
               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(1) 
 

मलुकुी फौजदारी कार्िववर्ध संविता, २०७४ 

प्रमाणीकरण र्मर्त 

 २०७४।६।३० 

संशोधन 

1. मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन  

    गने ऐन, २०७५ २०७६।१।२ 

2. र्ौन विंसा ववरुद्धका केिी ऐनलाई संशोधन  

   गने ऐन, २०७९                              2079।3।31 

3. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्िववर्ध  

सम्बन्धी केिी ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९           2079।3।31 

संवत ्२०७४ सालको ऐन नम्बर ३७ 

फौजदारी मदु्दाको कार्िववर्ध सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनि 
बनेको ऐन 

प्रस्तावनााः फौजदारी मदु्दाको अनसुन्धान, अर्भर्ोजन, दार्री, कारबािी, सनुवुाई र 
वकनारा तथा सोसँग सम्बन्न्धत अन्र् कार्िववर्ध र त्र्स्ता मदु्दामा भएको फैसला 
कार्ािन्वर्न सम्बन्धी प्रचर्लत कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्िववर्ध 
कानूनलाई सरलीकृत र समर्ानकूुल बनाउन वाञ्छनीर् भएकोले, 

 नेपालको संववधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोन्जमको 
व्र्वस्थावपका–संसदले र्ो ऐन बनाएको छ ।  

पररच्छेद – १ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाम “मलुकुी फौजदारी 
कार्िववर्ध संविता, २०७४” रिेको छ । 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(2) 
 

  (२) र्ो संविताको दफा १९२ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी तोकेको र्मर्तदेन्ि र अन्र् दफािरु संवत ्२०७५ 
साल भदौ १ गतेदेन्ि प्रारम्भ िनुेछन ्।   

२. पररभाषााः ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा र्स संवितामा,–  

(क) “अदालत” भन्नाले सवोच्च अदालत, उच्च अदालत वा 
न्जल्ला अदालत सम्ुन ु पछि र सो शदलदले कुनै िास 
वकर्समका फौजदारी मदु्दाको कारबािी, सनुवुाई र वकनारा 
गनि कानून बमोन्जम अर्धकार प्राप्त अन्र् अदालत, न्र्ावर्क 
र्नकार् वा अर्धकारी समेतलाई जनाउँछ ।  

(ि) “अनसुन्धान अर्धकारी” भन्नाले र्स संविता बमोन्जम कुनै 
कसूरको सम्बन्धमा अनसुन्धान गनि तोवकएको वा कानून 
बमोन्जम अर्धकार प्राप्त अर्धकारी सम्ुन ु पछि र सो 
शदलदले कुनै िास कसूरको सम्बन्धमा अनसुन्धान गनि 
गठित अनसुन्धान टोली समेतलाई जनाउँछ ।  

(ग) “अपराध संविता” भन्नाले मलुकुी अपराध संविता, २०७४ 
सम्ुन ुपछि ।  

(घ) “उजरुी” भन्नाले अदालतमा दार्र िनुे वफरादपत्र सम्ुन ु
पछि र सो शदलदले अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ अन्तगितका 
कसूरका सम्बन्धमा अर्भर्ोगपत्र र अन्र् मदु्दाका 
सम्बन्धमा सो सम्बन्धी प्रर्तवेदन समेतलाईि जनाउँछ । 

(ङ) “कसूर” भन्नाले अपराध संविता वा अन्र् ऐन बमोन्जम 
सजार् िनुे काम सम्ुन ुपछि । 

(च) “कानून” भन्नाले तत्काल प्रचर्लत कानून सम्ुन ुपछि ।  

(छ)  “गम्भीर कसूर” भन्नाले तीन वषिभन्दा बढी दश वषिसम्म 
कैद सजार् िनुे कसूर सम्ुन ुपछि । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(3) 
 

(ज)  “जघन्र् कसूर” भन्नाले जन्मकैद िनुे वा दश वषिभन्दा बढी 
कैद सजार् िनुे कसूर सम्ुन ुपछि । 

(ु) “िाउँ” भन्नाले घर, टिरा, गोि, मचान वा पाल सम्ुन ुपछि 
र सो शदलदले सवारी साधन, डङु्गा, वार्रु्ान तथा त्र्स्तै 
प्रकृर्तका अन्र् स्थान वा साधन समेतलाई जनाउँछ ।  

(ञ) “न्र्ार्ाधीश” भन्नाले मदु्दाको कारबािी, सनुवुाई र वकनारा 
गने अदालतको अर्धकारी सम्ुन ु पछि र सो शदलदले 
फौजदारी मदु्दाको कारबािी, सनुवुाई र वकनारा गनि 
अर्धकार प्राप्त अर्धकारी समेतलाई जनाउँछ । 

(ट) “प्रिरी कार्ािलर्” भन्नाले अनसूुची–१ मा उन्ल्लन्ित 
कसूरको सम्बन्धमा अनसुन्धान गनि अर्धकार प्राप्त प्रिरी 
कार्ािलर् सम्ुन ुपछि । 

(ि) “फौजदारी मदु्दा” भन्नाले अनसूुची–१, अनसूुची–२, अनसूुची–३ 
वा अनसूुची–४ अन्तगितका कसूर सम्बन्धी मदु्दा सम्ुन ु
पछि र सो शदलदले देिार्को ववषर् बािेक अन्र् मदु्दा 
समेतलाई जनाउँछाः– 

(१) कानूनी िक, िैर्सर्त, पद, पाररवाररक सम्बन्ध वा 
सम्पन्ि सम्बन्धी मदु्दा,  

(२) नाता कार्म वा सम्बन्ध ववच्छेद,  

(३) दस्तरु, पाररश्रर्मक, तलब, भिा वा ज्र्ाला,  

(४) अंश, अपतुाली, दान बकस, इच्छापत्र, संरिक, माथवर, 

मातकृ, पैर्त्रक, अन्ततर्ारी, धमिपतु्र वा धमिपतु्री,  

(५) कुनै करार, अधि–करार वा अननु्चत सम्ववृद्ध 
अन्तगितको कुनै िक दाबी,  

(६) दषु्कृर्त, अधि–दषु्कृर्त वा त्रवुटपूणि उत्पादन सम्बन्धी 
िक वा दाबी,  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(4) 
 

(७) सवुवधाभार,  

(८) िर्तपूर्ति, वा 

(९) देवानी प्रकृर्तको अन्र् कुनै िक वा दावर्त्व ।  

(ड) “मदु्दा” भन्नाले फौजदारी मदु्दा सम्ुन ुपछि ।  

(ढ) “मदु्दा िेने अर्धकारी” भन्नाले मदु्दाको कारबािी, सनुवुाई र 
वकनारा गनि कानून बमोन्जम अर्धकार प्राप्त अर्धकारी 
सम्ुन ु पछि र सो शदलदले विरासतमा र्लएको व्र्न्िको 
िकमा र्नजलाई विरासतमा र्लएको िाउँको नन्जकको 
अदालतलाई समेत जनाउँछ । 

(ण) “स्थानीर् ति” भन्नाले गाउँपार्लका वा नगरपार्लका सम्ुन ु
पछि ।  

(त) “सरकारी ववकल” भन्नाले मिान्र्ार्ार्धविा, नार्व 
मिान्र्ार्ार्धविा, सिन्र्ार्ार्धविा, उपन्र्ार्ार्धविा, न्जल्ला 
न्र्ार्ार्धविा वा सिार्क न्जल्ला न्र्ार्ार्धविा सम्ुन ु
पछि र सो शदलदले मिान्र्ार्ार्धविाबाट सरकारी 
ववकलको िैर्सर्तमा काम गनि तोवकएको अर्धकृतलाई 
समेत जनाउँछ । 

३. छुटै्ट कानूनी व्र्वस्था भएकोमा असर नपने: (१) कुनै कसूरको अनसुन्धान, 
अर्भर्ोजन, मदु्दा िेने अर्धकारिेत्र, सनुवुाइ फैसला कार्ािन्वर्न वा अन्र् 
कुनै कारबािीका सम्बन्धमा छुटै्ट ऐनमा व्र्वस्था गररएको रिेछ भने 
त्र्स्तो ववषर्मा र्स संविताको व्र्वस्थाले असर पाने छैन । 

  (२) उपदफा (१) मा उन्ल्लन्ित छुटै्ट ऐनमा व्र्वस्था नभएको 
कार्िववर्धको ववषर्मा र्स संविताको व्र्वस्था लागू िनुेछ ।  

  (३) उपदफा (१) को सविसामान्र्तामा प्रर्तकूल असर नपने गरी 
देिार्को ववषर्मा देिार् बमोन्जम िनुेछाः– 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(5) 
 

(क) कुनै कसूरमा मदु्दा चलाउने सम्बन्धमा छुटै्ट ऐनमा कुनै 
अर्धकारी तोवकएको भए त्र्स्तो अर्धकारीबाट र 
त्र्स्तो अर्धकारी नतोवकएकोमा सम्बन्न्धत कार्ािलर् 
प्रमिुले सबतु प्रमाणसाथ अर्भर्ोगपत्र दार्र गनि म्र्ाद 
ननाघ्ने गरी आफ्नो रार् सवित मदु्दा चल्ने वा नचल्ने 
र्नणिर्को लार्ग सम्बन्न्धत सरकारी वकील समि 
र्मर्सल पेश गनुि पने, 

(ि) िण्ड (क) बमोन्जम र्मर्सल प्राप्त भएपर्छ मदु्दा चल्ने 
वा नचल्ने र्नणिर् गरी मदु्दा चल्ने र्नणिर् भए मदु्दा 
चलाउन ु पने व्र्न्ि तथा र्नज उपरको अर्भर्ोग, 
सजार् र अर्भर्ोगपत्रमा र्लन ुपने दाबी समेत उल्लेि 
गरी मदु्दा दार्र गनि म्र्ाद ननाघ्ने गरी प्राप्त र्मर्सल 
वफताि पिाउन ुपने,  

(ग) िण्ड (ि) बमोन्जम मदु्दा चलाउने र्नणिर् प्राप्त भएपर्छ 
सोिी अनरुूपको अर्भर्ोगपत्र तर्ार गरी थनुवुा भए 
थनुवुा समेत लगी म्र्ादर्भतै्र सम्बन्न्धत अदालत समि 
मदु्दा दार्र गरी र्मर्सलको एक प्रर्त नक्कल सरकारी 
वकीललाई उपलदलध गराउन ुपने, 

(घ) िण्ड (क) बमोन्जमको अर्धकारी वा कार्ािलर् 
प्रमिुले िण्ड (ग) बमोन्जम अर्भर्ोगपत्र दार्र गनुिका 
अर्तररि देिार्का कार्ि गनि सकनेाः- 

(१)  सरकारी वकीलको रार् र्लई दफा ३३ 
बमोन्जम अर्भर्िुलाई सजार् कम गने 
सम्बन्धी माग दाबी र्लई अर्भर्ोगपत्र दार्र 
गनि र सोिी दफाको उपदफा (६) को 
अवस्थामा छूट सजार् रद्द गनि माग दाबी र्लई  
सम्बन्न्धत अदालतमा र्नवेदन ठदन, 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(6) 
 

(२)  सरकारी वकीलको रार् र्लई दफा ३५ 
बमोन्जम थप दाबी सवित मदु्दा दार्र गनि, 

(३)  सरकारी वकीलको रार् र्लई दफा ३६ 
बमोन्जम थप दाबी  सवित मदु्दा दार्र गनि, 

(४)  सरकारी वकीलको रार् र्लई दफा ३७ 
बमोन्जम त्रवुट सच्र्ाउनको लार्ग अदालतमा 
र्नवेदन ठदन, 

(५) सरकारी वकील माफि त ् दफा १०१ बमोन्जम 
अदालतमा सािी पेश गनि, 

(६) सािी ववशेषज्ञलाई दफा ११३ बमोन्जमको 
दैर्नक तथा भ्रमण भिा उपलदलध गराउन । 

पररच्छेद – २ 

कसूरको सूचना तथा अनसुन्धान सम्बन्धी व्र्वस्था 

४. कसूरको जािेरी दरिास्त वा सूचना ठदन ु पनेाः (१) अनसूुची–१ मा 
उन्ल्लन्ित कुनै कसूर भएको, भइरिेको वा िनु लागेको छ भन्ने कुरा 
थािा पाउने व्र्न्िले त्र्स्तो कसूरका सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा 
आफूले देिे जाने सम्मको सबदु प्रमाण िलुाई त्र्स्तो कुराको र्लन्ित 
जािेरी दरिास्त वा मौन्िक सूचना वा ववद्यतुीर् माध्र्मको सूचना 
अनसूुची–५ बमोन्जमको ढाँचामा नन्जकको प्रिरी कार्ािलर्मा र्थान्शघ्र 
ठदन ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको जािेरी दरिास्त वा सूचना ठदने 
व्र्न्िले त्र्स्तो सूचना र्लन्ित रूपमा नठदएमा वा र्नजले ठदएको जािेरी 
दरिास्त अनसूुची–५ बमोन्जमको ढाँचा अनरुुप नभएमा र्नजले ठदएको 
सूचनाका सबै कुरािरु सम्बन्न्धत प्रिरी कमिचारीले अनसूुची–५ 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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बमोन्जमको ढाँचामा िलुाई र्नजलाई सो पढी वाची सनुाई र्नजको 
सिीछाप समेत गराई राख्न ुपनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोन्जमको जािेरी दरिास्त वा सूचना कुनै 
व्र्न्िले सम्बन्न्धत प्रिरी कार्ािलर्मा आफै उपन्स्थत भई ठदएमा वा 
िलुाक वा कुनै व्र्न्ि माफि त ् पिाएमा वा ववद्यतुीर् माध्र्मबाट सूचना 
ठदएमा त्र्स्तो प्रिरी कार्ािलर्ले त्र्स्तो जािेरी दरिास्त वा सूचना दताि 
गरी र्नजलाई अनसूुची–६ बमोन्जमको ढाँचामा भरपाई ठदन ु पनेछ । 
कसैले ववद्यतुीर् माध्र्मबाट सूचना ठदएकोमा सोिी माध्र्मबाट त्र्स्तो 
सूचना पाएको जानकारी गराउन ुपनेछ । 

  (३क) उपदफा (१) बमोन्जम िलुाक वा ववद्यतुीर् माध्र्मबाट 
प्राप्त िनु आएको सूचनाको ववश्वसनीर्ता र्वकन गनुि पने भएमा त्र्स्तो 
सूचना ठदने व्र्न्िलाई न्ुकाई प्रिरी कार्ािलर्ले सनाित गराउन 
सकनेछ । 

  (४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए 
तापर्न अनसूुची–१ मा उन्ल्लन्ित कुनै कसूर भएको कुराको सूचना वा 
जानकारी प्रिरीले अन्र् कुनै स्रोतबाट वा आफैले प्राप्त गरेमा सो 
सम्बन्धमा अनसूुची–५ मा उन्ल्लन्ित वववरण सवितको प्रर्तवेदन िडा 
गनुि पनेछ । 

  (५) र्स दफा बमोन्जमको जािेरी दरिास्त, सूचना वा उपदफा 
(४) बमोन्जमको प्रर्तवेदनलाई प्रिरी कार्ािलर् वा अनसुन्धान गनि 
अर्धकारप्राप्त कार्ािलर् वा अर्धकारीले अनसूुची–७ बमोन्जमको ढाँचाको 
दताि वकताबमा दताि गरी राख्न ुपनेछ । 

  (६) उपदफा (१) बमोन्जम प्राप्त जािेरी दरिास्त वा सूचनाको 
सम्बन्धमा कानूनद्वारा छुटै्ट अनसुन्धान गने अर्धकारी तोवकएकोमा त्र्स्तो 
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अर्धकारी समि र छुटै्ट अनसुन्धान गने अर्धकारी नभएकोमा सम्बन्न्धत 
न्जल्ला प्रिरी कार्ािलर् समि पिाउन ुपनेछ ।  

        (७) अनसूुची–२ मा उन्ल्लन्ित कुनै कसूर सम्बन्धी सूचना ठदन 
चािने व्र्न्िले अनसुन्धान गनि अर्धकार प्राप्त कार्ािलर् वा अर्धकारी 
समि अनसूुची–५ बमोन्जमको ढाँचामा सूचना ठदन ुपनेछ । 

  (८) उपदफा (७) बमोन्जम प्राप्त सूचना सम्बन्न्धत कार्ािलर् वा 
अर्धकारीले दताि गरी त्र्स्तो सूचना ठदन े व्र्न्िलाई अनसूुची–६ 
बमोन्जमको ढाँचामा भरपाई ठदन ुपनेछ ।  

  (९) उपदफा (७) बमोन्जमको सूचना सम्बन्न्धत कार्ािलर् वा 
अर्धकारी समि दताि गनि तत्काल सम्भव नभएमा त्र्स्तो सूचना 
नन्जकको प्रिरी कार्ािलर्मा पर्न ठदन सवकनेछ ।  

  (१०) उपदफा (९) बमोन्जम कुनै सूचना प्राप्त िनु आएमा 
सम्बन्न्धत प्रिरी कार्ािलर्ले पर्न त्र्स्तो सूचना उपदफा (३) बमोन्जम 
दताि गरी तीन ठदनर्भत्र कारबािीका लार्ग सम्बन्न्धत कार्ािलर् वा 
अर्धकारी समि पिाउन ुपनेछ । 

५. जािेरी दरिास्त वा सूचना दताि नगरेमा उजरु गनि सकनेाः (१)  दफा ४ 
को उपदफा (१) बमोन्जम ठदएको जािेरी दरिास्त वा सूचना सम्बन्न्धत 
प्रिरी कार्ािलर्ले दताि गनि इन्कार गरेमा जािेरी दरिास्त वा सूचना गने 
व्र्न्िले त्र्स्तो व्र्िोरा िलुाई सम्बन्न्धत न्जल्ला सरकारी ववकल 
कार्ािलर् वा त्र्स्तो जािेरी दरिास्त वा सूचना दताि गनुि पने प्रिरी 
कार्ािलर्भन्दा मार्थल्लो तिको प्रिरी कार्ािलर्मा जािेरी दरिास्त वा 
सूचना सवित उजरु गनि सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको उजरु प्राप्त भएमा सम्बन्न्धत 
न्जल्ला सरकारी ववकल कार्ािलर् वा प्रिरी कार्ािलर्ले त्र्सको अर्भलेि 
रािी त्र्स्तो जािेरी दरिास्त वा सूचना आवश्र्क कारबािीको लार्ग 
सम्बन्न्धत प्रिरी कार्ािलर्मा पिाउन ुपनेछ । 
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  (३) उपदफा (२) बमोन्जम प्राप्त िनु आएको जािेरी दरिास्त वा 
सूचनालाई सम्बन्न्धत प्रिरी कार्ािलर्ले दफा ४ को उपदफा (३) 
बमोन्जम दताि गरी कारबािी गनुि पनेछ ।  

  (४) दफा ४ को उपदफा (७) बमोन्जमको सूचना दताि गनि त्र्स 
उपदफामा उन्ल्लन्ित कार्ािलर् वा अर्धकारीले इन्कार गरेमा त्र्स्तो 
सूचना ठदने व्र्न्िले सोिी व्र्िोरा िलुाई कसूरको सूचना सवित 
सम्बन्न्धत न्जल्लाका प्रमिु न्जल्ला अर्धकारी समि उजरु ठदन सकनेछ । 

  तर प्रमिु न्जल्ला अर्धकारी नै अनसुन्धान अर्धकारी तोवकएको 
रिेछ र र्नजले त्र्स्तो सूचना दताि गनि इन्कार गरेमा गिृ मन्त्रालर्मा 
त्र्स्तो उजरु ठदन सवकनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोन्जम उजरु प्राप्त भएमा सम्बन्न्धत प्रमिु 
न्जल्ला अर्धकारी वा गिृ मन्त्रालर्ले तीन ठदनर्भत्र सूचना दताि गने वा 
नगने र्नणिर् गरी सम्बन्न्धत कार्ािलर्लाई सो बमोन्जम गनि वा गराउन 
र्नदेशन ठदन ुपनेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोन्जमको र्नदेशन प्राप्त भएपर्छ सम्बन्न्धत 
कार्ािलर् वा अर्धकारीले सो र्नदेशन अनसुारको कारबािी गनुि पनेछ ।  

६. प्रमाण लोप वा नाश िनु नठदन र कसूर गने व्र्न्ि उम्कन नपाउन े
व्र्वस्था गनेाः (१) कुनै प्रिरी कार्ािलर् वा प्रिरी कमिचारीले अनसूुची –

१ मा उन्ल्लन्ित कुनै कसूर भएको वा भई रिेको वा िनु लागेको 
जानकारी पाएमा कसूरदारलाई कसूर गनिबाट रोकने वा कसूरसँग 
सम्बन्न्धत कुनै प्रमाण लोप वा नाश िनु नठदने र कसूर गने व्र्न्ि 
भाग्न, उम्कन नपाउन े आवश्र्क र प्रभावकारी व्र्वस्था र्थान्शघ्र गनुि 
पनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम तत्कालै कारबािी नगरेमा कसूरसँग 
सम्बन्न्धत कुनै प्रमाण लोप वा नाश िनु े वा कसूर गने व्र्न्ि भाग्ने, 
उम्कने सम्भावना भएमा त्र्स्तो प्रिरी कार्ािलर् वा कमिचारीले 
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आवश्र्कता अनसुार अको प्रिरी कार्ािलर्को िेत्रमा समेत गई 
आवश्र्क कारबािी गनि सकनछे । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम अको प्रिरी कार्ािलर्को िेत्रमा गई 
कुनै कारबािी गनुि पने भएमा त्र्स्तो कार्ािलर् वा कमिचारीले त्र्सको 
जानकारी सम्बन्न्धत प्रिरी कार्ािलर् वा र्नकार् तथा आफूभन्दा मार्थल्लो 
प्रिरी कार्ािलर्लाई ठदन ुपनेछ ।  

  (४) अनसूुची–२ मा उन्ल्लन्ित कुनै कसूर भएको वा भइरिेको 
वा िनु लागेको जानकारी कसैको सूचना वा सम्बन्न्धत अर्धकारीले 
आफैले कुनै स्रोतबाट पाएमा त्र्स्तो अर्धकारीले उपदफा (१) वा (२) 
बमोन्जमको कारबािी गनुि पनेछ । 

  तर त्र्स्तो कसूरको सूचना कुनै प्रिरी कमिचारीले थािा पाएको र 
सम्बन्न्धत अनसुन्धान अर्धकारी तत्काल उपलदलध नभएमा त्र्स्तो प्रिरी 
कमिचारीले उपदफा (१) मा उन्ल्लन्ित कारबािी गरी कुनै व्र्न्ि 
पक्राउ परेको भए त्र्स्तो व्र्न्ि सवित कारबािीको वववरण अनसुन्धान 
अर्धकारी समि पिाउन ुपनेछ ।   

  (५) प्रिरी कमिचारी वा अनसुन्धान अर्धकारीले कसूरसँग 
सम्बन्न्धत कुनै प्रमाण लोप वा नाश िनु नठदन वा कसूरदारलाई पक्राउ 
गनि कुनै र्नकार्, अर्धकारी वा व्र्न्िसँग मद्दत माग्न सकनेछ र त्र्स्तो 
मद्दत मागेमा आवश्र्क मद्दत ठदन ुत्र्स्तो र्नकार्, अर्धकारी वा व्र्न्िको 
कतिव्र् िनुेछ । 

  (६) प्रिरी कमिचारीले कुनै कसूर भएको वा भइरिेको वा िनु 
लागेको छ भन्ने जानकारी वा सूचना वा सरुाक पाई सरुाक र्लन गएका 
बित वा आफ्नो उपन्स्थर्तमा कुनै कसूर भएमा त्र्स्तो कसूर गने 
व्र्न्िलाई तरुुन्त पक्राउ गनुि पनेछ । 

  (७) प्रिरी कमिचारीले कसूरसँग सम्बन्न्धत दसीको मालसामान र 
अन्र् कुनै प्रमाण वा वस्त ु फेला पारेमा त्र्स्तो प्रमाण वा वस्त ु समेत 
घटनास्थलमा उपलदलध कसूर भएको देख्न ेव्र्न्ििरु कोिी भए र्नजिरुको 
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रोिवरमा आफ्नो कदलजामा र्लई आवश्र्कता अनसुार मचुलु्का िडा गनुि 
पनेछ । 

  (८) उपदफा (७) बमोन्जम मचुलु्का िडा गने कार्ि सम्पन्न 
नभएसम्म त्र्स्तो वस्त,ु स्थान वा घटनास्थलको अवस्थालाई र्थान्स्थर्तमा 
सरुन्ित राख्न ुपनेछ । 

  (९) उपदफा (७) बमोन्जम प्राप्त भएको दसीको मालसामान र 
कसूरसँग सम्बन्न्धत प्रमाण वा वस्त ुतत्काल आफ्नो न्जम्मा वा कदलजामा 
र्लन नसवकन ेअवस्था रिेछ भने त्र्स्तो चीज वा वस्तलुाई सरुन्ित साथ 
राख्नको र्नर्मि सम्बन्न्धत प्रिरी कमिचारीले स्थानीर् ति वा अन्र् कुनै 
कार्ािलर्लाई अनरुोध गनि सकनेछ र त्र्सरी अनरुोध गररएमा सम्बन्न्धत 
ति वा कार्ािलर्ले पर्न त्र्स्तो मालसामान वा प्रमाण न्जम्मा र्लई 
त्र्सको भरपाई ठदन ुपनेछ । 

  तर कसूरसँग सम्बन्न्धत नभएको वस्त ु सम्बन्न्धत व्र्न्िलाई 
तत्काल वफताि गनुि पनेछ । 

 ७. सम्बन्न्धत प्रिरी कार्ािलर्लाई सूचना ठदन ु पनेाः (१) अनसूुची–१ मा 
उन्ल्लन्ित कुनै कसूरको सम्बन्धमा कुनै प्रिरी कार्ािलर्मा प्राप्त भएको 
सूचनाको व्र्िोराबाट वा प्रिरी कार्ािलर् आफैले त्र्स्तो कसूर अन्र् 
प्रिरी कार्ािलर्को िेत्रर्भत्र भएको वा भइरिेको वा िनु लागेको थािा 
पाएमा त्र्स्तो प्रिरी कार्ािलर्ले त्र्स्तो सूचना र्थान्शघ्र सम्बन्न्धत प्रिरी 
कार्ािलर्मा पिाइठदन ु पनेछ र आवश्र्कता अनसुार सूचना ठदन े
व्र्न्िलाई पर्न सम्बन्न्धत प्रिरी कार्ािलर्मा उपन्स्थत िनु जानकारी ठदन ु
पनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
भौगोर्लक ववकटता वा अन्र् कुनै कारणले अनसुन्धान अर्धकारी तत्काल 
उपलदलध िनु नसकन े भई कसूर गने व्र्न्ि उम्कने तथा कसूरसँग 
सम्बन्न्धत दसी, प्रमाण लोप िनु सकने भएमा त्र्स्तो िेत्रर्भत्रको 
वारदातका िकमा पर्न त्र्स्तो सूचना प्राप्त गने सम्बन्न्धत प्रिरी 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(12) 
 

कार्ािलर्का अर्धकार प्राप्त अनसुन्धान अर्धकारीले प्रारन्म्भक अनसुन्धान 
गरी सम्बन्न्धत प्रिरी कार्ािलर्मा पिाउन ुपनेछ ।  

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम प्रारन्म्भक अनसुन्धान गनुि अन्घ 
त्र्स्तो अर्धकारीले सम्बन्न्धत प्रिरी कार्ािलर् र एक ति मार्थको प्रिरी 
कार्ािलर्लाई जानकारी ठदन ुपनेछ ।  

८. अनसुन्धान गरी सबदु प्रमाण सङ्कलन गनेाः (१) अनसूुची–१ मा 
उन्ल्लन्ित कुनै कसूर भएको वा भइरिेको वा िनु लागेको जानकारी 
प्राप्त भएमा सम्बन्न्धत प्रिरी कार्ािलर्ले र्थान्शघ्र कम्तीमा प्रिरी नार्ब 
र्नरीिक दजािको प्रिरी कमिचारीलाई अनसुन्धान अर्धकारी तोकी त्र्सको 
जानकारी सम्बन्न्धत सरकारी ववकल कार्ािलर् र आफूभन्दा मार्थल्लो 
प्रिरी कार्ािलर्लाई ठदन ु पनेछ र त्र्सरी तोवकएको अनसुन्धान 
अर्धकारीले त्र्स्तो कसूरको अनसुन्धान गनुि पनेछ । 

  तर देिार्का कसूरको अनसुन्धान गनि कम्तीमा प्रिरी र्नरीिक 
दजािको अर्धकृतलाई तोकन ुपनेछाः– 

(क) अपराध संविताको भाग–२ को पररच्छेद–१, पररच्छेद–

१२, पररच्छेद–१७, पररच्छेद–१८ को दफा २१९, 

पररच्छेद–१९ को दफा २३०, २३१, २३२, २३३, 

२३५, २३८, पररच्छेद–२० को दफा २४४, पररच्छेद–

२२ को दफा २५६, २५७ र २५८ का कसूर, 

(ि) ............... 

(ग) नेपाल सरकारले कसूरको गम्भीरता िेरी नेपाल 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्र् कसूर । 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 

 मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा न्ुवकएको । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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  (२) अनसुन्धान अर्धकारीले र्स दफा बमोन्जम अनसुन्धान गदाि 
कसूर तथा कसूर भएको िाउँको र्थाथि न्चत्रण िनुे गरी र्थासम्भव र्नम्न 
र्लन्ित कुरािरु िलुाई घटनास्थल मचुलु्का तर्ार गनुि पनेछाः– 

(क) कसूर भएको र्मर्त र समर्, 

(ि) कसूर भएको िाउँको िेगाना, वववरण र रेिान्चत्र,  

(ग) त्र्स्तो िाउँको वस्तनु्स्थर्त तथा कसूर वा कसूरदारसँग 
त्र्सको सम्बन्ध,  

(घ) कसूर भएको िाउँ वा त्र्सको वरपर देन्िएको वा 
पाइएको दसी प्रमाण र कसूरसँग सम्बन्न्धत अन्र् कुनै 
उल्लेिनीर् कुरा । 

  (३) अनसुन्धान अर्धकारीले उपदफा (२) बमोन्जम घटनास्थल 
मचुलु्का तर्ार गदाि त्र्स्तो िाउँलाई अरु मार्नस प्रवेश गनि नपाउने 
गरी घेरा िाली र्थासम्भव त्र्स्ता िाउँको र त्र्स्तो िाउँमा देन्िएको वा 
पाइएको ित्केला र औलँा वा पाइलाको न्चह्न, र्नशाना वा अन्र् दसी वा 
कसूर ििर गनि मद्दत परु् र्ाउने अन्र् कुनै मित्त्वपूणि कुराको फोटो समेत 
र्लन सकनेछ । 

  (४) उपदफा (२) बमोन्जम घटनास्थल मचुलु्का तर्ार गदाि कसूर 
गने व्र्न्ि वा आरोवपत व्र्न्ि उपन्स्थत भए र्नजको औलंाको छाप 
लगार्त पविचान िलु्ने वववरण समेत र्लन ुपनेछ ।  

  (५) अनसुन्धान अर्धकारीले कसूरसँग सम्बन्न्धत कुनै दसी प्रमाण, 

सामान वा वस्त ुफेला पारेमा त्र्सलाई आफ्नो कदलजामा र्लन ुपनेछ ।  

  (६) उपदफा (५) बमोन्जम दसी प्रमाण, सामान वा वस्त ु
कदलजामा र्लने अर्धकारीले सोको भरपाई सम्बन्न्धत व्र्न्िलाई ठदन ु
पनेछ ।  

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(14) 
 

  (७) अनसूुची–२ मा उन्ल्लन्ित कसूरको अनसुन्धान गनि कानूनमा 
कुनै अर्धकारी तोवकएकोमा सोिी अर्धकारीबाट र त्र्स्तो अर्धकारी 
नतोवकएकोमा सम्बन्न्धत प्रमिु न्जल्ला अर्धकारी वा र्नजले तोकेको 
अर्धकृतस्तरको कमिचारीबाट अनसुन्धान िनुेछ ।  

  (८) उपदफा (७) बमोन्जम तोवकएको अर्धकारीले त्र्स्तो 
कसूरको अनसुन्धान गदाि उपदफा (२), (३), (४), (५) र (६) मा 
उन्ल्लन्ित कार्िववर्ध पूरा गनुि पनेछ । 

  (९) र्स पररच्छेद बमोन्जम एकै वारदातको अनसुन्धान गदाि 
त्र्स्तो वारदातबाट चल्न सकने सबै मदु्दाको एकै पटक अनसुन्धान गनुि 
पनेछ ।  

९. कसूरसँग सम्बन्न्धत व्र्न्ि पक्राउ गनि सवकनेाः (१) कसूरसँग सम्बन्न्धत 
कुनै व्र्न्ि फेला परेमा वा कसूर गदाि गदैको अवस्थामा रिेमा र्नजलाई 
प्रिरी वा अनसुन्धान अर्धकारीले पक्राउ गनि सकनेछ ।  

  (२) कुनै व्र्न्िलाई कसूरको अनसुन्धानको र्सलर्सलामा र्स 
पररच्छेद बमोन्जम तत्कालै पक्राउ गनुि पने भएमा त्र्सको कारण िलुाई 
सम्भव भएसम्म पक्राउ गनुि पने व्र्न्िको पविचान िलु्ने वववरण सवित 
पक्राउ पूजी जारी गने अनमुर्तको लार्ग मदु्दा िेने अर्धकारी समि 
र्नवेदन ठदन ुपनेछ ।  

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम र्नवेदन परेमा र पक्राउ गनुि पने 
कारण मनार्सब देन्िएमा मदु्दा िेने अर्धकारीले सोिी र्नवेदनमा पक्राउ 
पूजी जारी गने अनमुर्त ठदन सकनेछ ।  

  (४) पक्राउ पूजीको ढाँचा अनसूुची–८ मा उल्लेि भए बमोन्जम 
िनुेछ ।  

  (५) उपदफा (३) बमोन्जमको आदेश पक्राउ गनुि पने व्र्न्ि 
पक्राउ नपरेसम्म साविजर्नक गररने छैन ।  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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  (६) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न कसूर 
गने व्र्न्ि तत्काल पक्राउ नभएमा त्र्स्तो व्र्न्ि भाग्ने उम्कने वा 
र्नजले प्रमाण, दसी वा सबदु नष्ट गने मनार्सब कारण भएमा त्र्स्तो 
व्र्न्िलाई अनसूुची–९ बमोन्जमको ढाँचामा तत्कालै जरुरी पक्राउ पूजी 
जारी गरी पक्राउ गरी स्वीकृर्तको लार्ग पक्राउ परेको व्र्न्ि सवित मदु्दा 
िेने अर्धकारी समि पेश गनुि पनेछ ।   

  (७) उपदफा (६) बमोन्जम जरुरी पक्राउ पूजी जारी गरी कुनै 
व्र्न्ि पक्राउ भएकोमा मदु्दा िेने अर्धकारीबाट स्वीकृर्त प्राप्त नगरी 
त्र्स्तो कसूरसँग सम्बन्न्धत अन्र् अनसुन्धान सम्बन्धी कारबािी गनि 
सवकने छैन ।  

  तर कसूरसँग सम्बन्न्धत सबूद प्रमाण नष्ट िनुे, िराउन े वा 
नार्सने सम्भावना भएमा पक्राउ गररएको व्र्न्िको शरीर, र्नजले प्रर्ोग 
गरेको न्चजवस्त,ु सवारी साधन, र्नज रिेबसेको घर वा स्थानको तत्काल 
िानतलासी र्लन सवकनेछ । त्र्सरी िानतलासी र्लएकोमा त्र्सको 
वववरण, िानतलासी पूजी तथा बरामदी मचुलु्का समेत संलग्न रािी मदु्दा 
िेने अर्धकारी समि पेश गनुि पनेछ । 

  (८) कुनै कसूर भएको बित तत्काल प्रिरी उपलदलध नभएमा 
कसूर गदािका बित उपन्स्थत भएको वा कसूर भएको देख्न े व्र्न्िले 
त्र्स्तो कसूर गने व्र्न्िलाई भाग्न वा उम्कन नठदई र्नजलाई नन्जकको 
प्रिरी कार्ािलर्मा बुु ाउन सकनेछ ।  

  (९) उपदफा (१) वा (६) बमोन्जम कुनै व्र्न्िलाई पक्राउ गनुि 
पदाि र्नजलाई पक्राउ गनुिअन्घ पक्राउ गनुि पने कारण िलुाई सम्ुाई 
बुु ाई आत्मसमपिण गने आदेश ठदन ुपनेछ ।  

  (१०) उपदफा (९) बमोन्जम सम्ुाउँदा, बुु ाउँदा वा आदेश ठदँदा 
पर्न कुनै व्र्न्िले आत्मसमपिण नगरी पक्राउबाट बच्न े वा भाग्ने वा 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 

  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(16) 
 

उम्कने प्रर्त्न गरेमा वा बल प्रर्ोग गरी वा नगरी कुनै वकर्समले जोर 
जलुमु गरेमा वा गनि प्रर्त्न गरेमा र्नजलाई पक्राउ गनि प्रिरी कमिचारीले 
आवश्र्क बल प्रर्ोग गनि सकनेछ । 

  (११) र्स दफा बमोन्जम कुनै मविलालाई पक्राउ गनुि परेमा 
र्थासम्भव मविला प्रिरीद्वारा पक्रन लगाउन ुपनेछ ।  

  तर पक्राउ गनुि पने अवस्थामा तत्काल मविला प्रिरी उपलदलध 
नभएमा र्नजको इज्जत वा प्रर्तष्ठामा आचँ नआउने गरी मविलाको 
शारीररक संवेदनन्शलताको सम्मान गदै परुुष प्रिरी कमिचारीले पक्राउ 
गनि बाधा पने छैन । 

  (१२) र्स दफा बमोन्जम पवक्रएको व्र्न्िको िानतलासी वा 
शरीर तलासी र्लन सवकनेछ ।  

  (१३) र्स दफा बमोन्जम पक्राउ गनुि पने व्र्न्ि कुनै घर वा 
िाउँमा बसेको छ भन्ने शङ्का गनुि पने मनार्सब कारण भएमा त्र्स्तो घर 
वा िाउँको िानतलासी र्लई पक्राउ गनि सवकनेछ ।   

  (१४) उपदफा (१३) बमोन्जम िानतलासी र्लँदा कुनै व्र्न्ि 
पक्राउ परेमा सो व्र्न्िको शरीरको तलासी पर्न र्लन सवकनेछ ।  

  (१५) उपदफा (१२) वा (१३) बमोन्जम तलासी र्लँदा फेला 
परेका प्रमाण सम्बन्धी र्लित वा दसी प्रमाण वा अन्र् कुनै वस्त ुत्र्स्तो 
व्र्न्िलाई पक्राउ गने व्र्न्ि वा अनसुन्धान अर्धकारीले आफ्नो 
कदलजामा र्लई त्र्सको भरपाई ठदन ुपनेछ । 

  (१६) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए 
तापर्न अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ अन्तगितका कुनै कसूर कुनै व्र्न्िले 
कुनै प्रिरी कमिचारी वा अर्धकारीको उपन्स्थर्तमा वा कुनै सरकारी 
कार्ािलर्मा गरेमा त्र्स्तो व्र्न्िलाई सम्बन्न्धत प्रिरी कमिचारी, अर्धकारी 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(17) 
 

वा कार्ािलर् प्रमिुले भाग्न उम्कन नठदई र्नजलाई पक्राउ गरी 
सम्बन्न्धत प्रिरी कार्ािलर् वा अनसुन्धान अर्धकारी समि बुु ाउन ुपनेछ । 

  (१७) उपदफा (८) र (१६) बमोन्जम पक्राउ गरी ल्र्ाएको 
व्र्न्िलाई सम्बन्न्धत प्रिरी वा अनसुन्धान अर्धकारीले जरुरी पक्राउ 
पूजी ठदई उपदफा (६) बमोन्जम स्वीकृर्तको लार्ग मदु्दा िेने अर्धकारी 
समि पेश गनुि पनेछ । 

१०. प्रारन्म्भक अनसुन्धान प्रर्तवेदन पिाउनेाः (१) अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ 
मा उन्ल्लन्ित कुनै कसूरको जािेरी दरिास्त वा सूचना दफा ४ बमोन्जम 
दताि िनुासाथ त्र्स्तो कसूरको अनसुन्धान गनि तोवकएका प्रिरी कमिचारी 
वा अनसुन्धान अर्धकारीले तरुुन्त प्रारन्म्भक अनसुन्धान गनुि पनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम प्रारन्म्भक अनसुन्धान शरुु गरेपर्छ 
त्र्स्तो प्रिरी कमिचारी वा अनसुन्धान अर्धकारीले सोको प्रर्तवेदन न्जल्ला 
सरकारी ववकल कार्ािलर्मा तीन ठदनर्भत्र पिाउन ुपनेछ ।  

 स्पष्टीकरणाः र्स पररच्छेदको प्रर्ोजनको लार्ग “प्रारन्म्भक अनसुन्धान” 

भन्नाले घटनास्थल वववरण, कसूर भएको स्थानको वस्तनु्स्थर्त मचुलु्का, 
िानतलासी वा बरामदी मचुलु्का वा ज्र्ान मरेको कसूर भए लास जाँच 
मचुलु्का तथा अन्र् कसूर भए त्र्स्तो कसूरको प्रकृर्त अनसुार तर्ार गनुि 
पने प्रर्तवेदन, मचुलु्का वा अन्र् आवश्र्क वववरणलाई सम्ुन ुपछि ।  

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम प्रारन्म्भक प्रर्तवेदन प्राप्त भएपर्छ 
सरकारी ववकलले त्र्सको अध्र्र्न गरी कसूरसँग सम्बन्न्धत कुनै 
ववषर्मा थप अनसुन्धान गनि अनसुन्धान अर्धकारीलाई आवश्र्क र्नदेशन 
ठदन ुपने देन्िएमा त्र्सको कारण िलुाई आवश्र्क र्नदेशन ठदन सकनेछ ।  

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम ठदएको र्नदेशनको पालना गनुि 
सम्बन्न्धत अनसुन्धान अर्धकारीको कतिव्र् िनुेछ ।  

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(18) 
 

११. भ्रमपूणि, ुटु्टा वा काल्पर्नक सूचनालाई तामेलीमा राख्न सवकनेाः (१) 
अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ मा उन्ल्लन्ित कुनै कसूरको सम्बन्धमा प्राप्त 
जािेरी दरिास्त वा सूचनाका सम्बन्धमा सम्बन्न्धत व्र्न्ि वा जािेरवाला 
समेतलाई बझु्दा त्र्स्तो दरिास्त वा सूचना भ्रमपूणि, ुटु्टा वा काल्पर्नक 
भई अनसुन्धान गनि आवश्र्क नभएमा वा र्नरथिक देन्िएमा सम्बन्न्धत 
प्रिरी कार्ािलर् वा सम्बन्न्धत अनसुन्धान अर्धकारीले सोिी कुरा 
िलुाई सामान्र्तर्ा तीन ठदनर्भत्र सम्बन्न्धत सरकारी ववकल कार्ािलर्मा 
प्रर्तवेदन पिाउन ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम प्रर्तवेदन प्राप्त भएपर्छ सम्बन्न्धत 
सरकारी ववकल कार्ािलर्ले त्र्स्तो कसूरको सम्बन्धमा तत्काल 
अनसुन्धान गनि मनार्सब आधार नदेन्िएमा त्र्सको कारण िलुाई थप 
प्रमाण प्राप्त िनु आएका बित अनसुन्धान गनि सवकने गरी तत्काल 
तामेलीमा राख्न ेवा वारदातको प्रकृर्त अध्र्र्न गदाि तत्काल अनसुन्धान 
गनि उपर्िु िनु े देिेमा कारण िलुाई थप अनसुन्धान गनि अनसुन्धान 
अर्धकारीलाई र्नदेशन ठदन सकनेछ ।  

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम सरकारी ववकल कार्ािलर्ले 
अनसुन्धान गनि र्नदेशन ठदएमा सम्बन्न्धत अनसुन्धान अर्धकारीले त्र्स्तो 
कसूरका सम्बन्धमा अनसुन्धान गनुि पनेछ ।  

१२. अनसुन्धान गनि ववशेष टोली गिन गनि सवकनेाः (१) र्स पररच्छेदमा 
अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न र्स ऐनको अनसूुची–१ वा 
अनसूुची–२ मा उन्ल्लन्ित कुनै कसूरको सम्बन्धमा कसूरको गम्भीरता 
िेरी सम्बन्न्धत अनसुन्धान अर्धकारीबाट मात्र अनसुन्धान िनु नसकने भई 
छुटै्ट अनसुन्धान टोली गिन गनि उपर्िु िनुे कुरा अनसुन्धान 
अर्धकारीको तालकुवाला अर्धकारी वा प्रिरी मिार्नरीिकलाई लागेमा 
र्नजले आफू मातितका कमिचारीिरु संलग्न रिने गरी अनसुन्धान टोली 
गिन गनि सकनेछ । 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न आफू 
मातितका कमिचारी बािेकका अन्र् व्र्न्ि समेत संलग्न रिेको 
अनसुन्धान टोली गिन गनुि परेमा त्र्स्तो अनसुन्धान अर्धकारीको 
तालकुवाला अर्धकारी वा प्रिरी मिार्नरीिकले त्र्स सम्बन्धमा 
मिान्र्ार्ार्धविाको परामशि र्लई ववशेषज्ञ समेत रिेको अनसुन्धान टोली 
गिन गरी अनसुन्धान गराउन सकनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) वा (२) बमोन्जम अनसुन्धान टोली गिन 
भएमा त्र्स्तो टोलीले र्स पररच्छेद बमोन्जम अनसुन्धान अर्धकारीलाई 
भएको अर्धकार प्रर्ोग गरी अनसुन्धान गनेछ ।  

  (४) उपदफा (१) वा (२) बमोन्जम अनसुन्धान टोली गिन 
भएकोमा सम्बन्न्धत अनसुन्धान अर्धकारीले गरेको अनसुन्धान सम्बन्धी 
वववरण त्र्स्तो टोलीलाई िस्तान्तरण गनुि पनेछ । 

  (५) उपदफा (१) वा (२) बमोन्जम गिन भएको अनसुन्धान 
टोलीले अनसुन्धान गरी आफ्नो प्रर्तवेदन सम्बन्न्धत सरकारी ववकल समि 
पेश गरी त्र्सको जानकारी सम्बन्न्धत प्रिरी कार्ािलर् वा अनसुन्धान 
गनि अर्धकार प्राप्त कार्ािलर् वा अर्धकारीलाई समेत ठदन ुपनेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोन्जम प्रर्तवेदन प्राप्त भएपर्छ सरकारी 
ववकलले कसूरसँग सम्बन्न्धत कुनै ववषर्मा थप अनसुन्धान गनि 
आवश्र्क र्नदेशन ठदनपुने देन्िएमा सोको कारण िलुाई अनसुन्धान 
टोलीलाई आवश्र्क र्नदेशन ठदन सकनेछ ।  

  (७) उपदफा (६) बमोन्जम सरकारी ववकलले ठदएको र्नदेशन 
पालना गनुि सम्बन्न्धत अनसुन्धान टोलीको कतिव्र् िनुेछ ।  

१३. विरासतमा राख्नाेः (१) र्स पररच्छेद बमोन्जम पक्राउ भएको व्र्न्िलाई 
विरासतमा राख्न ुपनेछ ।  

