(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

फौजदारी कसूर (सजाय र्नधािरण तथा कायािन्वयन) ऐन, २०७४
प्रमाणीकरण र्मर्त
२०७४।६।३०
सं शोधन
1.

ु ी सं हिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई सं शोधन
मुलक
गने ऐन, २०७५

2.

२०७६।१।२

फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कायिहवर्ध
सम्बन्धी केिी ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७९

2079।3।31

सं वत् २०७४ सालको ऐन नम्बर ३८
फौजदारी कसूरमा सजाय र्नधािरण तथा कायािन्वयन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनि
बनेको ऐन
प्रस्तावनााः न्यायपूण,ि शान्न्तपूणि र सुरन्ित समाज र्सजिना गरी सविसाधारणको हित
र सदाचार कायम गनिको लार्ग फौजदारी कसूर गने कसूरदारलाई उन्चत सजाय
र्नधािरण गने तथा त्यस्तो सजाय कायािन्वयन गने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था
गनि वाञ्छनीय भएकोले ,
नेपालको सं हवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोन्जमको
व्यवस्थाहपका–सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारन्म्भक
१.

सं न्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “फौजदारी कसूर (सजाय
र्नधािरण तथा कायािन्वयन) ऐन, २०७४” रिेको छ ।
(२) यस ऐनका दफा १७ को खण्ड (घ), (ङ), (च) र (छ),


दफा २२, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ नेपाल

ु ी सं हिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोर्धत ।
 मुलक

(1)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सू चना प्रकाशन गरी तोकेको र्मर्तदे न्ख र
अन्य दफािरु सं वत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेन्ख प्रारम्भ िुनेछन् ।
२.

पररभाषााः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“अपराध सं हिता” भन्नाले



ु ी अपराध सं हिता, २०७४
मुलक

सम्झनु पछि ।
(ख)

“कसूरदार” भन्नाले अदालतबाट कुनै कसूरमा दोषी ठिर
भएको व्यन्ि सम्झनु पछि ।

(ग)

“कानून” भन्नाले तत्काल प्रचर्लत कानून सम्झनु पछि ।

(घ)

“तोहकएको” वा “तोहकए बमोन्जम” भन्नाले यस ऐन बमोन्जम
बनेको र्नयममा तोहकएको वा तोहकए बमोन्जम सम्झनु
पछि ।

(ङ)

“प्रोवेशन अर्धकृत” भन्नाले दफा ४९ बमोन्जम र्नयुि वा
तोहकएको प्रोवेशन अर्धकृत सम्झनु पछि ।

(च)

“प्रोवेशन तथा प्यारोल बोडि” भन्नाले दफा ३८ बमोन्जमको
प्रोवेशन तथा प्यारोल बोडि सम्झनु पछि ।

(छ)

“प्यारोल अर्धकृत” भन्नाले दफा ४९ बमोन्जम र्नयुि वा
तोहकएको प्यारोल अर्धकृत सम्झनु पछि ।

(ज)

ु ी फौजदारी
“फौजदारी कायिहवर्ध सं हिता” भन्नाले मुलक
कायिहवर्ध सं हिता, २०७४ सम्झनु पछि ।

(झ)

“सर्मर्त” भन्नाले दफा ४६ बमोन्जमको सजाय सुझाव
सर्मर्त सम्झनु पछि ।

३.

ऐनको प्रयोगाः (१) कुनै कसूरका सम्बन्धमा अदालतबाट सजाय र्नधािरण
गने तथा त्यसको कायािन्वयन गने सम्बन्धमा यो ऐन लागू िुनेछ ।

(2)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

(२) यो ऐन दे िायका अवस्थामा लागू िुने छै नाः–
(क)

अदालतको अविेलना सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा
सजाय गदाि,

(ख)



सङ्घीय सं सद वा प्रदे श सभाले चलाएको हवशेषार्धकार

िनन् सम्बन्धी कारबािीका सम्बन्धमा सजाय गदाि,
(ग)

यो ऐन लागू िुने छै न भनी कुनै कानूनमा व्यवस्था
भएको अवस्थामा ।

पररच्छे द–२
सजाय सम्बन्धी सामान्य र्सद्धान्तिरु
४.

अपराध सं हिता र फौजदारी कायिहवर्ध सं हिताको व्यवस्था लागू िुनेाः (१)
अपराध सं हिता र फौजदारी कायिहवर्ध सं हिताको अधीनमा रिी यस ऐनको
कायािन्वयन गनुि पनेछ ।
(२) अपराध सं हिता र फौजदारी कायिहवर्ध सं हितामा पररभाहषत
शब्दिरु यस ऐनमा उल्लेख भएकोमा त्यस्ता शब्दिरुको अथि सोिी
सं हितामा पररभाहषत गररए बमोन्जम नै िुनेछ ।
(३) अपराध सं हितामा उल्लेख भएका र्सद्धान्तिरु यस ऐनको
कायािन्वयनमा पर्न लागू िुनेछन् ।

५.

घटी सजाय िुनेाः कुनै कसूरका सम्बन्धमा कसूर गदािका बखतभन्दा

सजाय र्नधािरण गदािका बखत कानून बमोन्जम घटी सजाय िुने रिेछ भने
घटी सजाय िुने गरी र्नधािरण गनुि पनेछ ।
६.

अन्य कानून बमोन्जमको सजाय र्नधािरण गनुि पनेाः कुनै कानूनले कुनै
कसूरका सम्बन्धमा र्नन्ित अवर्धको कैद वा र्नन्ित रकमको जररबाना
वा सजाय तोकेको रिेछ भने त्यस्तो कसूरको कसूरदारलाई सोिी
बमोन्जमको कैद, जररबाना वा सजाय गनुि पनेछ ।

ु ी सं हिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोर्धत ।
 मुलक

(3)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

७.

यस ऐन बमोन्जम सजाय गनुि पनेाः दफा ६ मा लेन्खएको अवस्थामा

बािेक कुनै कसूरका सम्बन्धमा सजाय र्नधािरण गदाि यस ऐन बमोन्जम
गनुि पनेछ ।

८.

कसूरदार ठिर भएपर्छ सजाय र्नधािरण गनुि पनेाः (१) कुनै व्यन्ि कुनै
कसूरका

सम्बन्धमा

भइसकेपर्छ

मात्र

अदालतबाट
अदालतले

कानून

त्यस्तो

बमोन्जम

व्यन्िलाई

कसूरदार
त्यस्तो

ठिर

कसूरको

सम्बन्धमा सजाय र्नधािरण गनुि पनेछ ।


तर दे िायको कसूर ठिर गदािकै बखत कसूरदारलाई सजाय

र्नधािरण गनुि पनेछ-:
(क)

प्रचर्लत कानूनमा नै कैद वा जररबानाको र्नन्ित अं क
हकटान गररएको कसूर,

(ख)

तीन वषिसम्म कैद वा तीस िजार रुपैयााँसम्म जररबाना
िुने कसूर,

(ग)

फौजदारी कायिहवर्ध सं हिताको दफा १४५ को उपदफा
(१क) बमोन्जम घटी सजायको राय प्रस्ताव गररएको
वा जन्मकैद ठिर िुने कसूर।

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सजाय र्नधािरण गदाि कसूरदार
ठिररएको तीस ददनर्भत्र र्नधािरण गररसक्नु पनेछ ।
९.

ु ाई गनुि पनेाः (१) दफा ८ बमोन्जम कसूरदारलाई सजाय
छु ट्टै सुनव
ु ाई गरी र्नधािरण गनुि पनेछ ।
र्नधािरण गदाि छु ट्टै सुनव


तर दफा ८ को उपदफा (१) को प्रर्तबन्धात्मक वाक्यांशमा

ु ाइ गनुि पने
लेन्खएको कसू रको िकमा सजाय र्नधािरण गदाि छु ट्टै सुनव
छै न ।



ु ी सं हिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
मुलक

ु ी सं हिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोर्धत ।
 मुलक

(4)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

ु ाई गदाि कसूर ठिर गने
(२) उपदफा (१) बमोन्जम सुनव

न्यायाधीशको मृत्यु भएको, अवकाश भएको, मार्थल्लो तिको अदालतको

न्यायाधीश पदमा र्नयुन्ि भएको, कुनै कारणले सो पदको काम गनि
नसक्ने

भएमा

वा

पदमा

नरिेमा

वा

र्नजलाई

कडा

रोग

लागी

कायिसम्पादन गनि नसक्ने भएकोमा बािे क अन्य जुनसुकै अवस्थामा
ु ाई गरी सजाय र्नधािरण गनुि पनेछ ।
र्नजले नै सुनव
१०.

