �य�तो �क�समको कुनै काय� नगन� ��त�ा गरेको।  

(५) उपदफा (३) बमोिजम �मादानका ला�ग कुनै �नवेदन पन� आएमा आयोगले �य�तो 

पीडकलाई �मादान गन� स�ब�धमा पी�डतको सहम�त, असहम�त र घटनाको ग�भीरता समेत �वचार गर� 

�मादानको �सफा�रस गन� �नण�य गनु� पन�छ।  

(६) कुनै पीडक मानव अ�धकारको ग�भीर उ�ल�न स�ब�धी एक भ�दा बढ� अपराधमा संल�न 

भएको छान�वनबाट देिखएमा र �य�तो पीडकलाई यस दफा बमोिजम कुनै अपराधमा मा� �मादान गन� 

स�कने भएमा आयोगले पीडकलाई सो अपराधमा मा� �मादानको ला�ग �सफा�रस गन� स�नेछ। 

(७) यस दफा बमोिजम �मादानको ला�ग �सफा�रस गनु� अिघ आयोगले पी�डतलाई हनु गएको 

��त बापत मना�सब ��तपू�त� पीडक�ारा उपल�ध गराउन लगाउन स�नेछ।  

(८) उपदफा (१) बमोिजम आयोगबाट �मादानको ला�ग �सफा�रस भएको �यि�लाई नेपाल 

सरकारबाट �मादान भएमा �य�तो �यि�को नाम नेपाल राजप�मा �काशन ग�रनेछ।  

(९) उपदफा (१) बमोिजम �मादानको ला�ग �सफा�रस ग�रएको �यि�ले नेपाल सरकारबाट 

�मादान नपाएमा �य�तो �यि�को स�ब�धमा म�ुा चलाउन दफा २८ को उपदफा (२) को ख�ड (ख) 

बमोिजमको ���या अवल�बन ग�रनेछ। 

 

४. मेल�मलाप स�ब�धी ऐन, २०६८  

दफा ३ मेल�मलाप�ारा �ववादको �न�पण हनु स�ने: (१) कुनै स�झौतामा मेल�मलाप�ारा �ववादको 

समाधान ग�रने �यव�था भएकोमा �य�तो स�झौता वा सो अ�तग�त उ�प� हनेु �ववाद सोह� स�झौतामा 

उ�लेख भएको काय��व�ध पूरा गर� �न�पण गराउन ुपन�छ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न म�ुा हेन� �नकाय सम� दायर भएको 
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वा नभएको �च�लत कानून बमोिजम �मलाप� हनु स�ने �ववादलाई प�ह�ले मेल�मलाप�ारा समाधान गन� 

चाहेमा यस ऐन बमोिजमको काय��व�ध अपनाई समाधान गन� स�कनेछ।  

(३) प�ह�ले म�ुा हेन� �नकायमा दायर भएको म�ुालाई उपदफा (२) बमोिजम मेल�मलाप�ारा 

समाधान गन� चाहेमा सोह� �यहोरा उ�लेख गर� जनुसकैु बखत स�बि�धत म�ुा हेन� �नकाय सम� �नवेदन 

�दन स�नेछन ्र �य�तो �नवेदन �ा� हनु आएमा म�ुा हेन� �नकायले �य�तो म�ुा जनुसकैु तहमा रहेको भए 

प�न मेल�मलापबाट �न�पण गन� आदेश �दनेछ।  

(४) म�ुा हेन� �नकाय सम� दायर भएको कुनै म�ुा मेल�मलापको काय��व�धबाट �न�पण हनु 

उपय�ु छ भ�े म�ुा हेन� �नकायलाई लागेमा र �यसका प�ह� सो कुरामा सहमत भएमा म�ुा हेन� 

�नकायले मेल�मलाप�ारा �ववादको �न�पण गन� आदेश �दन स�नेछ।  

(५) उपदफा (३) र (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न मेल�मलापको काय��व�धबाट 

�ववादको �न�पण हनेु �वषयको अ�त�र� �य�तो काय��व�धबाट �न�पण हनु नस�ने �वषय प�न सोह� 

�ववादमा �न�पण गनु� पन� रहेछ भने �य�तो �वषयमा मेल�मलापबाट �ववादको �न�पण गन� म�ुा हेन� 

�नकायले आदेश �दने छैन।   
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अनसूुची ५ 

 

ECOSOC Resolution 2002/12 
 

Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters 
 

The Economic and Social Council, 
 
Recalling its resolution 1999/26 of 28 July 1999, entitled “Development and implementation of 
mediation and restorative justice measures in criminal justice”, in which the Council requested the 
Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to consider the desirability of formulating 
United Nations standards in the field of mediation and restorative justice, 
 