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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  (२) उपदफा (१) बमोन्जम विरासतमा रातदा त्र्स्तो व्र्न्िलाई 
पक्राउ गररएको िाउँ उल्लेि गरी विरासतमा राख्नपुने कारण सवितको 
अनसूुची–१० बमोन्जमको ढाँचामा थनुवुा पूजी ठदएर मात्र विरासतमा राख्न ु
पनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम कुनै व्र्न्िलाई विरासतमा 
रान्िएकोमा र्नजको नाम, थर, उमेर, टोल सवितको िेगाना, बाब,ु आमाको 
नाम, र्नजको नागररकताको प्रमाणपत्र वा र्नजको पविचान िलु्ने अन्र् 
पररचर्पत्र भए त्र्स्तो प्रमाणपत्र वा पररचर्पत्र र नभए सवारी चालक 
इजाजतपत्र, रािदानी, र्नजको टेर्लफोन भए टेर्लफोन नम्बर लगार्त 
र्नजको वास्तववक पररचर् िलु्ने र्स्तै कागजातको प्रर्तर्लवप समेत र्लई 
र्नजको अर्भलेि तर्ार गनुि पनेछ ।  

  (४) उपदफा (३) को प्रर्ोजनको लार्ग अनसुन्धान अर्धकारीले 
आवश्र्कता अनसुार र्नजको तस्वीर र दवैु िातको ित्केला सवितको 
औिँा छाप समेत र्लन सकनेछ ।  

  (५) उपदफा (३) बमोन्जम अर्भलेि तर्ार भएपर्छ सम्बन्न्धत 
प्रिरी कार्ािलर् वा अनसुन्धान अर्धकारीले त्र्स्तो अर्भलेिको आधारमा 
विरासतमा रिेको व्र्न्िले जानकारी ठदन अनरुोध गरेको व्र्न्िलाई र्नज 
विरासतमा रिेको जानकारी ठदन ुपनेछ ।  

  (६) र्स दफा बमोन्जम पक्राउ गररएको व्र्न्िले कानून 
व्र्वसार्ीसँग सल्लाि र्लन चािेमा अनसुन्धान अर्धकारीले र्नजलाई 
त्र्स्तो कानून व्र्वसार्ीसँग सल्लाि र्लन ठदन ुपनेछ । 

१४. अनसुन्धानको लार्ग विरासतमा राख्न सवकने अवर्ध र तत्सम्बन्धी 
कार्िववर्धाः (१) कुनै व्र्न्िलाई कसूरको अनसुन्धानको लार्ग र्स 
पररच्छेद बमोन्जम पक्राउ गरेपर्छ चौबीस घण्टार्भत्र जर्तसकदो चाँडो 
मदु्दा िेने अर्धकारी समि उपन्स्थत गराउन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) ववपरीत िनुे गरी कसैलाई विरासतमा राख्न 
सवकने छैन ।  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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  (३) कुनै व्र्न्िलाई उपदफा (१) मा लेन्िएको म्र्ादभन्दा बढी 
विरासतमा राख्न ुपरेमा अनसुन्धान अर्धकारीले त्र्सको आधार र कारण 
िलुाई सरकारी ववकल कार्ािलर् माफि त मदु्दा िेने अर्धकारी समि 
अनमुर्तको लार्ग र्नवेदन ठदन ुपनेछ । 

 स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लार्ग चौबीस घण्टाको अवर्धर्भत्र 
पक्राउ परेको व्र्न्िलाई मदु्दा िेने अर्धकारी समि उपन्स्थत गराउनको 
लार्ग पक्राउ गररएको िाउँबाट प्रिरी कार्ािलर् वा अनसुन्धान गनि 
अर्धकार प्राप्त कार्ािलर्मा ल्र्ाउन वा प्रिरी कार्ािलर् वा अनसुन्धान 
गनि अर्धकार प्राप्त कार्ािलर्बाट अदालतमा परु् र्ाउन बाटोमा लाग्ने 
अवर्धलाई गणना गररने छैन ।  

  (४) अनसुन्धान अर्धकारीले मदु्दा िेने अर्धकारी समि उपदफा 
(३) बमोन्जम र्नवेदन ठदँदा विरासतमा रिेको व्र्न्ि उपर लागेको 
अर्भर्ोग, त्र्सको आधार, र्नजलाई विरासतमा रािी अनसुन्धान गनुि पने 
कारण र र्नजको बर्ान भइसकेको भए बर्ान कागज अनसुारको व्र्िोरा 
स्पष्ट रूपमा उल्लेि गनुि पनेछ । 

  (५) उपदफा (३) बमोन्जम विरासतमा राख्न े अनमुर्तको लार्ग 
उपन्स्थत गराइएको व्र्न्िले चािेमा आफ्नो शारीररक जाँच गरी पाउनका 
लार्ग मदु्दा िेने अर्धकारी समि र्नवेदन ठदन सकनेछ । 

  (६) अनसुन्धान अर्धकारीले कुनै व्र्न्िलाई उपदफा (३) 
बमोन्जम विरासतमा राख्न े अनमुर्त माग गरेकोमा मदु्दा िेने अर्धकारीले 
सम्बन्न्धत कागजातिरु िेरी अनसुन्धान सन्तोषजनक रूपमा भएको वा 
नभएको ववचार गरी, आवश्र्क देन्िए सम्बन्न्धत कानून व्र्वसार्ीको 
बिस समेत सनुी अनसुन्धानको लार्ग विरासतमा रािी राख्न आवश्र्क 
भएको देन्िएमा एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा पच्चीस ठदनसम्म 
विरासतमा राख्न ेआदेश ठदन सकनेछ । 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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  (७) उपदफा (६) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
अनसूुची–१ अन्तगितको कसूरमध्रे् राष्ट्रपर्त उपरको आक्रमण, जासूसी, 
सैर्नक भड्काउने, नेपाल राज्र् ववरुद्ध र्दु्ध गने वा नेपालसँग र्दु्धमा 
संलग्न राज्र्का सेनालाई सिर्ोग गने वा ववस्फोटक पदाथि, अपिरण र 
शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरको अनसुन्धान उपदफा (६) बमोन्जम 
ठदएको समर्ावर्धर्भत्र पूरा िनु नसकने भन्ने कारण सवितको प्रर्तवेदन 
अनसुन्धान गने अर्धकारी तथा सरकारी ववकल दवैुले संर्िु रुपमा 
मदु्दा िेने अर्धकारी समि पेश गनि सकनेछन ्। 

  (८) उपदफा (७) बमोन्जमको प्रर्तवेदन पेश िनु आएमा 
अनसुन्धानको न्स्थर्त िेरी मदु्दा िेने अर्धकारीले एकै पटक वा पटकपटक 
गरी बढीमा थप पन्र ठदनसम्म विरासतमा राख्न ेआदेश ठदन सकनेछ । 

  तर कुनै पर्न अर्भर्ोग लागेको व्र्न्िलाई त्र्स्तो अर्भर्ोग ििर 
भएमा र्नजलाई िनु सकने कैदको अवर्धभन्दा बढी विरासतमा राख्न 
सवकने छैन ।  

  (९) उपदफा (६) वा (८) बमोन्जम मदु्दा िेने अर्धकारीले 
विरासतमा राख्न ेआदेश ठदँदा कारण सवितको पचाि िडा गनुि पनेछ ।  

  (१०) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
सात मविनाभन्दा बढी अवर्धको गभिवती मविला, बालबार्लका र पचििर 
वषि नाघेको व्र्न्िलाई कसूरको प्रकृर्त िेरी अनसुन्धान अर्धकारीले 
थनुामा नरािी अनसुन्धान गनि मनार्सब देिेमा सोको कारण िलुाई पचाि 
िडा गरी ताररिमा रािी अनसुन्धान गनि सकनेछ ।  

१५. विरासतमा रिेको व्र्न्िलाई अनसुन्धान अर्धकारीले छाड्न सकनेाः (१) 
र्स ऐन बमोन्जम अनसुन्धानको र्सलर्सलामा विरासतमा रिेको कुनै 
व्र्न्िलाई विरासतमा रान्िरिन ु आवश्र्क वा उपर्िु नदेन्िएमा 
अनसुन्धान अर्धकारीले सरकारी ववकलको सिमर्त र्लई वा तत्काल 
त्र्स्तो सिमर्त र्लन सवकने अवस्था नभएमा कारण सवितको पचाि िडा 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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गरी त्र्स्तो व्र्न्िबाट धरौट वा जमानत र्लई वा र्नजलाई कुनै माथवर 
व्र्न्िको न्जम्मामा िान्जर जमानीमा छाड्न वा ताररिमा राख्न सकनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम धरौट वा जमानीमा छाड्दा वा 
ताररिमा रातदा त्र्सरी छोर्डएको वा ताररिमा रान्िएको व्र्न्ि उपर 
मदु्दा चलाउन े भएमा त्र्स्तो अवस्थामा र्नज उपन्स्थत िनुे गरी र्नजको 
कागज गराउन ुपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम िान्जर जमानी ठदने व्र्न्िले िान्जर 
जमानीमा छोर्डएको व्र्न्िलाई अनसुन्धान अर्धकारी वा सरकारी ववकल 
कार्ािलर्ले तोकेको समर्मा उपन्स्थत गराउन ुपनेछ ।  

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम तोकेको समर्मा त्र्स्तो मार्नस 
उपन्स्थत नगराएमा िान्जर जमानी ठदने व्र्न्िलाई अनसुन्धान गने 
अर्धकारीले पचास िजार रूपैर्ाँसम्म जररबाना गनि सकनेछ ।  

  (५) उपदफा (१) बमोन्जम ताररिमा रािी अनसुन्धान गरेकोमा 
अनसुन्धान अर्धकारीले त्र्सको जानकारी सरकारी ववकल र मार्थल्लो 
प्रिरी कार्ािलर्लाई ठदन ुपनेछ ।     

१६. बर्ान र्लने र सोधपछु गनेाः (१) अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ अन्तगितका 
कसूरको सम्बन्धमा अनसुन्धान अर्धकारीले सरकारी ववकल समि 
अर्भर्िुको बर्ान र्लनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम बर्ान र्लँदा कसूरको सम्बन्धमा 
िलुाउन ुपने आवश्र्क कुरा सोध्ने अर्धकार सरकारी ववकललाई िनुेछ । 

  (३) अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ अन्तगितका कुनै कसूरको 
सम्बन्धमा कुनै मित्त्वपूणि कुरा थािा छ भन्ने ववश्वास गनुि पने मनार्सब 
कारण भएको व्र्न्िसँग अनसुन्धान अर्धकारीले आवश्र्क सोधपछु गनि 
सकनेछ । 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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  तर बालबार्लका वा शारीररक रूपमा असमथि भएको व्र्न्िसँग 
सोधपछु गनुि परेमा र्नज रिे बसेकै िाउँमा नै गई सोधपछु गनि सवकनेछ । 

 स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लार्ग “शारीररक रूपमा असमथि” 

भन्नाले विँडडलु गनि नसकने, दृवष्टवविीन, वदृ्ध अवस्था जस्ता शारीररक 
रूपमा असमथि व्र्न्िलाई सम्ुन ुपछि । 

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम सोधपछु गरेकोमा अनसुन्धान 
अर्धकारीले त्र्सरी सोधपछु गरेको कुरा अनसूुची–११ बमोन्जमको 
ढाँचामा लेिबद्ध गरी सम्बन्न्धत र्मर्सलमा राख्न ुपनेछ । 

  (५) र्स दफा बमोन्जम बालबार्लका वा शारीररक रूपमा असमथि 
व्र्न्िबाट कुनै कागज गराउन ुपने भएमा र्नजको संरिक वा उपलदलध 
अन्र् व्र्न्िको रोिवरमा गराउन ुपनेछ ।  

  (६) र्स दफा बमोन्जम बर्ान वा सोधपछु गनुि पने कुनै व्र्न्ि 
शारीररक अस्वस्थताको कारणले अनसुन्धान अर्धकारी समि उपन्स्थत 
िनु नसकने भएमा वा त्र्स्तो व्र्न्िको सरुिाको कारणले र्नजलाई 
त्र्स्तो अर्धकारी समि उपन्स्थत गराउन उपर्िु नदेन्िएमा अनसुन्धान 
अर्धकारीले श्रव्र्–दृष्र् संवाद (र्भर्डर्ो कन्फरेन्स) को माध्र्मबाट 
त्र्स्तो व्र्न्िसँग बर्ान र्लन वा सोधपछु गनि सकनेछ ।  

  (७) उपदफा (६) बमोन्जम बर्ान र्लएको वा सोधपछु गरेकोमा 
अनसुन्धान अर्धकारीले सोको अर्भलेि राख्न ेव्र्वस्था गनुि पनेछ ।  

१७. सोर्धएको प्रश्नको जवाफ ठदन ुपनेाः अनसुन्धान अर्धकारीले र्स पररच्छेद 
बमोन्जम कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनसुन्धान गदाि सोधेको प्रश्नको जाने 
सम्मको जवाफ ठदई सम्बन्न्धत व्र्न्िले अनसुन्धानमा सिर्ोग गनुि पनेछ ।  

  तर आफू उपर कुनै कसूरको अर्भर्ोग लाग्न सकने वकर्समको 
जवाफ ठदन कुनै व्र्न्िलाई कर लाग्ने छैन । 

१८. िानतलासी गनि सवकनेाः (१) अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ अन्तगितको कुनै 
कसूरको अनसुन्धान गदाि त्र्स्तो कसूरसँग सम्बन्न्धत कुनै र्लित, दसी 
प्रमाण, अर्भर्िु वा अन्र् कुनै व्र्न्ि कुनै िाउँमा छ भन्ने कुरा शङ्का गनुि 
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पने मनार्सब कारण भएमा अनसुन्धान अर्धकारीले त्र्स्तो व्र्न्ि वा 
िाउँको िानतलासी र्लन र त्र्स्तो र्लित वा दसी प्रमाण बरामद गनि 
सकनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम िानतलासी र्लनअुन्घ िानतलासी गने 
घरमा तत्काल बसोवास गरररिेको व्र्न्िलाई िानतलासी र्लन ु पनािको 
कारण सवितको र्लन्ित सूचना अनसूुची–१२ बमोन्जमको ढाँचामा ठदन ु
पनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम िानतलासी र्लँदा अनसूुची–१३ 
बमोन्जमको ढाँचामा मचुलु्का िडा गरी िानतलासी र्लन ुपनेछ ।  

  (४) उपदफा (१) बमोन्जम िानतलासी गनि त्र्स्तो िाउँमा प्रवेश 
गनुिअन्घ अनसुन्धान अर्धकारीले सम्बन्न्धत घरधनी वा व्र्न्िलाई आफ्नो 
समेत तलासी ठदन ुपनेछ ।   

  (५) उपदफा (१) बमोन्जम िानतलासी गदाि मविला मात्र रिने 
वा बस्ने गरेको घर कोिाको िानतलासी र्लन ु परेमा सम्भव भएसम्म 
अन्र् मविलालाई समेत साथमा र्लई घरर्भत्र प्रवेश गरी िानतलासी र्लन ु
पनेछ । 

  तर कुनै मविलाको शरीरको तलासी र्लन ुपदाि मविला प्रिरी वा 
त्र्स्तो मविला प्रिरी तत्काल उपलदलध नभएमा अन्र् कुनै मविलाद्वारा 
तलासी र्लन लगाउन सवकनेछ । 

  (६) िानतलासी र्लँदा प्राप्त भएको कसूरसँग सम्बन्न्धत वस्तकुो 
वववरण, त्र्स्ता वस्त ु पाइएको िाउँ र अवस्था िलुाई िानतलासी र्लने 
कमिचारीले दईु प्रर्त मचुलु्का तर्ार गरी एक प्रर्त सम्बन्न्धत व्र्न्िलाई 
ठदई एक प्रर्त र्मर्सलमा सामेल राख्न ुपनेछ । 

  (७) िानतलासी र्लन ु पने व्र्न्ि वा िाउँ अन्र् प्रिरी 
कार्ािलर्को िेत्रर्भत्र पने भएमा अनसुन्धान अर्धकारीले त्र्स्तो प्रिरी 
कार्ािलर् समि त्र्स्तो व्र्न्ि वा िाउँको िानतलासी र्लन र्लन्ित 
अनरुोध गनि सकनेछ ।  
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  (८) उपदफा (७) बमोन्जम अनरुोध भएकोमा त्र्स्तो प्रिरी 
कार्ािलर्को कम्तीमा प्रिरी नार्ब र्नरीिकले त्र्स्तो व्र्न्ि वा िाउँको 
िानतलासी र्लई उपदफा (३) बमोन्जमको मचुलु्का तर्ार गरी त्र्सरी 
अनरुोध गने अर्धकारी समि पिाउन ुपनेछ ।  

  (९) उपदफा (७) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न त्र्स्तो 
प्रिरी कार्ािलर्मा र्लन्ित अनरुोध गदाि कुनै प्रमाण लोप वा नाश िनुे 
सम्भावना छ भन्ने लागेमा अनसुन्धान अर्धकारी आफै िानतलासी र्लन ु
पने व्र्न्ि भएको िाउँ वा स्थानमा गई र्स दफा बमोन्जम िानतलासी 
र्लन सकनेछ र त्र्सको सूचना सम्बन्न्धत कार्ािलर् वा प्रिरी 
कार्ािलर्लाई ठदन ुपनेछ । 

  (१०) र्स दफा बमोन्जम िानतलासी र्लन े अर्धकारीले 
िानतलासीबाट प्राप्त कसूरसँग सम्बन्न्धत कुनै वस्त ु आफ्नो साथमा 
लैजान चािेमा सम्बन्न्धत व्र्न्िलाई त्र्सको भरपाई ठदएर मात्र लैजान ु
पनेछ । 

  (११) कुनै िाउँको तत्काल िानतलासी नर्लएमा कसूरसँग 
सम्बन्न्धत दसी प्रमाण लोप वा नाश िनु सकने वा शङ्कास्पद व्र्न्ि भाग्न 
वा उम्कन सकने ववश्वास गनुि पने मनार्सब कारण भएकोमा बािेक 
कसैको घरको तलासी र्लन ु परेमा सूर्ोदर्देन्ि सूर्ािस्त िनुअुन्घसम्मको 
समर्र्भत्र र्लन ुपनेछ । 

  (१२) र्स दफा बमोन्जम िानतलासी र्लने अर्धकारी िानतलासी 
र्लन कुनै घर वा कुनै िाउँमा प्रवेश गदाि सो घर वा िाउँको स्वार्मत्व 
भएको वा त्र्स्तो घर वा िाउँको िेरववचार गने न्जम्मा र्लएको वा 
तत्काल बसोवास गरररिेको व्र्न्िले र्नजलाई त्र्स्तो घर वा िाउँमा 
प्रवेश गनि ठदन ु पनेछ र त्र्सरी प्रवेश गनि नठदएमा िानतलासी र्लन े
अर्धकारीले सो घर वा िाउँको झ्र्ाल, ढोका, छाना, र्भिा इत्र्ाठदमध्रे् 
प्रवेश गनि आवश्र्क िनुेसम्म भत्काई वा फुटाई वा ताल्चा लगाएकोमा 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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ताल्चा समेत फोडी सकेसम्म कम िार्न, नोकसानी िनुे गरी र्भत्र प्रवेश 
गनि सकनेछ । 

  (१३) कुनै घर वा िाउँको र्स दफा बमोन्जम िानतलासी 
र्लइसकेपर्छ िानतलासी र्लन र्भत्र गएको व्र्न्ि बाविर र्नस्कन िोज्दा 
कुनै कारणवश साधारण रूपमा बाविर र्नस्कन नसकेमा र्नजले त्र्स्तो 
घर वा िाउँको झ्र्ाल, ढोका, छाना, र्भिा इत्र्ाठदमध्रे् बाविर र्नस्कन 
आवश्र्क पने कुनै िाउँ सकेसम्म कम िार्न, नोकसानी िनुे गरी भत्काई 
वा फुटाई बाविर र्नस्कन सकनछे ।  

  (१४) िानतलासी गने अर्धकारी र िानतलासीको काममा 
र्नजलाई मद्दत गनि िवटएका अन्र् कमिचारी तथा दफा १६ को उपदफा    
(५) बमोन्जम रोिवरमा रिेका व्र्न्ििरुले आफूले लगाएको लगुा र 
िानतलासीको काममा उपर्ोग गररने वस्त ुबािेक अरु कुनै वस्त ुसाथमा 
राख्न पाइने छैन र सम्बन्न्धत व्र्न्िले चािेमा िानतलासीको काम शरुु 
िनुभुन्दा पविले नै त्र्स्तो कुनै अर्धकारी, कमिचारी वा रोिबरमा रिने 
व्र्न्िको शरीरको तलासी र्लन सकनेछ । 

  (१५) र्स दफा बमोन्जम कुनै व्र्न्ि, घर वा िाउँको िानतलासी 
र्लन पाउने अर्धकारीले िानतलासी र्लनअुन्घ सम्बन्न्धत घर धनी, िाउँ 
धनी वा व्र्न्िलाई र्नज िानतलासी र्लन पाउने अर्धकार प्राप्त अर्धकारी 
भएको पररचर् पत्र देिाउन ुपनेछ । 

१९. मचुलु्का िडा गदाि रोिवरमा राख्न ु पने: (१) कुनै कसूर भएकोमा 
अनसुन्धान अर्धकारीले त्र्स्तो कसूरको वारदातको वास्तववक र र्थाथि 
तथ्र् न्चत्रण िनुे गरी घटनास्थल मचुलु्का तर्ार गदाि दफा ८ को 
उपदफा (२), (३) र (४) बमोन्जम गनुि पनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम घटनास्थल मचुलु्का तर्ार गदाि वा 
कुनै व्र्न्ि वा वस्त ु वा िाउँको िानतलासी र्लँदा वा ज्र्ान मरेको 
कसूर भएकोमा लाश जाँच गदाि वा अन्र् कुनै कसूर भएकोमा त्र्स्तो 
कसूरको प्रकृर्त अनसुार आवश्र्क मचुलु्का िडा गदाि त्र्स्तो िाउँमा 
तत्काल उपलदलध कम्तीमा दईु जना स्थानीर् व्र्न्ि र स्थानीर् तिका 
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एक जना सदस्र् वा त्र्स्तो सदस्र् उपलदलध नभए कुनै सरकारी 
कार्ािलर्को एक जना कमिचारी भए र्नजलाई र फेला परेसम्मका 
अर्भर्िु र कसूरको सूचना ठदने व्र्न्िलाई समेत रोिवरमा राख्न ुपनेछ ।  

  तर अर्भर्िु वा कसूरको सूचना ठदने व्र्न्ि रोिवरमा नरािेको 
कारणले मात्र त्र्स्तो घटनास्थल मचुलु्का वेररतको भएको मार्नने छैन ।  

  (३) कुनै व्र्न्िको स्वार्मत्व वा न्जम्मामा रिेको कुनै िाउँको 
िानतलासी र्लँदा उपलदलध भएसम्म त्र्स्तो व्र्न्िलाई समेत रोिवरमा 
राख्न ुपनेछ । 

२०. लाश जाँच गनुि पनेाः (१) कुनै व्र्न्ि कसैको कतिव्र्बाट वा कुनै 
दघुिटना भई वा आत्मित्र्ा गरी वा अस्वभाववक रूपमा वा अन्र् कुनै 
शङ्कास्पद न्स्थर्तमा मरेको जानकारी प्राप्त भएमा अनसुन्धान अर्धकारीले 
तरुुन्त लाश रिेको िाउँमा गई लाश जाँच गनुि पनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम लाश जाँच गदाि र्थासम्भव 
र्नम्नर्लन्ित कुरािरु समेत िलुाई अनसूुची–१४ बमोन्जमको ढाँचामा 
मचुलु्का तर्ार गनुि पनेछ र लाशको वास्तववक र्थाथि न्चत्रण िनुे गरी 
लाश र सम्बन्न्धत िाउँको तन्स्बर समेत न्िच्न ुपनेछाः– 

(क) लाशको पररचर्ात्मक वववरण, 

(ि) लाश रिेको िाउँ र लाशको अवस्था, 

(ग) लाशमा कुनै घाउ, चोट, नील वा डाम देन्िएमा त्र्स्तो 
घाउ, चोट, नील वा डाम देन्िएको िाउँ, त्र्सको 
सङ्खतर्ा, लम्वाइ, चौडाइ, गविराइ सवितको प्रत्रे्क घाउ, 

चोट, नील वा डामको वववरण, 

(घ) िण्ड (ग) मा उल्लेि भएको बािेक मतृ्र्सँुग 
सम्बन्न्धत साधन र लाशमा देिा परेको तत्सम्बन्धी 
वववरण, 
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(ङ) मतृ्र्कुो कारण थािा पाउन सिार्ता िनुे लाशमा 
देन्िएको अन्र् कुनै लिण,  

(च) अन्र् उल्लेिनीर् कुनै कुरा भए सोको वववरण । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम लाश जाँच गरी सम्बन्न्धत अनसुन्धान 
अर्धकारीले त्र्स्तो लाशलाई शव परीिणको र्नर्मि सरकारी न्चवकत्सक 
वा नेपाल सरकारले तोकेका ववशेषज्ञ वा इजाजत प्राप्त न्चवकत्सक समि 
सरकारी िचिमा पिाउन ुपनेछ ।  

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम शव परीिण गदाि लाग्ने आवश्र्क 
िचि नेपाल सरकारले सम्बन्न्धत प्रिरी कार्ािलर्लाई उपलदलध गराउन ु
पनेछ ।  

  (५) उपदफा (३) बमोन्जम गररएको शव परीिण प्रर्तवेदन 
अनसूुची–१५ बमोन्जमको ढाँचामा तर्ार गनुि पनेछ । 

  (६) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
उपदफा (२) बमोन्जम लाश जाँच मचुलु्का भइसकेपर्छ त्र्स्तो लाश 
जाँचबाट कुनै कसूरको पररणामस्वरूप वा शङ्कास्पद न्स्थर्तमा मतृ्र् ुभएको 
देन्िन नआई त्र्स्तो लाशको शव परीिण गराउन आवश्र्क नपने 
ििर् र्ाएमा अनसुन्धान अर्धकारीले त्र्सको कारण िलुाई स्थानीर् भद्र 
भलादमीको रोिवरमा पचाि िडा गरी र्मर्सल संलग्न राख्न ुपनेछ । 

  (७) लाश सडी गली परीिण गनि नसवकने अवस्थाको भएमा वा 
देन्िएमा सम्बन्न्धत अनसुन्धान अर्धकारीले त्र्स्तो कुरा िलुाई स्थानीर् 
भद्र भलाद्मीको रोिवरमा मचुलु्का िडा गरी राख्न ुपनेछ । 

  तर लाश सडे गले वा शव परीिण िनु नसकने भए तापर्न लाश 
वा त्र्सको कुनै अंशको अन्र् परीिणबाट मतृ्र्कुो कारण पिा लगाउन 
सवकने अवस्था भएमा अन्र् वैज्ञार्नक परीिण गराउन सवकनेछ । 

  (८) लाशको शव परीिण भइसकेपर्छ वा उपदफा (६) बमोन्जम 
पचाि िडा भएपर्छ सम्बन्न्धत प्रिरी कमिचारीले सम्बन्न्धत मतृकको 
िकवालालाई भरपाई गराई लाश बुु ाउन ुपनेछ ।  
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  (९) उपदफा (८) बमोन्जम िकवालाले लाश बुु ी नर्लएमा वा 
कुनै िकवाला उपन्स्थत नभएमा वा िकवाला नै र्वकन नभएमा 
सम्बन्न्धत प्रिरी कमिचारीले सरकारी िचिमा लाशको सदगत गराउन ु
पनेछ । 

  (१०) शव परीिण वा लाश जाँच गदाि वा अन्र् कुनै सवदु 
प्रमाण सङ्कलन गदाि अनसुन्धान अर्धकारीले कसूरको गम्भीरता िेरी 
सम्बन्न्धत ववशेषज्ञ साथमा लैजान उपर्िु ििर् र्ाएमा त्र्स्तो ववशेषज्ञलाई 
साथमा र्लई जान सकनेछ । 

  (११) र्स दफा बमोन्जम शव परीिण गने ववशेषज्ञ वा 
न्चवकत्सकलाई कुनै व्र्न्िको मतृ्र्कुो वास्तववक कारण पिा लगाउन वा 
कसूरको अन्र् कुनै कुरा अनसुन्धान गनि एकभन्दा बढी ववशेषज्ञिरुको 
टोलीबाट शव परीिण गराउन पने भन्ने लागेमा वा अनसुन्धान 
अर्धकारीलाई कुनै व्र्न्िको मतृ्र्कुो कारणका सम्बन्धमा ववशेषज्ञिरुको 
टोलीबाट शव परीिण गराउन उपर्िु िनु्छ भन्न े लागेमा त्र्स्तो 
टोलीबाट शव परीिण गराउन सवकनेछ । 

२१. भौर्तक प्रमाण परीिण गनुि पनेाः (१) कुनै कसूरको प्रकृर्तबाट सम्बन्न्धत 
व्र्न्िको रगत, वीर्ि, रौँ वा शरीरको अन्र् कुनै अङ्ग, िातिर्तर्ार वा चीज 
वस्त ु वा र्ड.एन.ए. वा अन्र् कुनै कुरा परीिण गदाि कसूरदार पिा 
लगाउन कसूर सम्बन्धी प्रमाण उपलदलध िनु सकदछ भन्ने लागेमा 
अनसुन्धान अर्धकारीले सरकारी न्चवकत्सक वा मान्र्ता प्राप्त 
प्रर्ोगशालामा त्र्स्तो रगत, वीर्ि, रौँ वा शरररको कुनै अङ्ग, िातिर्तर्ार वा 
चीज वस्त ुवा डी.ए.एन. वा ववद्यतुीर् स्वरुपमा रिेको सामग्री वा अन्र् 
कुनै भौर्तक प्रमाण परीिण गराउन सकनेछ ।  

  तर कुनै मविलाको शारीररक अङ्ग जाँच गनुि परेमा पाएसम्म 
मविला न्चवकत्सकद्वारा र त्र्स्तो न्चवकत्सक उपलदलध नभएमा मविलाको 
रोिवरमा परुुष न्चवकत्सकबाट गराउन ुपनेछ ।  

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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  (२) उपदफा (१) बमोन्जम परीिण गनि आवश्र्क पने रगत, 

वीर्ि, रौं वा अङ्ग, िातिर्तर्ार वा वस्तकुो नमूना (स्र्ाम्पल) उपलदलध 
गराउन अनसुन्धान अर्धकारीलाई सम्बन्न्धत व्र्न्िले सिर्ोग गनुि पनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम भएको परीिणको प्रर्तवेदन 
सम्बन्न्धत न्चवकत्सक वा प्रर्ोगशालाले तर्ार गनुि पनेछ । 

२२. घा जाँच गराउन ुपनेाः (१) कुटवपटको कारणबाट कुनै वारदात भई घा, 
चोट, नील वा डाम, इत्र्ाठद भएकोमा सो जाँची पाउँ भनी सम्बन्न्धत 
व्र्न्िले र्नवेदन ठदएमा वा अनसुन्धान अर्धकारीबाट लेिी आएमा सरकारी 
न्चवकत्सक वा स्वास्थ्र्कमीले र्नजको घाउ, चोटपटक, नील वा डाम जाँची 
अनसूुची–१६ बमोन्जमको ढाँचामा घा जाँच केश गरी ठदन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा लेन्िए बािेक अनसुन्धानको र्सलर्सलामा 
विरासतमा रान्िएको व्र्न्िलाई कुटवपट गररएको, र्ातना ठदएको वा 
र्नजको ववरुद्ध अरु कुनै कसूर भएको प्रमाण र्नजको शारीररक जाँचबाट 
उपलदलध िनु सकने मनार्सब आधार देिाई र्नज वा र्नजको तफि बाट अरु 
कसैले र्नवेदन ठदएमा अदालतले सरकारी न्चवकत्सक वा नेपाल सरकारले 
तोकेको न्चवकत्सक वा स्वास्थ्र्कमीबाट त्र्स्तो व्र्न्िको शारीररक जाँच 
गराउन आदेश ठदन सकनेछ ।  

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम शारीररक जाँच गदाि समेत उपदफा   
(१) मा उल्लेन्ित घा जाँच गरी ठदन ुपनेछ । 

  (४) दफा २०, २१ र र्स दफा बमोन्जम भएको परीिण 
प्रर्तवेदन त्र्स्तो परीिण भएको र्मर्तले बाटोको म्र्ाद बािेक बढीमा 
तीन ठदनर्भत्र सम्बन्न्धत न्चवकत्सक, ववशेषज्ञ वा प्रर्ोगशालाले सम्बन्न्धत 
कार्ािलर् वा अनसुन्धान अर्धकारीलाई उपलदलध गराउन ुपनेछ । 

  (५) उपदफा (२) बमोन्जम विरासतमा र्लएको व्र्न्िलाई 
कुटवपट गरेको वा र्नजलाई र्ातना ठदएको देन्िएमा त्र्सरी कुटवपट 
गररएको वा र्ातना पाएको व्र्न्िको उपचार गराई र्नजलाई अन्तररम 
राित उपलदलध गराउन र त्र्सरी कुटवपट गने वा र्ातना ठदने व्र्न्िलाई 
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कानून बमोन्जम ववभागीर् कारबािी गनि अदालतले सम्बन्न्धत प्रिरी 
कार्ािलर् वा अनसुन्धान गने अर्धकार प्राप्त कार्ािलर् वा अर्धकारीलाई 
आदेश ठदन ुपनेछ ।  

  (६) उपदफा (१) बमोन्जम अनसुन्धान अर्धकारीले घा जाँच 
गनि सरकारी न्चवकत्सक वा स्वास्थकमीलाई लेिी नपिाएमा त्र्सको 
व्र्िोरा उल्लेि गरी सरोकारवाला व्र्न्िले अदालतमा र्नवेदन ठदन 
सकनेछ र त्र्सरी र्नवेदन परेमा अदालतले घा जाँचको लार्ग सरकारी 
न्चवकत्सक वा स्वास्थ्र्कमीलाई आदेश ठदन सकनेछ । 

२३. ववशेषज्ञको रार् र्लन सवकनेाः (१) अनसुन्धान अर्धकारीले अनसुन्धानको 
सन्दभिमा आवश्र्क िानेमा कुनै ववशेषज्ञलाई साथमा लैजान वा अपराधसँग 
सम्बन्न्धत कुनै कुराको सम्बन्धमा ववशेषज्ञको रार् र्लन सकनछे । 

      (२) उपदफा (१) बमोन्जम रार् माग भएमा त्र्स्तो रार् उपलदलध 
गराउन ुसम्बन्न्धत ववशेषज्ञको कतिव्र् िनुेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम उपलदलध भएको ववशेषज्ञको रार् 
र्मर्सल साथ राख्न ुपनेछ । 

  (४) र्स दफा बमोन्जमको ववशेषज्ञ व्र्न्ि गैरसरकारी व्र्न्ि भए 
र्नजको सेवा र्लँदा लाग्न ेरकम नेपाल सरकारले उपलदलध गराउन ुपनेछ । 

  (५) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
अनसुन्धान अर्धकारीले कुनै मदु्दाको सम्वेदनन्शलता वा जवटलताको 
कारणबाट त्र्स्तो मदु्दामा मेर्डकल बोडि वा अन्र् कुनै ववशेषज्ञिरुको 
बोडिबाट रार् र्लन उपर्िु िानी र्सफाररस गरेमा नेपाल सरकारले 
त्र्स्तो बोडि गिन गनि सकनेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोन्जम बोडि गिन भएकोमा त्र्स्तो बोडिले 
सो सम्बन्धमा रार् ठदन ुपनेछ ।  

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 

  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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२४. सनाित गराउन ुपनेाः (१) कुनै मदु्दामा कुनै व्र्न्िको सनाित गराउन ु
पने भएमा कम्तीमा प्रिरी नार्ब र्नरीिक दजािको प्रिरी कमिचारीले 
सनाित गराउन ुपनेछ । 

  तर सनाित नगराएकै कारणबाट मात्र मदु्दाको काम कारबािीमा 
कुनै तान्त्त्वक असर पने छैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम सनाित गराउँदा सनाित गनुि पने 
व्र्न्िलाई देख्न र िेनि नपाउने िाउँमा राख्न ुपनेछ र त्र्स्तो व्र्न्िसँग 
र्मल्दाजलु्दो उमेर, वणि वा शारीररक स्वरूप भएको कम्तीमा चार जना 
व्र्न्िलाई सम्भव भएसम्म एकै वकर्समको पविरन गराई र्नजिरुसँग 
सनाित गनुि पने व्र्न्िलाई रािी सनाित गने प्रत्रे्क व्र्न्िलाई 
छुट्टाछुटै्ट सनाित गराउन ुपनेछ । 

  (३) सनाितको ढाँचा अनसूुची–१७ मा उल्लेि भए बमोन्जम 
िनुेछ ।  

  (४) उपदफा (२) बमोन्जम सनाित गराउँदा सनाित गने 
व्र्न्िले पविचान गनि सके वा नसकेको व्र्िोरा लेिी र्मर्सल सामेल 
राख्न ुपनेछ ।  

  (५) मदु्दासँग सम्बन्न्धत दसी वा चीज वस्तलुाई प्रिरी नार्ब 
र्नरीिक दजािको प्रिरी कमिचारीले सनाित मचुलु्का िडा गरी सनाित 
गराउन सकनेछ । 

२५. अनसुन्धान डार्री राख्न ु पनेाः (१) र्स पररच्छेद अन्तगित अनसुन्धान 
गने प्रिरी अर्धकृत वा अनसुन्धान अर्धकारीले अनसुन्धानको सम्बन्धमा 
आफूले गरेको प्रत्रे्क काम कारबािी तत्कालै अर्भलेि गनिको लार्ग 
अनसूुची–१८ बमोन्जमको ढाँचामा अनसुन्धान डार्री िडा गनुि पनेछ । 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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  (२) उपदफा (१) बमोन्जम िडा गरेको डार्रीमा त्र्स्तो प्रिरी 
अर्धकृत वा अनसुन्धान अर्धकारीले देिार्का कुराको अर्भलेि राख्न ु
पनेछाः–  

(क) कसूरको सूचना पाएको र्मर्त, समर् र सोको संन्िप्त 
वववरण, 

(ि) अनसुन्धानको र्सलर्सलामा र्नजले गरेको काम, 

कारबािी, 

(ग) अनसुन्धानको र्सलर्सलामा र्नजले भ्रमण गरेको िाउँ, 

(घ) अनसुन्धानको र्सलर्सलामा प्राप्त दसी, प्रमाण र अन्र् 
आवश्र्क कुरा, 

(ङ) अनसुन्धानको र्सलर्सलामा कसैलाई पक्राउ गररएको 
भए त्र्सको वववरण, 

(च) अनसुन्धानको र्सलर्सलामा आफूले सोधपछु गरेका 
मार्नसको नाम, िेगाना र र्नजले कसूरको सम्बन्धमा 
बताएको कुरा, 

(छ) पक्राउ परेका वा बनु्ुएका मार्नसको स्वभाव, 

(ज)  अनसुन्धानको र्सलर्सलामा प्राप्त अन्र् सम्बद्ध तथ्र् वा 
जानकारी । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम ............... िडा गरेको डार्री 
आवश्र्कता अनसुार सरकारी ववकल वा अदालतले न्ुकाई िेनि सकनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोन्जम िडा गरेको डार्रीमा उन्ल्लन्ित 
ववषर्वस्तकुा सम्बन्धमा सम्बन्न्धत अनसुन्धान अर्धकारीभन्दा मार्थल्लो 
तिको अर्धकारीले चािेमा र्नरीिण गरी अनसुन्धानका सन्दभिमा 
आवश्र्क र्नदेशन समेत ठदन सकनेछ ।  

                                                           
 मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा न्ुवकएको । 
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२६. अनसुन्धान सम्बन्धमा रार्, सल्लाि माग गनि सकनेाः (१) र्स पररच्छेद 
बमोन्जम अनसुन्धान गदाि सम्बन्न्धत अनसुन्धान अर्धकारीले कुनै ववषर्मा 
सरकारी ववकलको रार्, सल्लाि माग गनि सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम रार्, सल्लाि माग भएकोमा 
सम्बन्न्धत सरकारी ववकलले आफ्नो रार् वा सल्लाि ठदन ुपनेछ ।  

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम रार्, सल्लाि ठदँदा अनसुन्धानको 
समर्मा कुनै ववषर्मा थप अनसुन्धान गनि वा थप प्रमाण सङ्कलन गनि वा 
कुनै दसी प्रमाण बरामद गनि वा कसैसँग केिी कुरा बझु्न ुआवश्र्क छ 
भन्ने लागेमा सरकारी ववकलले त्र्स्तो बमोन्जम गनि वा गराउन 
सम्बन्न्धत अनसुन्धान अर्धकारीलाई र्नदेशन ठदन सकनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम ठदएको र्नदेशन पालना गनुि 
सम्बन्न्धत अनसुन्धान अर्धकारीको कतिव्र् िनुेछ । 

२७. अनसुन्धानको सन्दभिमा मिान्र्ार्ार्धविाले आवश्र्क र्नदेशन ठदन सकनेाः 
(१) नेपाल सरकारबाट दार्र िनुे कुनै फौजदारी मदु्दामा भई रिेको 
अनसुन्धानको बारेमा मिान्र्ार्ार्धविाले आवश्र्क जानकारी र्लन सकनछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम जानकारी र्लँदा नेपाल सरकारवादी 
िनुे कुनै कसूरको अनसुन्धान अपर्ािप्त भएको वा त्र्स्तो कसूरमा कुनै 
िास उपार्, तररका वा ववर्ध अपनाउन ुपनेमा त्र्स्तो उपार्, तररका वा 
ववर्ध नअपनाइएको वा थप अनसुन्धान गनुि पने भन्ने लागेमा 
मिान्र्ार्ार्धविाले अनसुन्धान सम्बन्धमा अनसुन्धान अर्धकारी वा 
र्नजको ववभागीर् प्रमिुलाई जनुसकैु समर्मा र्नदेशन ठदन सकनेछ ।  

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम ठदएको र्नदेशनको पालना गनुि 
सम्बन्न्धत अनसुन्धान अर्धकारीको कतिव्र् िनुेछ । 

२८. जािेरी दरिास्तको अर्भलेि राख्न ुपनेाः (१) पक्राउ परेको व्र्न्िलाई दफा 
१४ को उपदफा (३) बमोन्जम विरासतमा राख्न ेअनमुर्तको लार्ग अदालत 
समि र्नवेदन ठदँदा प्रिरी कार्ािलर् वा अनसुन्धान अर्धकारी समि परेको 
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जािेरी दरिास्त वा ठदएको सूचनाको एक प्रर्त अनसुन्धान अर्धकारीले 
सरकारी ववकल माफि त मदु्दा िेने अर्धकारी समि पेश गनुि पनेछ । 

  (२) मदु्दा िेने अर्धकारीले उपदफा (१) बमोन्जमको दरिास्त वा 
सूचनाको छटै्ट अर्भलेि राख्न ुपनेछ । 

२९. सम्बन्न्धत र्नकार्मा पिाउन सवकनेाः र्स संवितामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा 
लेन्िएको भए तापर्न अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ अन्तगितको कसूर 
अनसुन्धान गदै जाँदा अन्र् कानून अन्तगित अनसुन्धान गनुि पने देन्िएमा 
अनसुन्धानको प्रगर्त वववरण सवित त्र्स्तो कसूरको अनसुन्धान गने 
सम्बन्न्धत र्नकार् वा अर्धकारी समि पिाउन सवकनेछ । 

३०. नेपाल बाविर भए गरेको कसूरको अनसुन्धानाः (१) नेपाल बाविर भए 
गरेको कसूरको सम्बन्धमा नेपालको अदालतमा मदु्दा चल्ने कानूनी 
व्र्वस्था भएमा र्स संवितामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
देिार् बमोन्जमको रीत परु् र्ाई भएको त्र्स्तो कसूरको अनसुन्धान र्सै 
संविता बमोन्जम रीतपूविक भए गरेको मार्ननेछाः– 

(क) नेपालका अदालतमा मदु्दा चल्न सकने फौजदारी 
कसूरको अनसुन्धान एक अकाि मलुकुका अर्धकार प्राप्त 
अनसुन्धान अर्धकारीबाट िनु सकने गरी कुनै 
मलुकुसँग कुनै सन्न्ध भएको रिेछ भने त्र्स्तो 
सन्न्धको व्र्वस्था बमोन्जम भएको अनसुन्धान, 

(ि) िण्ड (क) बमोन्जमको सन्न्ध भएको रिेनछ भने 
कूटनैर्तक माध्र्म माफि त कसूर भएको मलुकुको 
अनमुर्त प्राप्त गरी त्र्स्तो मलुकुको अर्धकार प्राप्त 
अर्धकारीको सिर्ोगमा नेपाल सरकारले तोकेको 
अनसुन्धान अर्धकारीले गरेको अनसुन्धान,  

(ग) िण्ड (क) वा (ि) बमोन्जम अनसुन्धान िनु सकन े
अवस्था रिेनछ भने जनु मलुकुमा कसूर भएको िो 
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सोिी मलुकुको अर्धकार प्राप्त अनसुन्धान अर्धकारीले 
गरेको अनसुन्धान, 

(घ) िण्ड (ग) बमोन्जम पर्न सम्भव नभएको अवस्थामा 
जनु इलाकामा अर्भर्िु फेला परेको छ सोिी 
इलाकामा वा अर्भर्िु फेला नपरेकोमा र्नजको स्थार्ी 
बसोवास भएको इलाकाको अर्धकार प्राप्त अनसुन्धान 
अर्धकारीले गरेको अनसुन्धान । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम भएको अनसुन्धानको प्रर्तवेदन वा 
त्र्ससँग सम्बन्न्धत र्लितिरु नेपाली भाषा बािेकको अन्र् भाषामा 
भएका रिेछन ् भने त्र्स्ता र्लितको नेपाली भाषामा प्रामान्णक अनवुाद 
गरी अदालतमा पेश गनुि पनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम भएको अनसुन्धानबाट कुनै व्र्न्ि 
उपर मदु्दा दार्र गनुि पने देन्िएमा सम्बन्न्धत सरकारी ववकलले र्स 
पररच्छेद बमोन्जम अर्भर्ोगपत्र तर्ार गरी अदालतमा मदु्दा दार्र गनेछ । 

३१. अनसुन्धान प्रर्तवेदन पिाउन ु पनेाः (१) अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ 
अन्तगितको कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनसुन्धान पूरा भएपर्छ अनसुन्धान 
अर्धकारीले कसूर गरेको शङ्का गररएका सबै वा कुनै व्र्न्ि उपर मदु्दा 
चलाउन पर्ािप्त प्रमाण पगु्ने देन्िएमा र्नजलाई कुन कानून अन्तगित 
सजार् िनु ु पने िो सो कुरा िलुाई तथा कसूर नभएको देन्िएको वा 
कसूर भएको भए पर्न त्र्स्तो कसूर गने व्र्न्ि र्िी िो भन्न ेर्वकन िनु 
नसकेको वा कुनै व्र्न्ि उपर मदु्दा चलाउन पर्ािप्त प्रमाण नपगु्ने 
देन्िएकोमा सोिी व्र्िोरा िलुाई र्मर्सल कागजको सक्कल तथा नक्कल 
प्रर्त र दसी प्रमाण सवितको अनसुन्धान प्रर्तवेदन अनसूुची–१९ 
बमोन्जमको ढाँचामा तर्ार गरी सम्बन्न्धत सरकारी ववकल कार्ािलर्मा 
पिाउन ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम प्रर्तवेदन पिाउँदा थनुवुा नभएको 
मदु्दा भए सम्बन्न्धत कानूनको िदम्र्ाद पगु्ने कम्तीमा पन्र ठदन अगावै र 
थनुवुा भएको मदु्दा भए मदु्दा चलाउन े वा नचलाउन े र्नणिर् गने र 
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अर्भर्ोगपत्र तर्ार गरी अदालतमा दार्र गनि लाग्न े समर्लाई समेत 
ध्र्ानमा रािी मदु्दा दार्र गने ठदनभन्दा सामान्र्तर्ा कम्तीमा तीन ठदन 
अगार्ड नै पिाउन ुपनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम अनसुन्धान प्रर्तवेदन सवितको र्मर्सल 
प्राप्त भएपर्छ सम्बन्न्धत सरकारी ववकलले र्मर्सल अध्र्र्न गरी 
अनसुन्धानको र्सलर्सलामा सङ्कर्लत सवदु प्रमाणको मूल्र्ाङ्कन गरी मदु्दा 
चलाउने वा नचलाउन ेसम्बन्धमा र्नणिर्को लार्ग मिान्र्ार्ार्धविा समि 
र्मर्सल पिाउन ुपनेछ । 