ु ाई गरी सजाय र्नधािरण गनुि पनेाः (१) कानून
खुल्ला इजलासमा सुनव
ु ाई िुने बािेकका मुद्दामा कसूरदारलाई
बमोन्जम बन्द इजलासमा सुनव
सजाय र्नधािरण गदाि खुल्ला इजलासमा र्नधािरण गनुि पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सजाय र्नधािरण गदाि सम्बन्न्धत
कसू रदार वा र्नजको कानून व्यवसायी समेतको उपन्स्थर्तमा गनुि पनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापर्न सुरिा
वा साविजर्नक हितको कारणले कसूरदारलाई अदालतमा उपन्स्थत गराउन
नसहकने भएमा, कसूरदारले अदालतमा उपन्स्थत िुन इन्कार गरे मा, कसूरदार
फरार रिेको अवस्थामा वा कसूरदारको कानून व्यवसायी उपन्स्थत
नभएमा पर्न यस ऐन बमोन्जम सजाय र्नधािरण गनि बाधा पने छै न ।
(४) उपदफा (३) बमोन्जम अदालत समि उपन्स्थत गराउन
नसहकने कसूरदारलाई श्रव्य–दृष्य सं वाद (र्भर्डयो कन्फरे न्स) माफित
उपन्स्थत गराउन सहकनेछ र त्यसरी उपन्स्थत गराइएकोमा यस दफाको
प्रयोजनको लार्ग र्नज अदालत समि उपन्स्थत भएको मार्ननेछ ।
११.



छु ट्टाछु ट्टै सजाय र्नधािरण गनुि पनेाः (१) एकै वारदातमा एकभन्दा बढी

कसूर गने कसूरदारलाई सजाय र्नधािरण गदाि प्रत्येक कसूर अलग अलग
भएको मानी त्यस बापत छु ट्टाछु ट्टै सजाय र्नधािरण गनुि पनेछ ।

...............



ु ी सं हिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोर्धत ।
 मुलक


ु ी सं हिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा न्झहकएको ।
मुलक

(5)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

(२) दुई वा त्यसभन्दा बढी कामबाट कुनै कसूर िुने रिेछ र

त्यस्ता काममध्ये कुनै एक काम आफैमा छु ट्टै कसूर िुने रिेछ भने
सबैभन्दा बढी सजाय िुने कसूरमा मात्र सजाय िुनेछ ।

(३) कुनै एक काम बापत हवर्भन्न ऐन अन्तगित छु ट्टाछु ट्टै कसूर
िुने रिेछ भने जुन ऐन अन्तगित बढी सजाय िुन्छ सोिी ऐन बमोन्जमको
सजाय कायािन्वयन िुनेछ ।

तर सजाय र्नधािरण गदाि प्रत्येक कसूर बापत छु ट्टाछु ट्टै सजाय
तोक्नु पनेछ ।
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लार्ग कैद र जररबानालाई छु ट्टाछु ट्टै
सजाय भएको मार्ननेछ र छु ट्टाछु ट्टै कायािन्वयन गनुि पनेछ ।
१२.

सजायपूवक
ि ो प्रर्तवेदन तयार गनि आदे श ददनु पनेाः (१) तीन वषिभन्दा
बढी कैद वा तीस िजार रुपैयााँभन्दा बढी जररबाना िुन सक्ने कसूरका
सम्बन्धमा

सजाय

कसूरदारको

र्नधािरण

सम्बन्धमा

अर्धकृत वा प्यारोल

गनुअ
ि न्घ

सजायपूवक
ि ो

अदालतले
प्रर्तवेदन

आवश्यक
तयार

गनि

अर्धकृतलाई आदे श ददन सक्नेछ ।

ठानेमा
प्रोवेशन

(२) उपदफा (१) बमोन्जम आदे श प्राप्त भएपर्छ प्रोवेशन अर्धकृत

वा प्यारोल अर्धकृतले कसूरदारका सम्बन्धमा दे िायका कुरािरु उल्ले ख
गरी प्रर्तवेदन तयार गनुि पनेछाः–
(क)

कसूरदारको

व्यन्िगत,

सामान्जक

र

सााँस्कृर्तक

पृष्ठभूर्म,
(ख)

कसूर गदािको पररन्स्थर्त,

(ग)

कसूर गनुि अन्घको कसूरदारको चालचलन,

(घ)

कसूरदारको उमेर,

(ङ)

प्रोवेशन अर्धकृत वा प्यारोल अर्धकृतले आवश्यक
ठानेका अन्य कुरािरु ।
(6)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

(३) उपदफा (२) बमोन्जमको प्रर्तवेदन तयार भएपर्छ प्रोवेशन

अर्धकृत वा प्यारोल अर्धकृतले त्यस्तो प्रर्तवेदन अदालत समि पेश गनुि
पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोन्जमको प्रर्तवेदन प्राप्त भएपर्छ अदालतले
त्यस्तो प्रर्तवेदन सम्बन्न्धत सरकारी वहकल, कसूरदार र र्नजको कानून
व्यवसायीलाई तथा कसूरदार बालबार्लका भए र्नजको सं रिकलाई
उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोन्जमको प्रर्तवेदन प्राप्त गरे पर्छ त्यस्तो
सरकारी वहकल, कसूरदार, सं रिक वा कानून व्यवसायीले त्यस सम्बन्धमा
आफ्नो राय अदालत समि पेश गनि सक्नेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापर्न

प्रोवेशन अर्धकृत वा प्यारोल अर्धकृत तोहकएको वा र्नयुि नभएको
अवस्थामा अदालतले वादी र प्रर्तबादीको कानून व्यवसायीलाई उपदफा
(१) बमोन्जमको प्रर्तवेदन तयार गने आदे श ददनु पनेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोन्जमको आदे श प्राप्त भएपर्छ त्यस्तो कानून
व्यवसायीले त्यस्तो प्रर्तवेदन तयार गरी अदालत समि पेश गनुि पनेछ ।
१३.

सजायको उद्देश्य हवचार गनुि पनेाः अदालतले दे िायका कुनै वा सबै
उद्देश्यलाई हवचार गरी सजाय र्नधािरण गनुि पनेछाः–
(क)

कसूर गनि कसूरदार वा अन्य व्यन्िलाई ितोत्साहित गने,

(ख)

समाज वा समुदायलाई सुरिा गने,

(ग)

पीर्डतलाई िर्तपूर्ति सहित न्याय प्रदान गने,

(घ)

कसूरदारलाई समाजमा पुनस्थािपना गनि सियोग गने वा
सुधार गने,

(ङ)

कसूरदारलाई समाजबाट अलग राख्ने,

(7)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

कसूरदारलाई आफ्नो कायिप्रर्त पिाताप बोध गराई पीर्डत

(च)

व्यन्ि वा समुदायलाई िार्न नोक्सानी भएको छ भन्ने
कुराको अनुभर्ू त गराउने,
(छ)
१४.

कानूनद्वारा र्नषेर्धत आचरणको र्नन्दा गने ।

सजाय र्नधािरण गदाि हवचार गनुि पने कुरािरुाः अदालतले दे िायका
कुरािरुलाई हवचार गरी सजाय र्नधािरण गनुि पनेछाः–
(क)

कसूरको गम्भीरता र कसूरदारको दोषको मात्रा अनुसार
सजाय समानुपार्तक भन्दा बढी िुन निुने,

(ख)

सजायको उद्देश्य प्राप्त गनि आवश्यक िुने भन्दा चको
सजाय िुन निुने,

(ग)

उस्तै पररन्स्थर्तमा घटे को कसूरको अको कसूरदारलाई
पहिले ददइएको सजायसाँग अर्मल्दो वा असमान सजाय िुन
निुने,

(घ)

एकभन्दा बढी कसू रको लार्ग सजाय गदाि वा
कसूरमा सजाय भोर्गरिेको

कुनै

कसूरदारलाई अको कसूर

बापत सजाय गदाि समग्र सजाय उन्चत र समानुपार्तक
भन्दा बढी िुन निुने,
(ङ)

कसूरको अनुपातमा अन्य सजाय नै पयािप्त िुने दे न्खएमा
कैद सजाय नगने ।

१५.

सजाय र्नधािरण गने आधारिरुाः (१) यस ऐन बमोन्जम सजाय र्नधािरण
गदाि दे िायका आधारमा गनुि पनेछाः–
(क)

कसूरको गम्भीरता र कसूरदारको दोषको मात्रा,

(ख)

कसूर गदािको पररन्स्थर्त,

(8)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

ु ी अपराध सं हिता, २०७४ को दफा १९२क.
(ख1) मुलक



वा २१९ बमोन्जमको कसूर भए त्यस्तो कसूरबाट
पीर्डतलाई पनि गएको शारीररक वा मानर्सक पीडा,

(ग)

कसूरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने अवस्थािरु,

(घ)

कसूरदारको आचरण र हवगतको कृयाकलाप,

(ङ)

दफा १३ मा उन्ल्लन्खत सजायको उद्देश्य ।

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सजाय र्नधािरण गदाि दे िाय बमोन्जम
िुने गरी सजाय र्नधािरण गनुि पनेछाः–
(क)

जघन्य वा गम्भीर प्रकृर्तका कसूर गने कसूरदारलाई
कैद सजाय,

(ख)

बालबार्लकालाई

सजाय

गदाि

र्नजको

सुधार

र

पुनस्थािपना,
(ग)

पटके

कसूरदारलाई

पर्छल्लो

कसूर

बापत

सजायको दोब्बर थप सजाय,
(घ)

िुने

समाज वा समुदायलाई खतरा िुने कसूरदारलाई कैद
सजाय,

(ङ)

कुनै सरकारी कायािलय वा साविजर्नक वा सङ्गदठत
सं स्थाको पद वा ओिदामा बिाल रिी त्यस्तो पद वा
ओिोदाको दुरुपयोग गरी कसूर गने कसूरदारलाई
त्यस्तो कसूरमा िुने सजायको डेढी सजाय ।

१६.