Recalling also its resolution 2000/14 of 27 July 2000, entitled “Basic principles on the use of 
restorative justice programmes in criminal matters”, in which it requested the Secretary-General to 
seek comments from Member States and relevant intergovernmental and non-governmental 
organizations, as well as institutes of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice 
Programme network, on the desirability and the means of establishing common principles on the use 
of restorative justice programmes in criminal matters, including the advisability of developing a new 
instrument for that purpose, 
 
Taking into account the existing international commitments with respect to victims, in particular the 
Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power,

27
  

 
Noting the discussions on restorative justice during the Tenth United Nations Congress on the 
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, under the agenda item entitled “Offenders and 
victims: accountability and fairness in the justice process”,

28
 

 
Taking note of General Assembly resolution 56/261 of 31 January 2002, entitled “Plans of action for 
the implementation of the Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the 
Twenty-first Century”, in particular the action on restorative justice in order to follow up the 
commitments undertaken in paragraph 28 of the Vienna Declaration,

29
 

 
Noting with appreciation the work of the Group of Experts on Restorative Justice at their meeting 
held in Ottawa from 29 October to 1 November 2001, 
 

                                                           
27   General Assembly resolution 40/34, annex. 
28  See tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000: 

Report prepared by the Secretariat (United Nations publication, Sales No. E.00.IV.8), chap. V, sect. E. 
29  General Assembly resolution 55/59, annex. 
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Taking note of the report of the Secretary-General on restorative justice
30

 and the report of the 
Group of Experts on Restorative Justice,

31
 

1.  Takes note of the basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal 
matters annexed to the present resolution; 

2.  Encourages Member States to draw on the basic principles on the use of restorative justice 
programmes in criminal matters in the development and operation of restorative justice 
programmes;  

3.  Requests the Secretary-General to ensure the widest possible dissemination of the basic 
principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters among Member 
States, the institutes of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme 
network and other international, regional and non-governmental organizations; 

4.  Calls upon Member States that have adopted restorative justice practices to make information 
about those practices available to other States upon request; 

5.  Also calls upon Member States to assist one another in the development and implementation of 
research, training or other programmes, as well as activities to stimulate discussion and the 
exchange of experience on restorative justice; 

6.  Further calls upon Member States to consider, through voluntary contributions, the provision of 
technical assistance to developing countries and countries with economies in transition, on 
request, to assist them in the development of restorative justice programmes. 

 
37th plenary meeting 

24 July 2002 
 
Annex 
Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters 
Preamble 
Recalling that there has been, worldwide, a significant growth of restorative justice initiatives, 
Recognizing that those initiatives often draw upon traditional and indigenous forms of justice which 
view crime as fundamentally harmful to people, 
 
Emphasizing that restorative justice is an evolving response to crime that respects the dignity and 
equality of each person, builds understanding, and promotes social harmony through the healing of 
victims, offenders and communities, 
 
Stressing that this approach enables those affected by crime to share openly their feelings and 
experiences, and aims at addressing their needs, 
 
Aware that this approach provides an opportunity for victims to obtain reparation, feel safer and seek 
closure; allows offenders to gain insight into the causes and effects of their behaviour and to take 
responsibility in a meaningful way; and enables communities to understand the underlying causes of 
crime, to promote community wellbeing and to prevent crime, 
 
Noting that restorative justice gives rise to a range of measures that are flexible in their adaptation to 
established criminal justice systems and that complement those systems, taking into account legal, 
social and cultural circumstances, 

                                                           
30  E/CN.15/2002/5 and Corr.1. 
31  E/CN.15/2002/5/Add.1. 



   पनुः�थापक�य �याय  र रा��य कानून  अ�ययन ��तवेदन, २०७३    69 

 

 

 

Recognizing that the use of restorative justice does not prejudice the right of States to prosecute 
alleged offenders, 
 
I. Use of terms 

1.  “Restorative justice programme” means any programme that uses restorative processes and 
seeks to achieve restorative outcomes. 

2.  “Restorative process” means any process in which the victim and the offender, and, where 
appropriate, any other individuals or community members affected by a crime, participate 
together actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help 
of a facilitator. Restorative processes may include mediation, conciliation, conferencing and 
sentencing circles. 

3.  “Restorative outcome” means an agreement reached as a result of a restorative process. 
Restorative outcomes include responses and programmes such as reparation, restitution and 
community service, aimed at meeting the individual and collective needs and responsibilities 
of the parties and achieving the reintegration of the victim and the offender. 