  तर मदु्दा चलाउने वा नचलाउने र्नणिर् गने अर्धकार 
मिान्र्ार्ार्धविाबाट मातितको सरकारी वकीललाई सनु्म्पएकोमा त्र्स्तो 
र्मर्सल सम्बन्न्धत सरकारी वकील समि पिाउन ुपनेछ । 

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

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम मदु्दा चलाउने वा नचलाउने र्नणिर् 
गने र्सलर्सलामा र्मर्सल अध्र्र्न गदाि सरकारी ववकलले थप सवदु 
प्रमाण सङ्कलन गनि वा थप अनसुन्धान गनि वा कुनै व्र्न्िसँग थप 
सोधपछु गनि आवश्र्क देिेमा त्र्स्तो सवदु प्रमाण सङ्कलन गरी वा थप 
अनसुन्धान गरी पिाउन वा त्र्स्तो व्र्न्िसँग सोधपछु गरी पिाउन 
अनसुन्धान अर्धकारीलाई र्नदेशन ठदन सकनेछ । 

  (५) सरकारी ववकलले कसूरको थप अनसुन्धान गनि उपदफा 
(४) बमोन्जम र्नदेशन ठदएमा अनसुन्धान अर्धकारीले त्र्स्तो र्नदेशन 
प्राप्त भएको र्मर्तले पन्र ठदनर्भत्र थप अनसुन्धान पूरा गररसकन ुपनेछ ।  

  (६) उपदफा (५) बमोन्जमको थप अनसुन्धान सोिी उपदफामा 
उन्ल्लन्ित अवर्धर्भत्र पूरा िनु नसकने भन्ने अनसुन्धान अर्धकारीलाई 
लागेमा र कुनै व्र्न्ि विरासतमा रिेको भएमा अनसुन्धान अर्धकारीले 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 

 मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा न्ुवकएको । 
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त्र्स्तो व्र्न्िलाई माथवर व्र्न्िको जमानी र्लई वा नर्लई ताररिमा 
राख्न सकनेछ ।  

  (७) अनसुन्धान अर्धकारीले र्स दफा बमोन्जम कुनै व्र्न्ि उपर 
मदु्दा चलाउन नसवकने कारण सवितको प्रर्तवेदन सरकारी ववकल समि 
पेश गरेकोमा अनसुन्धानको र्सलर्सलामा कुनै व्र्न्ि विरासतमा रिेको 
भए अनसुन्धान अर्धकारीले त्र्स्तो व्र्न्िलाई सरकारी ववकलले मदु्दा 
चल्ने वा नचल्ने र्नणिर् नगरेसम्म विरासतमा रािी राख्न ुपनेछ ।  

  (८) र्स पररच्छेदमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ मा उन्ल्लन्ित कुनै कसूरमा प्रमाणको 
अभावमा मदु्दा नचलाउने गरी र्नणिर् भए पर्न पर्छ कुनै मित्त्वपूणि प्रमाण 
प्राप्त भएमा त्र्स्तो कसूरका सम्बन्धमा पनुाः अनसुन्धान गरी अर्भर्ोगपत्र 
दार्र गनि सवकनेछ । 

पररच्छेद–३ 

अर्भर्ोजन तथा मदु्दाको दार्री 

३२. अर्भर्ोगपत्र दार्र गनेाः (१) दफा ३१ को उपदफा (३) बमोन्जम मदु्दा 
चल्ने वा नचल्ने र्नणिर् गनि र्मर्सल अध्र्र्न गदाि सङ्कर्लत सवदु 
प्रमाणबाट मदु्दा चल्ने पर्ािप्त प्रमाण देन्िएमा अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ 
अन्तगितको मदु्दा भए सम्बन्न्धत सरकारी ववकलले देिार्का वववरणिरु 
उल्लेि गरी अनसूुची–२० बमोन्जमको ढाँचामा अर्भर्ोगपत्र तर्ार गरी 
म्र्ाद र्भतै्र सम्बन्न्धत अदालतमा पेश गनुि पनेछाः– 

(क)   अर्भर्िुको पूरा नाम, थर, िेगाना, िरु्लर्ा, उमेर, पेशा वा 
व्र्वसार्,  

(ि) अर्भर्िुको बाब,ु आमा वा पर्त, पत्नीको नाम, 

(ग) अर्भर्िु बसोवास गरेको गाउँपार्लका वा नगरपार्लका, 
वडा नं., गाउँ, टोल, भएसम्म दललक नं., 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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(घ) अर्भर्िुको वास्तववक पविचान िनुे वववरण, र्नजको 
फोटो, नागररकता वा रािदानी, सवारी चालक 
इजाजतपत्र वा र्नजको वास्तववक पररचर् िलु्ने अन्र् 
कागजातको प्रर्तर्लवप, 

(ङ)   अर्भर्िुको भएसम्मको दवैु िातको चोरी औलँािरुको 
छाप,  

(च) अरुको घरमा डेरा गरी बसेको भए घरधनीको नाम, 

थर र िेगाना सवितको वववरण, 

(छ) कसूरसँग सम्बन्न्धत सूचनाको व्र्िोरा, 

(ज) कसूर सम्बन्धी वववरण, 

(ु) अर्भर्िुले कसूर गरेको कुरा प्रमान्णत गने दसी, 
प्रमाणको वववरण, 

(ञ) अर्भर्िु उपर लगाइएको अर्भर्ोग र त्र्सको आधार 
र कारणिरु, 

(ञ१)  कुनै अर्भर्िु फरार रिेको भए र्नजको सम्पन्ि तथा 
अन्र् वववरण र र्नज कुनै साविजर्नक पद धारण गरेको 
व्र्न्ि भए सोको वववरण, 

(ञ२)  अर्भर्ोग लगाइएको कसूरबाट अर्भर्िुको नैर्तक 
पतन िनुे भएमा सोको लार्ग माग दाबी,  

(ट) प्रर्ोग िनु ुपने सम्बन्न्धत कानून र त्र्सको कारण, 

(ि) अर्भर्िुलाई िनु ुपने सजार्को माग दाबी र त्र्सको 
कारण, 

(ड) कसूरबाट िर्त पगुेको व्र्न्िलाई िर्तपूर्ति भराई ठदन ु
पने भए त्र्स्तो िर्तपूर्तिको रकम, 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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(ढ) कसूरको प्रकृर्तसँग सम्बन्न्धत अन्र् आवश्र्क कुनै 
कुरा भए त्र्सको वववरण । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम अर्भर्ोगपत्र पेश गदाि कसूरका 
सम्बन्धमा सङ्कर्लत सवदु प्रमाण, दसी तथा वस्त,ु जवजिस्ती करणी 
सम्बन्धी कसूर भएमा सम्भव भएसम्म पीर्डत व्र्न्ि र अर्भर्िु 
विरासतमा रिेको भए र्नज सवित पेश गनुि पनेछ । 

(2क) अर्भर्ोगपत्र पेश गदाि उपदफा (२) बमोन्जम पीर्डतलाई 
उपन्स्थत गराइएको रिेछ भने र्नजको तत्काल बकपत्र गराई दफा 
१०१ को उपदफा (७) बमोन्जम प्रर्तवादीलाई न्जरि गने अवसर ठदन ु
पनेछ।  

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम पेश गररने अर्भर्ोगपत्रमा अर्भर्िु 
उपर अर्भर्ोग लगाउन प्रस्ताव गररएको कसूरको कुनै िास नामाकरण 
कानूनमा गररएको रिेछ भने त्र्स्तो कसूरको सम्बन्धमा सोिी नामको 
उल्लेि गनुि पनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम प्रचर्लत कानूनमा कसूरको कुनै 
नामाकरण नगररएको भए त्र्स्तो कसूरको प्रकृर्त अनसुार अर्भर्िु उपर 
लगाइएको अर्भर्ोग र्नजले स्पष्ट रूपमा बझु्न सकने गरी कसूरका 
तत्त्विरु समेत ववचार गरी नामाकरण गनुि पनेछ । 

  (५) अर्भर्िुले पविले कुनै कसूरमा सजार् पाइसकेको जानकारी 
िनु आएमा वा र्नज उपर अन्र् कुनै मदु्दा चलाइएको रिेछ भने र 
त्र्सको कारणले बढी सजार् िनु ु पने अवस्था रिेछ भन े र्नजले पविले 
सजार् पाएको र्मर्त र सजार् गने अदालतको नाम तथा मदु्दा समेत 
उपदफा (१) बमोन्जम दार्र गररएको अर्भर्ोगपत्रमा वा पर्छ िलु्न 
आएमा िलु्न आएको बित उल्लेि गनुि पनेछ । 

                                                           
 र्ौन विंसा ववरुद्धका केिी ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा संशोर्धत । 
 र्ौन विंसा ववरुद्धका केिी ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा थप  । 
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  (६) कुनै कसूरका सम्बन्धमा कुनै व्र्न्िका ववरुद्ध मदु्दा चलाउन 
तत्काल सङ्कर्लत सवदु प्रमाण पर्ािप्त नभई सरकारी ववकलले दफा ३१ 
को उपदफा (३) बमोन्जम मदु्दा नचल्न ेर्नणिर् गरेकोमा त्र्स्तो कसूरमा 
कुनै व्र्न्िको र्नजी सम्पन्ि वा र्बगो िार्न, नोकसानी सम्बन्धी देवानी 
दावर्त्वका ववषर् समेत समावेश भएको रिेछ भने सरकारी ववकलले 
सोको सूचना जािेरवाला वा त्र्स्तो कसूरबाट पीर्डत व्र्न्िलाई 
सम्बन्न्धत अनसुन्धान अर्धकारी माफि त ठदन ुपनेछ । 

  (७) उपदफा (६) बमोन्जमको सूचना प्राप्त भएकोमा प्रचर्लत 
कानूनमा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न त्र्स्तो सूचना प्राप्त भएको 
र्मर्तले सािी ठदनर्भत्र सम्बन्न्धत व्र्न्िले मदु्दा दार्र गनि चािेमा 
अनसूुची–४ अन्तगितको कसूर सरि मदु्दा दार्र गनि सकनेछ । 

  (८) र्स संविता बमोन्जम अनसुन्धान गदाि एकभन्दा बढी व्र्न्ि 
उपर अनसुन्धान भएको तर त्र्स्ता व्र्न्िमध्रे् कुनै व्र्न्िको िकमा 
मात्र मदु्दा चलाइएको अवस्थामा वा नेपाल सरकार वादी िनुे भई 
अनसुन्धान भएको तर अनसुन्धानबाट त्र्स्तो मदु्दा र्स संविता बमोन्जम 
नेपाल सरकार वादी भई चल्न सकने अवस्था नभई अन्र् कानून अन्तगित 
मदु्दा चल्न सकन े र्नणिर् भएमा वा व्र्न्िवादी भई चल्न सकने भएमा 
सम्बन्न्धत सरकारी ववकलले त्र्सको जानकारी सम्बन्न्धत उच्च सरकारी 
ववकल कार्ािलर् र मिान्र्ार्ार्धविाको कार्ािलर्मा तरुुन्त पिाउन ु
पनेछ । 

  (९) उपदफा (८) बमोन्जम जानकारी प्राप्त भएपर्छ उच्च 
सरकारी वकील कार्ािलर्को प्रमिुले त्र्स्तो ववषर् अध्र्र्न गरी मदु्दा 
चलाउन ु पने वा नचलाउन ु पने र्नणिर् गनुि पनेछ र मदु्दा चलाउन ु पने 
मनार्सब कारण देन्िएमा त्र्सको कारण िलुाई सम्बन्न्धत सरकारी 
ववकललाई मदु्दा चलाउने र्नदेशन ठदनेछ र त्र्स्तो र्नदेशन प्राप्त भएमा 
त्र्स्तो सरकारी ववकलले अर्भर्ोगपत्र वा पूरक अर्भर्ोगपत्र दार्र गरी 
मदु्दा नचलाइएका व्र्न्ि उपर मदु्दा चलाउन ुपनेछ । 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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  (१०) उपदफा (९) बमोन्जम उच्च सरकारी वकील 
कार्ािलर्को प्रमिुले मदु्दा नचलाउने र्नणिर् गरेकोमा त्र्सको जानकारी 
मिान्र्ार्ार्धविाको कार्ािलर्लाई ठदन ुपनेछ । 

  (११) उपदफा (१०) बमोन्जमको जानकारी प्राप्त भएपर्छ 
मिान्र्ार्ार्धविाको कार्ािलर्ले सम्बन्न्धत सरकारी ववकललाई मदु्दा 
चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा आवश्र्क र्नदेशन ठदन सकनेछ ।  

  (१२) उपदफा (८) बमोन्जम अन्र् कानून अन्तगित मदु्दा चल्ने 
जानकारी प्राप्त भएकोमा त्र्स्तो व्र्िोरा मनार्सब देन्िएमा उच्च सरकारी 
ववकल कार्ािलर्ले सो कुराको जानकारी सम्बन्न्धत व्र्न्िलाई ठदन ु
पनेछ । 

  (१३) र्स पररच्छेदमा अन्र्था व्र्वस्था भएकोमा बािेक 
अनसुन्धानको र्सलर्सलामा कुनै व्र्न्िबाट धरौट वा जमानत र्लएको भए 
र्नज उपर मदु्दा चलाइएकोमा अदालतबाट अन्र्था आदेश भएकोमा 
बािेक थनुछेक आदेश भएपर्छ र मदु्दा नचल्ने र्नणिर् भएमा त्र्सरी 
रािेको धरौटी वा जमानत त्र्स्तो व्र्न्िलाई वफताि गररठदन ुपनेछ ।  

३३. सजार् कम गने माग दाबी र्लई अर्भर्ोगपत्र दार्र गनि सवकनेाः (१) र्स 
पररच्छेदमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न कुनै कसूरको 
अर्भर्िुले अनसुन्धान अर्धकारीलाई त्र्स्तो कसूरको अनसुन्धान गनि 
सिर्ोग परु् र्ाएमा त्र्स बापत त्र्स्तो अर्भर्िुलाई कानून बमोन्जम िनुे 
सजार्मा छुट िनु अनसुन्धान अर्धकारीले सरकारी ववकल समि 
र्सफाररस गनि सकनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम र्सफाररस भई आएमा वा 
अनसुन्धान प्रर्तवेदन वा र्मर्सल संलग्न कागजातबाट अर्भर्िुले 
अनसुन्धानमा सिर्ोग परु् र्ाएको देन्िएमा सरकारी वकीलले त्र्स्तो 
र्सफाररस वा सिर्ोगलाई समेत ववचार गरी त्र्स्तो अर्भर्िुलाई िनुे 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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सजार्मा छुट ठदन प्रस्ताव गरी शति सवितको माग दाबी र्लई 
अर्भर्ोगपत्र दार्र गनि सकनेछ ।  

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम अर्भर्ोगपत्र दार्र गदाि सरकारी 
ववकलले देिार् बमोन्जमको सजार् छुटको प्रस्ताव गरी अर्भर्ोगपत्र दार्र 
गनि सकनेछाः– 

(क)   अर्भर्िुले आफूले गरेको कसूर अनसुन्धान अर्धकारी 
वा सरकारी ववकल समि पूणि रूपमा स्वीकार गरी 
सार्बती भएमा र्नजलाई िनुे सजार्मा पच्चीस 
प्रर्तशतसम्म छुट, 

(ि) अर्भर्िुले आफू समेत संलग्न भएको कसूरमा सार्बत 
भई सो कसूरमा संलग्न अन्र् कसूरदार वा र्गरोि वा 
कसूर गराउन र्नदेशन ठदन ेमतुर् व्र्न्ि वा कसूरको 
सम्बन्धमा ववस्ततृ तथ्र् बताउन वा कसूरमा संलग्न 
व्र्न्िलाई  पक्राउ गनि वा कुनै सङ्गठित वा समूिगत 
रूपमा भएको कसूर भए सो कसूरमा संलग्न अन्र् 
व्र्न्ििरु वा त्र्स्तो कसूरको आपरार्धक षड्यन्त्र िनुे 
स्थान देिाउन, कसूर गनि प्रर्ोग िनुे सवारी साधन, 

र्न्त्र, उपकरण वा अन्र् वस्त ुवा िातिर्तर्ार बरामद 
गनि वा जफत गनि सघाउ परु् र्ाएको भए र्नजलाई िनुे 
सजार्मा पचास प्रर्तशतसम्म छुट ।  

  (४) उपदफा (२) बमोन्जम सजार् छुटको माग दाबी गनिको 
लार्ग सम्बन्न्धत मदु्दाको र्मर्सल संलग्न कागजातबाट त्र्स्तो अर्भर्िुले 
त्र्स्तो सिर्ोग गरेको कुरा स्पष्ट रूपमा देन्िन ुपनेछ ।  

  (५) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
देिार्का कसूरका सम्बन्धमा वा अवस्थामा सजार्मा छुट िनुे माग दाबी 
गनि सवकने छैनाः– 

(क) एकपटक र्स दफा अन्तगितको सवुवधा पाइसकेको, 
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(ि) कैद सजार् पाएकोमा त्र्स्तो कैद भिुान गरेको 
अवर्ध तीन वषि पूरा नगरेको, 

(ग) जनु कसूरमा अर्भर्ोग लगाइने िो त्र्स्तै कसूरमा एक 
पटक सजार् पाइसकेको । 

  (६) उपदफा (२) बमोन्जम सजार्मा छुट पाउने गरी अर्भर्ोगपत्र 
दार्र भइसकेपर्छ त्र्स्तो अर्भर्िुले अदालतमा अनसुन्धान अर्धकारी वा 
सरकारी ववकल समि ठदएको भन्दा फरक बर्ान ठदएमा वा प्रर्तकूल 
प्रमाण ठदएमा वा आफ्नो कसूर इन्कार गरेमा वा न्र्ावर्क कारबािीमा 
सिर्ोग नपरु् र्ाएमा र्नजले र्स दफा बमोन्जमको सवुवधा पाउन सकने 
छैन ।  

  (७) उपदफा (६) बमोन्जमको अवस्थामा सरकारी ववकलले 
उपदफा (१) वा (२) बमोन्जम प्रस्ताव गररएको छुट सजार् रद्द गरी 
थप सजार्को माग गरी अदालतमा र्नवेदन ठदन ुपनेछ र त्र्स्तो र्नवेदन 
सोिी अर्भर्ोगपत्रको अर्भन्न अङ्ग िनुेछ । 

३४. िास वकर्समका सानार्तना कसूरमा मदु्दा दार्र गनि आवश्र्क निनुेाः (१) 
अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ बमोन्जमको कुनै िास वकर्समको सानार्तना 
कसूरमा मदु्दा दार्र गनुि व्र्विाररक नभएको वा साविजर्नक वितलाई 
िास असर नपने देन्िएमा सरकारी ववकलले मिान्र्ार्ार्धविाको 
स्वीकृर्त र्लई त्र्स्तो व्र्न्ि ववरुद्ध मदु्दा दार्र नगने र्नणिर् गनि सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम र्नणिर् गनुिअन्घ सरकारी ववकलले 
त्र्स्तो अर्भर्िुलाई भववष्र्मा त्र्स्तो कसूर नगने कबरु्लर्त गराउन ु
पनेछ । 

  (३) र्स दफाको प्रर्ोजनको लार्ग “िास वकर्समका सानार्तना 
कसूर” भन्नाले देिार्का कसूर सम्ुन ुपछिाः– 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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(क) पविलो पटक गरेको एक िजार रुपैर्ाँसम्म र्बगो 
भएको बगलीमारा सम्बन्धी कसूर, 

(ि) पविलो पटक गरेको र्भिा माग्ने कसूर, 

(ग) तीन िजार रुपैर्ाँसम्म जररबाना वा एक मविनासम्म 
कैद वा दवैु सजार् िनुे पविलो पटक गरेको अन्र् कुनै 
कसूर । 

  (४) र्स दफा बमोन्जम मदु्दा नचलाउन े र्नणिर् गनुिअन्घ सरकारी 
ववकलले कसूरको र्बगो जफत गनुि पनेछ ।  

  (५) उपदफा (४) बमोन्जम जफत गररएको र्बगो कसूरबाट 
पीर्डत व्र्न्ि रिेछ भने र्नजलाई र नभएमा कानून बमोन्जम स्थावपत 
पीर्डत राित कोषमा दान्िला गनुि पनेछ । 

  (६) उपदफा (१) बमोन्जम मदु्दा दार्र नगररएकोमा त्र्स्तो 
व्र्न्िले त्र्स्तो र्मर्तबाट तीन वषिर्भत्र र्स ऐन अन्तगितको कुनै कसूर 
गरेमा र्नजलाई पविले गरेको कसूरको सजार् समेत थप िनुेछ ।  

  (७) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
सरकारी ववकलले मदु्दा नचलाउने र्नणिर् गरेकोमा त्र्स्तो र्नणिर् उपर 
न्चि नबझु्ने पीर्डत पिले आफ्नो तफि बाट मदु्दा दार्र गनि सकनेछ ।  

  (८) उपदफा (७) बमोन्जम मदु्दा नचलाउने र्नणिर् भएकोमा 
पीर्डतलाई तत्काल त्र्सको सूचना ठदन ुपनेछ र त्र्स प्रर्ोजनको लार्ग 
त्र्स्तो र्नणिर् भएको सूचना प्राप्त भएको र्मर्तबाट कानून बमोन्जमको 
िदम्र्ाद प्रारम्भ भएको मार्ननेछ ।  

  (९) उपदफा (७) बमोन्जम मदु्दा दार्र गने व्र्न्िलाई सम्बन्न्धत 
सरकारी ववकलले र्स पररच्छेद बमोन्जम भएको अनसुन्धानको 
कागजातका प्रर्तर्लवप उपलदलध गराउन ुपनेछ ।  

३५. थप दाबी र्लन सवकनेाः कुनै मदु्दा अदालतमा दार्र भैसकेपर्छ त्र्स्तो 
मदु्दामा अन्र् सम्बद्ध थप प्रमाणिरुबाट मदु्दा दार्र भैसकेका अर्भर्िु 
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बािेक अन्र् अर्भर्िुिरु उपर समेत दाबी र्लन पने भएमा वा मदु्दा 
दार्र भई अर्भर्िु कार्म भई सकेका व्र्न्ि उपर थप अर्भर्ोग 
लगाउन ुपने देन्िएमा त्र्सको कारण िलुाई थप अनसुन्धान गनि लगाई 
अन्र् थप अर्भर्िुको िकमा समेत थप दाबी र्लई सरकारी ववकलले 
मदु्दा दार्र गनि सकनेछ ।  

३६. अर्भर्ोगपत्र संशोधन गनि सकनेाः (१) अदालतमा एकपटक दार्र 
भैसकेको मदु्दामा थप प्रमाण फेला परी पविले र्लएको माग दाबी संशोधन 
गनुि पने देन्िएमा मिान्र्ार्ार्धविाको स्वीकृर्त र्लई सम्बन्न्धत सरकारी 
ववकलले अर्भर्ोगपत्रमा संशोधन गनि शरुु तिको सम्बन्न्धत अदालतमा 
कारण िलुाई र्नवेदन ठदन सकनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम र्नवेदन पनि आएमा र त्र्सको 
व्र्िोरा मनार्सब देन्िए र्नवेदन बमोन्जम अर्भर्ोगपत्रमा माग दाबी 
संशोधन गने आदेश सम्बन्न्धत अदालतले ठदन सकनेछ । 

  तर त्र्स्तो संशोधन गने आदेश शरुु तिको सम्बन्न्धत अदालतले 
फैसला गनुिअन्घ नै ठदइसकेको िनु ुपनेछ ।  

३७. सानार्तना त्रवुट सच्र्ाउन आदेश ठदन सकनेाः (१) अदालतमा दार्र 
भएको मदु्दाको अर्भर्ोगपत्रमा सानार्तना त्रवुट भई सच्र्ाउन परेमा 
सम्बन्न्धत सरकारी ववकलले सम्बन्न्धत अदालत समि त्र्सको कारण 
िलुाई र्नवेदन ठदन सकनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम पनि आएको र्नवेदन जाँचबुु  गदाि 
त्रवुट सच्र्ाउन मनार्सब देन्िएमा अदालतले त्र्स्तो त्रवुट सच्र्ाउन आदेश 
ठदन सकनेछ । 

 स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लार्ग “सानार्तना त्रवुट” भन्नाले 
अर्भर्िुको नाम, थर, उमेर वा िेगानाको विज्जे वा टाइवपङ्ग वा छपाइ 
सम्बन्धी त्रवुटलाई सम्ुन ुपछि ।  

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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३८. दसी, प्रमाण र अर्भर्िु राख्नाेः (१) अनसुन्धान अर्धकारीले अर्भर्ोजनका 
लार्ग अनसुन्धान प्रर्तवेदन साथ र्मर्सल सरकारी ववकल समि पेश गदाि 
कसूरसँग सम्बन्न्धत दसी, प्रमाण र अर्भर्िुलाई आफ्नो र्नर्न्त्रणमा राख्न ु
पनेछ र सम्बन्न्धत सरकारी ववकलले आदेश ठदएमा सोिी बित 
सम्बन्न्धत अदालतमा पेश गनुि पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा लेन्िएदेन्ि बािेक र्स पररच्छेद बमोन्जम 
अदालतमा दार्र भएको मदु्दाका सम्बन्धमा मदु्दा दार्र भएपर्छ थप कुनै 
सवदु, प्रमाण वा कुनै वस्त,ु र्लित वा दसी फेला परेमा सम्बन्न्धत प्रिरी 
कार्ािलर्ले सम्बन्न्धत सरकारी ववकल कार्ािलर्मा दान्िल गनुि पनेछ र 
त्र्स्तो सरकारी ववकल कार्ािलर्ले आवश्र्क जाँचबुु  गरी त्र्स्ता 
र्लित, दसी, प्रमाण अदालतमा पेश गनुि पनेछ ।  

३९. सरुन्ित राख्न ुपनेाः (१) सरकारी ववकलले दफा ३१ को उपदफा (३) 
बमोन्जम मदु्दा नचल्ने र्नणिर् गरेकोमा र्मर्सल लगार्तका दसी, प्रमाणका 
वस्त ुसम्बन्न्धत प्रिरी कार्ािलर्मा अववलम्ब वफताि पिाउन ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम प्राप्त र्मर्सल, दसी प्रमाण, वस्त ु
सम्बन्न्धत प्रिरी कार्ािलर्ले त्र्स्तो कसूरको मदु्दा चलाउन सवकने 
िदम्र्ादको अवर्धसम्म सरुन्ित राख्न ुपनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोन्जमको दसी, प्रमाण वा वस्त ु कसैको 
सम्पन्ि रिेछ भने त्र्स्तो सम्पन्ि धनीलाई आवश्र्क परेको बित 
अनसुन्धान अर्धकारी वा अदालतमा दान्िला गने शति सवितको कागज 
गराईि प्रिरी कार्ािलर्ले त्र्स्तो सम्पन्ि वफताि ठदन ुपनेछ ।  

४०. प्रर्तर्लवप वा जानकारी ठदन ुपनेाः (१) सरकारी ववकलले दफा ३१ को 
उपदफा (३) बमोन्जम मदु्दा नचल्ने गरी र्नणिर् गरेकोमा त्र्स्तो र्नणिर्को 
प्रर्तर्लवप र मदु्दा चल्ने र्नणिर् भएकोमा अर्भर्ोगपत्रको प्रर्तर्लवप 
सम्बन्न्धत अनसुन्धान अर्धकारी र अर्भर्िुलाई ठदन ुपनेछ । 

  (२) अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ अन्तगितका कुनै मदु्दामा मदु्दा 
चलाउन पर्ािप्त प्रमाण नभएको भनी सम्बन्न्धत सरकारी ववकलले र्नणिर् 
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गरेमा र्नजले त्र्स्तो र्नणिर्को जानकारी सम्बन्न्धत अनसुन्धान अर्धकारी 
र त्र्स्तो अनसुन्धान अर्धकारीभन्दा मार्थल्लो तिको अर्धकारी वा 
कार्ािलर्लाई ठदन ुपनेछ । 

४१. जािेरवाला वा पीर्डतलाई सूचना ठदन ुपनेाः कुनै कसूरको सम्बन्धमा दफा 
३१ को उपदफा (३) बमोन्जम मदु्दा नचलाउने र्नणिर् भएमा अनसुन्धान 
अर्धकारीले त्र्सको कारण सवितको सूचना जािेरवाला वा पीर्डतलाई 
र्थान्शघ्र ठदन ुपनेछ । 

४२. सरोकारवाला व्र्न्िलाई पि कार्म गनेाः (१) र्स संविता बमोन्जम 
नेपाल सरकार वादी भई दार्र भएको कुनै मदु्दा कारबािी िुँदा अनसूुची–
१ वा अनसूुची–२ र्भत्र नपने देन्िएको तर कानून बमोन्जम अन्र् कुनै 
मदु्दा चल्न सकने देन्िएमा अदालतले सोिी आदेश गरी सरोकारवाला 
व्र्न्िलाई त्र्सको सूचना ठदन ुपनेछ ।  

  (२) सरोकारवालाले उपदफा (१) बमोन्जम सूचना पाएको र्मर्तले 
दईु मविनार्भत्र त्र्स्तो मदु्दा सकार गरेमा र्नजलाई वादी पि कार्म गरी 
सोिी मदु्दाको र्मर्सलबाट कानून बमोन्जम कारबािी र वकनारा गनुि पनेछ ।  

४३. मदु्दाको दार्रीाः (१) र्स संविता बमोन्जम दार्र गनुि पने देिार्को मदु्दा 
देिार्को अर्धकारी वा व्र्न्िले सम्बन्न्धत अदालतमा दार्र गनि 
सकनेछाः– 

(क) अनसूुची–१ र अनसूुची–२ अन्तगितका कसूर सम्बन्धी 
मदु्दा अर्भर्ोगपत्रका रूपमा सम्बन्न्धत सरकारी 
ववकलले, 

(ि) अनसूुची–३ अन्तगितका कसूर सम्बन्धी मदु्दा उजरुी वा 
प्रर्तवेदनको रूपमा नेपाल सरकार, संवैधार्नक र्नकार्, 

अदालत वा कुनै साविजर्नक अर्धकारीले, 

(ग) अनसूुची–४ अन्तगितका कसूर सम्बन्धी मदु्दा 
वफरादपत्रका रूपमा त्र्स्तो मदु्दा दार्र गनि सकन े
िकदैर्ा भएको वा सरोकारवाला व्र्न्िले, 
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  (२) उपदफा (१) बमोन्जम मदु्दा दार्र गरेमा त्र्स्तो मदु्दा र्स 
संविता बमोन्जम दार्र भएको मार्ननेछ । 

४४. पोल उजरु गरे बापत सजार् निनुेाः (१) अनसूुची–१, अनसूुची–२ र 
अनसूुची–३ अन्तगितका कसूर सम्बन्धी मदु्दामा पोल वा उजरु गरे बापत 
कुनै सजार् िनुे छैन ।  

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न आफू 

सािी भई नेपाल सरकार, प्रिरी कमिचारी वा अन्र् अर्धकारीलाई ववश्वास 
पने वकर्समको कुनै कुरा वा सवूद प्रमाण देिाई पोल वा उजरु गरेकोमा 
सोिी आधारबाट अनसुन्धान भई अदालतमा मदु्दा चर्लसकेपर्छ त्र्स्तो 
कुरा वा सवूद वा प्रमाण ुटु्टा वा बनावटी भएको कुरा उल्लेि गरी 
कसैको प्रर्तवेदन, उजरुी परेमा वा बर्ान भएमा वा कुनै सािी वा 
जािेरवालाको बकपत्र वा अन्र् कुनै वकर्समबाट देन्िएमा अदालतले 
सोिी र्मर्सलबाट प्रमाण बुु ी देिार् बमोन्जम गनि सकनेछाः– 

(क) ुटु्टा कुरा लेन्िठदने वा बनावटी व्र्िोराको बकपत्र 
गने सािीलाई तीन मविनासम्म कैद वा पाँच िजार 
रुपैर्ाँसम्म जररबाना वा दवैु सजार् गनि,  

  तर त्र्सरी सजार् गदाि कसूरदारलाई िनुे 
सजार्को आधाभन्दा बढी कैद वा जररबाना गनि सवकने 
छैन । 

(ि) ुटु्टा कुरा लेन्िठदने वा बनावटी प्रमाण पेश गने काम 
वा पोल वा उजरु गनुि पने मनार्सब मावफकको कारण 
नभई सािीले व्र्न्िगत ररसइववले वा कुनै प्रलोभनमा 
परी गरेको भन्ने अदालतलाई लागेमा सफाइ पाउने 
प्रर्तबादीलाई मदु्दाको प्रकृर्त र अवस्था ववचार गरी 
त्र्स्तो सािीबाट मनार्सब िर्तपूर्ति त्र्सै मदु्दाबाट 
भराई ठदन । 
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  तर र्नजले ठदएको जािेरी वा सािी प्रर्तकूल 
िनुाको मनार्सब कारण ठदएमा िर्तपूर्ति भराइने छैन । 

पररच्छेद – ४ 

अदालतको अर्धकारिेत्र 

४५. कसूर भएको िेत्रको अदालतले मदु्दा िेनेाः कुनै कसूर सम्बन्धी मदु्दाको 
कारबािी र वकनारा गने अर्धकार त्र्स्तो कसूर भएको िेत्रको 
अदालतलाई िनुेछ ।  

  तर नेपाल सरकारले कानून बमोन्जम कुनै न्जल्लामा छुटै्ट 
फौजदारी अदालत वा फौजदारी इजलास गिन गरी त्र्स्ता कसूरको 
कारबािी र वकनारा गनि वा गराउन सकनेछ । 

४६. ववर्भन्न िेत्रसँग सम्बन्न्धत कसूर भएमा त्र्स्ता िेत्रमध्रे् कुनै िेत्रको 
अदालतले मदु्दा िेनि सकनेाः देिार्को अवस्थामा कुनै िेत्रको अदालतले 
मदु्दाको कारबािी र वकनारा गनि सकनेछाः– 

(क) कसूर ििररने कुनै काम आंन्शक रूपमा एउटा िेत्र र 
आंन्शक रूपमा अको इलाकामा भएकोमा त्र्स्तो 
िेत्रिरुमध्रे् कुनै िेत्रको अदालतले, 

(ि) कुनै काम एउटा िेत्रमा भएको र त्र्सको पररणाम 
कसूरको रूपमा अको िेत्रमा प्रकट भएकोमा त्र्समध्रे् 
कुनै िेत्रको अदालतले, 

(ग) एकै घटनाको र्सलर्सलामा ववर्भन्न कसूरिरु ववर्भन्न िेत्रमा 
भएकोमा त्र्स्तो कसूरिरुमध्रे् कुनै कसूर भएको िेत्रको 
अदालतले, 

(घ) कुनै कसूर ववर्भन्न िेत्रिरुमा भई कुन िेत्रमा कसूर िनुे 
काम पूरा भएको िो भन्ने र्कीन िनु नसकेमा त्र्स्ता 
िेत्रिरुमध्रे् कुनै िेत्रको अदालतले, 
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(ङ) मार्नसको अपिरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर 
भएकोमा त्र्स्तो कसूर जनु िेत्रमा भएको छ वा जनु 
िेत्रमा अपिरण वा बन्धक बनाइएको व्र्न्ि रान्िएको वा 
लकुाइएको वा थरु्नएको छ त्र्समध्रे् कुनै िेत्रको 
अदालतले, 

(च) र्ात्रा गरररिेको कुनै व्र्न्िले गरेको वा र्ात्रा गरररिेको 
कुनै व्र्न्िको ववरुद्ध वा एक िेत्रबाट अको िेत्रमा 
लैजान लागेको मालसामानको सम्बन्धमा गररएको कसूर 
भए कसूर प्रारम्भ भएको वा त्र्स्तो व्र्न्ि र्ात्राकालमा 
जनुजनु िेत्रमा गएको छ वा त्र्स्तो मालसामान बरामद 
भएको वा जनुजनु िेत्र भएर लर्गएको छ सोमध्रे् कुनै 
िेत्रको अदालतले, 

(छ) कुनै कसूरको तर्ारी वा आपरार्धक षड्यन्त्र एक िेत्रमा 
भई कसूर िनुे काम अको िेत्रमा पूरा भएकोमा तर्ारी वा 
षड्यन्त्र भएको िेत्र वा कसूर िनुे काम पूरा भएको 
िेत्रको अदालतमध्रे् कुनै अदालतले, 

(ज) कुनै कसूर न्चठ्ठी वा अन्र् कुनै सञ्चार वा सूचना प्रववर्धको 
माध्र्मबाट भएकोमा त्र्स्तो न्चठ्ठी, सञ्चार वा सूचना जनु 
िेत्रबाट सम्प्रषेण भएको वा जनु िेत्रमा प्राप्त गररएको छ 
त्र्समध्रे् कुनै िेत्रको अदालतले, 

(ु) कुनै कसूर दईु मलुकुको र्समानामा भएकोमा त्र्स्तो 
र्समाना जोर्डएको अदालतले, 

 स्पष्टीकरणाः र्स िण्डको प्रर्ोजनको लार्ग र्समाना भन्नाले 
दईु मलुकुको र्समानामा रिेको दशगजा िेत्रलाई समेत 
जनाउँछ । 
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(ञ) सम्पन्ि सम्बन्धी कसूरको िकमा त्र्स्तो कसूर भएको 
िेत्र वा कसूरबाट प्राप्त सम्पन्ि लकुाएको, वकनेको, बेचेको 
वा अन्र् कुनै प्रकारले र्लए ठदएको िेत्रको अदालतले, 

(ट) नेपाल वा नेपाल सरकार पि भएको कुनै सन्न्ध वा कानून 
बमोन्जम ववश्वव्र्ापी अर्धकारिेत्र (र्रु्नभसिल जरुरन्स्डकशन) 
कार्म िनुे कसूर सम्बन्धी मदु्दाको िकमा नेपाल 
सरकारले तोकेको अदालतले । 

४७. नेपाल बाविर भएको कसूर सम्बन्धी मदु्दा िेने अर्धकारिेत्राः नेपालमा दताि 
भएको वार्रु्ान वा पानीजिाजमा भएको वा नेपाल बाविर भएको कुनै 
कसूरको सम्बन्धमा प्रचर्लत कानूनले सजार् िनुे व्र्वस्था भएकोमा 
त्र्स्तो कसूरको अर्भर्िु नेपालर्भत्रको जनु न्जल्लामा फेला परेको छ 
सोिी न्जल्लाको अदालतमा र फेला नपरेकोमा र्नजको स्थार्ी बासस्थान 
भएको िेत्रको न्जल्ला अदालतमा त्र्स्तो कसूर सम्बन्धी मदु्दाको 
कारबािी र वकनारा गररनेछ ।  

४८. दईु अदालत वा र्नकार्मा परेका मदु्दाको कारबािी र वकनारााः (१) कुनै 
कसूर सम्बन्धी मदु्दा एकभन्दा बढी अदालतको अर्धकारिेत्रर्भत्र पने भई 
एकभन्दा बढी अदालतमा मदु्दा दार्र भएको रिेछ भने जनु अदालतमा 
पविले मदु्दा दार्र भएको िो सोिी अदालतले र एकै ठदन दार्र भएकोमा 
एकै पनुरावेदन सनु्ने अदालतको अर्धकारिेत्रर्भत्र पने अदालतमा भए 
त्र्स्तो अदालतको पनुरावेदन सनु्ने अदालतले तोकेको अदालतले र 
र्भन्नर्भन्न पनुरावेदन सनु्ने अदालतको अर्धकारिेत्रर्भत्र पने भए सवोच्च 
अदालतले तोकेको अदालतले त्र्स्तो कसूर सम्बन्धी मदु्दाको कारबािी र 
वकनारा गनुि पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसुकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न कुनै 
एक कसूर सम्बन्धी मदु्दा अदालत र अधि न्र्ावर्क र्नकार्को 
अर्धकारिेत्रर्भत्र पने भई अदालत र अधिन्र्ावर्क र्नकार्मा मदु्दा दार्र 
भएको रिेछ भने त्र्स्तो मदु्दाको कारबािी र वकनारा अदालतबाट गनुि 
पनेछ । 
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  (३) दफा ५४ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को िण्ड (क) 
वा (ग) अन्तगित संर्िु रूपमा कारबािी िनु सकने अवस्था भए तापर्न 
र्भन्नर्भन्न प्रकारका अदालत वा न्र्ावर्क र्नकार्को अर्धकारिेत्र अन्तगित 
पने मदु्दा रिेछ भने कानून बमोन्जम अर्धकार प्राप्त तत् तत ् अदालत वा 
र्नकार्बाट कारबािी र वकनारा गनुि पनेछ ।   

४९. तल्लो र मार्थल्लो अदालतको अर्धकारिेत्रर्भत्र पने मदु्दा मार्थल्लो 
अदालतले िेनुि पनेाः प्रचर्लत कानून बमोन्जम कुनै कसूर सम्बन्धी मदु्दा 
तल्लो र मार्थल्लो तिको अदालत दवैुको अर्धकारिेत्रर्भत्र पने वा दफा 
५४ अन्तगित संर्िु रूपमा कारबािी िनु सकने व्र्न्ि वा कसूर 
सम्बन्धी मदु्दा तल्लो ति र मार्थल्लो तिको दवैु अदालतको 
अर्धकारिेत्रर्भत्र परी दार्र िनु सकन ेभएमा वा दार्र भएकोमा त्र्स्तो 
मदु्दा िेने अर्धकार मार्थल्लो तिको अदालतलाई िनुेछ । 

५०. अर्धकारिेत्र नभएको वा वेररतको भएमा दरपीि गनुि पनेाः (१) कुनै 
अर्भर्ोगपत्र वा उजरुीको व्र्िोराबाट त्र्स्तो उजरुी सम्बन्धी मदु्दाको 
कारबािी र वकनारा गने आफ्नो अर्धकारिेत्र नभएको वा रीत नपरु् र्ाई 
दताि गनि ल्र्ाएको देन्िएमा अदालतले सोिी कुरा उल्लेि गरी त्र्स्तो 
अर्भर्ोगपत्र वा उजरुी दरपीि गरी ठदन ुपनेछ । 

  (२) अर्धकारिेत्र नभएको कारणले उपदफा (१) बमोन्जम 
दरपीि भएको उजरुीको ववषर्मा मदु्दा गनुि पने अन्न्तम िदम्र्ाद दरपीि 
भएको ठदनसम्म रिेछ भने प्रचर्लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए 
तापर्न त्र्स्तो उजरुी गने व्र्न्िले सो ठदनबाट बाटोको म्र्ाद बािेक 
पन्र ठदनर्भत्र दताि गनि ल्र्ाएमा अर्धकारिेत्र भएको अदालतले कानून 
बमोन्जम दताि गररठदन ुपनेछ ।  

५१. अर्धकारिेत्र र िदम्र्ाद सम्बन्धमा र्नणिर् गनुि पनेाः (१) र्स संवितामा 
अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न कुनै मदु्दाका सम्बन्धमा 
अर्भर्िुले बर्ान गदाि वा प्रर्तबादीले प्रर्तउिरपत्र पेश गदाि 
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अदालतको अर्धकार िेत्र नभएको, वादीलाई मदु्दा दार्र गने िकदैर्ा 
नभएको वा िदम्र्ाद नभएको भन्ने प्रश्न उिाएमा अदालतले पविले त्र्स्तो 
प्रश्नका सम्बन्धमा र्नणिर् गरेर मात्र त्र्स्तो मदु्दाको अन्र् कारबािी 
अगार्ड बढाउन ु पनेछ र आफ्नो अर्धकारिेत्रर्भत्र नपने देन्िएमा 
अर्धकारिेत्र भएको अदालतमा पिाउन आदेश ठदन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम भएको र्नणिर् उपर त्र्स्तो र्नणिर् 
भएको र्मर्तले तीस ठदनर्भत्र पनुरावेदन सनु्ने अदालतमा उजरु गनि 
सवकनेछ । 

  (३) उपदफा (१) वा (२) बमोन्जम र्नरुपण भएको प्रश्न 
पनुरावेदन सनु्ने अदालतमा पनुाः उिाउन सवकने छैन । 

  तर मदु्दाको रोिमा िनुे अन्तरकालीन आदेशका िकमा र्ो 
व्र्वस्था लागू िनुे छैन ।  

  

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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पररच्छेद– ५ 

मदु्दाको प्रारन्म्भक कारबािी सम्बन्धी व्र्वस्था 

५२. मदु्दा दार्र भएपर्छ अदालतले कारबािी प्रारम्भ गनुिपनेाः (१) र्स 
संवितामा अन्र्था व्र्वस्था भएकोमा बािेक कुनै कसूरका सम्बन्धमा र्स 
पररच्छेद बमोन्जम अदालतमा मदु्दा दार्र भएपर्छ अदालतले त्र्स्तो 
मदु्दाको कारबािी प्रारम्भ गनुि पनेछ । 

  तर, 

(क) अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको वा अरु कुनै 
वकर्समले अदालतको अविेलना गरेको कसूरमा 
अदालतले अर्भर्िुको िाडो बर्ान र्लएर वा र्लन्ित 
स्पष्टीकरण मागेर वा अन्र् कुनै र्नवेदन वा 
प्रर्तवेदनबाट पर्न मदु्दाको कारबािी प्रारम्भ गनि सकनेछ । 

(ि) कुनै मदु्दामा अदालतले प्रमाण बझु्दा कुनै पिले कुनै 
प्रमाणलाई जालसाजी वा वकते भनी बर्ान गरेकोमा 
सोिी बर्ानको आधारमा र्लित वकते वा जालसाजीको 
कसूरमा वा सो कसूर गनि दरुुत्सािन ठदएको, 
आपरार्धक षड्यन्त्र गरेको वा मर्तर्ार भएको कसूरमा 
सोिी र्मर्सलबाट मदु्दाको कारबािी प्रारम्भ गनि 
सवकनेछ ।  

  (२) अपराध संविताको भाग–२ को पररच्छेद–३ को दफा ८१, 

८२ पररच्छेद–४ को दफा ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९७, ९८, १०० मा 
उन्ल्लन्ित कुनै कसूर गरेको, त्र्स्तो कुनै कसूर गनि दरुुत्सािन ठदएको, 
अपरार्धक षड्यन्त्र गरेको वा मर्तर्ार भएको अर्भर्ोगमा उपदफा (१) 
को प्रर्तबन्धात्मक वाकर्ांशको िण्ड (ि) बमोन्जम मदु्दाको कारबािी 
प्रारम्भ भएकोमा बािेक अदालतले सम्बन्न्धत व्र्न्िको र्नवेदन, प्रर्तवेदन, 

बर्ान वा कुनै छुटै्ट उजरुीको आधारमा मदु्दा चलाउन न्र्ार्ोन्चत ििराई 
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कारण सवितको आदेश पचाि िडा गरी मदु्दाको कारबािी प्रारम्भ गनि 
सकनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा उन्ल्लन्ित मदु्दाको कारबािी र वकनारा 
मूल कसूर सम्बन्धी मदु्दा साथै रािी गनुि पनेछ । 