बालबार्लकालाई

सजाय

गदाि

हवचार

गनुि

पने

कुरािरुाः

(१)

बालबार्लकालाई सजाय गदाि दे िायका कुरािरुलाई समेत हवचार गनुि
पनेछाः–



फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कायिहवर्ध सम्बन्धी केिी ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा थप।

(9)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

(क)

र्नजको सवोत्तम हित,

(ख)

कसूरको गम्भीरता र दोषको मात्रा,

(ग)

र्नजको व्यन्िगत पररन्स्थर्त,
स्पष्टीकरणाः यस खण्डको प्रयोजनका लार्ग “व्यन्िगत
पररन्स्थर्त” भन्नाले बालबार्लकाको उमेर, न्शिा, पाररवाररक
न्स्थर्त, सामान्जक अवस्था, कसूरको हकर्सम, कसूरबाट
पुग्न गएको िार्न नोक्सानी र कसूर गनुक
ि ो उद्देश्य
समेतका कुरा सम्झनु पछि ।

(घ)

पीर्डतलाई ददन प्रस्ताव गररएको िर्तपूर्ति,

(ङ)

अपराधप्रर्तको पिाताप,

(च)

असल र उपयोगी जीवन न्जउने चािना ।

(२) सोह्र वषि उमेर पूरा नभएका बालबार्लकालाई सजाय गदाि
जघन्य कसूर, गम्भीर कसूर वा पटके रूपमा कसूर गरे कोमा बािेक
कैदको सजाय गनुि िुाँदैन ।
१७.

सजाय र्नधािरण गदाि खुलाउनु पने कुरािरुाः यस ऐन बमोन्जम सजाय
र्नधािरण गदाि फैसला वा आदे शमा दे िायका कुरािरु खुलाउनु पनेछाः–
(क)

सजाय गनुि पने कारण,

(ख)

जररबानाको सजाय र्नधािरण गदाि कसूरदारले बुझाउनु पने
जररबानाको

रकम,

जररबाना

बुझाउनु

पने

र्मर्त,

हकस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने भए त्यस्तो कुरा र जररबाना
नर्तरे बापत िुन सक्ने कैद सजाय,
(ग)

कैद सजाय र्नधािरण गदाि कैदको अवर्ध, थुनामा रिेको
र्मर्त, कैद भ ुिान िुने र्मर्त,

(घ)

सामुदाहयक सेवा गने आदे श भएकोमा सेवाको हकर्सम,
अवर्ध, समय र सेवा नगरे बापत िुन सक्ने सजाय,
(10)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

(ङ)

सुधार गृि वा पुनस्थािपना केन्रमा कैद सजाय भ ुिान गने

गरी सजाय र्नधािरण गदाि त्यस्तो गृि वा केन्रमा बस्नु पने
अवर्ध, पालना गनुि पने शति र त्यस्तो शति उल्लङ्घन गरे
बापत िुन सक्ने सजाय,
(च)

कसूरदारलाई प्यारोलमा छोड्न सहकने वा नसहकने,

(छ)

कैद र्नलम्बन िुने भए कर्त अवर्धसम्म र्नलम्बन िुने,

(ज)

िर्तपूर्ति र्तनुि पने भए िर्तपूर्तिको रकम, र्तनुि पने अवर्ध,
तररका र नर्तरे मा िुन सक्ने सजाय,

(झ)

दफा २४ को उपदफा (५) बमोन्जम बालबार्लकाको
िकमा शति तोकी सजाय र्नलम्बन भएकोमा त्यस्तो शति
उल्लङ्घन गरे बापत िुन सक्ने सजाय,

(ञ)


अदालतले उपयुि ठानेको अन्य आवश्यक कुरा ।

१७क. कम सजाय तोक्ने र राय पेश गने: (१) प्रचर्लत कानून बमोन्जम
जन्मकैद गनुि पने मुद्दाको अर्भयुिले कसूर गरे को कुरामा अदालतमा

सार्बत भएको र र्मर्सल सं लग्न प्रमाणबाट त्यस्तो सार्बती सााँचो दे न्खएमा
र्नजलाई जन्मकैदको सजाय ददाँदा त्यस्तो कसूर गदािको पररन्स्थर्तलाई

हवचार गदाि न्यायको रोिमा बढी पने भई न्यायाधीशले घटी सजाय गनि
उपयुि दे खेमा सोको कारण खुलाई राय सहितको फैसला गनि सक्नेछ।
(२)

उपदफा (१) बमोन्जमको कसूरदारलाई िुन ु पने सजायको

प्रस्तावसहित पैंतीस ददनर्भत्र

र्मसील सहित

पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा

राय पेश गनुि पनेछ।
(3) उपदफा (२) बमोन्जम राय पेश भएको हवषयमा पुनरावेदन
सुन्ने अदालतले पर्न घटी सजाय गने ठिर गरे कोमा सवोच्च अदालतमा
राय पेश गनुि पनेछ ।



ु ी सं हिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
मुलक

(11)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

पररच्छे द–३
जररबाना सम्बन्धी व्यवस्था
१८.

जररबानाको सजाय र्नधािरण गने आधाराः (१) कुनै कसूरमा जररबानाको
सजाय र्नधािरण गदाि यस ऐनमा उन्ल्लन्खत अन्य कुराका अर्तररि

त्यस्तो कसूर र जररबानाको अर्धकतम र न्यूनतम िद हवचार गरी
र्नधािरण गनुि पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोन्जम जररबाना र्नधािरण गदाि दे िायका

कुरािरु समेतलाई हवचार गनुि पनेछाः–
(क)

कसूरदारको आर्थिक िै र्सयत र आय आजिन िमता,

(ख)

कसूरदारले गरे को कसूरको कारणबाट अरु व्यन्िलाई
िुन गएको आर्थिक िार्न नोक्सानी,

(ग)

कसूरदारले गरे को कसूरको कारणबाट कसूरदार वा
र्नजको पररवारले प्राप्त गरे को लाभ,

(घ)

जररबानाबाट

कसूरदारले

पालन

पोषण

गनुि

पने

पररवारलाई पने असर,
(ङ)

पीर्डतलाई र्तनुि पने िर्तपूर्ति रकम,

(च)

जररबाना नर्तरे को कारणबाट सरकारलाई पनि सक्ने
दाहयत्व,

(छ)

कसूरदार

सङ्गदठत

सं स्था

भएमा

त्यस्तो

सं स्थाको

आर्थिक िै र्सयत र कारोबार,
(ज)

पीर्डत राित कोषमा रकम जम्मा गराउनु पने भए
त्यस्तो रकम ।
स्पष्टीकरणाः यस खण्डको प्रयोजनको लार्ग “पीर्डत
राित कोष” भन्नाले दफा ४८ बमोन्जमको पीर्डत राित
कोष सम्झनु पछि ।
(12)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

(३)

उपदफा

(१)

बमोन्जम

जररबाना

र्नधािरण

खुलेकोमा र्बगोको आधारमा जररबाना र्नधािरण गनुि पछि ।
१९.

गदाि

र्बगो

िर्तपूर्तिलाई असर नपने गरी जररबाना र्नधािरण गनुि पनेाः दफा १८
बमोन्जम जररबाना गदाि कसूरदारले कसूरबाट पीर्डत व्यन्िलाई िर्तपूर्ति
समेत र्तनुि पने गरी जररबाना गररने भए र्नजले त्यस्तो िर्तपूर्ति र्तनि
नसक्ने गरी जररबाना गनुि िुाँदैन ।

२०.

जररबाना तत्काल बुझाउनु पनेाः (१) यस पररच्छे द बमोन्जम भएको
जररबाना कसूरदारले तत्काल बुझाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापर्न त्यस्तो

कसूरदारले त्यस्तो जररबाना तत्काल बुझाउन नसकी त्यस बापत कुनै
सम्पन्त्त जमानत ददएमा अदालतले एक वषिर्भत्र त्यस्तो रकम च ुिा िुने
गरी बढीमा तीन हकस्तामा जररबाना बुझाउने गरी आदे श ददन सक्नेछ ।
२१.

प्रत्येक कसूरदारले जररबाना व्यिोनुि पने गरी जररबाना र्नधािरण गनुि पनेाः
कुनै कसूरमा एकभन्दा बढी कसूरदारलाई जररबाना र्नधािरण गदाि प्रत्येक

कसूरदारले कसूरको मात्रा अनुसार जररबाना र्तनुि पने गरी र्नधािरण गनुि
पनेछ ।
पररच्छे द–४
सामुदाहयक सेवा सम्बन्धी व्यवस्था
२२.