4.  “Parties” means the victim, the offender and any other individuals or community members 
affected by a crime who may be involved in a restorative process. 

5.  “Facilitator” means a person whose role is to facilitate, in a fair and impartial manner, the 
participation of the parties in a restorative process. 

 
II. Use of restorative justice programmes 

6.  Restorative justice programmes may be used at any stage of the criminal justice system, 
subject to national law. 

7.  Restorative processes should be used only where there is sufficient evidence to charge the 
offender and with the free and voluntary consent of the victim and the offender. The victim 
and the offender should be able to withdraw such consent at any time during the process. 
Agreements should be arrived at voluntarily and should contain only reasonable and 
proportionate obligations. 

8.  The victim and the offender should normally agree on the basic facts of a case as the basis 
for their participation in a restorative process. Participation of the offender shall not be used 
as evidence of admission of guilt in subsequent legal proceedings. 

9.  Disparities leading to power imbalances, as well as cultural differences among the parties, 
should be taken into consideration in referring a case to, and in conducting, a restorative 
process. 

10.  The safety of the parties shall be considered in referring any case to, and in conducting, a 
restorative process. 

11.  Where restorative processes are not suitable or possible, the case should be referred to the 
criminal justice authorities and a decision should be taken as to how to proceed without 
delay. In such cases, criminal justice officials should endeavour to encourage the offender to 
take responsibility vis-à-vis the victim and affected communities, and support the 
reintegration of the victim and the offender into the community. 
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III. Operation of restorative justice programmes 

12.  Member States should consider establishing guidelines and standards, with legislative 
authority when necessary, that govern the use of restorative justice programmes. Such 
guidelines and standards should respect the basic principles set forth in the present 
instrument and should address, inter alia: 

(a) The conditions for the referral of cases to restorative justice programmes; 
(b) The handling of cases following a restorative process; 
(c) The qualifications, training and assessment of facilitators; 
(d) The administration of restorative justice programmes; 
 
(e) Standards of competence and rules of conduct governing the operation of 
restorative justice programmes. 

 
13.  Fundamental procedural safeguards guaranteeing fairness to the offender and the 

victim should be applied to restorative justice programmes and in particular to 
restorative processes: 

(a) Subject to national law, the victim and the offender should have the right to 
consult with legal counsel concerning the restorative process and, where 
necessary, to translation and/or interpretation. Minors should, in addition, 
have the right to the assistance of a parent or guardian; 

(b) Before agreeing to participate in restorative processes, the parties should be 
fully informed of their rights, the nature of the process and the possible 
consequences of their decision;  

(c) Neither the victim nor the offender should be coerced, or induced by unfair 
means, to participate in restorative processes or to accept restorative 
outcomes. 

 
14.  Discussions in restorative processes that are not conducted in public should be confidential, 

and should not be disclosed subsequently, except with the agreement of the parties or as 
required by national law. 

15.  The results of agreements arising out of restorative justice programmes should, where 
appropriate, be judicially supervised or incorporated into judicial decisions or judgements. 
Where that occurs, the outcome should have the same status as any other judicial decision 
or judgement and should preclude prosecution in respect of the same facts. 

16.  Where no agreement is reached among the parties, the case should be referred back to the 
established criminal justice process and a decision as to how to proceed should be taken 
without delay. Failure to reach an agreement alone shall not be used in subsequent criminal 
justice proceedings. 

17.  Failure to implement an agreement made in the course of a restorative process should be 
referred back to the restorative programme or, where required by national law, to the 
established criminal justice process and a decision as to how to proceed should be taken 
without delay. Failure to implement an agreement, other than a judicial decision or 
judgement, should not be used as justification for a more severe sentence in subsequent 
criminal justice proceedings. 

18.  Facilitators should perform their duties in an impartial manner, with due respect to the 
dignity of the parties. In that capacity, facilitators should ensure that the parties act with 
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respect towards each other and enable the parties to find a relevant solution among 
themselves. 

19.  Facilitators shall possess a good understanding of local cultures and communities and, where 
appropriate, receive initial training before taking up facilitation duties. 

 
IV. Continuing development of restorative justice programmes 

20.  Member States should consider the formulation of national strategies and policies aimed at 
the development of restorative justice and at the promotion of a culture favourable to the 
use of restorative justice among law enforcement, judicial and social authorities, as well as 
local communities. 

21.  There should be regular consultation between criminal justice authorities and administrators 
of restorative justice programmes to develop a common understanding and enhance the 
effectiveness of restorative processes and outcomes, to increase the extent to which 
restorative programmes are used, and to explore ways in which restorative approaches 
might be incorporated into criminal justice practices. 