  (४) र्स पररच्छेदमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
नेपाल सरकार वा सम्बन्न्धत ववभागीर् प्रमिुको र्लन्ित स्वीकृर्त 
भएकोमा बािेक नेपाल सरकारको कुनै कमिचारी उपर र्नजले आफ्नो 
ओिदाको कतिव्र् पालनाको र्सलर्सलामा गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा 
र्नज उपर कुनै कसूरको अर्भर्ोग लगाई मदु्दा चल्ने छैन । 

  तर कुनै कमिचारीले आफ्नो ओिदाको कतिव्र्भन्दा बाविरको कुनै 
काम गरी कुनै कसूर गरेमा र्नज उपर त्र्स्तो कसूरको अर्भर्ोग लगाई 
मदु्दा चलाउन नेपाल सरकारको वा सम्बन्न्धत ववभागीर् प्रमिुको स्वीकृर्त 
र्लन ुपने छैन । 

  (५) अनसूुची–१ र अनसुचुी–२ अन्तगितका कसूरको सम्बन्धमा 
सरकारी ववकलबाट अर्भर्ोगपत्र पेश नगरी कुनै व्र्न्ि उपर मदु्दा चल्ने 
छैन । 

  तर दफा ३४ को उपदफा (७) मा उन्ल्लन्ित ववषर्मा सोिी 
बमोन्जम िनुेछ । 

  (६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न कुनै 
कसूरबाट िनु गएको िर्त पूर्तिका लार्ग देिार्को व्र्न्िले अर्भर्ोग 
पत्र पेश गरेको सािी ठदनर्भत्र छुटै्ट उजरुी ठदन सकनेछ: – 

(क) कसूरबाट िर्त पगुेको व्र्न्ि, 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 

  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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(ि) आफ्नो नोकरीको र्सलर्सलामा अन्र्त्र िवटएको वा 
ववदेशमा रिेको राष्ट्रसेवकले उजरु गनि पने कुराको 
सम्बन्धमा र्नजको नन्जकको कुनै िकवाला, 

(ग) कुनै व्र्न्िले कुनै पद, ओिदा वा अन्र् कुनै िैर्सर्तले 
गनुि पने कुनै काम वा संरिण गनुि पने कुनै कुराको 
सम्बन्धमा त्र्स्तो पद, ओिदा वा िैर्सर्तमा रिेको 
व्र्न्ि, 

(घ) अपाङ्गता भएको व्र्न्ि, बालबार्लका वा पचििर वषि 
उमेर नाघेको व्र्न्ि वा शारीररक वा मानर्सक रोगले 
असमथि भएको व्र्न्िले उजरु गनि पाउने कुराको 
सम्बन्धमा र्नजको एकाघरको िकवाला र त्र्स्तो 
िकवाला नभए अन्र् कुनै िकवाला वा संरिक, 

(ङ) कसूरबाट कुनै सङ्गठित संस्थालाई िर्त पगुेकोमा 
त्र्स्तो संस्थाको मतुर् भई काम गने अर्धकार प्राप्त 
सञ्चालक वा सदस्र्, प्रशासक वा प्रमिु कार्िकारी 
अर्धकृत ।  

५३. उजरुी गनि सकनेाः (१) र्स संवितामा अन्र्था व्र्वस्था भएकोमा बािेक 
अनसूुची–४ बमोन्जमको कुनै कसूरको सम्बन्धमा अदालतमा देिार्को 
व्र्न्िले उजरुी ठदन सकनेछाः– 

(क) कसूरबाट िर्त पगुेको व्र्न्ि, 

(ि) आफ्नो नोकरीको र्सलर्सलामा अन्र्त्र िवटएको वा 
ववदेशमा रिेको राष्ट्रसेवकले उजरु गनि पने कुराको 
सम्बन्धमा र्नजको नन्जकको कुनै िकवाला, 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 

  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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(ग) कुनै व्र्न्िले कुनै पद, ओिदा वा अन्र् कुनै िैर्सर्तले 
गनुि पने कुनै काम वा संरिण गनुि पने कुनै कुराको 
सम्बन्धमा त्र्स्तो पद, ओिदा वा िैर्सर्तमा रिेको 
व्र्न्ि, 

(घ) बविरा, दृवष्टवविीन बालबार्लका वा पचििर वषि उमेर 
नाघेको व्र्न्ि वा शारीररक वा मानर्सक रोगले 
असमथि भएको व्र्न्िले उजरु गनि पाउने कुराको 
सम्बन्धमा र्नजको एकाघरको िकवाला र त्र्स्तो 
िकवाला नभए अन्र् कुनै िकवाला वा संरिक, 

(ङ) कसूरबाट कुनै सङ्गठित संस्थालाई िर्त पगुेकोमा 
त्र्स्तो संस्थाको मतुर् भई काम गने अर्धकार प्राप्त 
सञ्चालक वा सदस्र्, प्रशासक वा प्रमिु कार्िकारी 
अर्धकृत । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको उजरुी ठदँदा देिार्को वववरण 
िलुाई अनसूुची–२१ बमोन्जमको ढाँचामा ठदन ुपनेछाः– 

(क) अर्भर्िु वा प्रर्तबादीको नाम, थर, वतन (टोल 
समेत) िरु्लर्ा, उमेर, पेशा वा व्र्वसार्, बाब ुआमा वा 
पर्त वा पत्नीको नाम,  

(ि) अर्भर्िु वा प्रर्तबादीको नागररकता, रािदानी सवारी 
चालक इजाजतपत्र वा सन्जलैसँग फेला पानि सवकने 
अन्र् पररचर्ात्मक वववरण, 

(ग) अर्भर्िु वा प्रर्तबादी रिे बसेको गाउँपार्लका वा 
नगरपार्लका, वडा नं., गाउँ, टोल, भएसम्म दललक नं. र 
अर्भर्िु वा प्रर्तबादीको थािा भएसम्मको अन्र् 
वववरण, 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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(घ) अरुको घरमा डेरा गरी बसेको भए थािा भएसम्म 
घरधनीको नाम, थर र िेगाना, 

(ङ) अर्भर्िु वा प्रर्तबादीको स्थार्ी बासस्थान नभए र्नज 
बसेको घर धनीको नाम थर र वतन, 

(च) कसूर सम्बन्धी वववरण, 

(छ) एकै पटकमा एकभन्दा बढी कसूर भएको भए 
अर्भर्िु वा प्रर्तबादी उपर लगाइएको प्रत्रे्क 
अर्भर्ोग वा आरोप र तत्सम्बन्धी प्रमाण, 

(ज) प्रर्ोग िनु ुपने सम्बन्न्धत कानून र त्र्सको आधार, 

(ु) अर्भर्िु वा प्रर्तबादीलाई िनु ु पने सजार्को माग 
दाबी र सोको आधार, 

(ञ) कसूरबाट पगुेको िर्त र अर्भर्िु वा प्रर्तबादीबाट 
िर्तपूर्ति भराउन ुपने भए िर्तपूर्तिको रकम र त्र्सको 
आधार, 

(ट)   अन्र् आवश्र्क कुरा । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम उजरुी ठदँदा त्र्स्तो उजरुीको साथ 
अर्भर्िु वा प्रर्तबादीको सङ्खतर्ा बराबरको उजरुीको नक्कल र 
उजरुवालाले पेश गनि चािेको र्लित प्रमाणिरुको एक प्रर्त नक्कल पर्न 
पेश गनुि पछि । 

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

५४. संर्िु रूपमा मदु्दा चलाउन सवकनेाः (१) देिार्का व्र्न्ििरु उपर एउटै 
अर्भर्ोगपत्र, प्रर्तवेदन, उजरुी, वफरादपत्र वा आदेश पचािबाट मदु्दा चलाउन 
सवकनेछाः– 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 

 मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा न्ुवकएको । 
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(क) एउटै कामको र्सलर्सलामा एउटै वा ववर्भन्न कसूर गने 
व्र्न्ििरु, 

(ि) एउटै कामको र्सलर्सलामा नभए पर्न संर्िु रूपमा वा 
र्मलोमतोबाट एक वा एकभन्दा बढी कसूर गने 
व्र्न्ििरु, वा 

(ग) एक अकोसँग सम्बन्न्धत ववर्भन्न कसूर गने व्र्न्ििरु । 

  (२) देिार्का कसूरिरुमा संलग्न व्र्न्ििरुको िकमा एउटै 
अर्भर्ोगपत्र, प्रर्तवेदन, उजरुी, वफरादपत्र वा आदेश पचािबाट मदु्दा चलाउन 
सवकनेछाः– 

(क)  कसूरको उद्योग, दरुुत्सािन वा अपरार्धक षड्यन्त्र, 

(ि) मर्तर्ार भएको कसूर, 

(ग) कसूरबाट प्राप्त कुनै चीजवस्त ुरािेको, वकनेको, बेचेको, 
ठदएको वा र्लएको कसूर, 

(घ) कसूर गने मनसार्ले कुनै चीजवस्त ु रािेको, बेचेको 
ठदएको वा र्लएको कसूर, वा 

(ङ) कसूरसँग सम्बन्न्धत कुनै व्र्न्िलाई लकुाएको वा 
भगाएको कसूर । 

५५. प्रत्रे्क कसूर वा अर्भर्िुको सम्बन्धमा छुट्टाछुटै्ट उजरुी ठदन ुपनेाः दफा 
५३ र ५४ मा अन्र्था लेन्िएकोमा बािेक प्रत्रे्क कसूर वा अर्भर्िुको 
सम्बन्धमा छुट्टाछुटै्ट अर्भर्ोगपत्र वा उजरुी ठदन ुवा आदेश पचाि िडा गनुि 
पनेछ । 

५६. नेपाल सरकारलाई वादी कार्म गनेाः दफा ५२ को उपदफा (२) 
बमोन्जमको उजरुीबाट चलेको मदु्दा बािेक अनसूुची–१ र अनसूुची–२ 
अन्तगितका कसूर सम्बन्धी मदु्दामा नेपाल सरकारलाई वादी कार्म गरी 
मदु्दाको कारबािी चलाइनेछ । 
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पररच्छेद–६ 

पक्राउ पूजी र समाह्वान 

५७. पक्राउ गने वा समाह्वान जारी गनेाः (१) र्स संविता बमोन्जम उजरुी 
परेपर्छ अनसूुची–१ र अनसूुची–२ मा उन्ल्लन्ित कसूर सम्बन्धी मदु्दामा 
उजरुीसाथ उपन्स्थत नभएका अर्भर्िुलाई उपन्स्थत गराउन अदालतले 
र्स पररच्छेदको अधीनमा रिी आवश्र्कता अनसुार पक्राउ पूजी वा 
समाह्वान जारी गनेछ । 

  (२) देिार्को कसूरको अर्भर्िुलाई उपन्स्थत गराउन अदालतले 
उपदफा (१) बमोन्जम पक्राउ पूजी जारी गनेछाः– 

(क) जघन्र् कसूर वा गम्भीर कसूर,  

(ि) िण्ड (क) मा उन्ल्लन्ित कुनै कसूरको उद्योग, 

दरुुत्सािन वा आपरार्धक षड्यन्त्र गरेको वा सो 
कसूरमा मर्तर्ार भएको कसूर वा त्र्स्ता कसूरको 
अर्भर्िुलाई लकुाएको वा भगाएको कसूर । 

  (३) उपदफा (२) मा उन्ल्लन्ित कसूर बािेक अन्र् कसूरको 
अर्भर्िुलाई अदालतमा उपन्स्थत गराउन अदालतले आवश्र्कता 
अनसुार समाह्वान जारी गनेछ । 

  तर अर्भर्िु भागी पक्राउ िनु नसकने सम्भावना छ भन्ने ववश्वास 
गनुि पने मनार्सब कारण भएमा वा समाव्िानमा तोवकएको म्र्ादमा 
अर्भर्िु अदालतमा उपन्स्थत नभएमा त्र्स्तो अर्भर्िुका िकमा 
अदालतले उपदफा (२) बमोन्जम पक्राउ पूजी जारी गनि सकनेछ । 

  (४) अदालतमा दान्िल गनुि पने कुनै र्लित वा दसी प्रमाण 
लकुाउने वा नाश गने सम्भावना छ भन्ने ववश्वास गनुि पने मनार्सब कारण 
भएमा वा उपदफा (३) बमोन्जम जारी भएको समाह्वानमा तोवकएको 
म्र्ादर्भत्र कुनै र्लित वा दसी प्रमाण अदालतमा दान्िल नगरेमा 
अदालतले त्र्स्तो र्लित वा दसी प्रमाण दान्िल गनुि पने कतिव्र् भएको 
व्र्न्िलाई पक्राउ गरी उपन्स्थत गराउन पक्राउ पूजी जारी गनि सकनेछ । 
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  (५) उपदफा (४) बमोन्जम पक्राउ पूजी जारी भएकोमा 
अदालतले त्र्स दफामा उन्ल्लन्ित र्लित वा दसी प्रमाण रिेको िाउँको 
तलासी र्लई अदालतमा दान्िल गनि कुनै कमिचारी वा कुनै प्रिरी 
अर्धकृतलाई आदेश ठदन सकनेछ । 

   (६) उपदफा (५) बमोन्जमको कमिचारी वा प्रिरी अर्धकृतले 
कुनै िाउँको िानतलासी गदाि दफा १८ बमोन्जम गनुि पनेछ । 

  (७) अदालतले र्स दफा बमोन्जम कुनै अर्भर्िुलाई उपन्स्थत 
गराउन पक्राउ पूजी वा समाह्वान जारी गदाि उजरुीको व्र्िोरा समेत 
िलु्ने गरी अनसूुची–२२ बमोन्जमको ढाँचामा सूचना पिाउन ुपनेछ । 

५८. पक्राउ पूजी जारी गने कार्िववर्धाः (१) अदालतले र्स पररच्छेद बमोन्जम 
पक्राउ पूजी जारी गदाि पक्राउ गनुि पने व्र्न्िको पूरा नाम र िेगाना 
तथा पक्राउ गनुि पने कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेि गरी अर्भर्िुको 
सम्बन्धमा भए अनसूुची–२३ बमोन्जमको ढाँचामा र सािी तथा अन्र् 
व्र्न्िको सम्बन्धमा भए अनसूुची–२४ बमोन्जमको ढाँचामा पक्राउ पूजी 
जारी गनुि पनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम जारी भएको पक्राउ पूजीमा 
सम्बन्न्धत अर्धकारीले सिीछाप गरी अदालतको छाप लगाउन ुपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम पक्राउ पूजी जारी गदाि पक्राउ गनुि 
पने व्र्न्ि रिे बसेको वा रिन बस्न सकने इलाकाको प्रिरी कार्ािलर्को 
नाउँमा जारी गनुि पनेछ । 

  तर अदालतले आवश्र्क सम्ुेमा अदालतकै कमिचारीको नाउँमा 
पर्न पक्राउ पूजी जारी गनि सकनेछ । 

  (४) र्स दफा बमोन्जम जारी भएको पक्राउ पूजी तामेल 
नभएसम्म वा अदालतबाट बदर नभएसम्म कार्म रिनेछ । 

  (५) पक्राउ पूजी जारी भएको व्र्न्िलाई त्र्स्ता पूजी बमोन्जम 
पक्राउ गनि सवकनेछ र त्र्स बमोन्जम कुनै व्र्न्िलाई पक्राउ गदाि 
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र्नजलाई पक्राउ पूजी देिाई दफा ५७ को उपदफा (७) बमोन्जम 
पिाएको सूचना समेत र्नजलाई ठदन ुपनेछ । 

  (६) पक्राउ पूजी बमोन्जम पक्राउ गररएको व्र्न्िलाई बाटोको 
म्र्ाद बािेक चौबीस घण्टामा नबढाई र्थासम्भव चाँडो सम्बन्न्धत 
अदालतमा उपन्स्थत गराउन ुपनेछ । 

  (७) प्रिरीले पक्राउ पूजी प्राप्त गरेको र्मर्तले सात ठदनर्भत्र 
पक्राउ गनुि पने व्र्न्ि फेला परेन भने सम्बन्न्धत प्रिरी कार्ािलर्ले 
र्नजको िोजी गदै रिी त्र्सपर्छ त्र्स्तो व्र्न्ि रिे बसेको घर िेगानामा 
गई र्नजको नाउँमा जारी भएको अनसूुची–२५ बमोन्जमको ढाँचामा पैँतीस 
ठदने पक्राउ पूजी र्नजको एकाघरका उमेर पगुेका व्र्न्िलाई बुु ाई 
सोको भरपाईि र्मर्सल सामेल राख्न ुपनेछ ।  

  (८) उपदफा (७) बमोन्जमका व्र्न्िले त्र्स्तो पूजी बुु ी नर्लए 
वा फेला नपरे स्थानीर् तिको सम्बन्न्धत वडा सर्मर्तका सदस्र् उपलदलध 
भए र्नज र र्नज पर्न उपलदलध नभए कम्तीमा दईु जना स्थानीर् 
व्र्न्िलाई सािी रािी र्नजको घर दैलोमा टाँसी एक प्रर्त पूजी 
अदालतमा ल्र्ाई बुु ाउन ुपनेछ । 

  (९) उपदफा (८) बमोन्जम सम्बन्न्धत व्र्न्ि रिे बसेको घरमा 
सूचना टाँस गरेको पूजीको एक प्रर्त स्थानीर् तिको सम्बन्न्धत वडा 
कार्ािलर्मा समेत बुु ाई त्र्सको भरपाईि र्मर्सल सामेल राख्न ुपनेछ । 

  (१०) उपदफा (९) बमोन्जम पूजी बुु ाएकोमा स्थानीर् तिको 
सम्बन्न्धत वडा कार्ािलर्ले त्र्स्तो पूजी प्राप्त भएपर्छ सम्बन्न्धत 
व्र्न्िलाई त्र्सको जानकारी गराई आफ्नो सूचना पाटीमा समेत टाँस 
गनुि पनेछ । 

  (११) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
पक्राउ पूजी जारी गररएको व्र्न्ि पक्राउ पनुिभन्दा अगावै आफै 

अदालतमा उपन्स्थत भएमा र्नजलाई पक्राउ गरी थनुामा राख्न ु पने वा 
                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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नपने सम्बन्धमा कानून बमोन्जम सनुवुाई गनुि पनेछ र र्नजको नाममा 
पविले जारी भएको पक्राउ पूजी बदर गरी सम्बन्न्धत अर्धकारीलाई 
त्र्सको जानकारी ठदन ुपनेछ । 

  (१२) पक्राउ पूजी जारी भएको व्र्न्ि र्नजको िेगाना बािेक 
अन्र् कुनै न्जल्लामा गई बसेको छ भन्ने पिको र्नवेदन वा अन्र् कुनै 
माध्र्मबाट अदालतलाई जानकारी भएमा अदालतले र्नज रिे बसेको 
न्जल्लामा पर्न पक्राउ पूजी पिाउन सकनेछ । 

  (१३) र्स पररच्छेद बमोन्जम जारी भएको पक्राउ पूजीको 
म्र्ादर्भत्र अर्भर्िु िान्जर नभई फरार रिेमा वा अर्भर्िुको र्वकन 
वतन िलु्न नसकेमा वा अर्भर्िु रिे बसेको िाउँ पिा नलागेमा 
अदालतले त्र्स्तो अर्भर्िुको िरु्लर्ा ठदई नेपाल सरकारको 
स्वार्मत्वमा रिेको रावष्ट्रर्स्तरको दैर्नक समाचारपत्रमा सूचना प्रकान्शत 
गरी सम्बन्न्धत अदालतको सूचना पाटीमा टाँस्न सकनेछ ।  

  (१४) उपदफा (१३) बमोन्जम सूचना प्रकान्शत भएपर्छ 
अर्भर्िुले रीतपूविक सूचना पाएको मार्ननेछ र र्नजलाई जनुसकैु प्रिरी 
कार्ािलर् वा कमिचारीले जनुसकैु बित पक्राउ गरी दािेल गनि सकनेछ । 

  (१५) उपदफा (८) बमोन्जम सूचना टाँर्सएपर्छ वा उपदफा 
(१३) बमोन्जम सूचना प्रकाशन भएपर्छ जनुसकैु बित अदालतले 
पक्राउ पूजी बमोन्जम पक्राउ गनुि पने व्र्न्िको िकको सम्पन्ि रोक्का 
गनि आदेश ठदन सकनेछ ।  

  (१६) उपदफा (१५) बमोन्जम सम्पन्ि रोक्का गने आदेश 
भएकोमा त्र्सको जानकारी सम्बन्न्धत मालपोत कार्ािलर् वा अन्र् 
र्नकार् वा संस्थालाई ठदई त्र्सको सूचना अदालतको सूचना पाटीमा 
टाँस्न ुपनेछ ।  

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 

  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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  (१७) उपदफा (१६) बमोन्जम सम्पन्ि रोक्का राख्न अदालतबाट 
लेिी आएकोमा सम्बन्न्धत मालपोत कार्ािलर् वा र्नकार् वा संस्थाले 
त्र्स्तो सम्पन्ि तरुुन्त रोक्का रािी त्र्सको जानकारी रोक्का राख्न े
अदालतलाई ठदन ुपनेछ ।  

  (१८) अदालतबाट उपदफा (१५) बमोन्जम सम्पन्ि रोक्का राख्न े
आदेश भएकोमा प्रचर्लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
त्र्स्तो सम्पन्ि त्र्स्तो आदेश भएको र्मर्तबाट नै रोक्का भएको मार्ननेछ ।  

  (१९) र्स पररच्छेद बमोन्जम पक्राउ गनुि पने व्र्न्ि अदालतमा 
उपन्स्थत भएपर्छ मदु्दाको कारबािी जनुसकैु अवस्थामा पगुेको भए तापर्न 
अदालतले सम्बन्न्धत मालपोत कार्ािलर् वा अन्र् र्नकार् वा संस्थालाई 
र्स दफा बमोन्जम रोक्का रािेको त्र्स्तो व्र्न्िको सम्पन्ि तरुुन्त फुकुवा 
गने आदेश ठदन ुपनेछ ।  

५९. समाह्वान जारी गने कार्िववर्धाः (१) अदालतले र्स ऐन बमोन्जम 
अर्भर्िु वा प्रर्तबादीको नाउँमा अदालतमा उपन्स्थत िनु समाह्वान जारी 
गदाि बाटाको म्र्ाद बािेक एक्काईस ठदनको अवर्ध तोकी म्र्ाद जारी गनुि 
पनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम अर्भर्िु वा प्रर्तबादीको नाउँमा 
समाह्वान जारी गदाि अनसूुची–४ मा उन्ल्लन्ित कसूर बािेकको मदु्दामा 
अनसूुची–२६ बमोन्जमको ढाँचामा र अनसूुची–४ मा उन्ल्लन्ित कसूर 
सम्बन्धी मदु्दामा अनसूुची–२७ बमोन्जमको ढाँचामा म्र्ाद जारी गनुि पनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जमको म्र्ादर्भत्र उपन्स्थत िनु नसकेको 
कारण देिाई समाह्वानको म्र्ाद थामी पाउन र्नवेदन ठदएमा र त्र्स्तो 
व्र्िोरा मनार्सब देन्िएमा अदालतले एकपटकको लार्ग बढीमा पन्र 
ठदनसम्मको समाह्वानको म्र्ाद थामी ठदने आदेश ठदन सकनेछ। 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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  (४) ...............  

  (५) र्स दफा बमोन्जम तामेल भएको समाव्िानमा तोवकएको 
म्र्ादर्भत्र उपन्स्थत निनुे अर्भर्िु वा प्रर्तबादीको िकमा र्नजलाई 
पक्राउ गरी उपन्स्थत गराउन ु पने भन्ने अदालतलाई लागेमा दफा ५७ 
को उपदफा (३) को प्रर्तबन्धात्मक वाकर्ांश बमोन्जम पक्राउ पूजी जारी 
गनि सकनेछ । 

  तर काबू बाविरको पररन्स्थर्त परी तोवकएको म्र्ादर्भत्र उपन्स्थत 
िनु नसकेको कारण देिाई अर्भर्िुले र्नवेदन ठदएमा र अदालतले 
र्नवेदनको व्र्िोरा मनार्सब ििराएमा काबू बाविरको पररन्स्थर्त कार्म 
रिेको अवर्ध व्र्र्तत भएको र्मर्तले बाटोको म्र्ाद बािेक बढीमा पन्र 
ठदनसम्मको म्र्ाद थामी ठदने आदेश ठदन सकनेछ । 

 स्पष्टीकरणाः र्स संविताको प्रर्ोजनका लार्ग “काबू बाविरको पररन्स्थर्त 
कार्म रिेको अवर्ध” भन्नाले देिार्को अवर्धलाई जनाउँछाः– 

(क) अदालतमा उपन्स्थत िनु ुपने व्र्न्िको कोिी मतृ्र् ुभई 
परम्परा अनसुार र्नज आफै वकररर्ा वा वकररर्ा 
सरिको शोकवरण गरी बस्न ु परेको भए त्र्स्तो 
व्र्न्िको मतृ्र् ु भएको पन्र ठदन पगुेको र्मर्तले 
बाटोको म्र्ाद बािेक सात ठदन, 

(ि) अदालतमा उपन्स्थत िनु ु पने व्र्न्ि मविला भई 
सतु्केरी भएको भए सतु्केरी भएको र्मर्तले बाटोको 
म्र्ाद बािेक सािी ठदन,  

(ग) अदालतमा उपन्स्थत िनु ु पने म्र्ादर्भत्र िोलो पविरो 
वा विउँले बाटो बन्द भई वा कफ्रू्िको घोषणा भएको 
वा अन्र् कुनै कारणले साविजर्नक र्ातार्ातको साधन 

                                                           
 मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा न्ुवकएको । 

  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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नचलेको भए बाटो िलेुको वा साविजर्नक र्ातार्ातको 
साधन चलेको र्मर्तले बाटोको म्र्ाद बािेक पन्र ठदन, 

(घ) अदालतमा उपन्स्थत िनु ु पने म्र्ादर्भत्र भकूम्प वा 
ज्वालामिुी जस्ता ववप प परेको भए त्र्स्तो भएको 
र्मर्तले बाटोको म्र्ाद बािेक दश ठदन,  

(ङ) अदालतमा उपन्स्थत िनु ु पने व्र्न्िलाई कसैले 
अपिरण गरी लगेको वा शरीर बन्धक बनाएको भए 
त्र्स्तो अपिरण वा बन्धकबाट मिु भएको र्मर्तले 
बाटोको म्र्ाद बािेक पन्र ठदन, 

(च) अदालतमा उपन्स्थत िनु ु पने व्र्न्ि कुनै दघुिटनाको 
कारण अचेत वा विँडडलु गनि नसकन ेभई वा अशि 
ववरामी भएको कारण विँडडलु गनि नसकन ेभई नेपाल 
सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालमा भनाि भई उपचार 
गराएकोमा अनसूुची–४ बमोन्जमको मदु्दाको पिको 
िकमा पन्र ठदन र अन्र् मदु्दाको पिको िकमा तीन 
मविनाभन्दा बढी निनुे गरी अस्पतालबाट र्डस्चाजि 
नभएसम्मको अवर्ध । 

  (६) उपदफा (५) को िण्ड (क) र (ङ) को अवस्थामा सम्भव 
भएसम्म सम्बन्न्धत व्र्न्िले अदालतलाई सोको सूचना तरुुन्त ठदन ुपनेछ । 

  (७) उपदफा (५) बमोन्जम ठदइने र्नवेदन साथ काबूबाविरको 
पररन्स्थर्त उत्पन्न भएको व्र्िोरा पषु्टी गनि आवश्र्क पने प्रमाण संलग्न 
गनुि पनेछ । 

६०. सािीको नाममा समाह्वान जारी गनि सकनेाः र्स संविता बमोन्जम 
अदालतले सािीका नाममा समाह्वान जारी गदाि आवश्र्क वववरण 
उल्लेि गरी अनसूुची–२८ बमोन्जमको ढाँचामा जारी गनुि पनेछ । 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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६१. समाह्वानको तामेलीाः (१) समाह्वान तामेल गनि पिाउँदा तीन प्रर्त 
समाह्वान पूजी ठदई कुनै प्रिरी कमिचारी, अदालतको कुनै कमिचारी वा 
अदालतले तोकेको अन्र् कुनै सरकारी कार्ािलर्द्वारा तामेल गराउन 
पिाउन ुपनेछ । 

  (२) र्स संविता बमोन्जम जारी भएको समाह्वान जनु व्र्न्िको 
नाममा जारी भएको िो र्थासम्भव सोिी व्र्न्िलाई बुु ाउन ुपनेछ ।  

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम समाह्वान बुु ाउन जाँदा सम्बन्न्धत 
व्र्न्ि फेला नपरेमा वा फेला परे पर्न र्नजले बुु ी नर्लएमा र्नजको 
एकाघरको कम्तीमा अिार वषि उमेर परु्गसकेको कुनै व्र्न्िलाई 
बुु ाउन सवकनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम सम्बन्न्धत व्र्न्ि वा एकाघरका 
व्र्न्ि फेला नपरेमा वा फेला परेमा पर्न र्नजले वा र्नजको एकाघरका 
व्र्न्िले समेत बुु ी नर्लएमा स्थानीर् तिको सम्बन्न्धत वडाको सदस्र् 
एक जना र कम्तीमा दईु जना स्थानीर् व्र्न्ि समेत रािी आफ्नो तथा 
र्नजिरुको समेत सिीछाप गराई एक प्रर्त र्नजको घर दैलामा टाँसी एक 
प्रर्त म्र्ाद सम्बन्न्धत स्थानीर् तिको सम्बन्न्धत वडा कार्ािलर्मा 
बुु ाई एक प्रर्त तामेली समाह्वान अदालतमा दान्िला गनुि पनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोन्जम प्राप्त भएको समाह्वान बमोन्जमको 
सूचना स्थानीर् तिको सम्बन्न्धत वडा कार्ािलर्ले आफ्नो सूचना पाटीमा 
टाँस गनुि पनेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोन्जम समाह्वान जारी गररएको व्र्न्िको 
समाह्वानमा उन्ल्लन्ित िेगानामा बसोवास नभएको भन्ने कुरा स्थानीर् 
तिको सम्बन्न्धत वडा सर्मर्तको कम्तीमा एक जना सदस्र् र कम्तीमा 
दईु जना स्थानीर् व्र्न्ििरुले प्रमान्णत गरेमा र्नजको बसोवास भएको 
िेगाना िलु्न सकन ेभए िलुाई र िलु्न नसकन ेभए सोिी व्र्िोरा जनाई 
समाह्वान अदालतमा वफताि बुु ाई ठदन ुपनेछ ।  

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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  (७) उपदफा (६) बमोन्जम समाह्वान वफताि भएकोमा अदालतले 
र्नज बसोवास गरेको िाउँमा वा िाउँ निलेुमा वादी पिलाई समेत बुु ी 
आवश्र्कता अनसुार िेगाना िलुाई अको समाह्वान जारी गनेछ ।  

  (८) नेपाल सरकार वा कुनै सङ्गठित संस्थाको पदार्धकारी वा 
कमिचारीका नाममा समाह्वान तामेल गनुि परेमा त्र्स्तो पदार्धकारी वा 
कमिचारी विाल रिेको कार्ािलर्मा समाह्वान तामेल गनि सवकनेछ । 

  (९) उपदफा (८) बमोन्जम कुनै समाह्वान तामेल गनि पिाएकोमा 
त्र्स्तो कार्ािलर् वा संस्थाको तत्काल उपलदलध भएको प्रमिुले एक प्रर्त 
समाह्वान सम्बन्न्धत पदार्धकारी वा कमिचारीलाई बुु ाई अको प्रर्तमा 
तामेलीको व्र्िोरा र र्मर्त जनाई सम्भव भएमा सम्बन्न्धत पदार्धकारी वा 
कमिचारीको सिीछाप गराई अदालतमा वफताि पिाउन ुपनेछ । 

  (१०) उपदफा (९) बमोन्जम समाह्वान तामेल िनु नसकेमा 
सम्बन्न्धत कार्ािलर् वा संस्थाको सूचना पाटीमा त्र्स्तो समाह्वान टाँसी 
ठदन ु पनेछ । र्सरी सूचना पाटीमा टाँर्सएको प्रर्तवेदन सम्बन्न्धत 
अदालतमा ठदन ुपनेछ । 

  (११) उपदफा (८) बमोन्जम समाह्वान तामेल गदाि त्र्स्तो 
पदार्धकारी वा कमिचारी र्बदामा रिेकोमा सम्बन्न्धत कार्ािलर् वा 
संस्थाले र्थाशीघ्र त्र्स्तो कमिचारीलाई त्र्सरी समाह्वान तामेल भएको 
व्र्िोराको सूचना ठदन ुपनेछ । 

  (१२) कुनै सङ्गठित संस्थाको नाममा समाह्वान तामेल गनुि परेमा 
त्र्स्तो समाह्वानको एक प्रर्त त्र्स्तो संस्थाको प्रधान वा स्थानीर् 
कार्ािलर्मा बुु ाई सोको भरपाईि अदालतमा बुु ाउन ुपनेछ ।  

  (१३) उपदफा (१२) बमोन्जम स्थानीर् कार्ािलर्मा समाह्वान 
तामेल भएकोमा सो समाह्वान त्र्स्तो संस्थाको प्रधान कार्ािलर्मा तामेल 
भएको मार्ननेछ ।  
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  (१४) र्स दफा बमोन्जम समाह्वान तामेल गदाि तामेल भएको 
र्मर्त र व्र्िोरा उल्लेि गरी तामेल गने कमिचारीले अदालतमा प्रर्तवेदन 
ठदन ुपनेछ । 

  (१५) कुनै अदालतले आफ्नो िेत्रभन्दा बाविरको अन्र् कुनै 
िेत्रमा बसोवास गरररिेको कुनै व्र्न्िलाई समाह्वान तामेल गनुि पने 
भएमा त्र्स्तो िेत्रको अदालतमा समाह्वान पिाई सो अदालत माफि त 
तामेल गराउन ु पनेछ र त्र्स्तो अदालतले पर्न र्स पररच्छेद बमोन्जम 
समाह्वान तामेल गराई त्र्सको एक प्रर्त समाह्वान जारी गने अदालतमा 
वफताि पिाइठदन ुपनेछ । 

  (१६) र्स दफा बमोन्जम समाह्वान तामेली गदाि अर्भर्िुलाई 
दफा ५७ को उपदफा (७) बमोन्जम पिाइएको सूचना पर्न समाह्वान 
साथै बुु ाउन वा अवस्थाअनसुार घर दैलोमा टाँस्न ुपनेछ । 

६२. छापा वा ववद्यतुीर् सञ्चार माध्र्मबाट समाह्वान तामेल गनि सवकनेाः (१) 
कुनै समाह्वान दफा ६१ बमोन्जम तामेल गनि नसवकएकोमा अदालतले 
त्र्स्तो समाह्वानको व्र्िोरा नेपाल सरकारको स्वार्मत्वमा रिेको 
रावष्ट्रर्स्तरको कुनै दैर्नक समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी वा ववद्यतुीर् सञ्चार 
माध्र्मबाट प्रसारण गरी तामेली गनि सकनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम समाह्वान प्रकाशन वा प्रसारण 
भएकोमा त्र्स्तो समाह्वान रीतपूविक तामेल भएको मार्ननेछ ।  

६३. पक्राउ पूजीको तामेलीाः (१) पक्राउ पूजी तामेल गनि पिाउँदा तीन प्रर्त 
पक्राउ पूजी पिाई जनु व्र्न्िका नाममा जारी भएको िो भरसक 
र्नजलाई नै बुु ाई पक्राउ गरी ल्र्ाउन ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम जारी गररएको पक्राउ पूजी जसको 
नाममा जारी गररएको िो त्र्स्तो व्र्न्िले बनु्ुर्लन ुपनेछ ।  

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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  (३) उपदफा (१) बमोन्जम पक्राउ पूजी बुु ाउन जाँदा सम्बन्न्धत 
व्र्न्ि फेला नपरेमा र्नजको एकाघरको कम्तीमा अिार वषि उमेर 
परु्गसकेको कुनै व्र्न्िलाई बुु ाउन सवकनेछ ।  

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम सम्बन्न्धत व्र्न्ि वा एकाघरका 
व्र्न्ि फेला नपरेमा वा फेला परेमा पर्न र्नजले वा र्नजको एकाघरको 
व्र्न्िले समेत बुु ी नर्लएमा स्थानीर् तिको सम्बन्न्धत वडा सर्मर्तका 
सदस्र् उपलदलध भए र्नज र र्नज पर्न उपलदलध नभए कम्तीमा दईुजना 
स्थानीर् व्र्न्ि सािी रािी आफ्नो तथा र्नजिरुको समेत सिीछाप गराई 
एक प्रर्त र्नजको घर दैलामा टाँसी एक प्रर्त स्थानीर् तिको सम्बन्न्धत 
वडा कार्ािलर्मा बुु ाई एक प्रर्त तामेली पक्राउ पूजी अदालतमा 
दान्िला गनुि पनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोन्जम प्राप्त भएको पक्राउ पूजी बमोन्जमको 
सूचना स्थानीर् तिको सम्बन्न्धत वडा कार्ािलर्ले आफनो सूचना 
पाटीमा टाँस गनुि पनेछ । 

  (६) र्स पररच्छेद बमोन्जम जारी भएको पक्राउ पूजी बमोन्जम 
पक्राउ गनुि पने व्र्न्िको उन्ल्लन्ित िेगानामा बसोवास नभएको कुरा 
त्र्स्तो िाउँमा बसोवास गने कम्तीमा दईु जना व्र्न्ििरु र स्थानीर् 
तिको सम्बन्न्धत वडा सर्मर्तको कम्तीमा एक जना सदस्र्ले प्रमान्णत 
गरेमा र्नजको बसोवास भएको िाउँ िलु्न सकने भए िलुाई र िलु्न 
नसकने भए सोिी व्र्िोरा जनाई पक्राउ पूजी अदालतमा वफताि बुु ाइठदन ु
पनेछ । 

  (७) उपदफा (६) बमोन्जम पक्राउ पूजी वफताि भएकोमा 
अदालतले र्नज बसोवास गरेको िेगानामा वा त्र्स्तो िेगाना निलेु वादी 
पिलाई िलुाउन मौका ठदई आवश्र्कता अनसुार अको पक्राउ पूजी 
जारी गनुि पनेछ । 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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  (८) र्स दफा बमोन्जम पक्राउ पूजी तामेल गदाि तामेल भएको 
र्मर्त र व्र्िोरा उल्लेि गरी तामेल गने कमिचारीले अदालतमा प्रर्तवेदन 
ठदन ुपनेछ । 

  (९) कुनै अदालतले आफ्नो अर्धकारिेत्रभन्दा बाविरको अन्र् 
कुनै िेत्रमा बसोवास गरी रिेको कुनै व्र्न्िलाई पक्राउ पूजी तामेल गनुि 
पने भएमा त्र्स्तो िेत्रको अदालतमा पक्राउ पूजी पिाई त्र्स्तो अदालत 
माफि त तामेल गराउन ु पनेछ र त्र्स्तो अदालतले पर्न र्स पररच्छेद 
बमोन्जम पक्राउ पूजी तामेल गराई त्र्सको एक प्रर्त पक्राउ पूजी जारी 
गने अदालतमा वफताि पिाइठदन ुपनेछ । 

  (१०) उपदफा (८) बमोन्जमको प्रर्तवेदन ठदने कमिचारीले र्स 
दफा बमोन्जमको कार्िववर्ध अपनाउँदा पक्राउ पूजी तामेल िनु नसकेको 
कारण िलुाई प्रर्तवेदन ठदएमा र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा 
लेन्िएको भए तापर्न सम्बन्न्धत व्र्न्िको नाममा जारी भएको पक्राउ 
पूजी नेपाल सरकारको स्वार्मत्वमा रिेको रावष्ट्रर्स्तरको दैर्नक 
समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी तामेल गनि सवकनेछ र त्र्सरी तामेल भएको 
पक्राउ पूजी रीतपूविक तामेल भएको मार्ननेछ । 

  (११) पक्राउ पूजी तामेली गदाि अर्भर्िुलाई दफा ५७ को 
उपदफा (७) बमोन्जम पिाइएको सूचना पर्न पक्राउ पूजी साथै बुु ाउन 
वा अवस्था अनसुार र्नजको घर दैलोमा टाँस्न ुपनेछ । 

६४. ववदेशमा रिे बसेका अर्भर्िुका नाममा पक्राउ पूजी जारी गनि वा 
समाह्वान तामेल गनि सवकनेाः (१) र्स पररच्छेदमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा 
लेन्िएको भए तापर्न कुनै अदालतमा ववचाराधीन रिेको कुनै कसूरको 
अर्भर्िु ववदेशमा रिे बसेको भए त्र्स्ता व्र्न्िको नाममा पक्राउ पूजी 
जारी गनुिपदाि वा समाह्वान तामेल गनुि पदाि पारस्पररक कानून सिार्ता 
सम्बन्धी प्रचर्लत कानून बमोन्जम त्र्स्तो व्र्न्िको नाममा पक्राउ पूजी 
जारी गनि वा समाह्वान तामेल गनि सवकनेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोन्जम जारी भएको पक्राउ पूजी वा समाह्वान 
तामेल भएको सूचना नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएमा सोको जानकारी 
सम्बन्न्धत अदालतलाई ठदन ुपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम जारी भएको पक्राउ पूजी वा समाह्वान 
तामेल िनु नसकेमा त्र्स्तो पक्राउ पूजी वा समाह्वान नेपाल सरकारको 
स्वार्मत्वमा रिेको रावष्ट्रर्स्तरको दैर्नक समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी वा 
ववद्यतुीर् सञ्चार माध्र्ममा प्रसारण गरी तामेल गनि सवकनेछ ।  

  (४) उपदफा (१) बमोन्जम पक्राउ पूजी जारी भएकोमा वा 
समाह्वान तामेल भएकोमा र्सै संविता बमोन्जम जारी भएको वा तामेल 
भएको मार्ननेछ । 

  (५) उपदफा (१) बमोन्जम पक्राउ पूजी जारी भई सम्बन्न्धत 
मलुकुको प्रिरीले अर्भर्िुलाई पक्राउ गरी कुनै प्रिरी कार्ािलर्लाई 
िस्तान्तरण गरेमा र्नजलाई बाटोको म्र्ाद बािेक बढीमा चौबीस 
घण्टार्भत्र र्थान्शघ्र सम्बन्न्धत अदालतमा उपन्स्थत गराउन ुपनेछ । 

  (६) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न र्स 
दफा बमोन्जम ववदेशमा रिे बसेको व्र्न्िको नाममा पक्राउ पूजी जारी 
िनु वा समाह्वान तामेल िनु नसकेकोमा सोिी कारणले मात्र मदु्दाको 
कारबािी र वकनारा गनि बाधा पगुेको मार्नने छैन । 

६५. फरार रिेको व्र्न्िको सम्बन्धमा ववशेष व्र्वस्थााः (१) र्स पररच्छेद 
बमोन्जम पक्राउ पूजी जारी भई फेला पनि नसकी पक्राउ िनु नसकेको 
वा फरार रिी अदालतमा उपन्स्थत निनुे व्र्न्िका िकमा पक्राउ पूजी 
जारी भएको पैंतीस ठदनको भोर्लपल्टदेन्ि र्नज अदालतमा उपन्स्थत 
नभएसम्म देिार्का कुरामा देिार् बमोन्जम िनुेछाः– 

(क) त्र्स्तो व्र्न्ि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीर् 
ति, संवैधार्नक र्नकार् वा कुनै सरकारी कार्ािलर्, 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीर् तिको पूणि 
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वा आंन्शक स्वार्मत्व वा र्नर्न्त्रणमा रिेको सङ्गठित 
संस्था, शैन्िक वा प्रान्ज्ञक संस्था वा अन्र् कुनै 
साविजर्नक संस्थाको बिालवाला पदार्धकारी वा 
कमिचारी भए र्नज आफ्नो पदबाट स्वताः र्नलम्बन 
भएको मार्ननेछ, 

(ि) त्र्स्तो व्र्न्िको सम्पन्ि दफा ५८ को उपदफा 
(१५) बमोन्जम रोक्का भएको रिेनछ भने र्नजको 
नाममा रिेको अचल सम्पन्ि सोिी उपदफा बमोन्जम 
रोक्का रान्िनेछ, 

(ग) त्र्स्तो व्र्न्िको नाममा वा एकल स्वार्मत्वमा रिेको 
उद्योग, व्र्ापार वा व्र्वसार् वा आर्कर दताि सम्बन्धी 
फमि, उद्योग, इजाजतपत्र इत्र्ाठद नवीकरण गनुि पने 
भएमा नवीकरण गने कार्ि स्वताः मलुतवी रिनेछ, 

(घ) त्र्स्तो व्र्न्िको नाममा रिेको र्धतोपत्रको कारोबार 
स्वताः रोक्का िनुेछ, 

(ङ) त्र्स्तो व्र्न्िले कानून बमोन्जम प्राप्त गनि सकने तलब, 

भिा, उपदान, र्नवनृ्िभरण जस्ता सवुवधािरु स्वताः रोक्का 
रिेको मार्ननेछ, 

(च) त्र्स्तो व्र्न्िले प्रचर्लत कानून बमोन्जम पेटेण्ट, 

र्डजाइन, टे्रडमाकि , प्रर्तर्लवप अर्धकार जस्ता बौवद्धक 
सम्पन्िबाट प्राप्त गने रोर्ल्टी लाभ वा सवुवधा स्वताः 
रोक्का रिेको मार्ननेछ, 

(छ) त्र्स्तो व्र्न्िको नाममा बैङ्क िाता रिेको जानकारी 
भए त्र्स्तो िाताको सञ्चालन रोक्का राख्न लेिी आएमा 
बैङ्क िाता रोक्का राख्न ुपनेछ, 

(ज) त्र्स्तो व्र्न्िलाई प्रचर्लत कानून बमोन्जम 
नागररकताको प्रमाणपत्र, रािदानी वा जग्गाधनी 
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प्रमाणपूजाि उपलदलध नगराउन लेिी आएमा सम्बन्न्धत 
र्नकार्ले नागररकताको प्रमाणपत्र, रािदानी वा जग्गा 
धनी प्रमाण पूजाि उपलदलध गराउन िुँदैन, 

(ु) त्र्स्तो व्र्न्ि नेपाल बाविर रिे बसेको जानकारी प्राप्त 
िनु आएमा वा नेपाल सरकार पि रिेको सन्न्ध वा 
प्रचर्लत कानून बमोन्जम सपदुिगी गनि सवकने अवस्था 
रिेछ भने त्र्स सम्बन्धी कारबािी र त्र्स्तो अवस्था 
नभएमा कसूरको गम्भीरता िेरी र्नजलाई पक्राउ गनि 
कूटनैर्तक माध्र्म माफि त सम्बन्न्धत मलुकु वा सम्बद्ध 
अन्तरािवष्ट्रर् संस्थालाई अनरुोध गनि सवकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको व्र्वस्थालाई प्रभावकारी बनाउन 
अदालतले सम्बन्न्धत अर्धकारी वा र्नकार्लाई त्र्सको सूचना ठदन ुपनेछ । 

६६. अदालतमा नै म्र्ाद तामेल गनि सवकनेाः (१) र्स पररच्छेदमा अन्र्त्र 
जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न कुनै अदालतबाट देिार्का व्र्न्िका 
नाममा जारी भएको म्र्ाद, पक्राउ पूजी, समाह्वान वा सूचना त्र्स्तो 
व्र्न्िलाई देिार्को अवस्थामा अदालतमा नै बुु ाई तामेल गनि 
सवकनेछाः– 

(क) सम्बन्न्धत अदालतका कमिचारी वा पदार्धकारी भए 
र्नज अदालतमा िान्जर िुँदा,  

(ि) सम्बन्न्धत अदालतमा अको कुनै मदु्दामा ताररिमा 
रिेको पि भए त्र्स्तो ताररिमा उपन्स्थत िुँदा, 