सामुदाहयक सेवा गनि आदे श ददन सक्नेाः (१) छ महिनासम्म कैद सजाय
र्नधािरण भएको कसूरदारलाई र्नजले गरे को कसूर, र्नजको उमेर, आचरण,
कसूर गदािको पररन्स्थर्त, कसूर गदाि अपनाएको तररका समेतलाई हवचार
गदाि र्नजलाई कैदमा राख्न उपयुि नदे न्खएमा वा त्यस्तो कसूरमा
अदालतले उपयुि ठिर्याएको अवर्ध कैदमा बसेपर्छ बााँकी अवर्धको
लार्ग अदालतले र्नजलाई सामुदाहयक सेवा गनि आदे श ददन सक्नेछ ।
(२)

कसूरदारले

सामुदाहयक

सेवा

अदालतले सामुदाहयक सेवाको आदे श ददनेछ ।
(13)

गनि

मञ्जुर

गरे मा

मात्र

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

(३) यस दफाको प्रयोजनको लार्ग दे िाय बमोन्जमको कायिलाई

सामुदाहयक सेवा मार्ननेछाः–
(क)

र्नाःशुल्क रूपमा साविजर्नक काम गने,

(ख)

र्नाःशुल्क रूपमा अस्पताल, वृद्धाश्रम, अनाथालयमा सेवा
गने,

(ग)

र्नाःशुल्क रूपमा वातावरण सं रिण सम्बन्धी काम गने,

(घ)

र्नाःशुल्क रूपमा साविजर्नक वा सामुदाहयक हवद्यालयमा
अध्यापन वा सेवा गने,

(ङ)

र्नाःशुल्क रूपमा खेलकुद प्रन्शिण गने, गराउने,

(च)

र्नाःशुल्क रूपमा कुनै परोपकारी सं घसं स्थािरुमा काम
गने,

(छ)

अदालतले तोहकददएको उपचारात्मक वा सुधारात्मक
सं घ सं स्थामा उपन्स्थत िुने र त्यस्तो सं स्थाले लगाए
बमोन्जमको काम गने ।

(४) उपदफा (१) बमोन्जम सामुदाहयक सेवाको आदे श ददाँदा
कसूरदारलाई जर्त अवर्धको कैद सजाय भएको िो वा कसू रदारले जर्त
अवर्ध कैद भ ुिान गनि बााँकी छ त्यर्त नै अवर्धभर र्नजले उपदफा (३)
बमोन्जमको कुनै काम गने गरी आदे श ददनु पनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोन्जमको अवर्ध र्नधािरण गदाि कसूरदारले
प्रर्त ददन काम गनुि पने समय समेत तोहकददनु पनेछ ।
(६) अदालतले उपदफा (१) बमोन्जम कसूरदारलाई सामुदाहयक

सेवा गने आदे श ददाँदा र्नजले पालना गनुि पने शतििरु समेत तोहकददनु
पनेछ ।

(14)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

(७) कसूरदारले उपदफा (६) बमोन्जमको शति पालना गरी

उपदफा (३) बमोन्जमको सामुदाहयक सेवा गरे मा र्नजलाई भएको कैद
सजाय भ ुिान भएको मार्ननेछ ।

(८) कसूरदारले सामुदाहयक सेवा गदाि प्रोवेशन तथा प्यारोल
बोडिले

तोहकददएको

प्रोवेशन

अर्धकृत

वा

प्यारोल

अर्धकृतको

सुपरीवेिणमा रिी सेवा गनुि पनेछ ।
कुनै

(९)

कसू रदारले

यस

दफा

बमोन्जम

भएको

आदे श

बमोन्जमको सामुदाहयक से वा नगरे मा वा उपदफा (६) बमोन्जमका शति
पालना नगरे मा वा सामुदाहयक सेवा गने गरी आदे श भएपर्छ र्नजले अन्घ
कुनै कसूर गरे को कुरा जानकारी िुन आएमा वा सो अवर्धमा अन्य कुनै
कसूर गरे मा अदालतले उपदफा (१) बमोन्जमको आदे श रद्द गनेछ ।
(१०)

उपदफा

(९)

बमोन्जम

आदे श

रद्द

भएपर्छ

त्यस्तो

कसूरदारले र्नजलाई भएको कैद वा र्नजको भ ुिान गनुि पने बााँकी कैद
सजाय कारागारमा रिी भ ुिान गनुि पनेछ ।
पररच्छे द–५
कैद सम्बन्धी व्यवस्था
२३.

अन्य सजाय पयािप्त नभए कैद सजाय गनुि पनेाः यस ऐनमा अन्यथा

व्यवस्था भएकोमा बािेक कुनै कसूरदारलाई सजाय गदाि जररबाना र
सामुदाहयक सेवा पयािप्त निुने भएमा कैदको सजाय गनुि पनेछ ।

२४.

कैद सजाय र्नलम्बन गनि सहकनेाः (१) एक वषिभन्दा कम कैद र्नधािरण
भएको कसूरदारले पहिलो पटक कसूर गरे को रिेछ र र्नजले गरे को
कसूर, र्नजको उमेर, आचरण, कसूर गदािको पररन्स्थर्त, कसूर गदाि
अपनाएको

तररकालाई

हवचार

गदाि

र्नजलाई

नदे न्खएमा

अदालतले

त्यस्तो

कसूरदारलाई

कायािन्वयन नगरी र्नलम्बन गनि सक्नेछ ।

(15)

कैदमा

राख्न

उपयुि

भएको

कैद

तत्काल

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

(२) उपदफा (१) बमोन्जम



कैद सजाय र्नलम्बन गदाि कैद

सजाय र्नधािरण भएको र्मर्तदे न्ख तीन वषिसम्म र्नलम्बन गनि सहकनेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापर्न
दे िायका

कसूरमा

कसूरदारलाई भएको
(क)

कसूरदार


ठिररएका

बालबार्लका

बािेक

अन्य

कैद सजाय र्नलम्बन गनि सहकने छै नाः–

कतिव्य ज्यान,

(क१) तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदाथि प्रयोग गरी ज्यान



मारे को

वा

अङ्गभङ्ग

गरे को

वा

शारीररक

िर्त

पुर्याएको,
(ख)

जवजिस्ती करणी,

(ग)

मानव बेचर्बखन तथा ओसारपसार,

(घ)

िातिर्तयार, खरखजाना तथा हवष्फोटक पदाथि,

(ङ)

भ्रष्टाचार,

(च)

शरीर वन्धक र्लने वा अपिरण गने,

(छ)

डााँका,

(ज)

खोटा टक वा खोटा हटकट चलन,

(झ)

हवदे शी हवर्नमय,

(ञ)

लागू औषधको ओसारपसार तथा कारोबार सम्बन्धी
कसूर,

(ट)

प्राचीन स्मारक सम्बन्धी,

(ठ)

वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी,

(ड)

सङ्गदठत अपराध,

ु ी सं हिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोर्धत ।
 मुलक


फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कायिहवर्ध सम्बन्धी केिी ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा थप।

(16)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

(ढ)

सम्पन्त्त शुद्धीकरण,

(ण)

यातना वा क्रुर, र्नमिम, अमानवीय वा अपमानजनक
व्यविार सम्बन्धी कसूर,

(त)

मानवता हवरुद्धको अपराध ।

(४) उपदफा (१) बमोन्जम कैद सजाय र्नलम्बन गने आदे श
गदाि कसूरदारले र्नलम्बनको अवर्धभर दे िाय बमोन्जमको काम गने गरी


शति तोकी आदे श गनुि पनेछाः–
(क)


र्नाःशुल्क रूपमा कुनै साविजर्नक काम गने,

(ख) पीर्डतको सिमर्त भएमा पीर्डत व्यन्िको कुनै काममा
सियोग गने,

(ग)

त्यस्तो आदे शमा उन्ल्लन्खत कुनै काम वा व्यविार
नगने,

(घ)

आफ्नो र्नवास वा कुनै खास स्थान हवशेषभन्दा अन्यत्र
नजाने,

(ङ)

...............



(च)

अदालतले तोहकददएको कुनै स्थानिदमा रिने,

(छ)

उपचार तथा पुनस्थािपना केन्रमा बस्ने,

(ज)

कुनै खास व्यन्िलाई नभेट्ने ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापर्न
उपदफा (१) बमोन्जम बालबार्लकाको िकमा सजाय र्नलम्बन गदाि



ु ी सं हिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
मुलक

ु ी सं हिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोर्धत ।
 मुलक


ु ी सं हिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा न्झहकएको ।
मुलक

(17)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

र्नजको उमेर तथा कसूर गदािको पररन्स्थर्त समेतलाई हवचार गरी शति
तोकी वा नतोकी दे िाय बमोन्जम र्नणिय गनि सहकनेछाः–
(क)

पररवारका कुनै सदस्य वा सं रिकद्वारा असल मानवीय
व्यविारका

सम्बन्धमा

सम्झाउन

तथा

बुझाउन

लगाउने,
(ख)

सेवा

प्रदान

गने

सं घसं स्था

वा

व्यन्ििरुबाट

बालबार्लकालाई अर्भमुखीकरण गनि लगाउने,
(ग)

एकल, सामूहिक वा पाररवाररक मनोसामान्जक परामशि
सेवा उपलब्ध गराउन लगाउने,

(घ)

पररवारका कुनै सदस्य, सं रिक, हवद्यालय, सेवा प्रदान
गने व्यन्ि वा सं स्थाको र्नगरानीमा र्नधािररत शतििरु
पालना गने गरी र्नन्ित अवर्धका लार्ग र्नजिरुको
सं रिकत्वमा राख्न लगाउने ।

(६) उपदफा (४) बमोन्जमको आदे शमा उन्ल्लन्खत कुरािरु
र्नलम्बनको अवर्धभर कसूरदारले पालना गरे मा र्नजलाई उपदफा (१)
बमोन्जम र्नधािरण गररएको कैद भ ुिान गरे को मार्ननेछ ।

(७) कसूरदारले उपदफा (४) बमोन्जमको आदे श उल्लङ्घन गरे मा
अदालतले उपदफा (१) बमोन्जमको आदे श रद्द गनेछ ।
(८)

उपदफा

(७)

बमोन्जम

आदे श

रद्द

भएपर्छ

त्यस्तो

कसूरदारले र्नजलाई भएको पूरा कैद कारागारमा बसी भ ुिान गनुि पनेछ ।
२५.