22.  Member States, in cooperation with civil society where appropriate, should promote 
research on and evaluation of restorative justice programmes to assess the extent to which 
they result in restorative outcomes, serve as a complement or alternative to the criminal 
justice process and provide positive outcomes for all parties. Restorative justice processes 
may need to undergo change in concrete form over time. Member States should therefore 
encourage regular evaluation and modification of such programmes. The results of research 
and evaluation should guide further policy and programme development. 

 
V. Saving clause 

23.  Nothing in these basic principles shall affect any rights of an offender or a victim which 
are established in national law or applicable international law. 
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अनसूुची ६ 

 

फौजदार� मा�मलामा पनुः�थापक�य �या�यक काय��मको �योगस�ब�धी आधारभतू �स�ा�तह�, २००२ 

(संय�ु रा� संघको आ�थ�क तथा सामािजक प�रष� �ारा जलुाई २००२ मा �वीकृत) 

 

इकोसोक (ECOSOC) ��ताव २००२/१२ 

फौजदार� मा�मलामा पनुः�थापक�य �या�यक काय��मको �योगस�ब�धी आधारभतू �स�ा�तह�, २००२ 

आ�थ�क तथा सामािजक प�रष�ले,  

"फौजदार� �यायमा मेल�मलाप र पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी उपायह�को �वकास र काया��वयन" नामक 

जलुाई २८,१९९९ को आ�नो ��ताव १९९९/२६, जसमा प�रषदले मेल�मलाप र पनुः�थापक�य 

�यायको �े�मा संय�ु रा�संघीय मापद�डको तयार�को वांछनीयताबारे अपराध �नवारण र फौजदार� 

�यायस�ब�धी आयोगलाई �वचार गन� अनरुोध गरेको �थयो, लाई पनु:�मरण गद�,  

 

" फौजदार� मा�मलामा पनुः�थापक�य �या�यक काय��मको �योगस�ब�धी आधारभतू �स�ा�तह�" नामक 

जलुाई २७, २००० को आ�नो ��ताव २०००/१४, जसमा यसले महासिचवलाई फौजदार� �वषयमा 

पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को उपयोगस�ब�धी सामा�य �स�ा�तह�को �थापनाको वांछनीयता 

र मा�यमबारे तथा सो �योजनका ला�ग एउटा नयाँ द�तावेज समेत तयार गन�बारे सद�य रा�ह� र 

सा�द�भ�क अ�तरसरकार� र गैरसरकार� सँगठनह� तथा संय�ु रा�संघीय अपराध �नवारण र फौजदार� 

�यायस�ब�धी काय��मको संजालस�ब�धी सं�थानह�बाट �ट�पणी माग गन� अनरुोध गरेको �थयो, लाई 

पनु:�मरण गद�,  

 

पी�डतस�ब�धी �व�मान अ�तरा���य ��तव�ताह�, खास गरेर अपराध र अि�तयारको द�ुपयोगबाट 

पी�डतह�का ला�ग �यायस�ब�धी आधारभतू �स�ा�तह�को घोषणा,32 लाई �यानमा रा�दै,  

 

"अपराधीह� र पी�डतह� : �याय ���यामा जवाफदे�हता र �व�छता"33 नामक काय��म अ�तग�त अपराध 

�नवारण र अपराधीह�को उपचारस�ब�धी संय�ु रा�संघको दश� महासभाका दौरान पनुः�थापक�य 

�यायबारे भएको छलफललाई ���गत गद�, 

 

"अपराध र �यायस�ब�धी �वयना घोषणाको काया��वयनका ला�ग काय� योजना: ए�ाइस� शता�द�का 

चनुौतीह�को सामना" नामक, खास गरेर �वयना घोषणाको34 अठार� �करणमा अ�भ�य� ��तव�ताह�लाई 

परुा गन� पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी कारबाह�बारे, महासभाको जनवर� ३१, २००२ को ��ताव 

५६/२६१ लाई �यानमा रा�दै,  

                                                           
32   महासभाको ��ताव ४०/३४, प�रिश� 
33   हेनु�स "अपराध �नवारण र अपराधीह�को उपचारस�ब�धी संय�ु रा� संघको दश� महासभा, �वयना, अ��ल १०-१७,२००२: 

सिचवालयले तयार गरेको ��तवेदन" (संय�ु रा� संघको �काशन, �व�� नं. ई. 00IV- 8) अ�याय – ५, ख�ड-ई। 
34  महासभाको ��ताव ५५/५९, प�रिश� 
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अ�टोवर २९ देिख नोभे�वर १, २००१ स�म ओटावामा भएको पनुः�थापक�य �यायबारे �वशेष�ह�को 