(ग) सम्बन्न्धत अदालतमा रिेको कुनै मदु्दामा कुनै पिलाई 
प्रर्तर्नर्धत्व गने वाररस भए त्र्सरी प्रर्तर्नर्धत्व गरी 
उपन्स्थत िुँदा, 
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(घ) सम्बन्न्धत अदालतमा कानून व्र्वसार्को र्सलर्सलामा 
उपन्स्थत िनुे कानून व्र्वसार्ी भए त्र्स्तो व्र्वसार्को 
र्सलर्सलामा उपन्स्थत िुँदा, वा 

(ङ) सम्बन्न्धत अदालतमा सािीको रूपमा उपन्स्थत भएको 
व्र्न्ि भए सो िैर्सर्तमा उपन्स्थत िुँदा । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमका व्र्न्िका नाममा अदालतबाट 
जारी भएको म्र्ाद, पक्राउ पूजी, समाह्वान वा सूचना र्नज सम्बन्न्धत 
अदालतमा उपन्स्थत िुँदाका बित बुु ाउन ल्र्ाएमा र्नजले बनु्ुर्लन ु
पनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम बुु ाउन ल्र्ाउँदा त्र्स्तो म्र्ाद, 

पक्राउ पूजी, समाह्वान वा सूचना र्नजले बनु्ुर्लन इन्कार गरेमा 
तामेलदारले त्र्स्तो कुराको प्रर्तवेदन सम्बन्न्धत अदालतमा तरुुन्त गनुि 
पनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम परेको प्रर्तवेदनको व्र्िोरा मनार्सब 
देन्िएमा त्र्स्ता व्र्न्िले र्नजको नाममा जारी भएको त्र्स्तो म्र्ाद, 

पक्राउ पूजी, समाह्वान वा सूचना नबुु ेसम्म सम्बन्न्धत अदालतले र्नजलाई 
वाररसको िैर्सर्तमा प्रर्तर्नर्धत्व गनि, ताररि र्लन, कानून व्र्वसार् गनि वा 
सािीको िैर्सर्तमा बकपत्र गनि रोक लगाउने आदेश गनेछ । 

पररच्छेद–७ 

थनुछेक, धरौट तथा जमानत सम्बन्धी व्र्वस्था 

६७. अर्भर्िुलाई थनुामा राख्नाेः (१) देिार्को कुनै कसूरको अर्भर्ोग लागेको 
अर्भर्िु तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देन्िने भएमा वा कसूरदार िो 
भन्ने ववश्वास गने कुनै मनार्सब आधार भएमा अदालतले त्र्स्तो 
अर्भर्िुलाई कारण िलुाई पपुििको लार्ग थनुामा राख्नछेाः– 

(क) जन्मकैदको सजार् िनु सकने कसूर,  
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(ि) तीन वषिभन्दा बढी कैदको सजार् िनु सकने अनसूुची–
१ वा अनसूुची–२ अन्तगितका कसूर, वा 

(ग) िण्ड (क) वा (ि) मा उन्ल्लन्ित कसूरको उद्योग, 

दरुुत्सािन वा अपरार्धक षड्यन्त्र गरेको वा त्र्स्तो 
कसूरमा मर्तर्ार भएको कसूर । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न कानून 
बमोन्जम कैदको सजार् िनु सकन े अर्भर्िुलाई देिार्को अवस्थामा 
अदालतले पपुििको लार्ग थनुामा राख्न सकनेछाः–  

(क) अर्भर्िुले अदालतमा कसूर स्वीकार गरेको र मदु्दाको 
तथ्र् र प्रमाणको मूल्र्ाङ्कन गदाि थनुामा राख्न मनार्सब 
देन्िएको,  

(ि) एक वषि वा सोभन्दा बढी सजार् िनु सकने कसूरको 
अर्भर्ोग लागेको अर्भर्िुको नेपालमा स्थार्ी बसोवास 
नभएको र र्नजलाई थनुामा नरािेको िण्डमा र्नज 
भाग्ने र पर्छ पक्राउ पने सम्भावना नरिेकोमा,  

(ग) दफा ५८ को उपदफा (१) बमोन्जम जारी भएको 
पक्राउ पूजी बमोन्जम म्र्ादर्भत्र िान्जर नभई अर्भर्िु 
पक्राउ भई आएको र र्नजले उजरुी साथ अदालतमा 
उपन्स्थत िनु नआएको कुनै सन्तोषजनक कारण 
देिाउन नसकेकोमा,  

(घ) अर्भर्ोग लाग्नभुन्दा तीन वषिअन्घको अवर्धर्भत्र अन्र् 
कुनै कसूरको अर्भर्ोगमा र्नजले कैद सजार् पाउने 
ििर भएकोमा । 

  (३) उपदफा (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए 
तापर्न दश वषिभन्दा बढी कैद सजार् िनु सकने कसूरमा बािेक अर्भर्िु 
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बालबार्लका वा शारीररक वा मानर्सक रोग लागी अशि भएको वा सात 
मविनाभन्दा बढीकी गभिवती मविला वा पचििर वषि मार्थको वदृ्ध भएमा 
त्र्स्तो अर्भर्िुलाई अदालतले धरौटी वा जमानत र्लई ताररिमा 
छोड्न सकनेछ ।  

६८. अर्भर्िुसँग धरौट वा जमानत वा बैङ्क जमानत र्लनेाः (१) दफा ६७ को 
अवस्थामा िनुेमा बािेक कुनै अर्भर्िु उपरको अर्भर्ोग प्रमान्णत िनुे 
मनार्सब आधार भएमा अदालतले र्नजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक 
जमानत र्लई ताररिमा राख्न सकनेछ । 

  तर बैङ्क जमानत र्बना शतिको र अदालतले तोके बमोन्जमको 
अवर्धसम्म अद्यावर्धक िनु सकने िनु ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत नठदने 
अर्भर्िुलाई अदालतले थनुामा राख्नछे । 

६९. ताररिमा राख्न ुपनेाः दफा ६७ र दफा ६८ को अवस्थामा बािेक अन्र् 
अवस्थामा अर्भर्िु अदालतमा िान्जर भएपर्छ र्नजलाई ताररिमा रािी 
मदु्दाको पपुिि गनुि पनेछ । 

७०. थप धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सवकनेाः (१) कुनै अर्भर्िुबाट 
र्लएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतको रकम पर्छ अपर्ािप्त भएको 
देन्िन आएमा अदालतले र्नजसँग थप धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत 
माग्न सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको थप धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत 
ठदन नसकेमा त्र्स्तो अर्भर्िुलाई अदालतले थनुामा राख्न सकनेछ ।  

७१. कारबािीको जनुसकैु अवस्थामा पर्न थनुामा वा जमानतमा राख्न सवकनेाः 
(१) मदु्दाको कारबािी जनुसकैु अवस्थामा पगुेको भए तापर्न अदालतले 
प्रमाण बझु्दै जाँदा अर्भर्िुलाई अवस्था अनसुार दफा ६७ बमोन्जम 
थनुामा राख्न वा दफा ६८ बमोन्जम र्नजसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क 
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जमानत माग्न सकनेछ र शरुुमा पपुक्र्षको लार्ग अर्भर्िुलाई थनुामा 
नरािेको वा र्नजसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत नर्लएको कारणले 
मात्र पर्छ र्नजलाई थनुामा राख्न वा र्नजसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क 
जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मार्नने छैन । 

  (२) दफा ६७ वा दफा ६८ बमोन्जम थनुामा परेको कुनै 
अर्भर्िु कसूरदार िोइन भन्ने प्रमान्णत िनु सकने कुनै मनार्सब आधार 
प्राप्त िनु आएमा मदु्दाको कारबािी जनुसकैु अवस्थामा पगुेको भए पर्न 
त्र्स्तो ववषर्मा सनुवुाई गरी अदालतले र्नजलाई थनुाबाट छोड्ने आदेश 
ठदन सकनेछ ।  

७२. धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम तोकने आधाराः (१) र्स 
पररच्छेद बमोन्जम र्लन ु पने धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम 
तोकदा देिार्को कुरा ववचार गरी मनार्सब वकर्समले तोकन ुपछिाः– 

(क) कसूरको प्रकृर्त र गम्भीरता, 

(ि) अर्भर्िु वा कसूरदारको आर्थिक अवस्था तथा 
पाररवाररक न्स्थर्त, 

(ग) अर्भर्िु वा कसूरदारको उमेर र शारीररक न्स्थर्त, 

(घ) र्नजले पविले कुनै कसूरमा कसूरदार ििरी सजार् 
पाएको वा नपाएको, 

(ङ) र्नजले एकै वारदातमा ववर्भन्न कसूर गरे वा नगरेको,  

(च) र्नजलाई भएको वा िनु सकने सजार् र र्नजले व्र्िोनुि 
पने िर्तपूर्ति, 

(छ) कसूरबाट सनृ्जत पररणाम, 

(ज) कसूरमा सार्बती भए वा नभएको,  

(ु) असिार् वा अशि व्र्न्ि वा गभिवती वा दधेु 
बालबार्लका भएकी मविला अर्भर्िु रिेको । 
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  (२) र्स संविता अन्तगित कुनै व्र्न्िसँग मार्गएको धरौट, जमानत 
वा बैङ्क जमानतको रकम घटी वा बढी भई मनार्सब नभएको कारण 
देिाई मदु्दाको कुनै पिले र्नवेदन ठदएमा पनुरावेदन सनु्ने अदालतले 
त्र्स्तो ववषर्मा सनुवुाई गरी त्र्स्तो धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत 
रकम थप घट गने वा पररवतिन गने आदेश ठदन सकनेछ । 

७३. पनुरावेदन सनु्ने अदालतमा र्नवेदन गनि सवकनेाः र्स पररच्छेद बमोन्जम 
भएको थनुछेक वा तोवकएको धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतमा न्चि 
नबझु्ने पिले एक तिसम्म पनुरावेदन सनु्ने अदालतमा र्नवेदन ठदन 
सकनेछ ।  

   तर जन्मकैद वा दश वषि वा सोभन्दा बढी कैद सजार् िनु 
सकने कसूरमा भएको थनुछेकको आदेश बेररत भएको प्रश्नमा एक 
तिभन्दा मार्थको पनुरावेदन सनु्ने अदालतमा पर्न र्नवेदन ठदन सवकनेछ । 

७४. धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत र्लँदा कागज गराउन ु पनेाः (१) र्स 
पररच्छेद बमोन्जम कुनै व्र्न्िबाट धरौट र्लँदा अदालतबाट तोवकएको 
समर् र स्थानमा त्र्स्तो व्र्न्ि उपन्स्थत नभएमा धरौट जफत िनुे शति 
उल्लेि गरी अनसूुची–२९ बमोन्जमको ढाँचामा कागज गराउन ुपनेछ । 

  (२) र्स संविता बमोन्जम जमानत वा बैङ्क जमानत र्लँदा 
जमानतको रकमको अङ्क तोकी त्र्स्तो बमोन्जमको सम्पन्ि जमानत र्लन ु
पनेछ ।  

  (३) जमानत ठदन ु पने व्र्न्िले आफ्नो सम्पन्ि जमानत ठदएको 
भए अदालतबाट तोवकएको समर् र स्थानमा आफू उपन्स्थत नभएमा 
जमानतको रकम जमानत रिेको त्र्स्तो सम्पन्ि वा र्नजको अरु कुनै 
सम्पन्िबाट असलु गने शति उल्लेि गरी र्नजबाट अनसूुची–३० 
बमोन्जमको ढाँचामा कागज गराउन ुपनेछ ।  

 स्पष्टीकरणाः र्स पररच्छेदको प्रर्ोजनको लार्ग “जमानत” भन्नाले बैङ्क 
जमानतलाई समेत सम्ुन ुपछि । 
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  (४) र्स पररच्छेद बमोन्जम जमानत ठदन ु पने व्र्न्िको लार्ग 
अरु कसैले आफ्नो सम्पन्ि जमानत ठदएको भए अदालतबाट तोवकएको 
समर् र स्थानमा र्नजलाई उपन्स्थत नगराएमा जमानतको रकम त्र्स्तो 
जमानत रिेको सम्पन्ि वा आफ्नो अरु कुनै सम्पन्िबाट असलु गनि 
र्नजको मञ्जुरी रिेको व्र्िोरा सवितको शति गराई त्र्स्तो व्र्न्िसँग 
अनसूुची–३१ बमोन्जमको ढाँचामा कागज गराउन ुपनेछ । 

  (५) र्स दफा बमोन्जम जमानत ठदइएको सम्पन्िको मूल्र् पर्छ 
कुनै कारणवश घट्न गएमा त्र्स्तो जमानत ठदने व्र्न्िले त्र्स्तो घटेको 
मूल्र् बराबरको सम्पन्ि अदालत समि पेश गनुि पनेछ ।  

७५. धरौटी जफत िनुेाः (१) र्स पररच्छेद बमोन्जम धरौट राख्न े व्र्न्ि 
अदालत समि तोवकएको तारेिमा उपन्स्थत नभएमा र्नजले रािेको 
धरौटी जफत िनुेछ ।  

  (२) र्स पररच्छेद बमोन्जम रान्िएको धरौटी अचल सम्पन्ि रिेछ 
भने त्र्स्तो व्र्न्िले बुु ाउन ु पने रकम बराबरको सम्पन्ि र्बक्री वा 
असलु गरी अरु सम्पन्ि र्नजलाई वफताि गनुि पनेछ ।  

७६. धरौट वफताि र जमानत फुकुवा िनु सकनेाः (१) अदालतमा दार्र भएको 
मदु्दामा र्स पररच्छेद बमोन्जम अर्भर्िुलाई थनुामा राख्न ेआदेश भएमा 
थनुामा राख्नअुन्घ र्नजले रािेको धरौट वा जमानत फुकवा गररठदन ुपनेछ । 

  (२) अदालतले कुनै मदु्दाको र्सलर्सलामा कुनै अर्भर्िुबाट 
र्लएको धरौटी वा जमानत त्र्स्तो मदु्दाको अन्न्तम र्नणिर् िुँदा अर्भर्िुले 
सफाइ पाएमा र्स पररच्छेदमा अन्र्था व्र्वस्था भएकोमा बािेक 
र्नजलाई तरुुन्त वफताि वा फुकुवा गरी ठदन ुपनेछ । 

७७. िास अवर्धर्भत्र मदु्दा फैसला नभएमा थनुाबाट छोड्न सवकनेाः (१) र्स 
पररच्छेद बमोन्जम पपुििको लार्ग थनुामा रान्िएको कुनै अर्भर्िुको 
सम्बन्धमा प्रमाण बझु्न पविलो पटक ताररि तोवकएको र्मर्तले एक 
वषिर्भत्र मदु्दाको वकनारा िनु नसकेमा त्र्स्तो अर्भर्िुलाई थनुामा 
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रान्िएको भए धरौटी वा जमानत र्लई मदु्दाको कारबािी र वकनारा गनि 
सवकनेछाः– 

  तर,– 

(क)   जन्मकैद वा दश वषि वा सोभन्दा बढी कैदको सजार् 
िनुे कुनै कसूरको अर्भर्ोग लागेको कुनै अर्भर्िु 
दफा ६७ बमोन्जम थनुामा परेको रिेछ भने र्नजको 
सम्बन्धमा र्ो दफा लागू िनुे छैन । 

(ि) पटके कसूरदारलाई अदालतले मनार्सब सम्ुेमा थनुामै 
रािी कारबािी गनि सकनेछ । 

  (२) कुनै अदालतले उपदफा (१) बमोन्जम कुनै अर्भर्िुलाई 
छाड्न आदेश ठदएकोमा त्र्सरी छाड्ने आदेश ठदएको तीन ठदनर्भत्र 
पनुरावेदन सनु्ने अदालतलाई त्र्सको जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

७८. थनुामा राख्न सवकने अर्धकतम अवर्धाः र्स पररच्छेदमा अन्र्त्र जनुसकैु 
कुरा लेन्िएको भए तापर्न अर्भर्िुलाई र्नज उपर लगाइएको अर्भर्ोग 
प्रमान्णत भएमा िनु सकने अर्धकतम कैदको सजार्को अवर्धभन्दा बढी 
अवर्धसम्म थनुामा रान्िने छैन ।  

७९. आदेश पचाि िडा गनुि पनेाः र्स पररच्छेद बमोन्जम कुनै अर्भर्िुलाई 
थनुामा रातदा, थनुामा रान्िएको अर्भर्िुलाई छोड्दा वा कुनै 
अर्भर्िुसँग धरौट वा जमानत र्लँदा वा थपघट वा पररवतिन गदाि वा 
दफा ७७ बमोन्जम थनुाबाट छाड्दा अदालतले कारण सवितको आदेश 
पचाि िडा गनुि पनेछ । 

८०. थनुवुा पूजी ठदन ु पने: र्स पररच्छेद बमोन्जम कुनै व्र्न्िलाई थनुामा 
रातदा त्र्सको कानूनी आधार र कारण िलुाई अर्धकार प्राप्त 
अर्धकारीले अनसूुची–३२ बमोन्जमको ढाँचामा थनुवुा पूजी ठदई थनुामा 
राख्न ुपनेछ ।  
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पररच्छेद – ८ 

ताररि सम्बन्धी व्र्वस्था 

८१. कारण िलुाई ताररि तोकनेाः (१) अदालतले ताररि तोकदा मदु्दाका 
पििरुको उपन्स्थर्तमा गनुि पने प्रत्रे्क काम िलुाई तोकन ु पनेछ र 
प्रत्रे्क ताररिका ठदन सम्पादन िनुे काम ताररि पचािमा िलुाउन ुपनेछ । 

  (२) ताररि तोवकएको ठदन उपदफा (१) बमोन्जम तोवकएको 
काम सम्पादन िनु ुपनेछ ।  

  तर तोवकएको ताररिमा कुनै कारणबश तोवकएको काम िनु 
नसकेमा त्र्सको कारण िलुाई आदेश पचाि िडा गरी अको ताररि 
तोकन सवकनेछ । 

  (३) नेपाल सरकार वादी वा प्रर्तबादी भएको मदु्दामा अदालतले 
उपदफा (१) बमोन्जम मदु्दाको सनुवुाई वा कारबािीको लार्ग ताररि 
तोवकएको सूचना सम्बन्न्धत सरकारी ववकलको कार्ािलर्लाई ठदन ुपनेछ ।  

८२. ताररि वकताब र ताररि भरपाईाः (१) अदालतले अनसूुची–३३ 
बमोन्जमको ढाँचामा एउटा वा आवश्र्कता अनसुार मदु्दाको प्रत्रे्क 
फाँटको लार्ग छुट्टाछुटै्ट ताररि वकताब िडा गरी राख्न ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम िडा गररएको ताररि वकताबमा कुन 
प्रर्ोजनको लार्ग कविलेको ताररि तोवकएको िो त्र्स्तो व्र्िोरा जनाई 
सम्बन्न्धत कमिचारीले सिीछाप गनुि पनेछ र मदु्दामा उपन्स्थत पििरुको 
सिीछाप गराई अनसूुची–३४ बमोन्जमको ताररि भरपाई िडा गरी 
र्मर्सल सामेल राख्न ुपनेछ ।  

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम तोवकएको ताररिका ठदन कुनै पि 
अदालतमा उपन्स्थत नभएमा सम्बन्न्धत कमिचारीले त्र्स्तो कुरा ताररि 
भरपाईमा जनाई सिीछाप गनुि पनेछ । 
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  (४) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
नेपाल सरकार वादी भएको मदु्दामा नेपाल सरकार ताररिमा बस्न ुपने छैन ।  

८३. ताररि पचािाः (१) अदालतले प्रत्रे्क मदु्दाको पििरुलाई अनसूुची–३५ 
बमोन्जमको ढाँचामा ताररि पचाि ठदन ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको ताररि पचािमा कुन प्रर्ोजनको 
लार्ग कविलेको ताररि तोवकएको िो त्र्स्तो कुरा जनाई सम्बन्न्धत 
कमिचारीले सिीछाप गनुि पनेछ । 

८४. ताररि तोकदा पििरुलाई सवुवधा िनुे वकर्समले तोकन ुपनेाः (१) मदु्दामा 
कुनै प्रर्ोजनको लार्ग ताररि तोकदा र्थासम्भव मदु्दाका पििरुको 
सवुवधा र तोवकएको काम िनु सकने वा नसकन े कुरालाई ववचार गरी 
तोकन ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम ताररि तोकदा मदु्दाको कारबािीको 
सम्बन्धमा तोवकएको कार्ितार्लका अनसुार तोकन ुपनेछ ।   

८५. तोवकएको ताररिका ठदन उपन्स्थत िनुपुनेाः (१) अदालतबाट कुनै 
कामका लार्ग उपन्स्थत िनु ताररि तोवकएकोमा तोवकएको ताररिका 
ठदन अर्भर्िु वा प्रर्तबादी अदालतमा उपन्स्थत िनु ुपनेछ । 

  तर तोवकएको ताररिका ठदन काबूबाविरको पररन्स्थर्त उत्पन्न 
भई अदालतमा उपन्स्थत िनु नसकेको कारण देिाई मदु्दाका कुनै पिले 
र्नवेदन ठदएमा र त्र्स्तो व्र्िोरा मनार्सब देन्िएमा अदालतले बढीमा दईु 
पटकसम्म एक्काईस ठदनसम्मको गजु्रकेो ताररि थार्मठदने आदेश ठदन 
सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम तोवकएको ताररिको ठदन उपन्स्थत 
िनु ुपने व्र्न्ि कुनै व्र्िोराले थरु्नएको वा कैद परेको रिेछ भने आफू 

थनुा वा कैदमा परेको कारागार माफि त त्र्स्तो कुराको सूचना सम्बन्न्धत 
अदालतमा पिाउन ुपनेछ । 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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  (३) उपदफा (२) बमोन्जम सूचना ठदएकोमा त्र्सरी थनुा वा 
कैदमा रिेको अवर्धभर त्र्स्तो व्र्न्िले ताररि गजुारेको मार्नने छैन ।  

  (४) उपदफा (२) बमोन्जम थरु्नएको वा कैद परेको व्र्न्िले 
त्र्सको सूचना अदालतलाई ठदएमा अदालतले पपुििका बित र्नजलाई 
उपन्स्थत गराउन सम्बन्न्धत कारागारलाई आदेश ठदन सकनेछ । 

८६. ताररिको ठदन मदु्दाका पि अनपुन्स्थत भएमा त्र्सको पररणामाः (१) 
मदु्दाको कुनै पि तोवकएको ताररिको ठदन वादी िान्जर नभएमा 
अदालतले र्नजले दफा ८५ को उपदफा (१) को प्रर्तबन्धात्मक 
वाकर्ांश बमोन्जम थमाउने म्र्ादको विसाब गरी अको ताररि तोकन ु
पनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम तोवकएको अको ताररिको ठदन वा 
सोभन्दा अगावै मदु्दाको पि उपन्स्थत भई काबूबाविरको कुनै पररन्स्थर्त 
परेकोले अन्घल्लो ताररिमा उपन्स्थत िनु नसकेको कुनै मनार्सब कारण 
देिाई ............... र्नवेदन ठदएमा अदालतले र्नजको ताररि थामी 
कानून बमोन्जम मदु्दाको वकनारा गनुि पनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम तोवकएको अको ताररिको ठदन 
मदु्दाको पि अदालतमा उपन्स्थत नभएमा समेत अदालतले र्मर्सल सामेल 
रिेका प्रमाणबाट प्रर्तबादीले वादीको दाबी पूरै वा आंन्शक रूपमा 
स्वीकार गरेको देन्िन आएमा वा ििरेमा त्र्स्तो िदसम्म इन्साफ गने 
गरी र स्वीकार नगरेको वा स्वीकार गरेको नििरेकोमा त्र्स्तो िदसम्म 
िारेज गने गरी मदु्दाको वकनारा गनुि पनेछ । 

  तर वादी िान्जर रिेको र प्रर्तबादी िान्जर नरिेको अवस्थामा 
वादी प्रर्तबादीको जो बझु्न ु पने प्रमाण बुु ी ििरे बमोन्जम मदु्दाको 
फैसला गनुि पनेछ । 
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  (४) र्स संविता बमोन्जम अदालतमा बर्ान वा प्रर्तउिरपत्र 
ठदइसकेपर्छ तोवकएको ताररिमा अर्भर्िु वा प्रर्तबादी अदालतमा 
उपन्स्थत नभए पर्न अदालतले कानून बमोन्जम मदु्दाको कारबािी र 
वकनारा गनि सकनेछ ।  

८७. पक्राउ पूजी जारी गनि र सम्पन्ि रोक्का राख्न सवकनेाः (१) दफा ८६ मा 
जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न कुनै अर्भर्िु पविले तोवकएको 
ताररिमा अनपुन्स्थत रिेछ र र्नजलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपन्स्थत 
गराउन पने अदालतलाई लागमेा दफा ५८ बमोन्जम पक्राउ पूजी जारी 
गरी त्र्स्तो अर्भर्िुलाई पक्राउ गनि र त्र्स्तो अर्भर्िुको सम्पन्ि रोक्का 
गनि समेत अदालतले आदेश ठदन सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम आदेश ठदएकोमा त्र्स्तो आदेश 
बमोन्जम सम्बन्न्धत प्रिरी कमिचारीले अर्भर्िुलाई पक्राउ गनि र 
सम्बन्न्धत मालपोत कार्ािलर् वा अन्र् र्नकार् वा संस्थाले अर्भर्िुको 
सम्पन्ि रोक्का राख्न ुपनेछ । 

 ८८. प्रमाण बनु्ुसकेपर्छ ताररिमा नबसे पर्न िनुेाः (१) र्स पररच्छेदमा 
अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न प्रमाण बनु्ुसकेपर्छ कुनै पि 
ताररिमा बस्न नचािेमा र्नजले त्र्सको अनमुर्तको लार्ग अदालतमा 
र्नवेदन ठदन सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम र्नवेदन परेमा अदालतले र्नजलाई 
ताररिमा राख्न आवश्र्क नदेन्िए र्नजको ताररि टुटाइठदन सकनेछ ।  

पररच्छेद–९ 

वाररस सम्बन्धी व्र्वस्था 

८९. वाररस र्नर्िु िनु सकनेाः (१) मदु्दाको कुनै पि उजरुी, पनुरावेदनपत्र वा 
प्रर्तउिरपत्र ठदन, प्रमाण पेश गनि, फैसला बमोन्जम र्बगो, िर्तपूर्ति वा 
अन्र् कुनै कुरा भराई र्लन वा मदु्दा सम्बन्धी अन्र् कुनै आवश्र्क काम 
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कारबािी गनि आफू उपन्स्थत िनु नसकने भएमा त्र्सको कारण िलुाई 
त्र्स्तो पिले आफ्नो तफि बाट वाररस र्नर्िु गनि सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
देिार्को अवस्थामा वाररस र्नर्िु गनि सवकने छैनाः– 

(क) अनसूुची–१ र अनसूुची–२ अन्तगितको कसूर सम्बन्धी 
मदु्दा भएमा, 

(ि) र्स संविता बमोन्जम बर्ान ठदन ु पने अवस्थाको 
अर्भर्िु अदालतमा आफै उपन्स्थत भै बर्ान ठदन ुपने 
भएमा, 

(ग) र्स संविता बमोन्जम पपुििका लार्ग थनुामा बस्न ुपने 
वा धरौटी वा जमानत माग भएको अवस्थामा त्र्स्तो 
धरौटी वा जमानत ठदन नसकी थनुामा बसेको व्र्न्ि 
भएमा, 

(घ) वाररस रिेको वा राख्न पाउने अवस्था भएपर्न कुनै 
मनार्सब कारण भई अदालतले मदु्दाको पिलाई आफैं  
अदालतमा उपन्स्थत िनु आदेश ठदएमा, 

(ङ) थनुामा रिेको वा पविले नै धरौट वा जमानत 
ठदइसकेकोमा बािेक ववदेशी नागररक वा नागररकताको 
िेगाना नभएको व्र्न्िले मदु्दाको फैसला िुँदा कानून 
बमोन्जम आफूलाई िनु सकने सजार् बराबरको रकम 
धरौटी नरािेमा वा त्र्स बापत जमानत नठदएमा,  

(च) अदालतको आदेश बमोन्जम लागेको दण्ड, जररबाना, 
दशौंद, र्बसौँद नर्तरी बाँकी रिेको भएमा, वा 

(छ) अदालतले कुनै मनार्सब कारण देिाई वाररस राख्न 
नपाउने भनी आदेश ठदएकोमा । 
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  (३) कसैले उपदफा (२) प्रर्तकूल िनुे गरी वाररस ठदएकोमा 
अदालतले त्र्स्तो वाररस बदर गनेछ । 

  (४) देिार्को र्ोग्र्ता पगुेको व्र्न्ि वाररस िनु सकनेछाः– 

(क) प्रचर्लत कानून बमोन्जम करार गनि र्ोग्र्, 

(ि) वकते, जालसाजी, भ्रष्टाचार वा नैर्तक पतन देन्िने अन्र् 
फौजदारी कसूरमा सजार् नपाएको,  

    तर मदु्दाको कुनै पिले आफ्नो एकाघरसँगको कुनै 
नातेदारलाई वाररस र्नर्िु गनि र्स िण्डमा उल्लेि 
भएको कुनै कुराले बाधा परु् र्ाएको मार्नने छैन । 

(ग) फैसला बमोन्जम सरकारी र्बगो, फैसला कार्ािन्वर्न गरे 
बापत अदालतलाई र्तनुि पने कुनै दस्तूर, अदालती 
शलु्क वा कुनै दण्ड वा जररबाना र्तनि बाँकी नरिेको ।  

  (५) उपदफा (१) बमोन्जम वाररस र्नर्िु गदाि देिार्को कुरािरु 
उल्लेि गरी अनसूुची–३६ बमोन्जमको ढाँचामा वारेसनामा लेिी र्नर्िु 
गनुि पनेछाः– 

(क) मदु्दाको ववषर्, 

(ि) वाररस िनुे व्र्न्िको पूरा नाम, थर, टोल सवितको 
िेगाना र उमेर, नागररकता नम्बर र नागररकता 
र्लएको न्जल्ला, 

(ग) वाररस िनुे व्र्न्िमा उपदफा (४) बमोन्जमको कुनै 
अर्ोग्र्ता छैन भन्ने कुरा,  

(घ) अदालतको आदेश बमोन्जम कुनै दण्ड, जररबाना, दशौँद 
र र्बसौँद बाँकी नरिेको कुरा,  

(ङ) र्नजले अन्ततर्ार पाएको काम । 
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  (६) वारेसनामाको र्लित तर्ार गदाि कम्तीमा दईु जना सािी 
राख्न ुपनेछ ।  

  (७) वारेसनामाको र्लितमा वाररस र्नर्नु्ि गने पि र 
सािीिरुले सिीछाप गनुि पनेछ । 

९०. एकैसाथ एकभन्दा बढी व्र्न्िको वाररस िनु सकनेाः एउटै व्र्न्ि एकै 
साथ एकभन्दा बढी व्र्न्ििरुको वाररस िनु सकनेछ । 

  तर कुनै मदु्दामा एउटा पिको वाररस भएको व्र्न्ि सोिी मदु्दा वा 
सोिी मदु्दासँग सम्बन्न्धत मदु्दामा र्नजको ववपिीको वाररस िनु सकने छैन । 

९१. पि वाररस िनु सकनेाः कुनै मदु्दामा एकभन्दा बढी वादी वा प्रर्तबादी 
भएकोमा त्र्स्ता व्र्न्ििरुमध्रे् कुनै व्र्न्िलाई वाररस र्नर्िु गनि 
सवकनेछ । 

  तर एक पिको वाररस सोिी मदु्दामा ववपिीको वाररस िनु सकने 
छैन । 

९२. वाररसको अर्धकार र कतिव्र्ाः (१) वाररसले आफूलाई र्नर्िु गने 
पिको तफि बाट वारेसनामामा लेन्िए बमोन्जमको सबै काम गनि सकनेछ । 

  (२) वाररस र्नर्िु गने व्र्न्िलाई नै उपन्स्थत गराउन 
अदालतबाट आदेश भएमा वाररसले त्र्स्तो व्र्न्िलाई अदालतमा 
उपन्स्थत गराउन ुपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम सम्बन्न्धत व्र्न्ि उपन्स्थत नभएमा 
त्र्स्तो व्र्न्िको वाररस अदालतले बदर गनि सकनेछ ।  

९३. वाररस बदर गनि सवकनेाः (१) वाररस र्नर्िु गने पिले चािेमा जनुसकैु 
बित आफूले ठदएको वारेसनामा बदर गरी आफैले मदु्दा सकार गनि वा 
अको व्र्न्िलाई वाररस र्नर्िु गनि सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम वारेसनामा बदर गरी आफ्नो मदु्दा 
आफैले सकार गरेमा सम्बन्न्धत पिले त्र्सको जानकारी अदालतलाई 
र्नवेदन माफि त ठदन ुपनेछ ।  
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९४. वाररसलाई पक्राउ नगररनेाः मदु्दाको फैसला िुँदा पिलाई भएको सजार् 
वा पिले व्र्िोनुि पने दावर्त्वको सम्बन्धमा वाररसलाई पक्राउ गररने छैन । 

९५. वाररस र्नर्िु गनि अनमुर्त ठदन सवकने ववशेष व्र्वस्थााः (१) दफा ८९ 
को उपदफा (२) को िण्ड (क) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
देिार्का अवस्थाको व्र्न्िले सोिी व्र्िोरा िलुाई वाररस र्नर्िु गनि 
अनमुर्तको लार्ग अदालतमा र्नवेदन ठदन सकनेछाः– 

(क) तीन वषि वा तीन वषिभन्दा घटीको कैद सजार् िनु 
सकने कसूरको अर्भर्ोग लागेको अर्भर्िु थनुामा 
बसेको रिेनछ र काबूबाविरको पररन्स्थर्तले तोवकएको 
ताररिमा उपन्स्थत िनु नसकने अवस्था सजृना भएमा,  

(ि)   पाँच वषिसम्म कैदको सजार् िनु सकने कसूरको 
अर्भर्ोग लागेको मविला सतु्केरी भएको वा अन्र् कुनै 
कारणले गदाि तोवकएको ताररिमा अदालतमा उपन्स्थत 
िनु नसकने भएमा ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम र्नवेदन परेमा र त्र्स्तो र्नवेदनको 
व्र्िोरा मनार्सब देन्िएमा र्स पररच्छेदका अन्र् व्र्वस्थािरुको अधीनमा 
रिी अदालतले कारण िलुाई र्नजलाई अवर्ध तोकी वा नतोकी वाररस 
राख्न अनमुर्त ठदन सकनेछ ।  

पररच्छेद – १० 

मदु्दाको स्थानान्तरण र मलुतवी सम्बन्धी व्र्वस्था 

९६. मदु्दा सानि सकनेाः (१) सवोच्च अदालतले नेपालको संववधानको धारा 
१३४ को उपधारा (१) बमोन्जमको अवस्थामा कुनै उच्च अदालतमा 
ववचाराधीन मदु्दा सवोच्च अदालतमा न्ुकाई कारबािी, सनुवुाई र वकनारा 
गनि सकनेछ ।  

  (२) सवोच्च अदालतले नेपालको संववधानको धारा १३४ को 
उपधारा (२) बमोन्जमको अवस्थामा एक उच्च अदालतमा ववचाराधीन 
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मदु्दा अको उच्च अदालतमा सारी त्र्स्तो मदु्दाको कारबािी, सनुवुाई र 
वकनारा गनि आदेश ठदन सकनेछ । 

  (३) उच्च अदालतले नेपालको संववधानको धारा १४५ को 
उपधारा (२) बमोन्जमको अवस्थामा आफ्नो मातितको एक न्जल्ला 
अदालतमा ववचाराधीन रिेको मदु्दा मातितको अको न्जल्ला अदालतमा 
सारी सनुवुाई गने आदेश ठदन सकनेछ । 

  (४) उपदफा (२) वा (३) बमोन्जमको मदु्दा साने अवस्था 
ववद्यमान भए वा नभएको ववषर्को र्नणिर् मदु्दाका सम्बन्न्धत पिको 
र्नवेदन वा अदालतको र्नरीिण वा प्रर्तवेदनबाट प्राप्त भएको 
जानकारीबाट गररनेछ ।   

  (५) कुनै अदालतमा दार्र रिेको कुनै मदु्दा र्स संविता बमोन्जम 
त्र्स्तो अदालतको न्र्ार्ाधीशले िेनि निनुे कुनै कारण भएमा सम्बन्न्धत 
अदालतले त्र्स्तो कुरा उल्लेि गरी पनुरावेदन सनु्ने अदालतमा प्रर्तवेदन 
पिाउन ु पनेछ र त्र्स बमोन्जम प्रर्तवेदन प्राप्त भएमा पनुरावेदन सनु्ने 
अदालतले पििरुको सवुवधालाई समेत ववचार गरी त्र्स्तो मदु्दा आफ्नो 
प्रादेन्शक अर्धकारिेत्रको समान तिको अको अदालतमा सानि सकनेछ । 

  (६) उपदफा (२) बमोन्जम आदेश भएकोमा त्र्स्तो अदालतले 
सवोच्च अदालतको आदेश बमोन्जम त्र्स्तो मदु्दाको कारबािी, सनुवुाई वा 
वकनारा गनेछ । 

  (७) उपदफा (२), (३) वा (५) बमोन्जम अको अदालतबाट 
मदु्दाको वकनारा भए पर्न त्र्स्तो अदालतले गरेको फैसला उपर शरुुमा 
वफरादपत्र दताि भएको अदालतको पनुरावेदन सनु्ने अदालतमा नै 
पनुरावेदन लाग्नेछ । 

९७. मदु्दा मलुतवी राख्न सवकनेाः (१) र्भन्न र्भन्न अदालतमा दार्र रिेका र्भन्न 
र्भन्न मदु्दािरुमध्रे् एउटाको वकनारा नभई अकोको वकनारा िनु नसकन े
वा गनि निनुे वा एउटा मदु्दाको र्नणिर्बाट अको मदु्दाको र्नणिर्मा 
तान्त्त्वक असर पने कुनै मनार्सब कारण देिाई त्र्स्ता मदु्दाको कुनै 
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पिले सम्बन्न्धत अदालतमा र्नवेदन ठदएमा वा मदु्दाको कारबािीको 
र्सलर्सलामा अदालतले स्वरं् त्र्स्तो कुरा मिससु गरेमा अदालतले कारण 
िलुाई त्र्स्तो मदु्दा मलुतवी राख्न ेआदेश ठदन सकनेछ । 

  (२) कुनै अदालतले त्र्स्तो अदालतमा दार्र रिेको कुनै मदु्दा 
उपदफा (१) बमोन्जम मलुतवी राख्न े आदेश ठदएकोमा त्र्स्तो कुरा 
पििरुलाई र्लन्ित रूपमा सून्चत गरी मदु्दाको सबै कारबािी स्थर्गत गनुि 
पनेछ र अको मदु्दा दार्र रिेको सम्बन्न्धत अदालतलाई समेत त्र्स्तो 
कुराको सूचना ठदन ुपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जमको सूचना प्राप्त भएपर्छ सम्बन्न्धत 
अदालतले त्र्स्तो अदालतमा दार्र रिेको सम्बन्न्धत मदु्दाको वकनारा 
गरेपर्छ तीस ठदनर्भत्र फैसलाको एक प्रर्त नक्कल संलग्न गरी मदु्दा 
मलुतवी रिेको अदालतलाई त्र्स्तो कुरा सून्चत गनुि पनेछ र सूचना 
पाएपर्छ मदु्दा मलुतवी रिेको अदालतले ताररि तोकी मदु्दाको पििरुलाई 
र्लन्ित सूचना ठदई मलुतवी जगाई कारबािी र वकनारा गनुि पनेछ । 

  (३क) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
अको अदालतमा ववचाराधीन रिेको मदु्दाको र्नणिर् भएको जानकारी प्राप्त 
भएमा वा मदु्दा मलुतबी रािी राख्न ुपने कुनै कारण नदेन्िएमा अदालतले 
मलुतबी रिेको मदु्दा तरुुन्त जगाई कारबािी गनुि पनेछ । 

  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न त्र्स्ता 
पििरु उपदफा (३) बमोन्जमको मदु्दाको पर्न पि भए र्नजिरुलाई 
मलुतवी रिेको मदु्दा भएको अदालतमा पन्र ठदनर्भत्र िान्जर िनु जान ु
भनी मदु्दामा र्नणिर् गने अदालतले आदेश ठदन ुपनेछ ।  

  (५) दईु र्भन्नर्भन्न अदालतमा दार्र रिेका मदु्दािरुमध्रे् कुन मदु्दा 
मलुतवी राख्न े भन्ने कुरामा दईु अदालतको रार् फरक भएमा दवैु 
अदालतले पनुरावेदन सनु्ने अदालतमा आफ्नो प्रर्तवेदन पिाउन ुपनेछ ।  

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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  (६) उपदफा (५) बमोन्जमको अवस्थामा मदु्दाका पिले पर्न 
सम्बन्न्धत पनुरावेदन सनु्ने अदालतमा र्नवेदन ठदन सकनेछ । 

  (७) उपदफा (५) बमोन्जम प्रर्तवेदन पिाएकोमा वा उपदफा 
(६) बमोन्जम पिको र्नवेदन परेकोमा त्र्स्तो मदु्दाका सम्बन्धमा 
पनुरावेदन सनु्ने अदालतले एक मविनार्भत्र उपर्िु आदेश गनेछ र 
त्र्स्तो आदेश बमोन्जम सम्बन्न्धत अदालतले मदु्दाको कारबािी गनेछ । 

  (८) उपदफा (५) बमोन्जम र्भन्न रार् भएका दईु अदालतको 
पनुरावेदन सनु्ने अदालत एउटै नभई र्भन्नर्भन्न भएमा त्र्स्तो ववषर्को 
प्रर्तवेदन सवोच्च अदालतमा पेश गनुि पनेछ । र्सरी पेश भएको 
ववषर्मा सवोच्च अदालतले तीन मविनार्भत्र उपर्िु आदेश गनेछ र 
सम्बन्न्धत अदालतले त्र्स्तो आदेश बमोन्जम मदु्दाको कारबािी गनुि पनेछ । 

  (९) र्स दफा बमोन्जम मदु्दा मलुतवी राख्न े वा राख्न लगाउने 
आदेश ठदनभुन्दा अन्घ अदालतले मनार्सब सम्ुेमा सम्बन्न्धत पिलाई 
सूचना ठदई सनुवुाई गराउन सकनेछ ।  

९८. अर्भर्िु उपन्स्थत नभएकोमा मदु्दा मलुतवी राख्नाेः (१) दफा ५७ 
बमोन्जम पक्राउ पूजी जारी भएको अर्भर्िु पक्राउ पूजी जारी भएको 
र्मर्तले पैँतीस ठदनर्भत्र पर्न अदालतमा उपन्स्थत नभएमा वा र्नजलाई 
उपन्स्थत गराउन नसवकएमा अदालतले र्नजको िकमा मदु्दा मलुतवी 
रािी त्र्स्तो मदु्दामा संलग्न अन्र् अर्भर्िुिरुको िकमा प्रमाण बुु ी 
मदु्दाको वकनारा गनुि पनेछ । 

  तर, 

(क) अदालतमा बर्ान वा प्रर्तउिर ठदइसकेपर्छ अनपुन्स्थत 
रिेको अर्भर्िु वा प्रर्तबादीको िकमा मदु्दा मलुतवी 
रान्िने छैन र वादी प्रर्तबादीले पेश गरेको सवदु 
प्रमाण र अदालतले मनार्सब सम्ुेको अन्र् प्रमाण 
बुु ी मदु्दाको वकनारा गनुि पनेछ, 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(95) 
 

(ि) तीन वषि वा तीन वषिभन्दा घटी कैदको सजार् िनुे मदु्दामा 
अदालतमा िान्जर नभएको अर्भर्िु वा प्रर्तबादीिरुको 
िकमा समेत ििरे बमोन्जम फैसला गनुि पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम कुनै मदु्दा मलुतवी रिने भएमा 
अदालतले मदु्दा मलुतबी रिेका प्रर्तबादीिरुको िकमा मदु्दाको कारबािी 
स्थगन गनुि पनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम मदु्दा मलुतवी रिेकोमा मदु्दाको 
वकनारा गनुिभन्दा अगार्ड अर्भर्िु अदालतमा उपन्स्थत भएमा वा 
गराइएमा अदालतले मलुतवी जगाई उजरुवालालाई त्र्स्तो कुराको सूचना 
ठदई मदु्दाको कारबािी र वकनारा गनुि पनेछ ।  

  (४) उपदफा (१) बमोन्जम मदु्दा मलुतवी रिेको र्मर्तले तीन 
वषिको अवर्धर्भत्र अर्भर्िु अदालतमा उपन्स्थत भएन वा गराइएन भने 
अदालतले त्र्स्तो अर्भर्िुको सम्बन्धमा मलुतवी रिेको मदु्दा जगाई 
कारबािी र वकनारा गनुि पनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोन्जम मदु्दा मलुतबी रिन सकने 
अवर्धसम्म पर्न अर्भर्िु अदालतमा उपन्स्थत नभएमा दफा ५८ को 
उपदफा (१५) बमोन्जम रोक्का भएको र्नजको िकको सम्पन्ि मदु्दा 
फैसला िुँदा र्नज कसूरदार ििरेमा कानून बमोन्जम र्ललाम र्बक्री गरी 
प्राप्त भएको रकममध्रे् र्नजलाई फैसला बमोन्जम लागेको दण्ड, जररबाना, 
र्बगो वा िर्तपूर्ति बापतको रकम असूल उपर गररनेछ र बाँकी रकम 
र्नजले वफताि माग गनि आएको बित वफताि ठदन ुपनेछ । 

  (६) मदु्दाको वकनारा िनुभुन्दा पविले नै अर्भर्िु अदालतमा 
उपन्स्थत भएको वा गराइएको र र्नजले आफ्नो ववरुद्ध मदु्दा चलेको कुरा 
थािै नपाएकोले उपन्स्थत िनु नसकेको भनी अदालतलाई ववश्वास िनुे 
कुनै प्रमाण पेश गरेमा अदालतले देिार् बमोन्जमको िचििरु कटाई वा 
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असलु गरी रोक्का रिेको सम्पन्ि र्नजलाई फुकुवा गने आदेश ठदन ु
पनेछाः– 

(क) सम्पन्ि र्बक्री भई नसकेकोमा त्र्स्तो सम्पन्ि रोक्का 
रातदा लागेको िचि, 

(ि) अदालतमा उपन्स्थत िनु र्नजका नाममा वा मदु्दाको 
कारबािी सम्बन्धी कुनै ववषर्मा र्नजको िकमा 
साविजर्नक सूचना प्रकाशन गदाि लागेको िचि । 

  (७) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
एउटा अदालतमा दार्र भएको मदु्दा मलुतवी रिेकोमा सोिी अदालत वा 
अन्र् कुनै अदालतमा दार्र भएको अको कुनै मदु्दामा अर्भर्िु वादी वा 
प्रर्तबादीको िैर्सर्तमा उपन्स्थत भएको भन्ने प्रर्तवेदन वा जानकारी प्राप्त 
भएमा त्र्स्तो मदु्दा मलुतवी रिेको मार्नने छैन र अदालतले त्र्स्तो 
मदु्दाको कारबािी अगार्ड बढाउनको लार्ग त्र्स्तो अर्भर्िुलाई 
अदालतमा उपन्स्थत िनुे आदेश ठदन सकनेछ ।  

  (८) उपदफा (७) बमोन्जमको आदेश बमोन्जम अर्भर्िु 
उपन्स्थत नभए तापर्न त्र्स्तो मदु्दा जगाई कारबािी र वकनारा गनि 
सवकनेछ । 