सुधार गृिमा पठाउन सहकनेाः (१) दुई वषि वा दुई वषिभन्दा कम कैदको
सजाय भएको कसूरदारलाई र्नजले गरे को कसूर, र्नजको उमेर, आचरण,
कसूर गदािको पररन्स्थर्त, कसू र गदाि अपनाएको तररका हवचार गदाि
र्नजलाई कारागारमा नपठाई सुधार गृिमा राख्न उपयुि दे न्खएमा प्रोवेशन
अर्धकृतको र्सफाररसमा अदालतले सुधार गृिमा पठाउन सक्नेछ ।

(18)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापर्न दफा

२४ को उपदफा (३) मा उन्ल्लन्खत कसूर गने कसूरदारलाई त्यस्तो
सुधार गृिमा पठाउन सहकने छै न ।
(३) उपदफा (१) बमोन्जम कसूरदारलाई सुधार गृिमा पठाउाँदा
प्रोवेशन तथा प्यारोल बोडिले र्नधािरण गरे बमोन्जम र्नजले पालना गनुि
पने शतििरु समेत तोहकददनु पने छ ।

(४) कसूरदारले उपदफा (३) बमोन्जमका शतििरु पालना गरी

सुधार गृिमा कैद अवर्ध भ ुिान गरे मा र्नजले त्यस्तो अवर्ध कारागारमा
बसी भ ुिान गरे को मार्ननेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापर्न
सुधार गृिमा रिेको कसूरदारको चालचलनमा सुधार नआएमा वा र्नजले
उपदफा (३) बमोन्जमका शति पालना नगरे मा वा त्यस्तो अवर्धमा कैद

सजाय िुने कुनै कसूर गरे मा र्नजले यस दफा बमोन्जमको पूरा कैद
अवर्ध कारागारमा भ ुिान गनुि पनेछ ।
२६.

पुनस्थािपना केन्रमा पठाउन सहकनेाः (१) लागू औषधको सेवनको
कसूरदार वा शारीररक वा मानर्सक दुवल
ि ताबाट पीर्डत कसूरदार वा
अन्य यस्तै कसूरदारलाई र्नजको उमेर, कसूर गदािको पररन्स्थर्तलाई
हवचार गदाि र्नजलाई कारागारमा नपठाई पुनस्थािपना केन्रमा पठाउन
उपयुि दे न्खएमा प्रोवेशन अर्धकृतको र्सफाररसमा अदालतले त्यस्तो
कसूरदारलाई पुनस्थािपना केन्रमा पठाउन सक्नेछ ।
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लार्ग “पुनस्थािपना केन्र” भन्नाले

लागू औषध वा अन्य दू व्यिसनी वा शारीररक वा मानर्सक दुबल
ि ताबाट
पीर्डत कसूरदारलाईि उपचार तथा पुनस्थािपना सेवा प्रदान गने उद्देश्यले
स्थाहपत सं स्था सम्झनु पछि ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापर्न दफा
२४

को

उपदफा

(३)

मा

उन्ल्लन्खत

पुनस्थािपना केन्रमा पठाउन सहकने छै न ।
(19)

कसूर

गने

कसूरदारलाई

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

(३) उपदफा (१) बमोन्जम कसूरदारलाई पुनस्थािपना केन्रमा

पठाउाँदा र्नजले पालना गनुि पने शतििरु समेत तोहकददनु पनेछ ।

(४) कसूरदारले उपदफा (३) बमोन्जमका शतििरु पालना गरी

पुनस्थािपना केन्रमा कैद अवर्ध भ ुिान गरे मा र्नजले कैद अवर्ध भ ुिान
गरे को मार्ननेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापर्न
पुनस्थािपना केन्रमा रिे को कसूरदारको चालचलनमा सुधार नआएमा वा
उपदफा (३) बमोन्जमका शति पालना नगरे मा वा त्यस्तो अवर्धमा र्नजले

कैद सजाय िुने कुनै कसूर गरे मा र्नजले यस दफा बमोन्जमको पूरा कैद
अवर्ध कारागारमा भ ुिान गनुि पनेछ ।
२७.

सप्तािको अन्न्तम ददन वा रार्त्रकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी
कैद भ ुिान गनि सहकनेाः (१) एक वषिसम्म कैद र्नधािरण भएको

कसूरदारलाई र्नजले गरे को कसूर, र्नजको उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर
गरे को तररका र र्नजको आचरण समेतलाई हवचार गदाि र्नयर्मत रूपमा
कैदमा

राख्न

उपयुि

नदे न्खएमा

त्यसको

कारण

खोली

अदालतले

र्नजलाई सप्तािको अन्न्तम ददन मात्र वा दै र्नक रूपमा रार्त्रकालीन
समयमा मात्र कारागारमा बस्न पने गरी कैद र्नधािरण गनि सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापर्न दफा
२४ को उपदफा (३) मा उन्ल्लन्खत कसूर गने कसूरदारलाई यस दफा
बमोन्जमको सजाय तोहकने छै न ।
(३) अदालतले उपदफा (१) बमोन्जमको सजाय र्नधािरण गदाि
कसूरदारले पालना गनुि पने शतििरु तोहकददन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोन्जम कारागारमा रान्खएको कसूरदारले

उपदफा (३) बमोन्जमका शतििरु पालना गरी त्यस्तो अवर्ध भ ुिान
गरे मा र्नजले कारागारमा रिी त्यस्तो कैद भ ुिान गरे को मार्ननेछ ।

(20)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

(५) उपदफा (१) बमोन्जम कारागारमा रान्खएको कसूरदारले

उपदफा (३) को शति पालना नगरे मा वा त्यस्तो अवर्धमा कैद सजाय

िुने कुनै कसूर गरे मा र्नजले आफूलाई भएको कैदको पूरा अवर्ध
कारागारमा बसी भ ुिान गनुि पनेछ ।
२८.

खुल्ला कारागारमा राख्न सहकनेाः (१) कैद अवर्धको दुई र्तिाई अवर्ध
भ ुिान गररसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रमुखको
र्सफाररसमा

सम्बन्न्धत

न्जल्ला

अदालतको

न्यायाधीशले

खुल्ला

कारागारमा राख्ने आदे श ददन सक्नेछ ।
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लार्ग “खुल्ला कारागार” भन्नाले

कैदीले तोहकएको समयमा आफूलाई रान्खएको ठाउाँभन्दा बाहिर समेत

गई कुनै काम गनि पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको कुनै ठाउाँ
सम्झनु पछि ।

(२) उपदफा (१) बमोन्जम खुल्ला कारागारमा पठाउाँदा र्नजले
पालना गनुि पने शति तोक्नु पनेछ ।


(२क) उपदफा (१) बमोन्जम खुल्ला कारागारमा रान्खएको

कसूरदारले उपदफा (२) बमोन्जमका शतििरु पालना गरी त्यस्तो अवर्ध

ु ान गरे को
भ ुिान गरे मा र्नजले खुल्ला कारागारमा रिी त्यस्तो कैद भि
मार्ननेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोन्जम खुल्ला कारागारमा पठाइएको कैदीले
उपदफा (२) बमोन्जमको शति पालना नगरे मा वा त्यस्तो अवर्धमा कैद

सजाय िुने कुनै कसूर गरे मा र्नजले आफूलाई तोहकएको बााँकी कैद
सजाय कारागारमा बसी भ ुिान गनुि पनेछ ।
२९.