समूहको वैठकमा उनीह�ले गरेको कामलाई �शंसा स�हत ���गत गद�,  

 

पनुः�थापक�य �यायबारे महासिचवले �दएको ��तवेदन35 र पनुः�थापक�य �यायबारे �वशेष�ह�को समूहले 

�दएको ��तवेदन36 लाई �यानमा रा�दै,  

१. यस ��तावको प�रिश�को �पमा रहेको फौजदार� �वषयमा पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी 

काय��मह�को �योगस�ब�धी आधारभतू �स�ा�तह�लाई ���गत गद�छ,  

२. पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को �वकास र स� चालनमा फौजदार� �वषयमा 

पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को �योगस�ब�धी आधारभतू �स�ा�तह�लाई आधार 

मा� न सद�य रा�ह�लाई �ो�सा�हत गछ�,  

३. सद�य रा�ह�, अपराध �नवारण र फौजदार� �यायस�ब�धी काय��मह�को संय�ु रा�संघीय 

��त�ानह�को संजाल तथा अ�य अ�तरा���य, �े�ीय र गैरसरकार� सँगठनह�का बीच फौजदार� 

�वषयमा पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को �योगस�ब�धी आधारभतू �स�ा�तह�बारे 

स�भव भएस�म �यापक �चार �सार स�ुनि�त गन� महासिचवलाई अनरुोध गद�छ,  

४. अ�य रा�ह�ले अनरुोध गरेमा उनीह�लाई पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी अ�यासह�को अवल�बन 

गरेका सद�य रा�ह�लाई ती अ�यासह�को बारेमा जानकार� उपल�ध गराउन अपील गद�छ,  

५. साथै पनुः�थापक�य �यायबारे अनसु�धान, �िश�ण वा अ�य काय��मह�को �वकास र 

काया��वयनमा तथा छलफल र �वचारको आदान �दानलाई �ो�सा�हत गन� ग�त�व�धह�मा एक 

अका�लाई सहयोग गन� सद�य रा�ह�लाई अपील गछ�,  

६. �वकिशत देशह� तथा सं�मणको अव�थामा रहेका अथ��यव�थाह�ले अनरुोध गरेमा 

पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को �वकासमा �वेि�छक योगदानबाट �तनीह�लाई 

�ा�व�धक सहयोग �दान गन� �यव�थाबारे �वचार गन� सद�य रा�ह�लाई थप अपील गछ�।  

 

सैतीस� पूण� वैठक 

जलुाई २४, २००२ 

प�रिश� 

फौजदार� मा�मलामा पनुः�थापक�य �या�यक काय��मको �योगस�ब�धी आधारभतू �स�ा�तह�  

��तावना  

                                                           
35 ई/सी एन. १५/२००२/५ र Corr. 1। 

36  ई/सी एन. १५/२००२/५ अ�त�र� १।  
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पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी उप�मह�को �व��यापी �पमा उ�लेखनीय व�ृ� भएको कुरालाई �मरण 

गद�,  

उ� उप�मह� अ�सर �यायको पार�प�रक र �वदेशी �व�पह�मा आधा�रत ह�ुछन ्जसले अपराधलाई 

मूलत: मा�नसह�लाई हा�न प�ु याउने �पमा हेद�छन भ� ने कुरा मनन ्गद�, 

  

पनुः�थापक�य �याय अपराध��त �वक�सत भई रा� ने ��त��या हो जसले हरेक �यि�को मया�दा र 

समानताको स�मान गछ�, समझदार� �नमा�ण गछ� र पी�डतह�, कसूरदारह� र समदुायह�लाई उपचार 

गरेर सामािजक सम�वयलाई �ो�सा�हत गछ� भ� ने कुरा मा�थ जोड �दंदै,  

 

यस ���कोणले अपराधबाट �भा�वत भएकालाई आ�ना भावना र अनभुवह�लाई खलु�त �पमा अ�सँग 

बा�न समथ� बनाउछ र उनीह�का आव�यकताह�लाई स�वोधन गन� ल�य रा�दछ भ� ने कुरा मा�थ बल 

�दंदै,  

 

यस ���कोणले पी�डतह�लाई प�रपूरण �ा� गन�, सरुि�त महशसु गन� र समापन खो�न अवसर �दान 

गछ�; कसूरदारह�लाई आ�नो �यवहारका कारण र �भावह�बारे जानकार� �ा� गन� तथा साथ�क �पमा 

उ�रदा�य�व बहन गन� अनमु�त �दान गछ�; र अपराधका अ�तर�नह�त कारणह�बारे ब�ुन, समदुायको 

�हतलाई बढावा �दन र अपराधको �नवारण गन� समदुायह�लाई समथ� त�ुयाउछ भ� ने कुरा��त सचेत हुँदै,  