पररच्छेद – ११ 

प्रमाण परीिण सम्बन्धी व्र्वस्था 

९९. प्रमाण पेश गनुि पनेाः (१) वादीले उजरुीमा, अर्भर्िुले बर्ानमा र 
प्रर्तबादीले प्रर्तउिरपत्रमा आफ्ना सबै सािी, र्लित र दसी प्रमाण 
िलुाउन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम िलुाएको र्लित वा दसी प्रमाणको 
प्रकृर्तबाट आफूसँग रिन ुपने वा आफूले प्राप्त गनि सकने र्लित वा दसी 
प्रमाण वादीले उजरुीका साथ, प्रर्तबादीले प्रर्तउिरपत्रका साथ र 
अर्भर्िुले बर्ान गदािका बित पेश गनुि पनेछ । 
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  (३) उपदफा (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए 
तापर्न देिार्का कुरामा देिार् बमोन्जम िनुेछाः– 

(क) अर्भर्िुले बर्ान गदाि वा प्रर्तबादीले प्रर्तउिरपत्र 
ठदँदा तत्काल पेश गनि नसवकने कुनै र्लित वा दसी 
प्रमाण पेश गने अको ताररि तोकी पाउँ भनी अनरुोध 
गरेमा अदालतले बढीमा एक मविनासम्मको अको 
ताररि तोकन सकनेछ, 

(ि) दफा १०४ को उपदफा (३) बमोन्जम वकते वा 
जालसाजी सम्बन्धी प्रमाण बझु्ने कुराको िकमा सोिी 
दफा बमोन्जम िनुेछ, 

(ग) मदु्दाको पपुिि िुँदाका बित कुनै नर्ाँ तथ्र्को समथिन 
वा िण्डन गनि कुनै थप प्रमाण पेश गनुि पने अवस्था 
भएमा अदालतको अनमुर्त र्लई सम्बन्न्धत पिले थप 
प्रमाण पेश गनि सकनेछ । 

  (४) मदु्दाको कुनै पिले उपदफा (२) बमोन्जम कुनै र्लित 
प्रमाण पेश गदाि त्र्स्तो र्लितको नक्कल ववपिीको सङ्खतर्ाभन्दा एक प्रर्त 
बढी पेश गनुि पनेछ । 

  तर अनसूुची–१ र अनसूुची–२ अन्तगितका कसूर सम्बन्धी मदु्दामा 
भने त्र्स्तो र्लितको नक्कल पेश गनुि पने छैन । 

 स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लार्ग “नक्कल” भन्नाले र्लितको 
फोटोकपी वा अन्र् कुनै छार्ाँप्रर्त सम्ुन ुपछि ।  

१००. सक्कल र्लित वफताि ठदन ुपनेाः (१) दफा ९९ को उपदफा (२) बमोन्जम 
कुनै र्लित अदालतमा पेश भएकोमा अदालतले आफ्नो कमिचारीलाई 
सोिी दफाको उपदफा (४) बमोन्जम पेश भएको नक्कल प्रर्त सक्कल 
र्लित बमोन्जमको भए वा नभएको रुज ुगनि लगाउन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम रुज ु गने कमिचारीले रुज ु गरी 
सकेपर्छ त्र्स्तो नक्कलको प्रत्रे्क पानामा सक्कल बमोन्जम नक्कल दरुुस्त 
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छ भनी लेिी र्मर्त िलेुको दस्तित गरी त्र्स्तो र्लित पेश गने पिको 
समेत सिीछाप गराई अदालतको छाप लगाई प्रमान्णत गनुि पनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम प्रमान्णत भएपर्छ त्र्स्तो कमिचारीले 
त्र्स्तो सक्कल र्लितको पीिमा अदालतको छाप लगाई र्मर्त िलेुको 
दस्तित गरी त्र्स्तो र्लित पेश गने पिलाई वफताि ठदन ुपनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम वफताि ठदएको सक्कल र्लित 
अदालतले चािेमा आवश्र्कता अनसुार पनुाः पेश गनि सम्बन्न्धत पिलाई 
आदेश ठदन सकनेछ । 

१०१. पिले सािी उपन्स्थत गराउन ुगनेाः (१) अदालतमा दार्र भएका मदु्दाका 
सािी अदालतले तोकेको ठदन सम्बन्न्धत पिले उपन्स्थत गराउन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न कुनै 
िास मदु्दामा त्र्स्तो मदु्दा दार्र गदािकै बित प्रर्तबादीिरु उपन्स्थत 
भएमा वादी, प्रर्तबादी वा दवैु पिले मदु्दा दार्र गदािकै बित आ–आफनो 
सािी प्रमाणिरु अदालतमा पेश गनि सकने छन ्। 

  (३) उपदफा (१) वा (२) बमोन्जम सािी पेश गदाि अनसूुची–१ 
र अनसूुची–२ अन्तगितका कसूर सम्बन्धी मदु्दाका सरकारी पिको 
सािीलाई सम्बन्न्धत अनसुन्धान अर्धकारी वा र्नजको कार्ािलर्ले 
सरकारी ववकल कार्ािलर् माफि त उपन्स्थत गराउन ुपनेछ ।  

  (४) उपदफा (१) बमोन्जम सािी बझु्न तोकेको ताररिका ठदन 
उपन्स्थत निनुे सािीलाई बर्तल गररठदन ुपछि । 

   तर काबू बाविरको पररन्स्थर्त परी उपन्स्थत िनु नसकेकोमा 
पिले सोिी व्र्िोरा िलुाई र्नवेदन ठदएमा अदालतले त्र्स्तो सािी बझु्ने 
अको ताररि तोकन सकनेछ । 

  (५) र्स संविताको अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ मा उन्ल्लन्ित कुनै 
कसूर सम्बन्धी मदु्दामा सबै प्रर्तबादीिरु उपन्स्थत नभएको कारण सािी 
परीिणको प्रवक्रर्ा शरुु नभएकोमा कुनै पिले आफूले ठदएको सािी 
तत्काल उपन्स्थत नगराएमा पर्छ उपन्स्थत गराउन नसवकने कारण 
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देिाई त्र्स्ता सािीिरु तत्कालै उपन्स्थत गराई बकपत्र गराउन अनरुोध 
गनि सकनेछ ।  

  (६) उपदफा (५) बमोन्जम अनरुोध भएकोमा र त्र्स्तो कारण 
मनार्सब भएमा अदालतले सोको कारण िलुाई त्र्स्तो सािीको तत्कालै 
बकपत्र गराउन सकनेछ । 

  (७) उपदफा (६) बमोन्जम सािीले गरेको बकपत्रमा उपन्स्थत 
भएसम्मका मदु्दाका पि ववपिलाई न्जरि गनि ठदन ु पनेछ र त्र्स्तो 
अवस्था रिेनछ भने त्र्स्तो बकपत्रको व्र्िोराको िकसम्म पर्छ उपन्स्थत 
पिले िण्डन गनि सकनेछ । 

१०२. ववशेषज्ञ ...............लाई बझु्न सवकनेाः नेपाल सरकार वादी भएको 
जघन्र् वा गम्भीर कसूर सम्बन्धी कुनै मदु्दामा ववशेषज्ञ रार् व्र्ि गने 
ववशेषज्ञको मतृ्र् ुभएमा वा र्नज लामो अवर्ध ववदेशमा बसी नपेाल आउन 
नसकने भएमा वा अन्र् कारणले र्नजलाई बझु्न असम्भव भएमा त्र्स्तो 
ववशेषज्ञ ............... सरिको वा सोभन्दा मार्थको समान ववषर्को 
ववशेषज्ञबाट ववशेषज्ञ रार् र्लन सवकनेछ ।  

१०३ सिअर्भर्िुको न्जरि गनि सवकनेाः र्स पररच्छेद बमोन्जम प्रमाण परीिण 
गदाि कुनै अर्भर्िुले कुनै सिअर्भर्िुलाई पोल गरेमा त्र्सरी पोलेको 
कुराको िदसम्म त्र्स्तो सिअर्भर्िुले न्जरि गनि सकनेछ ।  

१०४. सद्दे वकतेमा बर्ान गराउन ु पनेाः (१) प्रमाण बझु्न तोवकएको ताररिमा 
वादीले पेश गरेको प्रमाणको कागज प्रर्तबादीलाई र प्रर्तबादीले पेश 
गरेको प्रमाणको कागज वादीलाई सक्कलै देिाई सनुाई र्नजले त्र्स्तो 
कागजलाई सद्दे, वकते वा जालसाजी नामकरण गरेमा अदालतले सोिी 
व्र्िोराको बर्ान गराई अर्भलेि गनुि पनेछ । 

                                                           
 मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा न्ुवकएको । 

  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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  (२) उपदफा (१) बमोन्जम देिाउँदा वा सनुाउँदा तत्काल सद्दे, 
वकते वा जालसाजी छुट्याउन नसकने भई कुनै पिले म्र्ाद माग गरेमा 
अदालतले तीन ठदनसम्मको म्र्ाद ठदन ुपनेछ । 

  (३) मदु्दाको पि बािेक अरुको सिीछाप परेको कागज पेश 
भएमा तत्काल सद्दे, वकते वा जालसाजी छुट् र्ाई नामकरण गनि नसकन े
भई मदु्दाका कुनै पिले म्र्ाद मागेमा प्रमाण सवित सद्दे, वकते वा 
जालसाजीमा बर्ान गनि पन्र ठदनसम्मको म्र्ाद ठदन सवकनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम ठदइएको म्र्ादर्भत्र बर्ान गने 
व्र्न्िले सद्दे, वकते वा जालसाजी जे नामकरण गदिछ अदालतले सोिी 
अनरुुप बर्ान गराई अर्भलेि गनुि पनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोन्जम बर्ान गराउँदा कुनै पिले त्र्स्तो 
र्लित वकते वा जालसाजी िो भन्ने बर्ान गरेमा अदालतले सो ठदन 
मदु्दाका सबै पििरू िान्जर रिेको भए र्नजिरूको सोिी ठदन र कुनै पि 
िान्जर नरिेको भए त्र्स्तो पिको िकमा त्र्सपर्छ िान्जर भएकै ठदन 
बर्ान गराउन ुपनेछ । 

  (६) वाररस वा कानून व्र्वसार्ी ताररिमा रिेको मदु्दामा 
सम्बन्न्धत पिलाई नै न्ुकाउन ु आवश्र्क देन्िएमा अदालतले त्र्स्तो 
पिलाई न्ुकाई र्नजको बर्ान गराउन ुपनेछ । 

  (७) र्स दफा बमोन्जम प्रमाणको कागज देिाउँदा वा सनुाउँदा 
सम्बन्न्धत पिले सद्दे, वकते वा जालसाजी छुट् र्ाउन नसकने भएमा 
अदालतले त्र्स्तो प्रमाणको कागज जाँच गनि सम्बन्न्धत ववशेषज्ञ समि 
पिाउन सकनेछ ।  

१०५. वकते वा जालसाजी भर्नएको र्लित र्मर्सल साथ राख्न ुपनेाः दफा १०४ 
को उपदफा (१) बमोन्जम एउटा पिले पेश गरेको र्लित अको 
पिलाई देिाउँदा त्र्सलाई र्नजले वकते वा जालसाजी र्लित नामकरण 
गरेमा त्र्स्तो र्लितको पीिमा दवैु पिको सिीछाप गनि लगाई 
सम्बन्न्धत कमिचारीको िस्तािर र अदालतको छाप समेत लगाई 
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र्सलबन्दी गरी र्मर्सल साथ सरुन्ित राख्न ु पनेछ र सिीछाप गने िाउँ 
नभएमा छुटै्ट कागज जोडी जोनीमा समेत सिीछाप गरी मचुलु्का गरी 
राख्न ुपनेछ । 

१०६. तोवकएको ठदन सािी बझु्न ुपनेाः (१) अदालतले सािी बझु्न तोवकएको 
ताररिको ठदन उपन्स्थत भएसम्मको सबै सािीिरुको बकपत्र गराउन ु
पनेछ र त्र्स ठदन उपन्स्थत सबै सािीिरुको बकपत्र गराउन समर् 
अभावको कारणले नभ्र्ाएमा मात्र त्र्सपर्छ अदालत िलु्ने अको ठदन 
बकपत्र गराउन ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम बकपत्र गनि उपन्स्थत भएको सािीले 
बकपत्र गनुिअन्घ र्नजले सत्र् कुरा मात्र व्र्ि गने उद्घोषण गरी 
अनसूुची–३७ बमोन्जमको ढाँचामा अरुले सनु्ने गरी शपथ र्लन ुपनेछ र 
त्र्स्तो शपथ सम्बन्न्धत र्मर्सलमा संलग्न गनुि पनेछ ।  

  (३) सािीले गरेको बकपत्र अनसूुची–३८ बमोन्जमको ढाँचामा 
अर्भलेि गनुि पनेछ । 

१०७. बन्दसवालद्वारा सािी बझु्न सवकनेाः (१) र्स पररच्छेदमा अन्र्त्र जनुसकैु 
कुरा लेन्िएको भए तापर्न मदु्दा दार्र रिेको अदालतको अर्धकारिेत्र 
भएको इलाकाभन्दा बाविर रिे बसेको वा कुनै कारणले अदालतमा 
उपन्स्थत िनु नसकने तर नबुु ी निनुे सािीलाई मदु्दाको गम्भीरता िेरी 
बन्दसवालद्वारा बझु्न ु पने भएमा अदालतले त्र्सको सूचना मदु्दाका 
पििरुलाई ठदन ुपनेछ ।  

  (२) मदु्दाको कुनै पिले चािेमा उपदफा (१) बमोन्जमको 
बन्दसवालमा आफूले सािीसँग सोध्न चािेको प्रश्निरु समावेश गररर्ोस ्
भनी कारण िलुाई अदालतमा र्नवेदन ठदन सकनेछ ।  

  (३) उपदफा (२) बमोन्जमको कुनै र्नवेदन परेमा र अदालतले 
त्र्स्तो प्रश्न त्र्स्तो बन्दसवालमा समावेश िनु ु मनार्सब िानेमा त्र्स्तो 
प्रश्न समेत त्र्स्तो बन्दसवालमा समावेश गनि आदेश ठदनेछ र सोिी 
बमोन्जम बन्दसवालको प्रश्निरु तर्ार गररनेछ । 
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  (४) बन्दसवालको ढाँचा अनसूुची–३९ मा उल्लेि भए बमोन्जम 
िनुेछ । 

  (५) उपदफा (१) बमोन्जम बन्दसवालद्वारा सािी बझु्दा मदु्दाको 
कुनै पिले चािेमा बन्दसवाल पिाइएको अदालतमा उपन्स्थत भै प्रमाण 
सम्बन्धी प्रचर्लत कानून बमोन्जम सािी परीिण, न्जरि वा पनुाः सोधपछु 
गनि सकनेछ । 

१०८. बकपत्र इजलासमा गराउन ु पनेाः (१) र्स संविता बमोन्जम सािीको 
बकपत्र गराउँदा न्र्ार्ाधीशको इजलासमा गनुि पनेछ । 

  तर शारीररक असमथिताले गदाि अदालतमा उपन्स्थत िनु नसकने 
सािीको बकपत्र गराउन ु पदाि त्र्स्तो सािी रिे बसेको िाउँमा 
न्र्ार्ाधीश आफै गई वा आफ्नो मातितको अर्धकृत कमिचारी िटाई 
बकपत्र गराउन लगाउन सवकनछे ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम बकपत्र गराउँदा मदु्दाका सम्बन्न्धत 
पििरुलाई त्र्स्तो कुराको सूचना ठदई दफा १०७ को उपदफा (५) 
बमोन्जम परीिण गने मौका समेत ठदन ुपनेछ । 

१०९. श्रव्र्–दृश्र् संवाद (र्भर्डर्ो कन्फरेन्स) माफि त सािी बझु्न सवकनेाः (१) 
र्स पररच्छेद बमोन्जम बझु्न ु पने सािी शारीररक रूपमा अशि वा 
बालबार्लका भएको वा सरुिाको कारणले गदाि र्नजलाई अदालतमा 
उपन्स्थत गराउन नसवकन े भएमा सम्बन्न्धत पिले सोिी व्र्िोरा िोली 
श्रव्र्–दृश्र् संवाद (र्भर्डर्ो कन्फरेन्स) माफि त त्र्स्तो सािी बझु्नको 
लार्ग अदालतमा र्नवेदन ठदन सकनेछ ।  

  (२) कुनै िास प्रकृर्तको सािीको परीिण श्रव्र्–दृश्र् संवाद 
(र्भर्डर्ो कन्फरेन्स) माफि त गराउन अदालतले आदेश गरेमा सोिी 
बमोन्जम सािी परीिण गनुि पनेछ । 

   (३) उपदफा (१) बमोन्जमको र्नवेदन परेमा र र्नवेदनमा 
उन्ल्लन्ित कारण मनार्सब देन्िएमा वा उपदफा (२) बमोन्जम 
अदालतले आदेश ठदएमा र्स संवितामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको 
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भए तापर्न अदालतले त्र्स्तो सािी श्रव्र्–दृश्र् संवाद (र्भर्डर्ो 
कन्फरेन्स) माफि त बझु्न सकनेछ ।  

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम श्रव्र्–दृश्र् संवाद (र्भर्डर्ो 
कन्फरेन्स) गदाि अदालतको अनमुर्त र्लई मदु्दाको सम्बन्न्धत पि त्र्स्तो 
संवाद स्थलमा उपन्स्थत भई सोधपछु, न्जरि वा पनुाः सोधपछु गनि 
सकनेछ । 

  (५) उपदफा (३) बमोन्जम सािी बझु्दा त्र्स्तो सािीले व्र्ि 
गरेको कुरा अर्भलेि िनुे व्र्वस्था गनुि पनेछ र अदालतले श्रव्र्–दृश्र् 
संवाद (र्भर्डर्ो कन्फरेन्स) को अर्भलेि राख्न ुपनेछ ।  

  (६) श्रव्र्–दृश्र् संवाद (र्भर्डर्ो कन्फरेन्स) माफि त सािी बुु ेको 
अर्भलेि अनसूुची–४० बमोन्जमको ढाँचामा राख्न ुपनेछ ।  

११०. सािीको व्र्विार, मिुाकृर्त इत्र्ाठद वटपोट गनि सवकनेाः (१) 
न्र्ार्ाधीशले कुनै सािीलाई बकपत्र गराउँदा र्नजको व्र्विार र 
मिुाकृर्त कस्तो र्थर्ो, र्नजसँग सोर्धएको प्रश्निरुको जवाफ ठदँदा र्नज 
उिेन्जत भएको, िडबडाएको वा डराएको र्थर्ो वा र्थएन, र्नजको 
मिुाकृर्तबाट र्नजले ठदएको जवाफ साँचो वा ुटु्टो के कस्तो ुल्कन्थ्र्ो 
जस्ता कुरा र अन्र् आवश्र्क कुराको सम्बन्धमा आफूलाई लागेको 
कुरािरुको वटपोट बनाउन सकनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम बनाइएको वटपोटमा न्र्ार्ाधीशले 
सिीछाप गरी र्मर्सल संलग्न राख्न ुपनेछ । 

  (३) सािीको बकपत्रलाई प्रमाणको रूपमा मूल्र्ाङ्कन गदाि उपदफा 
(१) बमोन्जमको वटपोटलाई आधार र्लन सवकनेछ । 

१११. एक पटक बनु्ुसकेको सािी फेरर बझु्न निनुेाः एक पटक बकपत्र 
गररसकेको सािीबाट पनुाः कुनै कुरा बझु्न सवकने छैन ।  

  तर त्र्स्तो सािीबाट नबुु ी निनुे कुनै कुरा छुट्न गई 
न्र्ार्ाधीशले कारण िलुाई आदेश गरेमा पनुाः समाह्वान जारी गरी 
र्नजलाई बझु्न सवकनेछ । 
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११२. नबुु ी निनुे सािीलाई समाह्वान वा पक्राउ पूजी जारी गनि सवकनेाः (१) 
र्स पररच्छेद बमोन्जम प्रमाण परीिणको लार्ग अदालतले तोकेको ठदन 
उपन्स्थत नभएको तर मदु्दाको गम्भीरता िेरी नबुु ी निनुे नेपाल सरकार 
वादी िनुे फौजदारी मदु्दासँग सम्बन्न्धत सािीलाई उपन्स्थत गराउन वा 
कुनै र्लित वा दसी प्रमाण दान्िला गराउन समाह्वान जारी िोस ् भनी 
कारण िलुाई मदु्दाको पिले र्नवेदन ठदन सकनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको र्नवेदन परेमा र त्र्स्तो र्नवेदनको 
व्र्िोरा मनार्सब भई त्र्स्तो सािी बझु्न ु पने देिेमा अदालतले त्र्स्तो 
सािीलाई बढीमा पन्र ठदनको म्र्ाद ठदई समाह्वान जारी गरी बझु्न 
सकनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम समाह्वान जारी भएकोमा मनार्सब 
कारण भएकोमा बािेक त्र्स्तो सािी तोवकएको म्र्ादर्भत्र उपन्स्थत िनु ु
पनेछ ।  

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम तोवकएको म्र्ादर्भत्र उपन्स्थत निनुे 
सािीलाई अदालतले दईु िजार रुपैर्ाँसम्म जररबाना गरी पक्राउ पूजी 
जारी गरी पक्राउ गरी बकपत्र गराउन सकनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोन्जम जनु सािीका ववरुद्ध पक्राउ पूजी 
जारी भएको िो त्र्स्तो सािी फेला परेन वा पक्राउ िनु सकेन भने 
त्र्स्तो सािी पक्राउ परेका वा फेला परेका बित सजार् कार्ािन्वर्न 
गने गरी पैतालीस ठदनसम्म कैद सजार् गरी बनु्ुएको प्रमाणबाट मदु्दा 
फैसला गनुि पनेछ । 

  (६) र्स दफा बमोन्जम जारी भएको समाह्वान वा पक्राउ पूजी 
पररच्छेद–६ बमोन्जम तामेली गररनेछ । 

११३. सािीलाई दैर्नक तथा भ्रमण भिा तथा सरुिा ठदन ुपनेाः (१) अनसूुची–१ 
वा अनसूुची–२ अन्तगितका कसूर सम्बन्धी मदु्दामा नेपाल सरकारका 
तफि बाट अदालतमा उपन्स्थत भएका सािीलाई राजपत्र अनवङ्कत प्रथम 
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शे्रणीका सरकारी कमिचारीले र ववशेषज्ञको रूपमा उपन्स्थत भएको सािी 
भए राजपत्रावङ्कत ततृीर् शे्रणीको सरकारी कमिचारीले कानून बमोन्जम पाए 
सरिको दैर्नक तथा भ्रमण भिा सम्बन्न्धत प्रिरी कार्ािलर्ले उपलदलध 
गराउन ुपनेछ । 

  (२) कुनै सरकारी कमिचारी सािी वा ववशेषज्ञको िैर्सर्तले 
अदालतमा उपन्स्थत भएमा र्नजलाई प्रचर्लत कानून बमोन्जम र्नजले 
पाउने दैर्नक तथा भ्रमण भिा र्नज बिाल रिेको कार्ािलर्ले उपलदलध 
गराउन ुपनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोन्जमको सािीको आवश्र्क सरुिाको 
व्र्वस्था नेपाल सरकारले गनुि पनेछ । 

११४. सािी वा पीर्डतको संरिण गनेाः (१) अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ 
अन्तगितको कसूर सम्बन्धी कुनै मदु्दामा सािी रिेको कुनै व्र्न्िलाई 
अदालत समि उपन्स्थत िनु वा अदालतमा बकपत्र गररसकेपर्छ आफ्नो 
सरुिामा ितरा रिेको छ भन्ने लागेमा र्नजले त्र्सको कारण िलुाई 
सरुिाको प्रवन्ध गररठदन अदालत समि र्नवेदन ठदन सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको अनरुोध भएमा अदालतले त्र्स्तो 
सािीको सरुिाको प्रवन्ध गनि सम्बन्न्धत र्नकार्लाई आदेश ठदन सकनेछ ।  

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम अदालतले आदेश ठदएमा त्र्स्तो 
सरुिाको प्रबन्ध गने कतिव्र् त्र्स्तो र्नकार्को िनुेछ ।  

  (४) र्स दफा बमोन्जम सािी संरिण गनि अदालतले गरेको 
आदेश बमोन्जम अपनाइएको कुनै ववषर्का सम्बन्धमा कुनै अदालतमा 
प्रश्न उिाउन पाइने छैन ।  

  (५) कुनै िास कसूरबाट पीर्डत व्र्न्ि वा कुनै मदु्दाको सािीको 
रूपमा रिेका व्र्न्िले सािीका रूपमा रिेको कारणले आफूलाई पिबाट 
अननु्चत डर त्रास वा भर् िनु सकने वा आफ्नो न्जउ ज्र्ानको सरुिामा 
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प्रर्तकूल असर पनि सकने सूचना प्रिरीलाई ठदएमा प्रिरीले त्र्स्ता सािी 
वा पीर्डतको संरिण गररठदन ुपनेछ । 

११५. नेपाल राज्र् बाविर पर्न सािी प्रमाण बझु्न सवकनेाः (१) कुनै अदालतमा 
ववचाराधीन रिेको कुनै मदु्दाका सम्बन्धमा नेपाल राज्र् बाविर रिे बसेको 
कुनै सािी वा प्रमाण बझु्न ु परेमा वा बन्दसवाल गनुि परेमा त्र्स्तो 
ववषर्मा पारस्पररक कानूनी सिार्ता सम्बन्धी प्रचर्लत कानून बमोन्जम 
सािी वा प्रमाण बझु्न सवकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम प्रर्ोग िनुे बन्दसवालको ढाँचा 
अनसूुची–४१ मा उल्लेि भए बमोन्जम िनुेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम बनु्ुएको सािी वा प्रमाणलाई र्सै 
ऐन बमोन्जम बनु्ुएको मार्ननेछ । 

  तर त्र्सरी बनु्ुएको सािी वा प्रमाण वववरण सम्बन्न्धत मलुकुको 
कानून बमोन्जम प्रमान्णत भएको िनु ुपनेछ । 

  (४) र्स दफा बमोन्जम बझु्न ुपने वा बनु्ुएको सािी वा प्रमाण 
नेपाली भाषा बािेक अन्र् भाषामा बझु्न ु पने वा बनु्ुएको रिेछ भने 
सोको नेपाली भाषामा आर्धकाररक अनवुाद गरी अदालतमा पेश गनुि 
पनेछ । 

  (५) कुनै कसूरको अनसुन्धान वा पपुििको र्सलर्सलामा नेपाल 
राज्र् बाविर रिेको सािीलाई बझु्न ु परेमा वा र्नजको बकपत्र गराउन 
परेमा त्र्स्तो सािीलाई सो प्रर्ोजनका लार्ग तोवकए बमोन्जम श्रव्र्–दृष्र् 
संवाद (र्भर्डर्ो कन्फरेन्स) वा अन्र् र्स्तै प्रववर्ध माफि त बझु्न वा 
र्नजको बकपत्र गराउन सवकनेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोन्जम बझु्दा वा बकपत्र गराउँदा त्र्स्तो 
सािीले भनेको कुरा वा गरेको बकपत्रको अर्भलेि िनुे व्र्वस्था गनुि 
पनेछ । 
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  (७) र्स पररच्छेदमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
र्स दफा बमोन्जम प्रमाण बझु्न नसवकएको कारणले मात्र मदु्दाको 
कारबािी र वकनारा गनि बाधा पगुेको मार्नने छैन । 

पररच्छेद – १२ 

मदु्दा वफताि र्लने, र्मलापत्र र मेलर्मलाप सम्बन्धी व्र्वस्था 

११६. मदु्दा वफताि र्लन निनुेाः (१) अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ अन्तगितका 
कसूरमा अदालतमा एक पटक दार्र भइसकेको मदु्दा वफताि र्लन सवकने 
छैन ।  

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
देिार्को मदु्दा बािेक अन्र् मदु्दा वफताि र्लन सवकनेछाः– 

(क) ुटु्टा रािदानी वा नागररकता, अध्र्ागमन, भष्ट्राचार, 

मानव बेचर्बिन तथा ओसार पसार, लागू औषध 
ओसार पसार वा कारोबार, वन्र्जन्तकुो अवैध न्शकार 
तथा व्र्ापार, साविजर्नक उपभोगका वस्तमुा ववष 
र्मसाएको, ववष प्रर्ोग गरी वा कु्रर, अमानवीर् तवरले 
वा र्नर्न्त्रणमा र्लई ज्र्ान मारेको, सम्पन्ि शदु्धीकरण, 

प्राचीन स्मारक संरिण सम्बन्धी मदु्दा, 

(ि) अपराध संविताको भाग–२ को पररच्छेद–२ को दफा 
५२ र ५६, पररच्छेद–६ को दफा १२९, १३० १३१ 
र १३४, पररच्छेद–७ को दफा १३८, १३९ र १४१, 

पररच्छेद–८,पररच्छेद-१४ को दफा १९२क,. पररच्छेद–

१६ को दफा २०६, पररच्छेद–१७, पररच्छेद–१८ को 
दफा २१९ को उपदफा (१), (२) र (३), पररच्छेद–

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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१९ को दफा २३० र २३१ तथा पररच्छेद–२२ को 
दफा २५६ अन्तगितको कसूर सम्बन्धी मदु्दा, 

(ग) मदु्दा वफताि र्लँदा कुनै व्र्न्िको सम्पन्ि सम्बन्धी 
अर्धकारमा प्रर्तकूल असर पने भएमा त्र्स िदसम्मको 
कुरामा त्र्स्तो व्र्न्िको स्वीकृर्त नभएको मदु्दा । 

  (३) नेपाल सरकारले उपदफा (२) बमोन्जम वफताि र्लने मदु्दाका 
सम्बन्धमा आवश्र्क मापदण्ड सवितको र्नदेन्शका बनाउन ुपनेछ ।  

  (४) उपदफा (२) बमोन्जम मदु्दा वफताि गनुि पने भएमा नेपाल 
सरकारले मिान्र्ार्ार्धविासँग परामशि गरी उपदफा (३) बमोन्जम 
बनाएको र्नदेन्शका बमोन्जम वफताि र्लने र्नणिर् गनि सकनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोन्जम नेपाल सरकारले कुनै मदु्दा वफताि 
र्लने र्नणिर् गरेमा मिान्र्ार्ार्धविा वा र्नजले अन्ततर्ारी ठदएको 
सरकारी ववकल माफि त सम्बन्न्धत अदालतमा मदु्दा वफताि र्लन ुपने कारण 
सवितको र्नवेदन ठदन ुपनेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोन्जम र्नवेदन पनि आएमा अदालतले मदु्दा 
वफताि र्लने आदेश ठदनअुन्घ सनुवुाई गराउन ुपनेछ । 

  (७) उपदफा (६) बमोन्जम सनुवुाई भएपर्छ मदु्दा वफताि र्लने 
आदेश गनि मनार्सब िनुे देन्िएमा कारण िलुाई सम्बन्न्धत अदालतले 
मदु्दा वफताि र्लन सकने आदेश गनि सकनेछ ।  

  (८) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
पनुरावेदन, साधक जाँच वा पनुरावलोकनको रोिमा वा मदु्दा दोिोर् र्ाउने 
अवस्थामा ववचाराधीन रिेको मदु्दा वफताि र्लन सवकने छैन । 

११६क. दाबी वफताि र्लन सकनेाः (१) नेपाल सरकार वादी िनुे मदु्दामा बािेक 
अन्र् कुनै पर्न मदु्दामा मदु्दाको पिले उजरुी, पनुरावेदनपत्र वा 
र्नवेदनपत्रमा आफूले र्लएको दाबी त्र्ागी सो दाबी वफताि र्लनको लार्ग 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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वा आफ्नो दाबी सार्बत गनि नसकने वा दाबीको प्रर्ोजन समाप्त भएको 
कारण देिाई सो उजरुी, पनुरावेदनपत्र वा र्नवेदनपत्र वफताि र्लनको 
लार्ग मदु्दाको फैसला िनु ुअन्घ जनुसकैु बित अदालतमा र्नवेदन ठदन 
सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम र्नवेदन प्राप्त भएमा अदालतले 
र्नवेदन माग बमोन्जम उजरुी, पनुरावेदनपत्र वा र्नवेदनपत्र वफताि र्लन 
अनमुर्त ठदने आदेश गनुि पनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम उजरुी, पनुरावेदनपत्र वा र्नवेदनपत्र 
वफताि र्लने आदेश भएमा अदालतले सो मदु्दाको लगत कट्टा गनुि पनेछ ।  

  (४) र्स दफा बमोन्जम कसैले उजरुी, पनुरावेदनपत्र वा 
र्नवेदनपत्र वफताि र्लएकोमा सोिी व्र्न्िले त्र्स्तो उजरुी, पनुरावेदनपत्र 
वा र्नवेदनमा ववपि बनाइएका व्र्न्ि उपर सोिी ववषर्मा उजरु गनि 
सकने छैन ।  

११७. र्मलापत्र िनु सकनेाः (१) अनसूुची–३ र अनसूुची–४ अन्तगितका कसूर 
सम्बन्धी कुनै मदु्दामा मदु्दाका पििरुको मञ्जुरीले जनुसकैु अवस्थामा 
र्मलापत्र गनि सवकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) को अर्तररि सविसाधारणको िगी वा 
सविसाधारणको सम्पन्िको िार्न, नोकसानी वा वैदेन्शक रोजगारी सम्बन्धी 
मदु्दामा प्रर्तबादी र पीर्डत दवैुले र्मलापत्र गराई पाऊँ भनी सम्बन्न्धत 
सरकारी वकील समि ठदएको र्नवेदन उपर कारबािी िुँदा त्र्स्तो 
व्र्िोरा मनार्सब लागेमा मिान्र्ार्ार्धविाले र्मलापत्र गराउन आदेश 
ठदन सकनेछ ।  

११८. र्मलापत्र गदािको कार्िववर्धाः (१) दफा ११७ बमोन्जम मदु्दामा र्मलापत्र 
गनि चािेमा पििरुले वादी दाबीर्भत्र सीर्मत रिी र्मल्न िोजेको व्र्िोरा 
िलुाई दवैु पिले सिीछाप गरी अदालतमा संर्िु र्नवेदन पेश गनुि 
पनेछ । 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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  (२) उपदफा (१) बमोन्जम र्मलापत्र गने व्र्िोराको र्नवेदन 
अदालतमा पनि आएमा अदालतले त्र्स्तो र्नवेदन पढेर सनुाई त्र्स 
बमोन्जम राजी िशुीले र्मलापत्र गनि चािेको िो वा िोइन भनी त्र्स्तो 
र्नवेदन पेश गने पििरुलाई सोध्न ुपनेछ ।  

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम सोध्दा राजी िशुीले र्मलापत्र गनि 
चािेको िो भन्ने जवाफ पििरुले ठदएमा संर्िु र्नवेदन पत्रमा उल्लेि 
भए बमोन्जमका शतििरुको अधीनमा रिी र्मलापत्रको र्लित तर्ार गरी 
पििरुको सिीछाप गराई मदु्दा िेने न्र्ार्ाधीशले आफ्नो समेत सिीछाप 
गनुि पनेछ । 

  (४) र्स पररच्छेद बमोन्जम र्मलापत्र गदाि वाररसनामा ठदई 
र्मलापत्र गने अर्धकार ठदएकोमा सोिी बमोन्जम र वाररसनामामा 
वाररसलाई त्र्स्तो अर्धकार नठदएकोमा वाररस माफि त ् र्मलापत्र गदाि 
त्र्स्तो व्र्िोरा उल्लेि भएको पिको मञ्जुरीनामा पेश गनुि पनेछ।  

११९. मदु्दा वफताि वा र्मलापत्र भएमा त्र्सको पररणामाः (१) दफा ११६ 
बमोन्जम नेपाल सरकारले कुनै मदु्दा वफताि र्लएमा त्र्स्तो मदु्दाको 
अर्भर्िु उपर सोिी कसूरमा पनुाः मदु्दा चल्ने छैन । 

  (२) दफा ११७ बमोन्जम र्मलापत्र भएकोमा सोिी ववषर्मा सोिी 
पििरुका बीचमा पर्छ कुनै कारबािी वा मदु्दा चल्ने छैन । 

  तर र्मलापत्रमा उल्लेि भएको शति बमोन्जम कुनै पिले कुनै 
काम नगरेमा त्र्स्तो कुराको उजरुी ठदन र्स उपदफाले बाधा परु् र्ाउने 
छैन । 

१२०. मेलर्मलाप िनु सकनेाः (१) अनसूुची–४ अन्तगितको कसूर सम्बन्धी कुनै 
मदु्दामा पििरुको मञ्जुरी भएमा वा अदालतले त्र्स्तो मदु्दा मेलर्मलापको 
लार्ग पिाउन उपर्िु िानेमा पिलाई मेलर्मलापकताि रोज्न लगाई र 
नरोजेमा अदालतले मेलर्मलापकताि तोकी ठदई त्र्स्तो मदु्दा मेलर्मलापको 
लार्ग जनुसकैु बित र अवस्थामा पिाउने आदेश ठदन सकनेछ ।  

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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  (२) उपदफा (१) बमोन्जम आदेश भएकोमा मदु्दाका पििरु 
त्र्स्तो मेलर्मलापकताि समि उपन्स्थत िनु ुपनेछ ।  

   (३) उपदफा (२) बमोन्जम पििरु उपन्स्थत भएपर्छ 
मेलर्मलापकतािले मेलर्मलापको कारबािी सञ्चालन गरी पििरु र्मलापत्र 
गनि मञ्जुर भए र्मलापत्रको कागज तर्ार गरी अदालत समि पेश गनुि 
पनेछ ।  

  (४) उपदफा (३) बमोन्जमको कागज प्राप्त भएपर्छ अदालतले 
त्र्स्तो र्मलापत्रको कागज प्रमान्णत गररठदन ुपनेछ ।  

  (५) उपदफा (४) बमोन्जम र्मलापत्र भएमा अदालतले त्र्स्तो 
मदु्दाका सम्बन्धमा तल्लो अदालतबाट भएको दण्ड, जररबाना वा शलु्क 
पििरुको र्मलापत्र बमोन्जम छुट ठदन सकनेछ ।  

पररच्छेद – १३ 

मदु्दाको कारबािी, सनुवुाई र फैसला सम्बन्धी व्र्वस्था 

१२१. अर्भर्िुलाई अर्भर्ोग सनुाउन ुपनेाः (१) अर्भर्िु अदालतमा उपन्स्थत 
भएपर्छ अदालतले अर्भर्िु उपर लगाइएको अर्भर्ोग, तत्सम्बन्धी तथ्र् 
सवितको वववरण र अर्भर्ोग प्रमान्णत गनि उजरुवालाले पेश गरेको प्रमाण 
तथा अर्भर्ोग प्रमान्णत भएमा िनु सकने सजार् स्पष्ट रूपमा सम्ुाई 
बुु ाई अर्भर्ोगपत्रमा र्लएको माग दाबी पढेर सनुाउन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम अर्भर्ोग तथा सो अर्भर्ोगमा िनु 
सकने सजार्का सम्बन्धमा सम्ुाउँदा र बुु ाउँदा कुन आरोप कुन कुन 
सवदु, प्रमाण वा र्लितमा आधाररत छ त्र्स्तो अर्भर्ोगमा िनुसकने 
सजार् समेत िलुाई अर्भर्िुले त्र्स्ता सवदु, प्रमाण वा र्लित िेनि वा 
त्र्सको प्रर्तर्लवप र्लन चािेमा र्नजलाई त्र्सको मौका ठदन ुपनेछ । 

१२२. अर्भर्िुको बर्ान गराउन ुपनेाः (१) अर्भर्िुलाई दफा १२१ बमोन्जम 
अर्भर्ोग तथा त्र्स्तो अर्भर्ोगमा िनु सकने सजार् सनुाई सकेपर्छ 
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अदालतले त्र्स्तो अर्भर्ोग उपर र्नजको के भनाई छ सोधी र्नजको 
बर्ान अर्भलेि गनुि पनेछ ।   

  (२) अदालतमा उपन्स्थत भइसकेको अर्भर्िुसँग बर्ान र्लन ु
अगार्ड नै र्नजले कुनै कानून व्र्वसार्ीसँग सल्लाि र्लन चािेमा र्नजलाई 
त्र्सको मौका ठदन ुपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम बर्ान अर्भलेि गनुिभन्दा अगार्ड नै 
अदालतले अर्भर्िुलाई र्नजले आफ्नो ववरुद्ध बर्ान ठदन कर नलाग्ने 
कुरा जानकारी गराई र्नजले ठदएको बर्ान र्नजको ववरुद्ध प्रमाण लाग्न 
सकछ भनी जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

  (४) उपदफा (३) बमोन्जमको व्र्िोरा जानकारी गराउँदा 
सरकारी ववकलबाट र्नज ववरुद्धको सजार्मा छुट िनु प्रस्ताव गररएको 
रिेछ भने त्र्स्तो कुरा र त्र्स सम्बन्धी प्रचर्लत कानूनको व्र्वस्था 
समेत जानकारी गराउन ुपनेछ । 

  (५) र्स दफा बमोन्जम अर्भर्िुको बर्ान अर्भलेि गदाि प्रत्रे्क 
प्रश्न र त्र्सको जवाफ दवैु लेिबद्ध गनुि पनेछ र श्रव्र्–दृश्र् संवाद       
(र्भर्डर्ो कन्फरेन्स) माफि त बर्ान र्लएको भए त्र्सको अर्भलेि समेत 
राख्न ुपनेछ ।  

  (६) उपदफा (५) बमोन्जमको बर्ान अर्भलेि भै सकेपर्छ त्र्स्तो 
अर्भलेिमा अर्भर्िुको सिीछाप गराई न्र्ार्ाधीशले पर्न आफ्नो 
सिीछाप गनुि पनेछ । 

  तर श्रव्र्–दृश्र् संवाद (र्भर्डर्ो कन्फरेन्स) माफि त बर्ान 
र्लएकोमा न्र्ार्ाधीशले त्र्स्तो कुरा प्रमान्णत गरी राख्न ुपनेछ । 

  (७) र्स दफा बमोन्जम बर्ान गराउँदा अर्भर्िुसँग बझु्न ु पने 
कुनै कुरा छुट िनु गएमा अदालतले त्र्स्तो अर्भर्िुलाई उपन्स्थत 
गराउन लगाई र्नजसँग छुट कुराको तर्तम्बा बर्ान र्लन सकनछे ।  

  (८) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
अनसूुची–४ अन्तगितको कसूर सम्बन्धी मदु्दामा प्रर्तबादी रिेको व्र्न्िले 
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अदालतबाट जारी भएको म्र्ादर्भत्र अनसूुची–४२ बमोन्जमको ढाँचामा 
प्रर्तउिरपत्र दान्िला गनुि पनेछ ।  

१२३. अर्भर्िुले कसूर स्वीकार गरे मदु्दाको फैसला तत्काल गनुि पनेाः (१) 
कुनै अर्भर्िुले र्नज उपर लागेको कसूरको आरोप स्वीकार गरी 
अदालतमा सार्बती बर्ान गरेमा अदालतले त्र्स्तो बर्ानको सत्र्ता र 
ववश्वसनीर्तालाई समेत ववचार गरी तत्काल उि मदु्दाको फैसला गनि 
सकनेछ । 

  तर,– 

(क) अर्भर्िुले त्र्स्तो सार्बती बर्ान गरे तापर्न र्मर्सल 
संलग्न प्रमाण, कसूर गदािको पररन्स्थर्त वा अन्र् कुनै 
कुराले र्नजको सार्बती साँचो िोइन भन्ने ववश्वास िनुे 
कुनै कारण भएमा अदालतले र्स दफा बमोन्जम मदु्दा 
फैसला नगरी कारण सवितको आदेश पचाि िडा गरी 
मदु्दामा थप प्रमाण बझु्न आदेश ठदन ुपनेछ, 

(ि) आरोवपत कसूरमा सार्बती भएको अर्भर्िुले सजार्मा 
छुट वा कमी िनु ु पने न्जवकर र्लएमा त्र्स सम्बन्धी 
सबै कुरा िलुाई र्नजको बर्ान र्लई तत ् सम्बन्धी 
प्रमाण बझु्न पछि । 

  (२) कुनै अर्भर्िुले अदालतमा बर्ान गदाि अनसुन्धान अर्धकारी 
समि गरेकोभन्दा फरक न्जवकर र्लएमा र्नजले पेश गरेको प्रमाण वा 
न्जवकरको ववषर्मा वादी पिले पनुाः अनसुन्धान गरी वा गराई अदालतमा 
थप सवदु प्रमाण पेश गनि माग गरेमा अदालतले त्र्स्तो थप सवदु प्रमाण 
पेश गने अनमुर्त ठदन सकनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम आदेश भएकोमा त्र्स्तो थप प्रमाण 
पेश नभई अदालतले उि मदु्दा फैसला गनि िदैुन ।  

  तर त्र्स्तो थप सवदु पेश गनुि पदाि प्रमाण मकुरर आदेश िनुअन्घ 
नै पेश गनुि पनेछ । 
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  (४) कुनै अर्भर्िु आरोवपत कसूरमा पूणि रूपमा सार्बत नभई 
आंन्शक रूपमा सार्बत भएमा अदालतले र्नज सार्बत नभएको िदसम्मको 
ववषर्मा थप प्रमाण बझु्ने आदेश गनुि पनेछ । 

१२४. वादी प्रर्तबादी बीच छलफल गराउन सकनेाः (१) अर्भर्िुले दफा १२३ 
बमोन्जम कसूर इन्कार रिेको वा इन्कारी प्रर्तउिर ठदएको अवस्थामा 
अदालतले मदु्दामा ििर गनुि पने कुरा र्वकन गनिको लार्ग वादी तथा 
प्रर्तबादी बीच छलफल गराउने आदेश ठदन सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम छलफल गराउन आदेश भएकोमा 
त्र्सरी छलफल गने भनी र्नधािरण गररएको ठदन वादी, प्रर्तबादी र नेपाल 
सरकार वादी िनुे मदु्दाको िकमा अर्भर्िु समेत अदालतमा उपन्स्थत 
िनु ु पनेछ र त्र्स्तो अर्भर्िुले चािेमा र्नजको कानून व्र्वसार्ी समेत 
उपन्स्थत िनु सकनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोन्जमको छलफलमा वादीले दाबी र 
प्रर्तबादीले प्रर्तबाद र तत्सम्बन्धी प्रमाण प्रस्ततु गनि सकनेछन ्। 

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम वादी प्रर्तबादीले पेश गरेको दाबी, 
प्रर्तबाद तथा प्रमाणबाट अदालतले मदु्दामा ििर गनुि पने कुरा र्वकन गनि 
सकनेछ ।  

१२५. प्रमाण बझु्न ताररि तोकनेाः (१) देिार्को अवस्थामा अदालतले दफा 
१२४ बमोन्जम र्वकन भएको ििर गनुि पने कुरािरु समेत िलुाई 
आदेश पचाि िडा गरी प्रमाण बझु्ने ताररि तोकन ुपनेछाः– 

(क)   अर्भर्िुले दफा १२२ बमोन्जम बर्ान गनि इन्कार 
गरेमा, 

(ि) प्रर्तबादीले प्रर्तउिरपत्र दान्िल नगरेमा, 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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(ग) अर्भर्िु वा प्रर्तबादीले आफू उपरको अर्भर्ोग वा 
दाबी पूरै वा आंन्शक रूपमा इन्कार गरी बर्ान गरेमा 
वा प्रर्तउिर ठदएमा, 

(घ)  अदालतले दफा १२३ को उपदफा (१) को 
प्रर्तबन्धात्मक वाकर्ांशको िण्ड (क) वा (ि) 
बमोन्जम प्रमाण बझु्ने आदेश पचाि िडा गरेमा, 