प्यारोलमा राख्न सहकनेाः (१) एक वषिभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद
ु ान गररसकेको र राम्रो आचरण भएको
सजायको दुई र्तिाई अवर्ध भि

ु ी सं हिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
मुलक

(21)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

कसूरदारलाई सम्बन्न्धत



प्रोवेशन तथा प्यारोल बोडिको र्सफाररसमा

न्जल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदे श ददन सक्नेछ ।
तर दे िायका कसूरदारलाई प्यारोलमा राख्न सहकने छै नाः
(क)

जन्मकैदको सजाय पाएको,

(ख)

भ्रष्टाचारको कसूरमा सजाय पाएको,

(ग)

जबरजस्ती करणीको कसूरमा सजाय पाएको,



(ग१)

तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदाथि वा अन्य घातक
रासायर्नक पदाथि प्रयोग गरी ज्यान मारे को वा अङ्गभङ्ग
गरे को कसूरमा सजाय पाएको,

(घ)

मानव बेचर्बखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसूरमा
सजाय पाएको,

(ङ)

सङ्गदठत अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,

(च)

सम्पन्त्त शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,

(छ)

यातना वा क्रुर, र्नमिम, अमानवीय वा अपमानजनक
व्यविार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,

(ज)

मानवता हवरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय
पाएको,

(झ)

राज्य

हवरुद्धको

अपराध

सम्बन्धी

कसूरमा

सजाय

पाएको ।
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लार्ग “प्यारोल” भन्नाले आफूलाई
तोहकएको कैद सजायको दुई र्तिाइ अवर्ध भ ुिान गररसकेको कैदीलाई

ु ी सं हिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोर्धत ।
 मुलक


फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कायिहवर्ध सम्बन्धी केिी ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा थप।

(22)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

बााँकी अवर्ध तोहकएको शति पालना गरी प्यारोल अर्धकृतको र्नगरानीमा
समाजमा जीवन यापन गनि अनुमर्त ददइएको अवस्था सम्झनु पछि ।

(२) उपदफा (१) बमोन्जम आदे श गदाि प्यारोलमा रिेको
अवर्धमा त्यस्तो कसूरदारले पालना गनुि पने भनी प्रोवेशन तथा प्यारोल
बोडिले र्नधािरण गरे का शतििरु समेत तोहकददनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोन्जमका शतििरु सम्बन्न्धत कसूरदारले

पालना गरे वा नगरे को अनुगमन प्यारोल अर्धकृतले गनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोन्जम प्यारोलमा रिेको कसू रदारले उपदफा
(२) बमोन्जमको शति पालना गरे मा र्नजलाई तोहकएको कैद सजाय
भ ुिान भएको मार्ननेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोन्जम प्यारोलमा रिेको कसू रदारले उपदफा
(२) बमोन्जमको शति पालना नगरे मा वा त्यस्तो अवर्धमा कैद सजाय

िुने कुनै कसूर गरे मा र्नजले आफूलाई तोहकएको बााँकी कैद सजाय
कारागारमा बसी भ ुिान गनुि पनेछ ।

(६) प्यारोल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोन्जम िुनेछ ।
३०.

सामान्जकीकरण गराउनु पनेाः (१) यस ऐन तथा अन्य कानूनमा जुनसुकै

कुरा उल्लेख भए तापर्न एक वषिभन्दा बढी अवर्धको कैद सजाय पाई
कैद भ ुिान गरररिेको र राम्रो आचरण भएको कसूरदारलाई र्नजलाई
ु न्दा छ महिना अगार्ड दे िायको
तोहकएको कैद अवर्ध भ ुिान िुनभ

कामको लार्ग कारागारले मार्सक वा दै र्नक रूपमा कारागारबाट छोड्न
सक्नेछाः–
(क)

पाररवाररक पुनर्मिलन,

(ख)

सामान्जक, सांस्कृर्तक सम्बन्ध स्थापना,

(ग)

सामान्जक एकीकरण तथा पुनस्थािपना,

(घ)

व्यवसाय वा रोजगारी गनि,
(23)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

सीपमूलक वा रोजगारमूलक तार्लम र्लन ।

(ङ)
(२)

उपदफा

(१)

बमोन्जम

कारागारबाट

छोड्दा

त्यस्तो

कसूरदारले पालना गनुि पने शतििरु समेत तोहकददनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोन्जम छोड्दा त्यस्तो काममा र्बताउनु पने
अवर्ध र समय समेत खुलाउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोन्जम छोर्डएको व्यन्िले आफूले गरे को
कामको सम्बन्धमा साप्ताहिक रूपमा सम्बन्न्धत कारागारमा प्रर्तवेदन
पठाउनु पनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोन्जम छोर्डएको व्यन्िले उपदफा (२) मा

उन्ल्लन्खत शति पूरा नगरे मा वा त्यस्तो अवर्धमा कुनै कसूर गरे मा र्नजले
पुनाः कारागारमा नै बसी बााँकी कैद अवर्ध भ ुिान गनुि पनेछ ।
३१.

कैद बापत शारीररक श्रममा लगाउन सहकनेाः (१) तीन वषि वा तीन
वषिभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको अठार वषिभन्दा बढी उमेरको र
शारीररक रूपमा स्वस््य रिेको कसूरदारले चािेमा र्नजलाई कारागारले
साविजर्नक कामको लार्ग शारीररक श्रममा लगाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोन्जम साविजर्नक कामको लार्ग शारीररक
श्रममा लगाइएको कसूरदारले प्रर्त तीन ददन श्रम गरे बापत थप एक
ददनको दरले र्नजको कैद कट्टा िुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोन्जम साविजर्नक कामको लार्ग शारीररक
श्रममा लगाउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोन्जम िुनेछ ।

३२.

कारागार बाहिर जान ददन सहकनेाः कैदको सजाय पाई कारागारर्भत्र कैद
भ ुिान गरररिेको कैदीलाई दे िायको अवस्थामा कारागारले कारागारबाट
आवश्यक सुरिाका साथ बाहिर जाने अनुमर्त ददन सक्नेछाः–
(क)

नन्जकको नातेदार र्बरामी भएमा सोिी ददन फकेर आउने
गरी त्यस्तो र्बरामीलाई भेट्न,
(24)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

(ख)

आफैले सद्गत वा काजहक्रया गनुि पने नातेदारको मृत्यु
भएमा तोहकएको ददन फकिने गरी सद्गत वा काजहक्रया
गनि ।

३३.

सुधारात्मक कायिक्रम सञ्चालन गनुि पनेाः (१) कैद सजाय भोर्गरिेको
कैदीको

आचरण

सुधार

गनिलाई

कारागारले

सीप, न्शिा

तथा

रोजगारमूलक, नैर्तक, अनुशासनात्मक, भौर्तक, आध्यान्त्मक, योग तथा
व्यायाम न्शिा लगायतका सुधारात्मक कायिक्रम तथा उपायिरु सञ्चालन
गनुि पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोन्जम सञ्चालन गररएको कायिक्रम तथा
उपायबाट कैदीको आचरणमा सारभूत सुधार आए नआएको सम्बन्धमा
कारागारले प्रत्येक छ महिनामा प्रोवेशन तथा प्यारोल बोडिमा प्रर्तवेदन
पेश गनुि पनेछ ।
(३)

सुधारात्मक

कायिक्रम

सम्बन्धी

अन्य

व्यवस्था

तोहकए

बमोन्जम िुनेछ ।
३४.

अस्पताल वा यस्तै अन्य स्थानमा राख्नु पनेाः (१) यस ऐन बमोन्जम
कैदको सजाय पाएको कुनै कसूरदारको िोस ठे गान नरिेमा त्यस्तो

कसूरदारलाई कारागारले अस्पताल वा यस्तै अन्य न्चहकत्सा केन्रमा राख्नु
पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोन्जम अस्पताल वा न्चहकत्सा केन्रमा

रान्खएको अवर्धभरलाई र्नजले कैद भ ुिान गरे को अवर्ध मार्ननेछ ।
३५.

खण्डे सजायको हिसाबाः यस ऐन बमोन्जम खण्डे सजाय गदाि जन्मकैदको
सजायलाई पच्चीस बषि कैद सजाय कायम गरी त्यसको कानू न बमोन्जम
खण्डे सजाय गनुि पनेछ ।

३६.

हवर्भन्न कसूर बापत भएको कैद सजायको कायािन्वयनाः (१) कैदको
सजाय पाई कैद सजाय भोर्गरिेको व्यन्िलाई एकभन्दा बढी कसूर

(25)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

बापत कैद सजाय गनुि पदाि दे िाय बमोन्जम कैद सजाय गरी फैसला
कायािन्वयन गनुि पनेछाः–
(क)

पहिले भएको फैसला बमोन्जमको कैदको सजायको
अवर्ध पर्छल्लो फैसला बमोन्जमको कैदको सजायको
अवर्धभन्दा बढी वा बराबर भएमा पहिले

भएको

फैसलाको कैदको सजाय कायािन्वयन गनुि पनेछ ।
(ख)

पर्छ भएको कैदको सजायको अवर्ध पहिले को कैदको
सजायको अवर्धभन्दा बढी भएमा पर्छल्लो कैदको
सजायको अवर्ध जर्त बढी िुन्छ सोिी अवर्धसम्म कैद
थप गनुि पनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापर्न कुनै

ु ान निुाँदै
कसूरमा कैदको सजाय पाएको व्यन्िले त्यस्तो सजाय भि
र्नजलाई अको कसूर बापत कैदको सजाय भएमा पहिले भएको कैदको

अवर्ध भ ुिान भएपर्छ गणना िुने गरी पर्छ भएको कैदको सजाय
कायािन्वयन गनुि पनेछ ।

(३) एउटै मुद्दामा एउटै व्यन्िलाई प्रचर्लत कानून बमोन्जम
हवर्भन्न कसूर बापत हवर्भन्न कैदको सजाय भएकोमा त्यस्तो सजायमध्ये
सबैभन्दा बढी कसूरको कैदको सजाय मात्र कायािन्वयन गनुि पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोन्जम तोहकएको कैदको सजाय बराबर

भएमा त्यस्तो सजायमध्ये कुनै एउटा मात्र सजाय कायािन्वयन गनुि पनेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापर्न

पटके कसूरदारका सम्बन्धमा वा एकीकृत कसूरका सम्बन्धमा कानूनमा
छु ट्टै सजाय तोहकएको रिेछ भने सोिी सजाय कायािन्वयन िुनेछ ।
३७.