पनुः�थापक�य �यायले �था�पत फौजदार� �याय�णाल�सँग अनकुुलन��त लिचलो हनेु र कानूनी, सामािजक 

एवम ् साँ�कृ�तक प�रि�थ�तह� मा�थ �यान �दंदै ती �णाल�ह�लाई प�रपूरक हनेु �व�भ� उपायह�लाई 

बढावा �दने कुरालाई ���गत गद�,  

 

पनुः�थापक�य �यायको उपयोगले आशं�कत कसूरदारह�का �व�� अ�भयोजन गन� रा�यह�को अ�धकार 

मा�थ ��तकूल �भाव पाद�न भ� ने कुरालाई �वीकार गद�,  

I. श�दह�को �योग  

१. "पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी काय��म"ले पनुः�थापक�य ���याह�को उपयोग गन� र 

पनुः�थापक�य प�रणामह� �ा� गन� �यास गन� जनुसकैु काय��मलाई जनाउँछ। 

२. "पनुः�थापक�य ���या" भ�ाले पी�डत र अपराधीले तथा उिचत देिखएको ठाँउमा अपराधबाट 

�भा�वत अ�य कुनै �यि�ह� वा समदुायका सद�यह�ले अपराधबाट उठेका कुराह�को 

समाधानमा सामा�यतया सहजकता�को सहयोगमा स��यतापूव�क सहभागी हनेु ���यालाई 

जनाउँछ। पनुः�थापक�य ���याह�ले मेल�मलाप, स�झौता, म��णा र सजाय �नधा�रणको 

दायरालाई समावेश गन� स�छन।्  

३. "पनुः�थापक�य प�रणाम" भ�ाले पनुः�थापक�य ���याको प�रणाम �व�प ग�रएको सहम�तलाई 

जनाउँछ। पनुः�थापक�य प�रणामह�ले यस अ�तग�त प�ह�को �यि�गत र सामदुा�यक 

आव�यकता र िज�मेवार�ह� परुा गन� र पी�डत तथा अपराधी बीच पनुए�क�करण �ा� गन� उ�े�य 

स�हतको प�रपूरण, पनु�ा��� र सामदुा�यक सेवा ज�ता ��त��या र काय��मह�लाई समावेश 

गछ�न।्  
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४. "प�ह�" भ�ाले पी�डत र अपराधी तथा पनुः�थापक�य ���यामा संल�न हनु स�ने अपराधबाट 

�भा�वत अ�य कुनै �यि�ह� वा समदुायका सद�यह�लाई जनाउँछ।  

५. "सहजकता�" भ�ाले पनुः�थापक�य ���यामा प�ह�को सहभागीतालाई �व�छ र �न�प� �पमा 

सहजीकरण गन� भ�ूमका भएको मा�नसलाई जनाउँछ।  

 