(ङ)   अदालतले उपर्िु ििर् र्ाएको अन्र् अवस्थामा । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम प्रमाण बझु्ने ताररि तोकदा अदालतले 
सािीिरु उपन्स्थत िनु र प्रमाणका र्लित तथा वस्तिुरु पेश िनु सकने 
समर्को अनमुान गरी सम्भव भएसम्म चाँडो प्रमाण सङ्कलन िनु सकने 
गरी तोकन ुपनेछ । 

  (३) कुनै मदु्दाको वादी पिले दफा १२३ को उपदफा (२) 
बमोन्जम थप सबदु प्रमाण पेश गनिको लार्ग समर् माग गरेमा अदालतले 
उपदफा (१) बमोन्जम ताररि तोकदा सामान्र्तर्ा मदु्दा दार्र भएको दईु 
मविनार्भत्र प्रमाण बझु्ने ताररि तोकन ुपनेछ । 

  (४) उपदफा (२) वा (३) बमोन्जम प्रमाण बझु्नको लार्ग ताररि 
तोकने आदेश गदाि मदु्दामा बझु्न ुपने सबै प्रमाणिरु सम्भव भएसम्म एकै 
पटक बझु्ने आदेश गरी ताररि तोकन ुपनेछ । 

  (५) उपदफा (१) वा (२) बमोन्जम ताररि तोकने आदेश 
गरेपर्छ मदु्दाका सम्बन्न्धत पिले आफूले पेश गनुि पने प्रमाण वा 
उपन्स्थत गराउन ुपने सािी अदालतमा तोवकएको ताररिका ठदन पेश वा 
उपन्स्थत गराउन ुपनेछ । 

१२६. कैद वा थनुामा परेको पि वा सािीलाई उपन्स्थत गराउन ु पनेाः (१) 
मदु्दाको कुनै पि वा सािी कैद वा थनुामा रिेको भए र्नजको बर्ान वा 
बकपत्र गराउनको लार्ग वा र्नजसँग सम्बद्ध भएको अन्र् मदु्दामा 
र्नजलाई उपन्स्थत गराउन ु पने भए त्र्सको लार्ग तोवकएको ताररिको 
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ठदन र्नजलाई उपन्स्थत गराउन कारण िोली अदालतले सम्बन्न्धत 
कार्ािलर्लाई आदेश ठदन ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको आदेश प्राप्त भएपर्छ सम्बन्न्धत 
कार्ािलर्ले सरुिाकमीको साथ लगाई त्र्स्तो पि वा सािीलाई 
अदालतमा उपन्स्थत गराउन ुपनेछ ।  

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न त्र्स्तो 
पि वा सािीलाई सरुिाको कारणले वा शारीररक अशिताको कारणले 
अदालत समि उपन्स्थत गराउन नसवकने मनार्सब कारण भए त्र्स्तो 
कार्ािलर्ले अदालतको अनमुर्त र्लई श्रव्र्–दृष्र् संवाद (र्भर्डर्ो 
कन्फरेन्स) माफि त र्नजलाई बझु्ने व्र्वस्था गनि सकनेछ । 

  (४) मदु्दाको कुनै पि वा सािीलाई उपदफा (३) बमोन्जम 
श्रव्र्–दृष्र् संवाद (र्भर्डर्ो कन्फरेन्स) माफि त बनु्ुएकोमा र्नजले भनेको 
कुरा अर्भलेि राख्न ुपनेछ । 

१२७. प्रमाण बझु्ने क्रमाः (१) प्रमाण बझु्न तोवकएको ताररिको ठदन अदालतले 
अन्र्था आदेश ठदएकोमा बािेक प्रमाण सम्बन्धी कानूनको अधीनमा रिी 
पविले वादीको र त्र्सपर्छ प्रर्तबादीको सािी प्रमाण बझु्न ुपनेछ । 

  (२) कुनै पिद्वारा प्रस्ततु गररएको कुनै प्रमाण वा कुनै सािीले 
बकेको कुनै कुरा प्रमाणमा नलाग्ने वा प्रमाणको रूपमा र्लन निनुे वा 
असान्दर्भिक ववषर् भनी अको पिले तत्काल कुनै आपन्ि जनाएमा 
त्र्स्तो आपन्ि मनार्सब िो वा िोइन भनी न्र्ार्ाधीशले तत्काल र्नणिर् 
ठदन ुपनेछ । 

  (३) अदालतले मदु्दासँग असम्बद्ध प्रमाण पेश गनि कुनै पिलाई 
अनमुर्त ठदने छैन । 

१२८. िोस िेगानमा नरिेका व्र्न्िको कारबािी सम्बन्धी व्र्वस्थााः (१) कुनै 
अर्भर्िु िोस िेगानामा नरिेको कारणले आफ्नो प्रर्तरिा गनि असमथि 
छ भन्ने ववश्वास गनुि पने कुनै मनार्सब कारण भएमा अदालतले 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(117) 
 

इजाजतप्राप्त न्चवकत्सकद्वारा र्नजको जाँच गराई उपचार गराउन समेत 
आदेश गनि सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम जाँच गराउँदा अर्भर्िु मानर्सक 
अस्वस्थताको कारणले आफ्नो प्रर्तरिा गनि असमथि देन्िएमा त्र्सको 
आदेश पचाि िडा गरी र्नजको िकमा मदु्दा मलुतवी राख्न ुपनेछ । 

  (३) र्स संवितामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
त्र्स्तो अर्भर्िु थनुामा रिेको भए उपदफा (१) बमोन्जम कारबािी 
िुँदाका बित वा त्र्स्तो कारबािी भै उपदफा (२) बमोन्जमको आदेश 
पचाि िडा भएपर्छ अदालतले मनार्सब सम्ुेमा र्नजलाई थनुाबाट छोड्न 
आदेश ठदन सकनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम अर्भर्िुलाई छोड्दा अदालतले 
र्नजको संरिकबाट त्र्स्तो अर्भर्िुले कसैलाई कुनै प्रकारको िार्न, 

नोकसानी परु् र्ाउन नपाउने गरी र्नजको िेरचाि गने र र्नज स्वस्थ 
भएपर्छ अदालतले आदेश ठदएका बित र्नजलाई अदालतमा उपन्स्थत 
गराउने शति गराउन ुपनेछ । 

  (५) उपदफा (३) बमोन्जम थनुाबाट छोड्दा अदालतले चािेमा 
संरिकसँग पररच्छेद–७ बमोन्जम धरौट वा जमानत र्लन सकनेछ । 

  (६) पपुििका लार्ग थनुामा रिेको िोस िेगानामा नरिेको 
अर्भर्िुलाई उपदफा (३) बमोन्जम थनुाबाट छोर्डएको अवस्थामा 
बािेक अन्र् अवस्थामा ववशेष िेरववचार गनि सम्बन्न्धत कारागारलाई 
अदालतले आदेश ठदन ुपनेछ ।  

  (७) िोस िेगानामा नरिेको अर्भर्िुको मदु्दा उपदफा (२) 
बमोन्जम मलुतवी रिेकोमा त्र्स्तो अर्भर्िु स्वस्थ भएपर्छ अदालतले 
मलुतवी जगाई र्नजलाई अदालतमा उपन्स्थत गराई मदु्दाको पपुिि शरुु 
गनुि पनेछ । 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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  तर त्र्सरी मलुतवी जगाउनभुन्दा पविले अदालतले त्र्स्तो 
अर्भर्िुलाई पनुाः इजाजत प्राप्त न्चवकत्सकद्वारा जाँच्न लगाई त्र्स्तो 
न्चवकत्सकले अर्भर्िु स्वस्थ भै सकेको छ भन्ने व्र्िोरा प्रमान्णत गरेको 
िनु ुपनेछ । 

  (८) उपदफा (१) वा (७) बमोन्जम स्वस्थता प्रमान्णत गने 
न्चवकत्सकलाई अदालतले चािेमा सािीको रूपमा उपन्स्थत िनु आदेश 
ठदन सकनेछ । 

  (९) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न िोस 
िेगानामा नरिेको व्र्न्िसँग अरु व्र्न्ििरु पर्न प्रर्तबादी रिेछन ् भने 
त्र्स्ता प्रर्तबादीको िकमा मदु्दाको सनुवुाइ गनि बाधा पगुेको मार्नने छैन ।  

१२९. मदु्दाको पपुिि िलुा इजलासमा गनुि पनेाः अदालतले मदु्दाको पपुिि गदाि 
िलुा इजलासमा गनुि पनेछ । 

  तर जाससुी, मानव बेचर्बिन तथा ओसार पसार, र्ौनजन्र् कसूर, 

बालबार्लका अर्भर्िु वा पीर्डत भएको मदु्दा, मविला ववरुद्धको विंसा, 
जवजिस्ती करणी, िाडनाता करणी वा पर्त पत्नीर्बच चलेको मदु्दा वा 
अदालतले बन्द इजलासमा सनुवुाई गनि उन्चत देिी आदेश गरेको अन्र् 
मदु्दाको पपुिि बन्द इजलासमा िनु सकनेछ र त्र्स्तो इजलासमा 
अदालतले त्र्स्तो मदु्दासँग सम्बन्न्धत पि, सम्बन्न्धत कानून व्र्वसार्ी, 
अदालतका कमिचारी र अदालतले आवश्र्क देिेका अन्र् व्र्न्ि बािेक 
अरुलाई प्रवेश र्नषधे गनि सकनछे । 

१३०. अर्भर्िुले आफ्नो प्रर्तरिाको लार्ग कानून व्र्वसार्ी र्नर्िु गनि सकनेाः 
(१) कुनै कसूरको अर्भर्ोग लागेको अर्भर्िुले आफू उपर लागेको 
आरोप िण्डन गनि वा आफ्नो प्रर्तरिाको लार्ग आफूले रोजेको कानून 
व्र्वसार्ी र्नर्िु गरी बिस पैरवी गराउन सकनेछ ।  

  (२) जन्मकैदको सजार् वा दश वषि वा दश वषिभन्दा बढी 
कैदको सजार् िनु सकने कसूरको आरोप लागेको अर्भर्िुले आफ्नो 
कानून व्र्वसार्ी र्नर्िु नगरेमा अदालतले त्र्स्तो अर्भर्िुको िकमा 
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अदालतको तफि बाट र्नर्िु कानून व्र्वसार्ीबाट र्नजको प्रर्तरिा गनि 
आदेश ठदन सकनेछ । 

  (३) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न कुनै 
अर्भर्िुले उपदफा (१) बमोन्जम कानून व्र्वसार्ी राख्न नचािेमा वा 
उपदफा (२) बमोन्जम अदालतले र्नर्िु गरेको कानून व्र्वसार्ीबाट 
प्रर्तरिा गराउन इन्कार गरेमा पर्न मदु्दाको कारबािी अगार्ड बढाउन 
बाधा पगुेको मार्नने छैन ।  

१३१. फैसला गनुि पनेाः (१) मदु्दामा प्रमाण बझु्ने कार्ि समाप्त भएको 
सामान्र्तर्ा एक मविनार्भत्र न्र्ार्ाधीशले मदु्दाको फैसला गनुि पनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको अवर्धर्भत्र फैसला गनि नसवकएमा 
त्र्सको कारण िलुाई पनुरावेदन सनु्ने अदालतमा त्र्सको जानकारी 
गराउन ुपनेछ ।    

  (३) र्स दफा बमोन्जम फैसला गदाि देिार्का कुरा समेत उल्लेि 
गरी अनसूुची–४३ बमोन्जमको ढाँचामा गनुि पनेछाः– 

(क) मदु्दाको संन्िप्त वववरण तथा सोसँग सम्बन्न्धत 
आवश्र्क कुरा, 

(ि) मदु्दामा कुनै कानून व्र्वसार्ीले बिस गरेको भए 
त्र्स्तो बिसको मतुर् मतुर् बुँदा,  

(ग) मदु्दाका पििरुले पेश गरेको प्रमाण, ती प्रमाणको 
ववश्वसर्नर्ता वा िण्डनीर्, त्र्सको आधार, प्रमाणको 
पर्ािप्तता वा अपर्ािप्तता, 

(घ) मदु्दामा कुनै पिले कुनै कानूनी प्रश्न उिाएको भए 
त्र्स सम्बन्धी कुरा, 

(ङ) कसूर ििर िनुे वा निनुे आधार तथा त्र्सको कारण, 

(च) पनुरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने र पनुरावेदन गनुि पने 
अदालत, 
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(छ) अन्र् आवश्र्क कुरािरु । 

  (४) र्स दफा बमोन्जम फैसला गदाि न्र्ार्ाधीशले आफ्नो 
फैसलाको पूणि लेि तर्ार भएकोमा त्र्स्तो पूणि लेि र तर्ार नभएकोमा 
आफ्नो र्नणिर्सम्म मात्र सनुाउन सकनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोन्जम र्नणिर् मात्र सनुाइएकोमा 
न्र्ार्ाधीशले त्र्स्तो र्नणिर्को छोटकरी वववरण रार् वकताबमा लेिी 
सिीछाप गरी मदु्दाका उपन्स्थत पिलाई समेत सिीछाप गराई राख्न ुपनेछ । 

  तर नेपाल सरकार वादी िनुे मदु्दामा सरकारी ववकललाई सिीछाप 
गराउन ुपने छैन । 

  (६) उपदफा (५) बमोन्जम र्नणिर् सनुाएकोमा न्र्ार्ाधीशले 
एक्काइस कार्ि ठदनर्भत्र फैसला लेिी र्मर्सल संलग्न राख्न ुपनेछ । 

 स्पष्टीकरणाः र्स उपदफाको प्रर्ोजनको लार्ग “र्नणिर् सनुाएको” भन्नाले 
सजार् र्नधािरण गरी सनुाएको र्नणिर् सम्ुन ुपछि । 

  (६क) उपदफा (६) बमोन्जम तर्ार गररएको फैसलामा फैसला 
भएको र फैसला तर्ार भएको र्मर्त उल्लेि गरी न्र्ार्ाधीशले िस्तािर 
गरी प्रमाणीकरण गनुि पनेछ । 

  (७) उपदफा (६) बमोन्जमको अवर्धर्भत्र फैसला नलेन्िएमा 
त्र्स्तो म्र्ाद समाप्त भएको तीन ठदनर्भत्र सम्बन्न्धत पिले उच्च अदालत 
र मातित अदालतको फैसलाको िकमा सम्बन्न्धत उच्च अदालतका 
मतुर् न्र्ार्ाधीश समि र सवोच्च अदालतको फैसलाको िकमा प्रधान 
न्र्ार्ाधीश समि उजरु गनि सकनेछ ।  

  (८) उपदफा (७) बमोन्जम उजरु पनि आएकोमा सम्बन्न्धत मतुर् 
न्र्ार्ाधीश वा प्रधान न्र्ार्ाधीशले एक िप्तार्भत्र फैसला तर्ार गरी सकन 
सम्बन्न्धत न्र्ार्ाधीशलाई र्नदेशन ठदन ुपनेछ ।  

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 

  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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  (९) उपदफा (५) बमोन्जमको र्नणिर् अदालतले सम्भव भएसम्म 
आफ्नो वेवसाइटमा तत्काल राख्न ुपनेछ ।  

  (१०) अदालतले प्रत्रे्क िप्ता तर्ार भई प्रमाणीकरण भएका 
फैसलाको वववरण अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी आफ्नो 
वेबसाईटमा समेत राख्न ुपनेछ । 

१३२. फैसलाको सूचना तथा नक्कल ठदनेाः (१) मदु्दाको कारबािीमा शरुुदेन्ि नै 
संलग्न नरिेको अर्भर्िु वा प्रर्तबादी, थनुा वा कैदमा रिेको अर्भर्िु वा 
एउटा मात्र पि भई एकतफी कारबािी भएको मदु्दाको अर्भर्िुलाई 
अदालतले अनसूुची–४४ बमोन्जमको ढाँचामा फैसलाको सूचना ठदन ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको सूचना समाह्वान सरि तामेल 
गररनेछ र त्र्स्तो सूचना तामेल िनु नसकेमा नेपाल सरकारको 
स्वार्मत्वमा रिेको रावष्ट्रर्स्तरको कुनै दैर्नक समाचारपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गररनेछ । 

  (३) अनसूुची–४ बमोन्जमको मदु्दाका सन्दभिमा उपदफा (२) 
बमोन्जमको सूचना प्रकाशन गदाि लाग्ने िचि सम्बन्न्धत पिले व्र्िोनुि 
पनेछ । 

  (४) अनसूुची–१, अनसूुची–२ र अनसूुची–३ बमोन्जमको मदु्दामा 
भएको फैसलाको जानकारी सम्बन्न्धत सरकारी ववकलको कार्ािलर्लाई 
समेत ठदन ुपनेछ । 

१३३. मतृ्र् ुभएमा मदु्दा िारेज िनुेाः (१) र्स संवितामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा 
लेन्िएको भए तापर्न कुनै मदु्दाको अर्भर्िु वा प्रर्तबादीको मतृ्र् ुभएमा 
अदालतले त्र्स्तो मदु्दा िारेज गररठदन ुपनेछ । 

  तर एकभन्दा बढी अर्भर्िु वा प्रर्तबादी भएकोमा कुनै एक 
अर्भर्िुको मतृ्र् ुिुँदैमा मदु्दा िारेज गनि सवकने छैन । 
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  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न र्बगो 
वा िर्तपूर्ति समावेश भएको मदु्दामा अर्भर्िु वा प्रर्तबादीको मतृ्र् ुभएपर्न 
अदालतले र्मर्सल संलग्न प्रमाण र बझु्न आवश्र्क देन्िएको अन्र् 
प्रमाणिरु समेत बुु ी र्बगो वा िर्तपूर्ति कार्म गने र्नणिर् गनि सकनछे ।  

  (३) कुनै उजरुवालाको मतृ्र् ु भए तापर्न उपदफा (२) 
बमोन्जमको मदु्दामा र्नजको िकवालाले त्र्स्तो उजरुवालाको मतृ्र् ुभएको 
तीस ठदनर्भत्र मदु्दा सकार गनि आएमा अदालतले सकार गराई र्मर्सल 
सामेल रिेको प्रमाण र बझु्न आवश्र्क देन्िएको अन्र् प्रमाणिरु समेत 
बुु ी र्बगो वा िर्तपूर्ति भराइठदन ुपने वा नपने कुराको र्नणिर् गनुि पनेछ । 

  (४) पनुरावेदन, पनुरावलोकन वा मदु्दा दोिोर् र्ाउन र्नवेदन ठदने 
पिको वा त्र्स्तो मदु्दामा पविले कसूरदार ििररएको व्र्न्िको मतृ्र् ु
भएमा त्र्स्तो पनुरावेदन, पनुरावलोकन वा दोिर् र्ाई िेररएको मदु्दा 
तामेलीमा रान्िठदन ुपनेछ । 

  तर,– 

(क) एकै पिको कुनै एउटा व्र्न्िको मतृ्र् ुभएकोमा अन्र् 
व्र्न्िको िकमा मदु्दाको कारबािी नगरी तामेलीमा 
राख्न सवकने छैन, 

(ि) र्बगो समावेश भएको मदु्दामा िकवालाले चािेमा 
जानकारी प्राप्त भएको र्मर्तले पैँतीस ठदनर्भत्र सकार 
गनि पाउनेछ । 

पररच्छेद – १४ 

पनुरावेदन र साधक सम्बन्धी व्र्वस्था 

१३४. पनुरावेदन लाग्नेाः (१) अदालतले गरेको फैसला वा अन्न्तम आदेश उपर 
न्चि नबझु्ने पिले फैसला भएको थािा पाएको र्मर्तले नेपाल सरकार 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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वादी िनुे फौजदारी मदु्दाको िकमा सिरी ठदन र अन्र् मदु्दामा तीस 
ठदनर्भत्र पनुरावेदन गनि सकनेछ । 

  तर त्र्स्तो अवर्धर्भत्र पनुरावेदन गनि नसकेको कारण देिाई 
पनुरावेदन गनि चािने पिले र्नवेदन ठदएमा र र्नवेदनको व्र्िोरा मनार्सब 
ििराएमा पनुरावेदन सनु्ने अदालतले बढीमा तीस ठदनसम्मको म्र्ाद 
थार्मठदन सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम पनुरावेदन गनि चािने व्र्न्िले 
फैसला गने अदालतको पनुरावेदन सनु्ने अदालतमा पनुरावेदन दताि 
गराउन ुपनेछ । 

  (३) र्स संवितामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
अदालतबाट सनुवुाई िुँदाका बित मदु्दाको पि वा र्नजको वाररस 
उपन्स्थत भएको वा र्नजको कानून व्र्वसार्ी उपन्स्थत भई बिस पैरवी 
गरेको रिेछ र सोिी ठदन फैसला भएको रिेछ भने मदु्दाको पिले त्र्स्तो 
फैसला भएको थािा पाएको मार्ननेछ । 

  तर सरकार वादी भएको मदु्दाको िकमा दफा १३२ को 
उपदफा (४) बमोन्जम फैसलाको जानकारी प्राप्त भएको र्मर्तबाट 
पनुरावेदन गने म्र्ाद शरुु िनुेछ ।   

  (४) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
फैसला भएको र्मर्तले एक वषिको अवर्ध नाघेपर्छ पिले फैसला भएको 
स्वताः थािा पाएको मार्ननेछ । 

१३५. फैसला गने अदालत वा कैदमा रिेको कारागार माफि त पनुरावेदन दताि 
गनि सवकनेाः (१) दफा १३४ को उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा 
लेन्िएको भए तापर्न सो दफाको उपदफा (१) बमोन्जम पनुरावेदन गनि 
चािने व्र्न्िले फैसला गने अदालत माफि त वा त्र्स्तो फैसलाबाट 
कसूरदार ििररएको व्र्न्ि कैदमा रिेको भए कैदमा रिेको कारागार 
माफि त पर्न पनुरावेदन गनि सकनेछ । 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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  (२) उपदफा (१) बमोन्जम पनुरावेदन दताि भएकोमा त्र्स्तो 
अदालत वा कारागारले पनुरावेदकले र्नजलाई भएको सजार् भोगेको वा 
बुु ाएको वा त्र्स बापत धरौट वा जमानत ठदएको भए त्र्स्तो व्र्िोरा 
िोली पनुरावेदन सनु्ने अदालतमा र्थासम्भव चाँडो पनुरावेदन पिाई 
पनुरावेदकलाई त्र्स कुराको जानकारी ठदन ुपनेछ । 

  (३) फैसला गने अदालतले उपदफा (२) बमोन्जम पनुरावेदन 
पिाउँदा सम्बन्न्धत र्मर्सल समेत साथै रािी पिाउन ुपनेछ । 

१३६. पनुरावेदन ठदँदा रीत परु् र्ाउन ु पनेाः (१) पनुरावेदन ठदँदा अनसूुची–४५ 
बमोन्जमको ढाँचामा ठदन ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम ठदने पनुरावेदनमा अन्र् कुराको 
अर्तररि पनुरावेदक र प्रत्र्थीको पूरा नाम र िेगाना, मदु्दाको संन्िप्त 
वववरण, तल्लो अदालतको र्नणिर्मा न्चि नबुु ेको कुरा र त्र्सको 
आधार, पनुरावेदन सनु्ने अदालतबाट र्नणिर् िनु ुपने कुरािरु र सम्बन्न्धत 
कानून स्पष्ट रूपमा उल्लेि गरी पनुरावेदकले सिीछाप गनुि पनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम पनुरावेदन ठदँदा देिार्का र्लितिरु 
पनुरावेदन साथ संलग्न गनुि पनेछाः– 

(क) जनु फैसला उपर पनुरावेदन ठदन िोजेको िो त्र्स्तो 
फैसलाको प्रर्तर्लवप,  

(ि) फैसलाबाट पनुरावेदकलाई कुनै सजार् भएको रिेछ 
भने र्नजले त्र्स्तो सजार् भोगेको वा बुु ाएको वा 
त्र्स बापत कैदमा रिेको वा जमानत ठदएको वा धरौट 
रािेको र्नस्सा । 

१३७. पनुरावेदन ठदँदा कैदमा बस्न ुपनेाः (१) देिार्को कुनै व्र्न्िले पनुरावेदन 
ठदँदा कैदमा बसेर ठदन ुपनेछाः– 

(क) जन्मकैदको सजार् भएको व्र्न्ि, 

(ि) दश वषिभन्दा बढी कैद सजार् भएको व्र्न्ि, 
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(ग) अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ अन्तगितको कसूरमा 
कसूरदार ििरी तीन वषिभन्दा बढी कैदको सजार् 
पाएको व्र्न्ि,  

(घ) पपुििको लार्ग थनुामा बसेकोमा कसूरदार ििरी कैद 
सजार् पाएको व्र्न्ि, 

(ङ) कैदको सजार् पाएको र नेपालर्भत्र स्थार्ी बसोवास 
नभएको व्र्न्ि । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
पचििर वषि मार्थको व्र्न्ि वा र्नको निनुे वा अत्र्न्त कडा रोग लागी 
थनुामा बस्न नसकन े भनी नेपाल सरकारले गिन गरेको मेर्डकल 
बोडिबाट र्सफाररस भएको व्र्न्ि वा अदालतबाट पपुििको लार्ग थनुामा 
राख्न नपने आदेश भई थनुामा नबसेको अवस्थामा दश वषिसम्म कैद 
सजार् भएको कसूरदारले थनुामा नबसी पनुरावेदन ठदने अनमुर्तको लार्ग 
कारण िलुाई र्नवेदन गरेमा र त्र्स्तो कारण मनार्सब देन्िएमा 
पनुरावेदन सनु्ने अदालतले र्नजसँग धरौट वा जमानत र्लई पनुरावेदन गने 
अनमुर्त ठदन सकनेछ ।  

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम अनमुर्त ठदएकोमा त्र्स्तो अदालतले 
थनुामा नबसी पनुरावेदन गनि सकने कारण िलुाई आदेश पचाि िडा गरी 
र्मर्सल संलग्न राख्न ुपनेछ । 

  (४) उपदफा (१) र (२) मा लेन्िएको व्र्न्ि बािेक अन्र् 
व्र्न्िले फैसला बमोन्जम आफूलाई भएको सजार् बापत फैसला गने वा 
पनुरावेदन सनु्ने अदालतमा धरौट वा जमानत ठदई पनुरावेदन गनि सकनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोन्जम धरौट वा जमानत नठदने व्र्न्िलाई 
कैद सजार् भएको रिेछ भने र्नजले त्र्स्तो सजार् बापत कैदमा बसेर 
मात्र पनुरावेदन गनि सकनेछ । 

  (६) उपदफा (२) वा (४) बमोन्जमको धरौट वा जमानत ठदन 
नसकी कैदमा बसी पनुरावेदन ठदने व्र्न्िको पनुरावेदन उपर त्र्स्तो 
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पनुरावेदन दताि भएको र्मर्तले छ मविनार्भत्र फैसला िनु नसकेमा 
सम्बन्न्धत पनुरावेदन सनु्ने अदालतले र्नजलाई त्र्स्तो अवर्धपर्छ कैदबाट 
छाडी ताररिमा रािी पपुिि गनुि पनेछ । 

  (७) उपदफा (६) बमोन्जमको अवर्धर्भत्र फैसला गनि नसवकएमा 
त्र्स्तो अदालतले कारण िलुाई पनुरावेदन सनु्ने अदालतलाई त्र्सको 
जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

  (८) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न,– 

(क) मदु्दाको कारबािीको र्सलर्सलामा थनुामा वा कैदमा 
परी फैसला बमोन्जमको सजार् भिुान गरी सकेको 
व्र्न्ि भए पनुरावेदन गनिको लार्ग कैदमा बस्न वा 
धरौट वा जमानत ठदन पने छैन, 

(ि) पनुरावेदन गरेको कारणले मात्र कुनै व्र्न्िलाई 
फैसला बमोन्जम भएको सजार्भन्दा बढी िनुे गरी 
कैदमा रान्िने छैन । 

  (९) पररच्छेद–७ बमोन्जम धरौट वा जमानत ठदन े व्र्न्िको 
िकमा र्नवेदन ठदँदा वा पनुरावेदन गदाि त्र्स्तो धरौट वा जमानतबाट 
पगुेसम्म सोिी धरौट वा जमानतलाई र्स दफाको प्रर्ोजनका लार्ग धरौट 
वा जमानत कार्म गनि सवकने छ । 

  (१०) ............... 

  (११) मदु्दाको कारबािीको र्सलर्सलामा पनुरावेदन गने व्र्न्ि 
बािेक अरु कसैको सम्पन्ि धरौट वा जमानत रिेकोमा त्र्स्तो व्र्न्िको 
मञ्जुरी र्बना त्र्स्तो सम्पन्िलाई र्स दफाको प्रर्ोजनको लार्ग धरौट वा 
जमानत कार्म गनि सवकने छैन । 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 

 मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा न्ुवकएको । 
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१३८. र्मर्सल न्ुकाउनेाः (१) दफा १३५ को उपदफा (३) बमोन्जम र्मर्सल 
प्राप्त भएकोमा बािेक पनुरावेदन दताि भएपर्छ पनुरावेदन सनु्ने अदालतले 
र्थासम्भव चाँडो सम्बन्न्धत अदालतलाई त्र्स्तो मदु्दाको र्मर्सल पिाउन 
आदेश ठदन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम आदेश प्राप्त भएको र्मर्तले तीन 
ठदनर्भत्र सम्बन्न्धत अदालतले र्मर्सल पनुरावेदन सनु्न े अदालतमा 
पिाइठदन ुपनेछ । 

१३९. पनुरावेदनको सनुवुाईको ताररि तोकनेाः दफा १३५ को उपदफा (३) वा 
दफा १३८ बमोन्जम र्मर्सल प्राप्त भएपर्छ पनुरावेदन सनु्ने अदालतले 
पनुरावेदनको सनुवुाई िनुे ताररि तोकन ुपनेछ ।  

१४०. पनुरावेदनको सनुवुाईाः (१) तल्लो अदालतबाट र्मर्सल प्राप्त भएको 
र्मर्तले छ मविनार्भत्र पनुरावेदन सनु्ने अदालतले पनुरावेदनको सनुवुाई 
गररसकन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम पनुरावेदन सनुवुाई गदाि तल्लो 
अदालतले गरेको र्नणिर् मनार्सब भई तान्त्त्वक फरक पने नदेन्िएमा 
पनुरावेदन सनु्ने अदालतले सोको कारण िलुाई पनुरावेदन न्जवकर 
अस्वीकृत गनि सकनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम सनुवुाई गदाि तल्लो अदालतबाट 
भएको र्नणिर् फरक पनि सकने देन्िएमा त्र्सको कारण िलुाई 
पनुरावेदन सनु्ने अदालतले सनुवुाईको लार्ग प्रत्र्थी न्ुकाउने आदेश 
गनेछ ।  

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम प्रत्र्थी न्ुकाउने आदेश भएमा 
पनुरावेदन सनु्ने अदालतले पनुरावेदन पत्रको प्रर्तर्लवप साथै रािी 
प्रत्र्थीको नाउँमा बाटोको म्र्ादबािेक पन्र ठदनर्भत्र उपन्स्थत िनु म्र्ाद 
जारी गनुि पनेछ । 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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 (४क) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
पनुरावेदन सनु्ने अदालतले चािेमा उपदफा (१) बमोन्जमको म्र्ाद 
आफैँ ले वा शरुु मदु्दा फैसला गने अदालत माफि त ्र्स संविता बमोन्जमको 
रीत परु् र्ाई तामेल गनि सकनेछ। 

  (५) उपदफा (४) बमोन्जमको म्र्ाद पाएको व्र्न्िले 
अदालतले तोकेको अवर्धर्भत्र पनुरावेदनको न्जवकर िण्डन गरी प्रर्तरिा 
गनि र्लन्ित प्रर्तबाद पेश गनि सकनेछ ।  

  (६) उपदफा (५) बमोन्जम अदालतमा पेश गने र्लन्ित 
प्रर्तबाद अनसूुची–४६ मा उन्ल्लन्ित ढाँचा बमोन्जम िनुेछ ।  

  (७) उपदफा (३) बमोन्जम सनुवुाई गरेपर्छ पनुरावेदन उपर 
अदालतले र्नणिर् गनुि पनेछ । 

१४१. प्रत्र्थी अनपुन्स्थत भएमा पनुरावेदनको एकतफी सनुवुाई िनुेाः (१) दफा 
१४० को उपदफा (३) बमोन्जम ठदइएको सूचनाको म्र्ादर्भत्र प्रत्र्थी 
उपन्स्थत नभएमा पनुरावेदन सनु्ने अदालतले पनुरावेदनको र्नणिर्को लार्ग 
कम्तीमा पन्र ठदन पर्छको ताररि तोकी त्र्स्तो ताररिको ठदन 
पनुरावेदनको सनुवाई गरी र्नणिर् गनि सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
प्रत्र्थीले दफा १४० को उपदफा (३) बमोन्जम ठदइएको सूचनाको 
म्र्ादर्भत्र उपन्स्थत िनु नसकेको कुनै मनार्सब कारण देिाई उपदफा 
(१) बमोन्जम तोवकएको ताररि अगावै र्नवेदनपत्र ठदएमा र त्र्स्तो 
कारण मनार्सब देन्िएमा अदालतले र्नजको म्र्ाद थामी उपदफा (१) 
बमोन्जम तोवकएको ताररिको ठदन र्नजलाई उपन्स्थत िनुे आदेश ठदई 
पनुरावेदन उपरको सनुवुाई गरी मदु्दाको र्नणिर् गनि सकनेछ ।  

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 

  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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१४२. ताररिमा बस्न नपनेाः (१) पनुरावेदनको कारबािीको र्सलर्सलामा 
ताररिमा बस्न नचािेमा पनुरावेदक वा प्रत्र्थीले सोिी व्र्िोराको र्नवेदन 
अदालतमा ठदन सकनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम र्नवेदन परेकोमा पनुरावेदक वा 
प्रत्र्थी िोजेको बेलामा उपन्स्थत िनुे कागज गराई अदालतले र्नजको 
ताररि टुटाई ठदन सकनेछ ।  

  तर ताररिमा नरिेको पनुरावेदक वा प्रत्र्थीले चािेमा 
पनुरावेदनको सनुवुाईको लार्ग तोवकएको ताररिका ठदन उपन्स्थत िनु 
सकनेछ । 

  (३) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
पनुरावेदन सनुवुाई िुँदाका बित पनुरावेदन उपर केिी कुरा बझु्न ु पने 
वा कुनै प्रमाण दािेल गराउन ु पने भन्ने अदालतलाई लागेमा त्र्स्तो 
अवस्थामा पनुरावेदक वा प्रत्र्थीलाई न्ुकाई ताररिमा राख्न सवकनेछ ।  

१४३. पनुरावेदक वा प्रत्र्थीलाई ठदइने सूचना वा आदेश समाह्वान सरि तामेल 
गररनेाः दफा १४० वा १४२ बमोन्जम पनुरावेदक वा प्रत्र्थीलाई 
अदालतले ठदने सूचना वा आदेश पररच्छेद–६ बमोन्जम समाह्वान सरि 
तामेल गररनेछ । 

१४४. पनुरावेदन सनु्ने अदालतको अर्धकाराः (१) र्स पररच्छेद बमोन्जम 
पनुरावेदन उपर सनुवुाई गदाि पनुरावेदन सनु्ने अदालतलाई देिार् 
बमोन्जमको अर्धकार िनुछेाः– 

(क) तल्लो अदालतको फैसला सदर वा बदर गने वा उल्टी 
वा केिी उल्टी गने, 

(ि) तल्लो अदालतले कसूरदारलाई तोकेको सजार्को मात्रा 
घटाउने वा बढाउन ेवा सजार्मा पररवतिन गने, 
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(ग) बझु्न ु पने प्रमाण नबुु ी फैसला भएको रिेछ भने 
त्र्स्तो प्रमाण आफैले बझु्ने वा बझु्न तल्लो 
अदालतलाई आदेश ठदने,  

(घ) मदु्दामा ििर गनुि पने ववषर्मा ििर नभएको भए 
त्र्स्तो ववषर्मा आफैले ििर गने वा ििर गनि 
तल्लो अदालतमा पिाउने, 

(ङ) तल्लो अदालतको फैसलामा आनषुवङ्गक वा प्रासवङ्गक 
पररवतिन गने । 

  (२) तल्लो अदालतले गरेको फैसला उपर कुनै िास कसूरदारको 
वा प्रर्तबादीको मात्र पनुरावेदन परेको रिेछ र त्र्स्तो पनुरावेदनको 
र्नणिर् गदाि पनुरावेदन नगने कसूरदार वा प्रर्तबादीको िकमा तल्लो 
अदालतको फैसला फरक पने देन्िएमा पनुरावेदन सनु्ने अदालतले सोको 
कारण िलुाई त्र्स्तो कसूरदार वा प्रर्तबादीको िकमा पर्न उपदफा (१) 
मा उन्ल्लन्ित अर्धकारको प्रर्ोग गरी कानून बमोन्जम फैसला गनि 
सकनेछ । 

  (३) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
पनुरावेदन सनु्ने अदालतले तल्लो अदालतलाई भएको अर्धकार 
आवश्र्कता अनसुार प्रर्ोग गनि सकनेछ ।  

१४५. साधकाः (१) कुनै अदालतबाट कुनै अर्भर्िुलाई बीस वषि वा बीस 
वषिभन्दा बढी वा जन्मकैदको सजार् िनुे गरी फैसला भएकोमा त्र्सरी 
फैसला भएको र्मर्तले पैँतीस ठदनर्भत्र त्र्स्तो अदालतले र्मर्सल सवित 
पनुरावेदन सनु्ने अदालतमा साधक पेश गनुि पनेछ ।  

  (१क) प्रचर्लत कानून बमोन्जम जन्मकैद गनुि पने मदु्दाको 
अर्भर्िुले कसूर गरेको कुरामा अदालतमा सार्बत भएकोमा त्र्स्तो 
कसूर गदािको पररन्स्थर्तलाई ववचार गदाि जन्मकैदको सजार् गनुि न्र्ार्को 
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रोिमा बढी पने भई न्र्ार्ाधीशले कारण सवित घटी सजार्को प्रस्ताव 
गरी रार् सवित फैसला गरेकोमा त्र्सरी फैसला भएको र्मर्तले पैंतीस 
ठदनर्भत्र र्मर्सल सवित पनुरावेदन सनु्ने अदालतमा रार् पेश गनुि पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम साधक पेश भएकोमा पनुरावेदन सनु्ने 
अदालतले पर्न त्र्स्तो अर्भर्िुलाई बीस वषि वा बीस वषिभन्दा बढी वा 
जन्मकैदको सजार् गने ििराई फैसला गरेमा सवोच्च अदालतमा साधक 
पेश गनुि पनेछ । 

  (३) उपदफा (१क) बमोन्जम रार् पेश भएकोमा पनुरावेदन सनु्ने 
अदालतले त्र्सरी गररएको घटी सजार्लाई सदर गरेकोमा सवोच्च 
अदालतमा रार् पेश गनुि पनेछ । 

१४६. साधक फैसला उपर पनुरावेदन लाग्नेाः दफा १४५ बमोन्जम साधक पेश 
िनुे गरी भएको फैसलामा न्चि नबझु्न े पिले त्र्स्तो फैसला उपर 
पनुरावेदन गनि सकनेछ । 

१४७. पनुरावेदन लाग्ने म्र्ादसम्म साधक फैसला गनि निनुेाः (१) दफा 
१४५ बमोन्जम साधक पेश भएको मदु्दामा पनुरावेदन लाग्ने म्र्ादसम्म 
साधकको फैसला गनि िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको म्र्ादर्भत्र पनुरावेदन परेमा 
साधकको लगत कट्टा गरी पनुरावेदनको रोिबाट मदु्दाको सनुवुाई गनुि 
पनेछ । 

  तर सजार् पाउने व्र्न्ििरुमध्रे् कुनै व्र्न्िको मात्र पनुरावेदन 
परेकोमा पनुरावेदन नगने व्र्न्िका िकमा पर्न सोिी पनुरावेदन कै 
रोिबाट र्नणिर् गनुि पनेछ । 

१४८ साधक पेश गदािको कार्िववर्धाः (१) दफा १४५ बमोन्जम कुनै अदालतले 
कुनै मदु्दामा साधक पेश गदाि त्र्स्तो मदु्दाको र्मर्सल समेत साथै पिाउन ु
पनेछ ।  
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  (२) उपदफा (१) बमोन्जम साधक पेश गरेको मदु्दामा अर्भर्िु 
थनुामा रिेको भए र्नज थनुामा रिेको र्मर्त, र्नज रिेको कारागारको नाम 
तथा अर्भर्िु फरार रिेको वा थनुाबाट भागेको भए सो समेत िलुाई 
पेश गनुि पनेछ । 

  (३) साधक सनुवुाई सम्बन्धी अन्र् कार्िववर्ध पनुरावेदनको 
सनुवुाई सरि िनुेछ ।  

१४९. साधक िेने अदालतको अर्धकाराः (१) साधक िेने अदालतले पनुरावेदन 
सनु्ने अदालतलाई भए सरिको अर्धकार प्रर्ोग गनि सकनेछ । 

  (२) साधक जाँच गदाि तल्लो अदालतको फैसलाको इन्साफ 
नर्मली कुनै पररवतिन िनु सकने देन्िएमा पन्र ठदनको म्र्ाद ठदई 
सम्बन्न्धत पििरुलाई न्ुकाउन ुपनेछ ।  

१५०. पनुरावेदन र साधक फैसलााः पनुरावेदन फैसला गदाि अनसूुची–४७ 
बमोन्जमको ढाँचामा र साधक फैसला गदाि अनसूुची–४८ बमोन्जमको 
ढाँचामा गनुि पनेछ । 

    तर पनुरावेदन र साधकको एउटै फैसला गनुि पने अवस्थामा 
अनसूुची–४७ बमोन्जमको ढाँचामा गनुि पनेछ । 

पररच्छेद – १५ 

फैसला कार्ािन्वर्न सम्बन्धी व्र्वस्था 

१५१. सजार्को लगत िडा गनुि पनेाः (१) अदालतबाट कुनै मदु्दाको फैसला 
भए पर्छ सम्बन्न्धत अदालतले त्र्स्तो फैसला बमोन्जम लागेको दण्ड, 

जररबाना वा ििरेको र्बगो वा िर्तपूर्तिको लगत तर्ार गनुि पनेछ । 

  (२) पनुरावदेन सनु्ने अदालतबाट कुनै व्र्न्ि कसूरदार ििरी वा 
तल्लो अदालतको फैसला उल्टी भई वा बदर भई कसूरदार ििरेकोमा 
त्र्सको लगत िडा गरी कार्ािन्वर्न गनि सम्बन्न्धत न्जल्ला अदालतमा 
फैसलाको प्रर्तर्लवप पिाउन ुपनेछ ।  
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  (३) उपदफा (१) वा (२) बमोन्जम लगत िडा गरेपर्छ 
सम्बन्न्धत अदालतले फैसला कार्ािन्वर्न गनेछ र फैसला कार्ािन्वर्नको 
लार्ग कुनै काम कुनै र्नकार्ले गनुि पने रिेछ भने सम्बन्न्धत र्नकार्लाई 
त्र्स्तो काम गनि आदेश गनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम आदेश गदाि कैद सजार् पाउने व्र्न्ि 
अदालतमा उपन्स्थत रिेको भए र्नजलाई अदालतले कारागारमा चलान 
गरी पिाउन ुपनेछ र उपन्स्थत भएको रिेनछ वा थनुा वा कैदमा पर्न 
बसेको रिेनछ भने र्नजलाई पक्राउ गरी कारागारमा बुु ाउने गरी 
सम्बन्न्धत प्रिरी कार्ािलर्लाई अनसूुची–४९ बमोन्जमको ढाँचामा आदेश 
पिाउन ुपनेछ । 

  (५) फैसला कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा कुनै ठद्वववधा भएमा 
कारागार कार्ािलर्ले सम्बन्न्धत न्जल्ला अदालतमा लेिी पिाउन ुपनेछ र 
न्जल्ला अदालतबाट र्नकासा भए बमोन्जम गनुि पनेछ । 

१५२. फैसला कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ाः (१) मदु्दाको फैसला जनुसकैु तिको 
अदालतबाट भएको भए पर्न त्र्स्तो मदु्दामा भएको फैसलाको कार्ािन्वर्न 
अर्भर्ोगपत्र वा उजरुी दार्र भएको न्जल्ला अदालतले गनेछ ।  

  (२) पनुरावेदन सनु्ने अदालतले शरुु कारबािी र वकनारा गरेको 
मदु्दाको फैसला कार्ािन्वर्न समेत सम्बन्न्धत न्जल्ला अदालतले गनेछ । 

  (३) र्स दफामा अन्र्न्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
प्रर्तबादीको सङ्खतर्ा र्नजिरुको बसोवास वा र्नजको सम्पन्िको 
अवन्स्थर्तको कारण फैसला कार्ािन्वर्न गने न्जल्ला अदालत र्वकन िनु 
नसकेमा पनुरावेदन सनु्ने अदालतले तोकेको न्जल्ला अदालतले मदु्दाको 
फैसला कार्ािन्वर्न गनेछ । 

  (४) र्नर्र्मत अदालत बािेक अन्र् न्र्ावर्क र्नकार्बाट भएको 
फैसलाको कार्ािन्वर्न सम्बन्न्धत र्नकार्ले गनेछ । 
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  (५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न फैसला 
कार्ािन्वर्न गने सम्बन्धमा कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था नभएकोमा 
सम्बन्न्धत न्जल्ला अदालतले र्सै संविता बमोन्जम फैसला कार्ािन्वर्न 
गनेछ । 

१५३. फैसला कार्ािन्वर्न स्थर्गत िनुेाः (१) देिार्को अवस्थामा अदालतले 
फैसला कार्ािन्वर्न स्थगन गनुि पनेछाः– 

(क) कानून बमोन्जम पनुरावेदन लाग्न सकन े मदु्दामा 
पनुरावेदन परेको भए पनुरावेदनको रोिबाट मदु्दाको 
अन्न्तम वकनारा नभएसम्म वा पनुरावेदन नपरेकोमा 
पनुरावेदन लाग्न सकने म्र्ाद भिुान नभएसम्म, 

(ि) कानून बमोन्जम साधक पेश िनुे मदु्दा भए पेश भएको 
साधकको र्नकासा नभएसम्म । 

  (२) उपदफा (१) को िण्ड (क) बमोन्जम पनुरावेदन परेकोमा 
पनुरावेदन गने पिले पनुरावेदन गरेको व्र्िोराको र्नवेदन सम्बन्न्धत 
अदालतमा ठदन ुपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न र्स 
संवितामा अन्र्था व्र्वस्था भएकोमा बािेक कुनै कसूरदारलाई कैदको 
सजार् िनुे ििरी फैसला भएकोमा त्र्स्तो कसूरदारलाई तत्काल कैदमा 
पिाउन ुपनेछ । 

१५४. कैदमा राख्न ु पनेाः (१) दफा १५१ को उपदफा (४) बमोन्जम 
अदालतमा उपन्स्थत कसूरदारको िकमा कैदी पूजी जारी भई आएपर्छ र 
फरारको िकमा समेत कसूरदार प्रिरी कार्ािलर्बाट पक्राउ भई 
अदालतमा पेश गरी र्नजको नाममा कैदी पूजी जारी भई आएपर्छ 
कारागार कार्ािलर्ले त्र्स्तो कसूरदारलाई कानून बमोन्जम कैदमा राख्न ु
पनेछ ।  
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  तर अिार वषि उमेर नपगुेको बालबार्लका कसूरदार ििररएकोमा 
र्नजलाई नेपाल सरकारले व्र्वस्था गरेको छुटै्ट बाल सधुार गिृ वा र्स्तै 
अन्र् गिृमा राख्न ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम कैदमा रातदा कसूरदार कविलेदेन्ि 
थनुामा रिेको वा पक्राउ परेको िो र्नजको कैद अवर्ध कविले भिुान 
िनुे िो भन्ने कुरा समेतको अर्भलेि कारागार कार्ािलर्ले तर्ार गरी 
अद्यावर्धक रूपमा राख्न ुपनेछ । 