कैद कट्टा िुन सक्नेाः दे िायका कसूरदार बािेकका कसूरदारको कैदमा
रिाँदा चालचलनमा सुधार आएमा र र्नजले



पचास प्रर्तशत कैद सजाय

ु ी सं हिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोर्धत ।
 मुलक

(26)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

भ ुिान गरे मा र्नजलाई भएको कैद सजाय कारागारले तोहकए बमोन्जम
कट्टा गनि सक्नेछाः–
(क)

जन्मकैदको सजाय पाएको,

(क१) तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदाथि वा अन्य घातक



रासायर्नक पदाथि प्रयोग गरी ज्यान मारे को, अङ्गभङ्ग
गरे को वा शारीररक िर्त पुयािएको कसूरमा सजाय
पाएको,
(ख)

जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसू रमा सजाय पाएको,

(ग)

भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,

(घ)

मानव

बेचर्बखन

तथा

ओसारपसार

सम्बन्धी

कसूरमा

सजाय पाएको,
(ङ)

अपिरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरमा सजाय
पाएको,

(च)

लागू औषधको ओसारपसार तथा



कारोबार सम्बन्धी

कसूरमा सजाय पाएको,
(छ)

सङ्गदठत अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,

(ज)

सम्पन्त्त शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,

(झ)

यातना

वा

क्रुर, र्नमिम, अमानवीय

वा

अपमानजनक

व्यविार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,
(ञ)

मानवता

हवरुद्धको

अपराध

सम्बन्धी

कसूरमा

सजाय

पाएको ।
३८.

प्रोवेशन तथा प्यारोल बोडि रिनेाः (१) कैद सजाय पाएका कसूरदारको
सामान्जक



पुनस्थािपना

तथा

एकीकरण

गने

कायिमा

सियोग

समेत

फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कायिहवर्ध सम्बन्धी केिी ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा थप।

(27)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

पुर्याउनको लार्ग दे िाय बमोन्जमको एक सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल
बोडि रिनेछाः–

(क)

मिान्यायार्धविा

– अध्यि

(ख)

सन्चव, कानून, न्याय

तथा

सं सदीय

मार्मला मन्त्रालय

– सदस्य

(ग)

सन्चव, गृि मन्त्रालय

– सदस्य

(घ)

उपलब्ध

भएसम्म

एक

जना

सहित सम्बन्न्धत मन्त्रालयले
दुई जना मनोन्चहकत्सक
(ङ)

मिार्नरीिक, नेपाल प्रिरी

(च)

सम्बन्न्धत

मन्त्रालयले

मिार्नदे शक,

तोकेका

– सदस्य
–सदस्य

तोकेको

अपराधशास्त्री वा दण्डशास्त्री
(छ)

महिला

कारागार

– सदस्य

व्यवस्थापन

हवभाग

– सदस्य–सन्चव

(२) प्रोवेशन तथा प्यारोल बोडिको प्रत्यि र्नदे शन, र्नयन्त्रण र
सुपरीवेिणमा रिने गरी प्रत्येक प्रदे शमा दे िाय बमोन्जमको प्रदे श प्रोवेशन
तथा प्यारोल बोडि रिनेछाः–
(क)

मुख्य न्यायार्धविा

– अध्यि

(ख)

सन्चव, प्रदे श कानून मन्त्रालय

– सदस्य

(ग)

सन्चव, प्रदे श गृि मन्त्रालय

– सदस्य

(घ)

प्रिरी प्रमुख, प्रदे श प्रिरी

– सदस्य

(ङ)

उपलब्ध

भएसम्म

एक

जना

महिला

सहित प्रदे श सरकारले तोकेका दुई जना
मनोन्चहकत्सक

(28)

– सदस्य

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

(च)

प्रदे श सरकारले तोकेको अपराधशास्त्री
वा दण्डशास्त्री

(छ)

प्रदे श

कारागार

व्यवस्थापन

सम्बन्धी

र्नकायको प्रमुख
३९.

– सदस्य

– सदस्य–सन्चव

प्रोवेशन तथा प्यारोल बोडिको काम, कतिव्य र अर्धकाराः (१) यस ऐनमा
अन्यत्र उल्लेख भएको काम, कतिव्य र अर्धकारको अर्तररि सङ्घीय
प्रोवेशन तथा प्यारोल बोडिको काम कतिव्य र अर्धकार दे िाय बमोन्जम
िुनेछाः–
(क)

प्रोवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी नीर्त र्नमािण गरी नेपाल
सरकार समि र्सफाररस गने,

(ख)

कैदीलाई

प्रोवेशन

तथा

प्यारोलमा

राख्ने

मापदण्ड

हवकर्सत गने,
(ग)

प्रोवेशन तथा प्यारोलमा छु ट्ने कसूरदारले पालना गनुि
पने शतििरु र्नधािरण गने,

(घ)

प्रदे श प्रोवेशन तथा प्यारोल बोडिको काम कारबािीको
सुपरीवेिण, र्नयन्त्रण गने तथा आवश्यकता अनुसार
र्नदे शन गने,

(ङ)

यस ऐन बमोन्जम सजाय कायािन्वयनमा र्सफाररस तथा
कसूरदारलाई पुनस्थािपनामा सियोग गनि आवश्यक
प्रोवेशन अर्धकृत वा प्यारोल अर्धकृतको रूपमा र्नयुि
वा तोक्न सहकने व्यन्ििरुको सूची र्नमािण गने,

(च)

प्रोवेशन

तथा

कुरािरु गने ।
(२)

प्रोवेशन

तथा

प्यारोल

प्यारोल

सम्बन्धी

बोडिले

आफ्नो

अन्य
काम

आवश्यक
कारबािी

सञ्चालनको लार्ग आवश्यक पने कायिहवर्ध आफै र्नधािरण गनेछ ।
(29)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

(३) प्रोवेशन तथा प्यारोल बोडिले आफ्नो काम कारबािीमा

सियोग पुर्याउनको लार्ग आवश्यकता अनुसार उपसर्मर्त गठन गनि
सक्नेछ ।
(४)

उपदफा

(३)

बमोन्जम

गठन

गररएको

उपसर्मर्तको

कायििेत्रगत शति, कायिहवर्ध र अन्य आवश्यक कुरािरु प्रोवेशन तथा
प्यारोल बोडिले तोहकददए बमोन्जम िुनेछ ।
(५) प्रदे श प्रोवेशन तथा प्यारोल बोडिको काम, कतिव्य र अर्धकार
तोहकए बमोन्जम िुनेछ ।
४०.

कैद अवर्धको गणनााः (१) कैद अवर्धको गणना गदाि कसूरदार
हिरासतमा वा थुनामा रिेकोमा त्यस्तो र्मर्तदे न्ख र हिरासतमा नरिेकोमा
कारागारमा बसेको र्मर्तदे न्ख गणना गनुि पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोन्जमको अवर्धमा हिरासत वा कैदबाट
छु टे को ददनलाई कैद अवर्धमा गणना गररने छै न ।
पररच्छे द–६
िर्तपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था

४१.

िर्तपूर्ति भराई ददनु पनेाः (१) कुनै कसूरको पररणाम स्वरूप पीर्डतको

जीउ, ज्यान, सम्पन्त्त वा इज्जतमा कुनै िर्त पुगेमा त्यस्तो िर्त बापत
अदालतले कसू रदारबाट पीर्डतलाई मनार्सब िर्तपूर्ति भराई ददनु पनेछ ।

तर कानूनमा कुनै कसूर बापत छु ट्टै िर्तपूर्तिको व्यवस्था भएकोमा
सोिी बमोन्जम िुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोन्जमको िर्तपूर्ति र्नधािरण गदाि दे िायका

कुरािरुलाई हवचार गनुि पनेछाः–
(क)

पीर्डतलाई

पुगेको

भावनात्मक िर्त,

(30)

भौर्तक, शारीररक, मानर्सक

र

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

(ख)

पीर्डतको मृत्यु भइसकेको भए र्नजको िकवालालाई
पनि गएको िर्त,

(ग)

कसूरदारको आर्थिक श्रोत र अवस्था,

(घ)

पीर्डत तथा र्नजमा आन्श्रत व्यन्िको अवस्था,

(ङ)

अदालतले उपयुि ठिर्याएका अन्य कुरा ।

(३) उपदफा (१) बमोन्जम िर्तपूर्ति भराउाँदा कसूरको पररणाम
स्वरूप पीर्डतलाई चोटपटक लागेको वा अङ्गभङ्ग भएको भए उपचार खचि
तथा पीर्डतको मृत्यु भएकोमा सद्गत खचि एवं काजहक्रया खचि समेत
भराई ददनु पनेछ ।
(४) कसूरदारले पीर्डतको सम्पन्त्त िर्त गरे कोमा त्यस बापत

िर्तपूर्ति भराउाँदा त्यस्तो वस्तु यथान्स्थर्तमा नै हफताि गराइददनु पनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोन्जम यथान्स्थर्तमा वस्तु हफताि गनि नसक्ने
अवस्था भएमा त्यस्तो वस्तुको मूल्य खुल्नेमा त्यस्तो मूल्य, मूल्य नखुलेमा

िर्त िुाँदा वा सजाय तोक्दाका बखत त्यस्तो वस्तुको कायम िुन सक्ने
मूल्यका आधारमा िर्तपूर्ति भराई ददनु पनेछ ।
(६) िर्तपूर्ति भराउाँदा नगद वा न्जन्सी वा दुवै भराउन सहकनेछ ।
(७) कसूरबाट पीर्डत व्यन्िको उपदफा (१) बमोन्जम िर्तपूर्ति
भराउनुअन्घ नै मृत्यु भइसकेको रिेछ भने उपदफा (१) बमोन्जमको
िर्तपूर्ति र्नजको आन्श्रत िकवालालाई भराई ददनु पनेछ ।
४२.