II. पनुः�थापक�य �यायका काय��मह�को उपयोग  

६. रा��य कानूनको अ�धनमा रह� पनुः�थापक�य �यायका काय��मह�लाई फौजदार� �याय�णाल�को 

जनुसकैु चरणमा उपयोग गन� स�क�छ।  

७. पनुः�थापक�य ���याह�को उपयोग अपराधीलाई अ�भयोग लगाउन पया�� �माण रहेको 

अव�थामा मा� र पी�डत तथा अपराधीको �वत�� र �वे�छापूव�कको सहम�त स�हत गनु�पछ�। 

पी�डत र अपराधीले य�तो सहम�त उ� ���याको जनुसकैु समयमा �फता� �लन समथ� हनुपुछ�। 

स�झौताह� �वे�छापूव�क ग�रएको हनुपुछ� र यसमा मनुा�सव तथा समानपुा�तक दा�य�वह�मा� 

समा�व� भएको हनुपुछ�। 

८. पनुः�थापक�य ���यामा उनीह�को सहभा�गताका ला�ग पी�डत र अपराधी सामा�यतया म�ुाका 

मूलभतू त�यह�बारे सहमत भएको हनुपुछ�। अपराधीको सहभा�गतालाई प�छ हनेु कानूनी 

कारबाह�मा अपराधको �वीकारोि�को �माणको �पमा �योग गन� हदैुन।  

९. कुनै म�ुालाई पनुः�थापक�य ���यामा पठाउँदा र उ� ���या स�ालन गदा� प�ह�का बीच 

शि� अस�तलुन पैदा गन� असमानताह� तथा साँ�कृ�तक �व�भ� नता बारे �वचार गनु�पछ�।  

१०. कुनै प�न म�ुालाई पनुः�थापक�य ���यामा पठाउदा र उ� ���या स�ालन गदा� प�ह�को 

सरु�ाबारे �वचार गनु�पछ�। 

११. पनुः�थापक�य ���याह� उपय�ु वा स�भव नभएको ठाँउमा म�ुालाई फौजदार� �यायका 

पदा�धकार�ह�लाई पठाउनपुछ� र कसर� अगा�ड ब�नेबारे �वल�व नगर� �नण�य �लनपुछ�। य�ता 

म�ुाह�मा फौजदार� �यायका पदा�धकार�ह�ले अपराधीलाई पी�डत र �भा�वत समदुायह���त 

िज�मेवार� �लन �ो�सा�हत गन� �यास गनु�पछ� र पी�डत र अपराधीलाई समदुायमा पनुए�क�करण 

गन� सहयोग गनु�पछ�। 

 

III. पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को स�ालन  

१२. सद�य रा�ह�ले पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को उपयोगलाई �नय�मत गन� 

माग�दश�क �स�ा�त र मानकह�, आव�यक भएमा �व�ा�यक� शि� स�हत, �था�पत गन�बारे 

�वचार गनु�पछ�। य�ता माग�दश�क �स�ा�त र मानकह�ले ��ततु �लिखतमा �नधा��रत ग�रएका 

आधारभतू �स�ा�तह�लाई स�मान गनु�पछ� र अ�य कुराह�का अ�त�र� देहायलाई संवोधन 

गनु�पछ� :  
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(क) पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी काय��मह�मा म�ुाह� पठाउने अव�थाह�,  

(ख) पनुः�थापक�य ���या अ�तग�त म�ुाह�को स�ालन गन� अव�थाह�,  

(ग) सहजकता�ह�को यो�यता, �िश�ण र मू�या�न,  

(घ) पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को स�ालन,  

(ङ) पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को स�ालनस�ब�धी स�मताको मापद�ड र 

आचरणका �नयमह�।  

 

१३.  पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी काय��मह�मा र खास गरेर पनुः�थापक�य ���याह�मा पी�डत र 

अपराधीलाई �व�छताको ��याभ�ूत गन� सारभतू काय��व�धगत सरु�ा उपायह� लागू गनु�पछ� :  

(क) रा��य कानूनको अ�धनमा रह� पी�डत र अपराधीलाई पनुः�थापक�य ���याबारे कानून 

�यवसायीसँग परामश� गन� अ�धकार र आव�यक भएमा अनवुाद र/वा दोभाषकेो अ�धकार 

हनुपुछ�। यसका अ�त�र� नावालकह�लाई आमा बवुा वा अ�भभावकको सहयोग �ा� गन� 

अ�धकार हनुपुछ�।  

(ख) पनुः�थापक�य ���यामा सहभागी हनु सहमत हनु ु भ�दा प�हले प�ह�लाई उनीह�का 

अ�धकार, ���याको �कृ�त र उनीह�को �नण�यका स�भा�वत प�रणामह�बारे पूण� �पमा 

जानकार� �दान गनु�पछ�। 

(ग) न त पी�डतलाई न त अपराधीलाई पनुः�थापक�य ���यामा सहभागी हनु वा पनुः�थापक�य 

प�रणामह�लाई �वीकार गन� करकाप गनु�पछ� वा अनिुचत मा�यमबाट फकाउनपुछ�।  

१४. साव�ज�नक �पमा स�ालन नग�रएका पनुः�थापक�य ���यास�ब�धी छलफलह� गो�य रहनपुछ� 

र �यस प�छ प�न प�ह�को सहम�त भएमा वा रा��य कानूनलाई आव�यक भएमा बाहेक �कट 

गन� हदैुन। 

१५. पनुः�थापक�य काय��मह�का फल�व�प भएका स�झौताह�का प�रणामह�बारे उपय�ु देिखएमा 

�या�यक सपुर�वे�ण गनु�पछ� वा �या�यक �नण�यह� वा फैसलाह�मा समावेश गनु�पछ�। �य�तो 

भएमा �यसो प�रणामलाई अ�य जनुसकैु �या�यक �नण�य वा फैसला ज�तै समान है�सयत �ा� 

भएको हनुपुछ� र �तनै त�यह�को स�दभ�मा अ�भयोजनलाई �नषधे गरेको हनुपुछ�। 

१६. प�ह�का बीच सहम�त हनु नसकेको अव�थामा म�ुालाई �था�पत फौजदार� �यायस�ब�धी 

���यामा �फता� पठाउनपुछ� र कसर� अगा�ड ब�नेबारे अ�वल�व �नण�य गनु�पछ�। सहम�तमा प�ुन 

नसकेको असफलतालाई �यस प�छका फौजदार� �यायस�ब�धी कारबाह�मा �योग ग�रनेछैन।  

१७. पनुः�थापक�य ���याको �सल�सलामा ग�रएको सहम�तको काया��वयन गन� नस�ने असफलतालाई 

पनुः�थापक�य काय��मलाई वा रा��य कानूनले अ�नवाय� गरेको ठाँउमा �था�पत फौजदार� 

�यायस�ब�धी ���यामा �फता� पठाउनपुछ� तथा कसर� अगा�ड ब�नेबारे �वना �वल�व �नण�य 

गनु�पछ�। �या�यक �नण�य वा फैसला बाहेक अ�य कुनै सहम�तको काया��वयन गन� नसकेको 

असफलतालाई प�छ हनेु फौजदार� �यायस�ब�धी कारबाह�मा अझै बढ� कठोर द�डको औिच�य 

सा�वत गन�को ला�ग �योग ग�रनेछैन।  
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१८. सहजकता�ह�ले प�ह�को ��त�ालाई समिुचत स�मान गद� आ�नो कत��य �न�प� �पमा �नवा�ह 

गनु�पछ�। �यस है�सयतमा प�ह�ले एक अका���त आदरपूव�क �यवहार गन� कुरा स�ुनि�त 

गनु�पछ� र प�ह�ले आफूह�का बीच उपय�ु समाधान �ा� गन� सकून ् भनी उनीह�लाई 

साम�य�वान ्त�ुयाउनपुछ�।  

१९. सहजकता�ह�ले �थानीय सँ�कृ�त र समदुायह�बारे रा�ो समझ रा� न ुपछ� र उपय�ु देिखएमा 

सहजीकरणको काम स�ु गनु�भ�दा प�हले �ारि�भक �िश�ण �ा� गनु�पछ�।   

 

IV. पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को �नर�तर �वकास  

२०. सद�य रा�ह�ले पनुः�थापक�य �यायको �वकासलाई तथा कानून काया��वयन गन�, �या�यक र 

सामािजक पदा�धकार�ह� एवम ्�थानीय समदुायह�का बीच पनुः�थापक�य �यायको उपयोगबारे 

अनकुुल हनेु सँ�कृ�तको संव��नलाई लि�त गर� रा��य रणनी�तह� एवम ्नी�तह� �नमा�ण गन�बारे 

�वचार गनु�पछ�। 

२१. फौजदर� �यायस�ब�धी पदा�धकार�ह� र पनुः�थापक�य �यायस�ब�धी काय��मह�का 

�शासकह�का बीच साझा समझदार� �वक�सत गन� र पनुः�थापक�य ���याह� र प�रणामह�को 

�भावकार�ता अ�भव�ृ� गन�, पनुः�थापक�य काय��मह�को �योगको �े�लाई �व�तार गन� र 

पनुः�थापक�य ���कोणह�लाई फौजदार� �यायस�ब�धी अ�यासह�मा समा�व� गन� स�कने 

त�रकाह� खो�नेबारे �नय�मत �पमा �वचार �वमश� हनुपुछ�। 

२२. सद�य रा�ह�ले उपय�ु देिखएको ठाँउमा नाग�रक समाज समेतको सहयोगमा पनुः�थापक�य 

�यायस�ब�धी काय��मह�ले पनुः�थापक�य प�रणामह� �ा� गन� कुन हदस�म सफल भएको, 

फौजदार� �यायस�ब�धी ���याको पूरक वा �वक�पको �पमा काम गरेको र सबै प�ह�लाई 

सकरा�मक प�रणाम �दान गरेको भ� नेबारे अनसु�धान र मू�या�न गन� �ो�साहन गनु�पछ�। 

तसथ� सद�य रा�ह�ले य�ता काय��मह�को �नय�मत मू�या�न र सधुारलाई �ो�सा�हत गनु�पछ�। 

अनसु�धान र मू�या�नको प�रणामले नी�त र काय��मको थप �वकासलाई �दशा �नद�श गनु�पछ�। 

 

V. बचाउ  

यी आधारभतू �स�ा�तह�का कुनै प�न कुराले रा��य कानून वा उपय�ु अ�तरा���य कानून�ारा �था�पत 

अपराधी वा पी�डतका कुनै प�न अ�धकारलाई �भा�वत गन�छैन। 

 
 