िर्तपूर्ति तत्काल बुझाउनु पनेाः (१) यस पररच्छे द बमोन्जम भएको
िर्तपूर्ति कसूरदारले तत्काल बुझाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापर्न त्यस्तो

व्यन्िले िर्तपूर्ति तत्काल बुझाउन नसकी त्यस बापत कुनै सम्पन्त्त

जमानत ददएमा अदालतले एक वषिर्भत्र त्यस्तो रकम च ुिा िुने गरी
बढीमा तीन हकस्तामा िर्तपूर्ति बुझाउने आदे श ददन सक्नेछ ।
(31)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोन्जम िर्तपूर्ति नबुझाएमा त्यस्तो

कसू रदारको सम्पन्त्त जायजात गरी पीर्डतलाई िर्तपूर्ति भराई ददनु पनेछ ।
४३.

प्रत्येक कसूरदारले िर्तपूर्ति व्यिोनुि पनेाः कुनै कसूरमा एकभन्दा बढी

कसूरदार भए िर्तपूर्ति भराउन आदे श ददाँदा प्रत्येक कसूरदारले कसूरको
मात्रा अनुसार िर्तपूर्ति व्यिोने गरी आदे श ददनु पनेछ ।

४४.

सिमर्त बमोन्जम िुनेाः (१) यस पररच्छे दमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा

लेन्खएको भए तापर्न कुनै कसूरका सम्बन्धमा िर्तपूर्ति र्लने ददने
सम्बन्धमा पीर्डत र कसूरदारले कुनै सिमर्त गनि सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको सिमर्त मनार्सब दे न्खए अदालतले
त्यस्तो सिमर्त बमोन्जमको िर्तपूर्तिको आदे श गनि सक्नेछ ।
४५.

िर्तपूर्ति नर्तरे कैद िुनेाः (१) िर्तपूर्ति र्तनुि पने कसूरदारले िर्तपूर्ति
र्तनुि पने अवर्धर्भत्र िर्तपूर्तिको रकम नबुझाएमा त्यस्तो कसूरदारको
सम्पन्त्त जायजात गरी पीर्डतलाई िर्तपूर्ति भराई ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोन्जम जायजात गदाि िर्तपूर्ति रकम असुल
नभएमा वा िर्तपूर्ति र्तनुि पने कसूरदारले िर्तपूर्ति नर्तरे मा र्नजलाई एक
ददनको तीन सय रुपैयााँको दरले िर्तपूर्ति रकमलाई कैदमा पररणत गरी
कैद गनुि पनेछ ।
(३) यस ऐन र अन्य कानूनमा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए
तापर्न उपदफा (२) बमोन्जम कैद गदाि चार वषिभन्दा बढी कैद गनुि
िुाँदैन ।

पररच्छे द–७
हवहवध
४६.

सजाय सुझाव सर्मर्त रिनेाः सजाय र्नधािरण सम्बन्धी नीर्त र्नमािण कायि
समेतको लार्ग दे िाय बमोन्जमको एक सजाय सुझाव सर्मर्त रिनेछाः–
(क)

मिान्यायार्धविा
(32)

– अध्यि

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

(ख)

सन्चव, कानून, न्याय तथा सं सदीय मार्मला
मन्त्रालय

– सदस्य

(ग)

मिार्नरीिक, नेपाल प्रिरी

– सदस्य

(घ)

अपराध अनुसन्धानको िेत्रमा कम्तीमा पन्र
वषिको

अनुभव

दण्डहवदिरु

िार्सल

मध्येबाट

गरे का

नेपाल

वा

सरकारले

तोकेको एक जना
कसूरदारलाई

(ङ)

पुनाःस्थापना

– सदस्य
गने

काममा

सं लग्न व्यन्ििरु मध्येबाट नेपाल सरकारले
तोकेको कम्तीमा दश वषिको अनुभव प्राप्त
गरे को एक जना
४७.

– सदस्य

सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्धकाराः (१) सर्मर्तको काम, कतिव्य र
अर्धकार दे िाय बमोन्जम िुनेछाः–
(क)

कसूरको गम्भीरता अनुसार कसूरदारलाई िुने सजायको
उपयुि िद र्नधािरण गनि मापदण्ड हवकर्सत गने,

(ख)

प्रचर्लत दण्ड नीर्तको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान
गने तथा सुधारका लार्ग नेपाल सरकार समि सुझाव
ददने,

(ग)

कुनै खास प्रकृर्तका कसूरका सम्बन्धमा गनुि पने
सजायका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई राय, सल्लाि र
परामशि ददने,

(घ)

कसूरदारको हववरण सङ्कलन गने र अद्यावर्धक गरी
राख्ने, हवश्लेषण गने र दण्ड सजायका सम्बन्धमा सुझाव
ददने,

(ङ)

दण्ड सजायका सम्बन्धमा प्रचर्लत कानूनमा कुनै सुधार
गनुि पने दे खेमा नेपाल सरकारलाई सुझाव ददने ।
(33)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

(२) सर्मर्तले आफ्नो काम कारबािी सञ्चालनको लार्ग आवश्यक

पने कायिहवर्ध आफै र्नधािरण गनेछ ।

(३) सर्मर्तले आफ्नो काम कारबािीमा सियोग पुर्याउनको लार्ग
आवश्यकता अनुसार उपसर्मर्त गठन गनि सक्नेछ ।
(४)

उपदफा

(३)

बमोन्जम

गठन

गररएको

उपसर्मर्तको

कायििेत्रगत शति, कायिहवर्ध र अन्य आवश्यक कुरािरु सर्मर्तले तोहकददए
बमोन्जम िुनेछ ।
४८.

पीर्डत राित कोष खडा गनुि पनेाः (१) औषधोपचार ,अन्तररम िर्तपूर्ति
तथा राित उपलब्ध गराउन पीर्डत राित कोष नामक एक कोष खडा
गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोन्जम खडा भएको कोषमा अदालतको
फैसला बमोन्जम जररबाना बापत असुल उपर भएको वा अपराध सं हिता
बमोन्जम कैद बस्नु पने कसूरदार कैद नबसी कैद बापत जररबाना र्तरे को
रकममध्ये पचास प्रर्तशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गनुि पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोन्जमको कोषमा उपदफा (२) बमोन्जम
जम्मा गररने रकम बािेक कानून बमोन्जम व्यवस्था भएको रकम वा
नेपाल सरकारबाट वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त भएको रकम समेत जम्मा
िुनेछ ।
(४)

उपदफा

(१)

बमोन्जमको

कोषको

सञ्चालन, पीर्डतको

वगीकरण, कोषबाट पीर्डतलाई ददइने राित रकमको आधार, त्यस्तो
रकमको िद तथा हवतरण प्रहक्रया सम्बन्धी अन्य कायिहवर्ध तोहकए
बमोन्जम िुनेछ ।



फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कायिहवर्ध सम्बन्धी केिी ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा
सं शोर्धत ।

(34)

(सं वत् २०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका सं शोधन र्मलाइएको)

४९.

प्रोवेशन अर्धृकत वा प्यारोल अर्धकृत तोक्नेाः (१) नेपाल सरकारले

सामुदाहयक सेवा वा पुनस्थािपना कायिमा काम गरे का व्यन्िलाई प्रोवेशन
अर्धकृत वा प्यारोल अर्धकृत र्नयुि गनि वा तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको प्रोवेशन अर्धकृत वा प्यारोल

अर्धकृतको योग्यता, सेवाका शति तथा सुहवधा सम्बन्धी व्यवस्था तोहकए
बमोन्जम िुनेछ ।
५०.

र्नयम बनाउने अर्धकाराः यस ऐनको कायािन्वयन गनि आवश्यक पने
र्नयमिरु अदालती कारबािीको िकमा सवोच्च अदालतले र अन्य
हवषयका िकमा नेपाल सरकारले बनाउन सक्नेछ ।

५१.

र्नदे न्शका बनाउन सक्नेाः यो ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेको र्नयमको

प्रर्तकूल निुने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक र्नदे न्शका बनाई लागू गनि
सक्नेछ ।

(र्मर्त 2079।7।30 अद्यावर्धक गरे को)

(35)