१५५. कैद बापत रकम र्तनि सवकनेाः (१) कुनै कसूरमा पविलो पटक कसूरदार 
ििरी एक वषि वा एक वषिभन्दा कम कैदको सजार् भएको मदु्दामा 
कसूरदारको उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तररका, आचरण 
समेतलाई ववचार गदाि कारागारमा राख्न ुउपर्िु नदेन्िएमा तथा र्नजलाई 
छोड्दा साविजर्नक शान्न्त, कानून र व्र्वस्थामा ितरा पगु्ने समेत 
नदेन्िएमा त्र्सको कारण िलुाई अदालतले र्नजलाई कैदमा राख्नकुो 
सट्टा त्र्स बापत रकम र्लई कैदबाट छार्डठदन उपर्िु ििर् र्ाएमा कैद 
बापतको रकम र्तरी कैद बस्न ुनपने गरी आदेश ठदन सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको आदेश ठदनअुन्घ त्र्स्तो व्र्न्िलाई 
कुनै प्रकारको कसूर नगरी राम्रो आचरण पालन गनेछु भन्ने व्र्िोराको 
कागज गराउन ुपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम रकम र्तरी कैद बस्न ु नपने गरी 
आदेश भएको कसूरदारले कैद बापत रकम बुु ाउँदा एक ठदन कैदको 
तीन सर् रुपैर्ाँका दरले रकम बुु ाउन ुपनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोन्जम कैद बस्न छुट भएको व्र्न्िले 
त्र्सरी छुटेको र्मर्तले तीन वषिर्भत्र कैदको सजार् िनुे कुनै कसूर गरेमा 
र्नजलाई पविले भएको फैसला बमोन्जमको कैद समेत थपी सजार् 
कार्ािन्वर्न गनुि पनेछ ।  

  (५) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न एक 
वषि वा एक वषिभन्दा कम कैदको सजार् पाई थनुा वा कैदमा रिे बसेको 
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ववदेशी नागररकले कैदको सट्टा रकम र्तरी कैदबाट छुटकारा पाउन 
र्नवेदन ठदएमा अदालतले दफा १५९ को उपदफा (४) मा उल्लेि 
भएका कसूर बािेक अन्र् कसूरका कसूरदारलाई कैद सजार् बापत प्रर्त 
ठदन पाँचसर् रुपैर्ाँका दरले िनु आउने रकम एकमषु्ट तोकी त्र्स्तो 
रकम बुु ाएमा बाँकी अवर्ध कैदमा बस्न ुनपने गरी आदेश ठदन सकनेछ ।  

  (६) उपदफा (५) बमोन्जम आदेश ठदँदा अदालतले त्र्स्तो 
व्र्न्िलाई सात ठदनर्भत्र नेपाल बाविर पिाउने आदेश ठदन ु पनेछ र 
अध्र्ागमन कार्ािलर्ले अदालतको आदेश बमोन्जम त्र्स्तो व्र्न्िलाई 
नेपाल बाविर पिाउन ुपनेछ । 

  (७) उपदफा (३) र (५) बमोन्जम प्राप्त भएको रकमको पचास 
प्रर्तशत रकम कानून बमोन्जम िडा भएको पीर्डत राित कोषमा जम्मा 
गनुि पनेछ ।  

  (८) र्स दफा बमोन्जम रकम र्तरेमा कसूरदारले कैद भिुान 
गरेको मार्ननेछ ।  

  (९) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न र्स 
दफा बमोन्जम कैदबाट छुटेको व्र्न्िको कैदको लगत कैद भिुान िनुे 
अवर्धसम्मका लार्ग कार्म रिनेछ र र्नजले उपदफा (२) र (४) 
प्रर्तकूलको आचरण वा कसूर गरेमा अदालतले जनुसकैु बित र्स दफा 
बमोन्जमको आदेश रद्द गनि सकनेछ ।  

  (१०) उपदफा (९) बमोन्जम आदेश रद्द भएकोमा त्र्स्तो 
कसूरदारले र्नजलाई भएको पूरै सजार् कैदमा बसी भिुान गनुि पनेछ ।  

१५६. सम्पन्ि रोक्का राख्न ु पनेाः (१) दफा १५१ को उपदफा (४) बमोन्जम 
पक्राउ पूजी जारी गररएको व्र्न्िको सम्पन्ि पविले नै रोक्का नरिेको 
भएमा वा र्नज पक्राउ िनु नसकेमा सम्बन्न्धत प्रिरी कार्ािलर्ले र्नजको 
अंशिकको सम्पन्ि रोक्का राख्नको लार्ग त्र्स्तो सम्पन्िको वववरण िलुाई 
अदालत समि प्रर्तवेदन पेश गनि सकनेछ ।  
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  (२) उपदफा (१) बमोन्जम प्रर्तवेदन पेश भएमा सम्बन्न्धत 
अदालतले त्र्स्तो व्र्न्िको िकको सम्पन्ि रोक्का गनि सम्बन्न्धत मालपोत 
कार्ािलर् वा अन्र् र्नकार् वा संस्थालाई आदेश ठदनेछ ।  

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम सम्पन्ि रोक्का रातदा रोक्का राख्न ु
पनेभन्दा बढी सम्पन्ि रोक्का भएमा त्र्स्तो व्र्न्िले बढी रोक्का भएको 
सम्पन्ि फुकुवा गनि सम्बन्न्धत अदालतमा र्नवेदन ठदन सकनेछ ।  

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम र्नवेदन परेमा र त्र्स्तो र्नवेदन 
जाँचबुु  गदाि त्र्सरी बढी सम्पन्ि रोक्का रिेको देन्िन आएमा त्र्सरी 
बढी रोक्का रिेको िदसम्मको सम्पन्ि अदालतले फुकुवा गनि सम्बन्न्धत 
मालपोत कार्ािलर् वा र्नकार् वा संस्थालाई आदेश ठदन सकनेछ र 
त्र्सरी आदेश ठदएकोमा त्र्स्तो कार्ािलर् वा संस्थाले त्र्स्तो सम्पन्ि 
फुकुवा गनुि पनेछ । 

  (५) कसूरदारले अदालतको फैसला बमोन्जम र्बगो, िर्तपूर्ति वा 
अन्र् कुनै रकम र्तनुि पने रिेछ भने उपदफा (१) बमोन्जम रोक्का रिेको 
सम्पन्िबाट र्स पररच्छेद बमोन्जम त्र्स्तो रकम भराई ठदई बाँकी रिेको 
सम्पन्ि मात्र रोक्का गनुि पनेछ ।   

१५७. सम्पन्ि र्ललाम गनि सवकनेाः (१) दफा १५१ को उपदफा (४) बमोन्जम 
पक्राउ गने आदेश भएको र्मर्तले छ मविनासम्ममा पर्न कसूरदार पक्राउ 
िनु नसकेमा फैसला बमोन्जम बुु ाउन ु पने जररबाना वा िर्तपूर्तिको 
रकम दफा १५६ बमोन्जम रोक्का रिेको सम्पन्ि नगद भए सम्बन्न्धत 
र्नकार् वा संस्थाबाट प्राप्त गरी र अन्र् चल वा अचल भए र्ललाम र्बक्री 
गरी जररबाना वा सरकारी र्बगो बापतको रकम संन्चत कोषमा दान्िला 
गनुि पनेछ र त्र्सरी दान्िला गरी बाँकी रिेमा िर्तपूर्ति भराउन ुपने भए 
िर्तपूर्ति भराई बाँकी रकम र्नजको िकवालालाई वफताि गनुि पनेछ ।  

  (२) र्स संविता बमोन्जम लगत कट्टा िनुभुन्दा पविले कसूरदार 
पक्राउ भएमा र र्नजले आफूलाई लागेको जररबाना र्बगो वा िर्तपूर्ति 
बापतको रकम नगदै बुु ाउन चािेमा दफा १५६ बमोन्जम रोक्का रिेको 
सम्पन्ि र्ललाम र्बक्री भई नसकेको भए त्र्स्तो सम्पन्ि रोक्का रातदा 
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भएको िचि असलु गरी र र्ललाम र्बक्री भै सकेकोमा रोक्का रातदा र 
र्ललाम र्बक्री गदाि भएको िचििरु कटाई र्ललाम र्बक्रीबाट प्राप्त भएको 
रुपैर्ाँ र्नजलाई वफताि ठदई कैद सजार् कार्ािन्वर्न गनुि पनेछ । 

१५८. सजार् पाएको व्र्न्िको मतृ्र् ु भएमा सजार् र्मनािा िनुेाः (१) 
अदालतबाट कसूरदार ििरी सजार् पाएको व्र्न्िको मतृ्र् ुभएमा मतृ्र् ु
िुँदाका बितसम्म कार्ािन्वर्न िनु बाँकी रिेको सम्पूणि कैद सजार् वा 
जररबाना स्वताः र्मनािा िनुेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
सरकारी वा र्नजी र्बगो, िर्तपूर्ति वा अन्र् कुनै रकम भनुि पने व्र्न्िको 
त्र्स्तो र्बगो, िर्तपूर्ति वा रकम भराउन ु अगावै मतृ्र् ु भएमा र्नजको 
िकको सम्पन्िबाट असलु उपर िनुेसम्म र्स संविता बमोन्जम असलु 
उपर गरी भराई ठदन ुपनेछ ।  

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम र्बगो, िर्तपूर्ति वा रकम भराउँदा 
त्र्स्तो व्र्न्िको सम्पन्िले िामेसम्म क्रमशाः सरकारी र्बगो, िर्तपूर्ति, 
र्नजी िर्तपूर्ति र र्बगोलाई प्राथर्मकता ठदई क्रमशाः भराउन ुपनेछ ।  

१५९. सजार् माफी ठदन सवकनेाः (१) अदालतको फैसला बमोन्जम िेवकएको 
सजार् पाएको व्र्न्िले सो सजार् माफी पाउन, त्र्सलाई मलुतवी राख्न, 

पररवतिन गनि वा कम गनि गिृ मन्त्रालर् माफि त राष्ट्रपर्त समि र्नवेदन 
ठदन सकनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम र्नवेदन ठदँदा जनु अदालतको 
फैसलाबाट र्नवेदकले सजार् पाएको िो सो अदालतको फैसलाको 
प्रर्तर्लवप संलग्न गनुि पनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जमको र्नवेदन आवश्र्क कारबािीको 
लार्ग राष्ट्रपर्तले गिृ मन्त्रालर्मा पिाएमा सो मन्त्रालर्ले देिार्का 
कुरािरु ववचार गरी र्नजलाई भएको सजार् माफी गने, मलुतवी राख्न,े 

पररवतिन गने वा कम गने सम्बन्धमा र्नणिर्को लार्ग नेपाल सरकार 
समि पेश गनि सकनेछाः– 
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(क) कसूरको प्रकृर्त र कसूर गदािको अवस्था, 

(ि) कसूरदारको उमेर तथा शारीररक अवस्था, 

(ग) कसूरदारलाई तोवकएको सजार्को िद, 

(घ) कसूरदारले सो सजार् पाउनअुन्घ कुनै कसूर गरी 
कैदको सजार् पाएको वा नपाएको वा पाएको भए 
त्र्स्तो कसूरको प्रकृर्त र र्नजले भोगेको सजार्, 

(ङ) कसूरदार थनुामा रिेको वा नरिेको । 

  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
देिार्का कसूरका कसूरदारलाई भएको सजार् माफी गने, मलुतवी राख्न,े 

पररवतिन गने वा कम गने कारबािी गनि सवकने छैनाः– 

(क) भ्रष्टाचार, 

(ि) र्ातना, 

(ग) जबरजस्ती करणी, 

(घ) कु्रर तथा अमानवीर् तररकाले वा र्नर्न्त्रणमा र्लई 
ज्र्ान मारेको, 

(घ१) तेजाब वा अन्र् ज्वलनशील पदाथि प्रर्ोग गरी ज्र्ान 
मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीररक िर्त परु् र्ाएको, 

(ङ) जार्त ित्र्ा, 

(च)   ववष्फोटक पदाथि, 

(छ) अपिरण, शरीर बन्धक वा व्र्न्ि बेपिा, 

(ज) मानव बेचवविन तथा ओसारपसार, 

(ु) सम्पन्ि शदु्धीकरण, र 

                                                           
 फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्िववर्ध सम्बन्धी केिी ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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(ञ) तीन वषिभन्दा बढी कैद सजार् िनुे लागू औषधको 
ओसारपसार वा कारोबार । 

  (५) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न कुनै 
अदालतमा पनुरावेदन, साधक जाँच वा पनुरावलोकन वा मदु्दा दोिोर् र्ाउने 
अवस्थाको रोिमा ववचाराधीन रिेको वा जनु अदालतको फैसलाबाट 
सजार् तोवकएको िो त्र्स्तो सजार् अन्न्तम भई नसकेको अवस्थामा गिृ 
मन्त्रालर्ले उपदफा (३) बमोन्जमको कारबािी गनि सकने छैन । 

  (६) उपदफा (३) बमोन्जम र्नणिर् गनुिअन्घ नेपाल सरकारले 
कानून बमोन्जम स्थावपत प्र्ारोल तथा प्रोवेशन बोडिको परामशि र्लन 
सकनेछ । 

  (७) उपदफा (३) बमोन्जम र्नणिर् गदाि र्नवेदकलाई भएको 
सजार् पूरै वा आंन्शक रूपमा माफी िनु ुपने, त्र्सलाई मलुतवी राख्न ुपने, 

पररवतिन गनुि पने वा कम गनुि पने मनार्सब कारण देिेमा नेपाल 
सरकारले त्र्सको आधार िलुाई आफ्नो रार् सवित राष्ट्रपर्त समि 
र्सफाररस गनेछ ।  

  (८) उपदफा (७) बमोन्जम नेपाल सरकारबाट भएको र्सफाररस 
बमोन्जम कुनै कसूरदारलाई िेवकएको सजार् राष्ट्रपर्तबाट माफी भएमा, 
त्र्सलाई मलुतवी रान्िएमा, पररवतिन भएमा वा कम गररएमा नेपाल 
सरकारले त्र्सको सूचना सम्बन्न्धत अदालतलाई ठदन ुपनेछ । 

  (९) उपदफा (८) बमोन्जमको सूचना प्राप्त गरेपर्छ सम्बन्न्धत 
अदालतले सोिी बमोन्जम सजार्को लगत कट्टा वा अद्यावर्धक गनुि पनेछ । 

  (१०) र्स दफा बमोन्जम राष्ट्रपर्तबाट कुनै व्र्न्िलाई िेवकएको 
सजार् माफी भएको, सजार् पररवतिन वा कम भएको कारणले सम्बन्न्धत 
अदालतको फैसला बदर िनुे छैन र त्र्स्तो व्र्न्िले भोगी सकेको सजार् 
वा भिुानी गररसकेको जररबाना वा र्बगोलाई कुनै असर पने छैन । 

  (११) उपदफा (३) र (७) बमोन्जम प्रस्ताव वा र्सफाररस गने 
प्रर्ोजनको लार्ग नेपाल सरकारले आवश्र्क मापदण्ड बनाउन सकनेछ । 
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१६०. लगत कट्टा गनुि पनेाः (१) अदालतले दफा १५१ को उपदफा (१) वा 
(२) बमोन्जम िडा भएको लगत देिार्को अवस्थामा कारण िलुाई कट्टा 
गनुि पनेछाः– 

(क) कसूरदारले र्स पररच्छेद बमोन्जम कैद भिुान गरेमा, 

(ि) कसूरदारले प्रचर्लत कानून बमोन्जम श्रम गरी कैद 
भिुान गरेमा, 

(ग) कसूरदारको मतृ्र् ु भई दफा १५८ बमोन्जम कैद वा 
सजार् र्मनािा भएमा, 

(घ) कसूरदारले प्रचर्लत कानून बमोन्जम सधुार गिृ वा 
सामदुावर्क केन्द्रमा कैद भिुान गरेमा वा सामदुावर्क 
सेवा गरी कैद भिुान गरेमा,  

(ङ) कसूरदारले दफा १५९ बमोन्जम ............ सजार् 
माफी पाएमा, 

(च) कसूरदारले र्स पररच्छेद बमोन्जम जररबाना वा र्बगो 
वा िर्तपूर्ति बापतको पूरै रकम बुु ाएमा, वा 

(छ) कसूरदारलाई लागेको कैद वा सजार् वा र्बगो वा 
िर्तपूर्ति बापतको रकम र्स पररच्छेद बमोन्जम असलु 
गररएमा । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न कैदको 
सजार् तोवकएको वा प्रचर्लत कानून बमोन्जम जररबाना वा सरकारी र्बगो 
वा अन्र् कुनै रकम बापत कैद बस्न ु पने व्र्न्ि देिार्को अवर्धसम्म 
अदालतमा उपन्स्थत नभएमा, कारागारमा कैद बस्न नआएमा वा पक्राउ 
िनु नसकेमा अदालतले र्नजको िकमा िडा भएको कैदको लगत कट्टा 
गररठदन ुपनेछाः– 

                                                           
 मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा न्ुवकएको । 
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(क) जन्मकैदको सजार् भएकोमा पचास वषि, 

(ि) दश वषिभन्दा बढी कैद सजार् भएकोमा चालीस वषि, 

(ग) पाँच वषिभन्दा बढी दश वषिसम्म कैद सजार् भएकोमा 
तीस वषि, 

(घ) एक वषिभन्दा बढी पाँच वषिसम्म कैद सजार् भएकोमा 
बीस वषि, 

(ङ) एक वषिसम्मको कैद सजार् भएकोमा बाह्र वषि । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम लगत कट्टा भएको व्र्न्ि त्र्स्तो 
अवर्ध भिुान भएपर्छ फेला परेमा अदालतले र्नजको िकमा लगत कट्टा 
नभए सरि र्स पररच्छेद बमोन्जम फैसला कार्ािन्वर्न गनुि पनेछ । 

  (४) उपदफा (२) बमोन्जम लगत कट्टा गदाि र्स संविता बमोन्जम 
र्नजको सम्पन्ि रोक्का गररएको रिेछ भने त्र्स्तो सम्पन्ि जफत गरी 
र्ललाम र्बक्री गरी प्राप्त रकम संन्चत कोषमा दान्िला गनुि पनेछ । 

  (५) र्स दफा बमोन्जम सजार् भिुान नभएको कारणले लगत 
कट्टा भएको व्र्न्िले त्र्स्तो लगत िेवकने गरी भएको फैसला 
बमोन्जमको सजार् भिुान नगरेसम्म प्रचर्लत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेन्िएको भए तापर्न र्नज कुनै पर्न साविजर्नक जवाफदेिीको पदमा 
र्नर्नु्ि वा मनोनर्न िनु, तोवकन वा र्नवािन्चत िनु अर्ोग्र् भएको 
मार्ननेछ ।  

१६१. थनुामा बसेको अवर्ध कैदमा कट्टा िनुेाः (१) अदालतबाट फैसला िुँदा 
कसूरदार ििरी कैदको सजार् पाएको व्र्न्ि अनसुन्धानको र्सलर्सलामा 
विरासत वा थनुामा बसेको भए र्नजलाई त्र्सरी थनुामा बसेको अवर्ध 
फैसला बमोन्जमको कैदमा कटाई बाँकी अवर्धको लार्ग मात्र कैद गनुि 
पनेछ ।  

  (२) कुनै कसूरदार अनसुन्धानको र्सलर्सलामा थनुामा बसेकोमा 
र्नजलाई कैदको सजार् नभई जररबाना मात्र िनुे ििरेको भए र्नज 
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थनुामा बसेको अवर्धको एक ठदनको तीन सर् रुपैर्ाँको दरले विसाब 
गरी िनु आउने जम्मा रकम त्र्स्तो कसूरदारले बुु ाउन ुपने जररबानाको 
रकममा कट्टा गनुि पनेछ ।  

१६२. जररबानाको सजार्को कार्ािन्वर्नाः (१) दफा १५१ बमोन्जम िडा 
भएको लगत अनसुार जररबाना र्तनुि पने व्र्न्िले जररबानाको रकम 
तत्काल बुु ाउन ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न त्र्स्तो 
व्र्न्िले जररबाना तत्काल बुु ाउन नसकी त्र्स बापत कुनै सम्पन्ि 
जमानत ठदएमा अदालतले एक वषिर्भत्र त्र्स्तो रकम चिुा िनुे गरी 
बढीमा तीन वकस्तामा जररबाना बुु ाउने आदेश ठदन सकनेछ ।  

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न त्र्सरी 
जररबाना भएको व्र्न्िले पररच्छेद–७ वा दफा १३७ बमोन्जम कुनै 
धरौट वा जमानत रािेको भए जररबानाको रकम त्र्स्तो धरौट वा 
जमानतबाट असलु गरी नपगु भए जर्तको सम्बन्धमा मात्र वकस्ताबन्दी 
रूपमा बुु ाउने आदेश ठदन ुपनेछ । 

  (४) उपदफा (२) बमोन्जम वकस्ताबन्दीमा जररबाना रकम 
बुु ाउने व्र्वस्था भएकोमा वा मदु्दाको कारबािीको र्सलर्सलामा कैद वा 
थनुामा परी सजार् भिुान गररसकेकोमा वा पररच्छेद–७ वा दफा १३७ 
बमोन्जम रान्िएको धरौट वा जमानतबाट जररबानाको रकम असलु िनुे 
भएमा बािेक कसूरदारले जररबानाको रकम तत्काल नबुु ाएमा 
अदालतले जररबाना बापत कैद गनि सम्बन्न्धत कारागारको नाउँमा आदेश 
पिाउन ुपनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोन्जम आदेश भएकोमा जररबाना नबुु ाउने 
कसूरदारले जररबानाको रकम केिी बुु ाई केिी बाँकी रािेकोमा वा 
मदु्दाको र्सलर्सलामा कैद वा थनुामा परी त्र्सरी कैद वा थनुामा परेको 
अवर्ध जर्त सजार् र्मनािा िनुे अवस्था भएमा सोसमेत कट्टा गरी 
जररबाना नबुु ाए बापत िनुे कैदको अवर्ध र जररबानाको कुल रकमको 
अनपुातमा मात्र बाँकी जररबाना बापत कैद गनुि पनेछ । 
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१६३. सरकारी र्बगो वा अन्र् रकम सम्बन्धी व्र्वस्थााः (१) र्बगो भराउने गरी 
फैसला भएकोमा सरकारी र्बगोलाई र्नजी र्बगोभन्दा प्राथर्मकता ठदई 
भराई ठदन ुपनेछ । 

  तर सरकारी र्बगो भराइठदने गरी फैसला िनुभुन्दा पविले नै र्नजी 
र्बगो भराई ठदने गरी कुनै फैसला भएको रिेछ भने सरकारी र्बगोलाई 
प्राथर्मकता ठदइने छैन । 

  (२) फैसला बमोन्जम भराउन ु पने सरकारी र्बगो वा अन्र् कुनै 
रकम असलु नभएमा वा असलु िनुे अवस्था नभएमा त्र्स्तो र्बगो वा 
रकम भनुि पने कसूरदारको सम्पन्ि पविले नै रोक्का भएको रिेनछ भने 
फैसला भएपर्छ र्थासम्भव चाँडो रोक्का गनुि पनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोन्जमको र्बगो वा अन्र् रकम फैसला 
अन्न्तम भएको र्मर्तले तीस ठदनर्भत्र कसूरदारले नबुु ाएमा र्नजको 
उपदफा (२) बमोन्जम रोक्का भएको चल सम्पन्िको िकमा त्र्स्तो 
सम्पन्ि रिेको र्नकार् वा संस्थाबाट प्राप्त गरी र अचलको िकमा र्ललाम 
र्बक्री गरी भराई ठदन ुपनेछ । 

 (४) उपदफा (३) बमोन्जम सम्पन्ि र्ललाम र्बक्री गदाि पर्न 
असलु नभएको सरकारी र्बगो बापत त्र्स्तो व्र्न्िलाई कैद गनुि पनेछ । 

१६४. सरकारी र्बगो बापत कैद गनि सवकनेाः (१) अदालतबाट फैसला िुँदा 
असलु उपर िनु ु पने गरी ििर भएको सरकारी र्बगो वा अन्र् कुनै 
रकम सम्बन्न्धत व्र्न्िले बुु ाउन ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको सरकारी र्बगो वा त्र्स्तो रकम 
त्र्स्तो व्र्न्िले नबुु ाएमा र्नजको सम्पन्ि जार्जात गरी असलु उपर 
गनुि पनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जमको जार्जात गदाि पर्न सरकारी र्बगो 
वा त्र्स्तो रकम असलु उपर िनु नसकेमा त्र्स्तो व्र्न्िलाई देिार्को 
सरकारी र्बगो वा त्र्स्तो रकम बापत देिार्को अवर्धसम्म कैद सजार् 
र्नधािरण गनुि पनेछाः– 
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(क) पाँच िजार रुपैर्ाँदेन्ि दश िजार रुपैर्ाँसम्मको र्बगो 
बापत एक मविना, 

(ि) दश िजार रुपैर्ाँभन्दा बढी पच्चीस िजार 
रुपैर्ाँसम्मको र्बगो बापत तीन मविना, 

(ग) पच्चीस िजार रुपैर्ाँभन्दा बढी पचास िजार 
रुपैर्ाँसम्मको र्बगो बापत छ मविना, 

(घ) पचास िजार रुपैर्ाँभन्दा बढी एक लाि रुपैर्ाँसम्मको 
र्बगो बापत एक वषि, 

(ङ) एक लाि रुपैर्ाँभन्दा बढी प्रत्रे्क पचास िजार 
रुपैर्ाँसम्मको र्बगो बापत छ मविनाको दरले । 

  (४) उपदफा (३) को िण्ड (क) मा उन्ल्लन्ित रकमभन्दा कम 
रकम बापत कैद गनुि पदाि प्रर्त ठदनको तीन सर् रुपैर्ाँ कट्टी िनुे गरी 
गनुि पनेछ । 

  (५) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
सरकारी र्बगो बापत कैद गनुि पदाि सात वषिभन्दा बढी िनुे गरी कैद 
िेकन सवकने छैन । 

१६५. र्नजी र्बगो वा िर्तपूर्ति भराउने कार्िववर्धाः (१) अदालतको फैसला 
बमोन्जम कुनै व्र्न्िले र्तनुि पने ििरेको र्नजी र्बगो, पीर्डत वा र्नजको 
िकवालाले पाउने िर्तपूर्ति वा अन्र् कुनै रकम त्र्सरी फैसला बमोन्जम 
र्तनुि पने व्र्न्िलाई फैसला भएको छ मविनार्भत्र बुु ाउन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको अवर्धर्भत्र त्र्स्तो व्र्न्िले त्र्स्तो 
र्बगो, िर्तपूर्ति वा रकम नबुु ाएमा र्नजलाई दश िजार रुपैर्ाँसम्म 
जररबाना िनुेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जमको अवर्धर्भत्र र्बगो, िर्तपूर्ति वा 
त्र्स्तो रकम बुु ाउन ुपने व्र्न्िले नबुु ाएमा त्र्स्तो र्बगो िर्तपूर्ति वा 
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रकम भरी पाउने व्र्न्िले अन्न्तम फैसला भएको र्मर्तले तीन वषिर्भत्र 
त्र्स्तो र्बगो, िर्तपूर्ति वा रकम भनुि पने व्र्न्िको िकको सम्पन्ि देिाई 
र्नवेदन ठदन सकनेछ ।  

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम र्नवेदन परेमा अदालतले त्र्स्तो 
सम्पन्ि रोक्का र र्ललाम र्बक्री गरी क्रमशाः र्बगो, िर्तपूर्ति वा त्र्स्तो 
रकम भराई ठदन ुपनेछ ।  

  (५) उपदफा (१) बमोन्जम र्बगो, िर्तपूर्ति वा रकम र्तनुि पने 
व्र्न्िले अदालतमा त्र्स्तो रकम बुु ाएमा वा दफा ६८ को उपदफा 
(१) बमोन्जम कुनै रकम धरौट वा जमानत रािेको भए त्र्सबाट 
िर्तपूर्ति, र्बगो वा त्र्स्तो रकम असलु िनु ेभएमा सोिी बमोन्जम भराई 
ठदन ुपनेछ । 

  (६) उपदफा (३) बमोन्जमको अवर्धर्भत्र र्बगो, िर्तपूर्ति वा अन्र् 
रकम भराई पाउने व्र्न्िले सम्पन्ि पिा लगाउन नसकेमा त्र्स्तो 
सम्पन्ि फेला परेको बित र्नजले जनाउ ठदएमा भराई ठदने गरी 
अदालतले त्र्स्तो र्नवेदन तामेलीमा राख्न ुपनेछ ।  

  (७) उपदफा (४) बमोन्जम र्बगो, िर्तपूर्ति वा अन्र् कुनै रकम 
असलु उपर िनु नसकेमा असलु उपर नभएको बाँकी र्बगो, िर्तपूर्ति वा 
अन्र् रकम भराई पाउने व्र्न्िले कसूरदारको सम्पन्ि र्ललाम र्बक्री 
भएको र्मर्तले वा उपदफा (६) बमोन्जम र्नवेदन तामेलीमा रिेको तीस 
ठदनर्भत्र र्नजलाई कैद गराउन र्नवेदनपत्र ठदन सकनेछ ।  

  (८) उपदफा (७) बमोन्जमको र्नवेदन परेमा अदालतले एक 
ठदनको तीन सर् रुपैर्ाँको दरले त्र्सरी बाँकी िनु आएको र्बगो वा 
रकमलाई कैदमा पररणत गरी त्र्स्तो र्बगो वा रकम भनुि पने व्र्न्िलाई 
कैद गनुि पनेछ । 

  (९) उपदफा (८) बमोन्जम कुनै व्र्न्िलाई कैद गदाि व्र्न्ि 
ववशेषको र्बगोको िकमा दईु वषि र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा 
स्थानीर् तिको पूणि वा अर्धकांश स्वार्मत्व वा र्नर्न्त्रण भएको 
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साविजर्नक संस्थाको र्बगोको िकमा चार वषिभन्दा बढी कैद गनि सवकने 
छैन । 

  तर िर्तपूर्ति असलु उपर नभए बापत कैद गराउन पदाि चार 
वषिसम्म कैद गनि सवकनेछ । 

  (१०) उपदफा (८) बमोन्जम र्नजी र्बगो, िर्तपूर्ति वा अन्र् रकम 
बापत कैद गनुि पदाि तीन सर् रुपैर्ाँभन्दा कम रकम भएमा वा बाँकी 
रिन गएमा सो बापत एक ठदन कैद गनुि पनेछ । 

  (११) उपदफा (८) बमोन्जम कैद गदाि कानून बमोन्जम लाग्ने 
र्सधा िचि नेपाल सरकारले व्र्िोनुि पनेछ ।  

  (१२) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
र्नजी र्बगो, िर्तपूर्ति वा अन्र् रकम र्तनुि पने व्र्न्िले उपदफा (१) वा    
(३) बमोन्जमको अवर्धर्भत्र आफ्नो कुनै सम्पन्ि लकुाएको वा कुनै 
प्रकारले रूपान्तरण गरेको ििरेमा प्रचर्लत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेन्िएको भए तापर्न त्र्स्तो सम्पन्ि पिा लगाएमा त्र्स्तो सम्पन्ि जफत 
िनुेछ र र्सरी जफत भएको सम्पन्िको पच्चीस प्रर्तशत रकम पिा 
लगाउनेलाई ठदई बाँकी रिेको रकमबाट र्तनुि पने र्बगो, िर्तपूर्ति वा 
अन्र् रकम भिुानी गरी बाँकी रिेमा त्र्सरी बाँकी रिेको रकम 
सम्बन्न्धत व्र्न्िलाई वफताि गनुि पनेछ । 

१६६. फैसला बमोन्जमको रकम धरौटबाट असलु गनेाः (१) र्स पररच्छेदमा 
अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न कुनै कसूरदारले र्स संविता 
बमोन्जम कुनै रकम धरौट रािेको भए त्र्स्तो धरौटबाट पगुेसम्म फैसला 
बमोन्जम र्नजले बुु ाउन ु पने जररबाना, र्बगो, िर्तपूर्ति वा अन्र् रकम 
असलु गनि र भराई ठदन ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम भराउँदा देिार् बमोन्जमको 
प्राथर्मकताक्रमको आधारमा भराई ठदन ुपनेछाः– 
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(क) जररबाना, 
(ि) सरकारी र्बगो, 

(ग) िर्तपूर्ति,  
(ग१) र्बगो,  

(घ) अन्र् कुनै रकम भए त्र्स्तो रकम ।  

  (३) उपदफा (१) बमोन्जमको रकमबाट जररबाना, र्बगो िर्तपूर्ति 
वा अन्र् रकम असलु नभएमा वा भराई ठदन नसवकएमा त्र्सरी नपगु 
भए जर्तको लार्ग मात्र र्स पररच्छेद बमोन्जम कारबािी गरी असलु 
उपर गनुि वा भराई ठदन ुपनेछ ।   

  (४) र्स पररच्छेदमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
कुनै कसूरदारले फैसला बमोन्जम बुु ाउन ु पने जररबाना, र्बगो, िर्तपूर्ति 
वा अन्र् कुनै रकम र्नजले तत्काल बुु ाएकोमा वा उपदफा (१) मा 
उल्लेि भए बमोन्जम असलु िनुे भएमा बािेक र्ो संविता बमोन्जम 
र्नजले वा र्नजको तफि बाट अरु कसैले कुनै सम्पन्ि जमानत ठदएको 
रिेछ भने सोिी सम्पन्ि र्ललाम र्बक्री गरी भराई ठदन ुपनेछ । 

  (५) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न कुनै 
कसूरदारको िकमा कुनै व्र्न्िले आफ्नो सम्पन्ि धरौट वा जमानत 
ठदएको रिेछ भने अदालतले त्र्स्तो व्र्न्िको सम्पन्ि र्ललाम र्बक्री 
गनुिअन्घ र्नजलाई फैसला बमोन्जम कसूरदारले बुु ाउन ु पने जररबाना, 
र्बगो, िर्तपूर्ति वा अन्र् रकम बुु ाउन पैँतालीस ठदनको सूचना ठदन ु
पनेछ र त्र्स्तो समर्र्भत्र र्नजले त्र्स्तो रकम बुु ाएमा र्नजले धरौट वा 
जमानत ठदएको िदसम्मको सम्पन्ि फुकुवा गररठदन ुपनेछ ।  

  (६) उपदफा (३) बमोन्जमको सम्पन्िबाट भराउन नपगु भएको 
बाँकी रकमको िकमा कसूरदारको अरु सम्पन्ि र्ललाम र्बक्री गरी 
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भराई ठदन ु पनेछ र त्र्सरी भराउँदा उपदफा (२) बमोन्जमको 
प्राथर्मकता ठदई भराई ठदन ुपनेछ । 

  (७) उपदफा (६) बमोन्जम र्ललाम गने प्रर्ोजनका लार्ग 
कसूरदारको अंश छुवट्टएको रिेनछ भने र्नजको िकमा कानून बमोन्जम 
अंश भाग छुट्याई र्ललाम गनुि पनेछ । 

१६७. सम्पन्ि रोक्का, कदलजा वा र्नर्न्त्रण राख्न े कार्िववर्धाः (१) र्स संविता 
बमोन्जम कुनै अर्भर्िु, प्रर्तबादी वा कसूरदारको सम्पन्ि रोक्का रातदा, 
कदलजा वा र्नर्न्त्रणमा र्लँदा सम्बन्न्धत अदालतले देिार् बमोन्जम गनुि 
पनेछाः–  

(क) दताि वा छुटै्ट अनमुर्त प्राप्त भएको सम्पन्ि भए दताि 
नामसारी गने वा लाइसेन्स ठदने वा नवीकरण गने 
कार्ािलर्लाई रोक्काको जनाउ ठदने, 

(ि) नगद सम्पन्ि भए त्र्स्तो नगद राख्न े संस्थालाई 
रोक्काको जनाउ ठदने,  

(ग) बाली वा बिाल आउने सम्पन्ि भए सम्बन्न्धत स्थानीर् 
तिलाई त्र्स्तो बाली वा बिाल असलु गरी धरौटी 
िातामा जम्मा गनि आदेश ठदने, 

(घ) चाँडै नार्सने वा र्बग्रने सम्पन्ि वा चौपार्ा भए त्र्स्तो 
सम्पन्ि र्ललाम र्बक्री गरी त्र्सबाट प्राप्त रकम धरौटी 
िातामा जम्मा गनि लगाउने । 

  (२) र्स संविता बमोन्जम कुनै व्र्न्िको सम्पन्ि रोक्का रातदा 
र्नजले अरु कसैलाई कुनै ऋण ठदएको वा लगानी गरेको भए त्र्स्तो 
ऋण वा लगानीको साँवा, व्र्ाज वा अन्र् कुनै प्रर्तफल समेत र्नजले 
असलु उपर गनि नपाउने गरी ऋणीलाई अदालतले आदेश ठदन ुपनेछ । 
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  (३) उपदफा (२) बमोन्जमको ऋण वा लगानीको साँवा, व्र्ाज, 

प्रर्तफल र अन्र् र्स्तै रकम ऋणीलाई नै अदालतमा दान्िल गनि 
लगाउनेछ ।  

  (४) र्स दफा बमोन्जम रोक्का भएको सम्पन्ि उपर अरु कसैको 
िक भए त्र्स्तो व्र्न्िले आफ्नो िक देिाई त्र्सरी रोक्का भएको थािा 
पाएको पैँतीस ठदनर्भत्र रोक्का गने अदालतमा र्नवेदन गनि सकनेछ ।  

  (५) उपदफा (४) बमोन्जम उजरु परेमा त्र्स्तो अदालतलाई 
कानून बमोन्जम सम्पन्िको िक बेिकको र्नणिर् गने अर्धकार भए सोिी 
अदालतले तत्सम्बन्धी र्नणिर् गनि र त्र्स्तो अर्धकार नभए अर्धकार प्राप्त 
अदालतमा त्र्स्तो उजरुी पिाई ठदन ुपनेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोन्जम अदालतले कुनै र्नणिर् गरेकोमा 
त्र्स्तो र्नणिर्मा न्चि नबझु्ने व्र्न्िले कानून बमोन्जम पनुरावेदन गनि 
सकनेछ । 

१६८. र्बगो, िर्तपूर्ति वा अन्र् रकम भराई ठदन ताररि तोकन ुपनेाः (१) फैसला 
बमोन्जम र्बगो, िर्तपूर्ति वा अन्र् कुनै रकम भराई ठदन ुपने सम्बन्धमा 
ताररि तोकदा कुन प्रर्ोजनको लार्ग कविलेको ताररि तोवकएको िो 
त्र्सको कारण िलुाई तोकन ुपनेछ । 

  तर सरकारी र्बगो वा िर्तपूर्तिको िकमा सरकारी पि ताररिमा 
बस्न ुपने छैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम तोवकएको ताररिमा भराई पाउने 
व्र्न्ि अनपुन्स्थत भएमा भराई ठदने सम्बन्धी कारबािी त्र्स ठदन स्थर्गत 
िनुेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम तोवकएको ताररिमा आफू उपन्स्थत 
िनु नसकेको कुनै मनार्सब कारण देिाई र्बगो, िर्तपूर्ति वा अन्र् कुनै 
रकम भराई पाउने व्र्न्िले एक पटकको लार्ग पन्र ठदनर्भत्र 
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अदालतमा र्नवेदन ठदएमा त्र्स्तो व्र्न्िलाई फैसला बमोन्जम भराई ठदन ु
पने र्बगो, िर्तपूर्ति वा अन्र् रकम भराई ठदन ुपनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोन्जम तोवकएको ताररिमा उपन्स्थत 
नभएको र्बगो, िर्तपूर्ति वा अन्र् कुनै रकम भराई पाउने व्र्न्िले 
उपदफा (३) बमोन्जमको अवर्धर्भत्र र्नवेदन नठदएमा त्र्स्तो र्बगो, 
िर्तपूर्ति वा अन्र् कुनै रकम भराई ठदने सम्बन्धी कार्ि एक वषिसम्मको 
लार्ग तामेलीमा रान्िनेछ ।  

  (५) उपदफा (४) बमोन्जमको अवर्धर्भत्र सम्बन्न्धत व्र्न्ि 
उपन्स्थत भएमा फैसला बमोन्जम भराई ठदन ुपने र्बगो, िर्तपूर्ति वा अन्र् 
रकम भराई ठदन ुपनेछ ।  

  (६) उपदफा (४) बमोन्जमको अवर्धर्भत्र सम्बन्न्धत व्र्न्ि 
उपन्स्थत नभएमा त्र्सपर्छ त्र्स्तो र्बगो, िर्तपूर्ति वा अन्र् कुनै रकम 
भराई ठदने सम्बन्धमा कुनै कारबािी गररने छैन । 

पररच्छेद – १६ 

ववववध 

१६८क. उजरु गनि सकनेाः (१) अदालतका कमिचारीले मदु्दामा गरेको काम 
कारबािी उपर न्चि नबझु्ने सरोकारवाला व्र्न्िले पन्र ठदनर्भत्र सोिी 
अदालतका न्र्ार्ाधीश समि उजरु गनि सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम परेको उजरुीमा भएको र्नणिर्मा न्चि 
नबझु्ने व्र्न्िले त्र्स्तो र्नणिर् भएको पन्र ठदनर्भत्र पनुरावेदन सनु्ने 
अदालतमा र्नवेदन ठदन सकनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम परेको उजरुी एक मविनार्भत्र र 
उपदफा (२) बमोन्जम परेको र्नवेदन दईु मविनार्भत्र टुङ्गो लगाउन ु
पनेछ ।  
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  (४) फैसला कार्ािन्वर्नको उपन्स्थर्तको लार्ग ठदइएको सूचना प्राप्त 
गरी ताररिमा अनपुन्स्थत रिने पिले र्स दफा बमोन्जमको उजरुी वा 
र्नवेदन ठदन पाउने छैन ।  

१६९. सम्बन्न्धत न्जल्ला अदालतलाई अर्धकारिेत्र िनुेाः (१) अपराध संवितामा 
उन्ल्लन्ित मदु्दामा न्जल्ला अदालतले शरुु कारबािी, सनुवुाई र वकनारा 
गनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भएतापर्न अपराध 
संवितामा मदु्दा िेने अर्धकारी सम्बन्धमा छुटै व्र्वस्था भएको वा सो 
संवितामा उन्ल्लन्ित मदु्दामध्रे् नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी छुटै्ट मदु्दा िेने अर्धकारी तोवकठदएकोमा त्र्स्ता 
अर्धकारीबाट त्र्स्ता मदु्दाको शरुु कारबािी, कारबािी, सनुवुाई र वकनारा 
गनि बाधा पने छैन ।  

  (३) कानून बमोन्जम कुनै अदालत, र्नकार् वा अर्धकारीलाई 
मदु्दामा कारबािी, सनुवुाई र वकनारा गने अर्धकार भएको तर त्र्स्तो 
अदालत वा र्नकार् गिन नभएको वा अर्धकारी नतोवकएको अवस्थामा 
त्र्स्तो अदालत वा र्नकार् गिन नभएसम्म वा अर्धकारी नतोवकएसम्म 
त्र्स्तो मदु्दाको कारबािी, सनुवुाई र वकनारा गने अर्धकार समेत 
सम्बन्न्धत न्जल्ला अदालतलाई िनुेछ । 

१६९क. िदम्र्ाद: प्रचर्लत कानून बमोन्जम िदम्र्ाद तोवकएकोमा सोिी बमोन्जम 
र िदम्र्ाद नतोवकएकोमा जविलेसकैु मदु्दा गनि सवकनेछ । 

१७०. ...............  

१७१. र्लितिरुको पन्ञ्जकााः प्रत्रे्क मदु्दामा अनसूुची–५० बमोन्जमको ढाँचामा 
पन्ञ्जका िडा गरी दताि र्मर्तको क्रमले र्लितिरुको क्रमसङ्खतर्ा र 
वववरण जनाई पन्ञ्जका िडा गरी राख्न ुपनेछ । 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 

  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 

 मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा न्ुवकएको । 
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१७२. र्लित धलु्र्ाउन ु पनेाः अदालतले मदु्दाको अन्न्तम र्नणिर् भएको पाँच 
वषिपर्छ सो मदु्दाको र्मर्सलमा रिेका देिार्का र्लितिरु बािेक अरु 
र्लितिरु धलु्र्ाउन ुपनेछाः– 

(क) उजरुी, अर्भर्ोगपत्र वा वफरादपत्र, 

(क१) पिको नाममा जारी भएको पक्राउ पूजी वा समाह्वान, 

(ि) अर्भर्िुको बर्ान वा प्रर्तउिरपत्र, 

(ग) प्रर्तउिरपत्र सरिको बर्ान, 

(घ) प्रमाणका सक्कल र्लितिरु,  

(ङ) पनुरावेदन परेको भए पनुरावेदनपत्र, 

(च) मदु्दा दोिोर् र्ाउने वा पनुरावलोकनको लार्ग ठदइएको 
र्नवेदनपत्र, 

(छ) अदालतबाट भएको फैसला वा अन्न्तम र्नणिर्, 

(ज) नकसा, तार्दाती फाराम, सम्पन्ि वववरण, 

(ु)   कानून बमोन्जम संरिण गनि आवश्र्क देन्िएका अन्र् 
कुनै र्लित । 

 स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लार्ग “अन्न्तम र्नणिर् भएको” भन्नाले 
पनुरावेदन परेको फैसलाको सम्बन्धमा पनुरावेदन सनु्ने अदालतबाट 
भएको र्नणिर् र साधक पेश भएको फैसलाको सम्बन्धमा साधकको 
र्नकासा गनि अर्धकार प्राप्त अदालतबाट भएको र्नणिर् सम्ुन ुपछि । 

१७३. र्लित अनवुाद गनुि पनेाः (१) नेपाली भाषा बािेक अन्र् कुनै भाषामा 
लेन्िएको कुनै र्लित अदालतमा प्रमाणको रूपमा पेश भएमा र त्र्स्तो 
र्लित नेपाली भाषामा अनवुाद गनुि पने देन्िएमा अदालतले त्र्स्तो 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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र्लित पेश गने पिलाई त्र्स्तो र्लितको नेपाली भाषामा आर्धकाररक 
अनवुाद गरी पेश गने आदेश ठदन सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम अदालतबाट आदेश भएमा सम्बन्न्धत 
पिले सो र्लित नेपाली भाषामा अनवुाद गराई त्र्सको प्रमान्णत प्रर्त 
अदालतमा पेश गनुि पनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जमको अनवुादका सम्बन्धमा कुनै वववाद 
उत्पन्न भएमा अदालतले त्र्स्तो ववषर्को ववशेषज्ञलाई न्ुकाई बझु्न 
सकनेछ । 

१७४. अनवुादकको सिर्ोग र्लन सकनेाः (१) नेपाली भाषा नबझु्ने वा बोल्न 
नसकने कुनै अर्भर्िु वा सािीको बर्ान वा बकपत्र र्लन ु परेमा वा 
अन्र् कुनै प्रर्ोजनको लार्ग आवश्र्क भएमा अनसुन्धान अर्धकारी, 
अर्भर्ोजनकताि वा अदालतले सम्बन्न्धत भाषा वा साङे्कर्तक भाषाको 
अनवुादकको सिर्ोग र्लन सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम अनवुादकको सिर्ोग र्लँदा लाग्ने 
िचि नेपाल सरकारले व्र्िोनेछ ।  

१७५. नक्कल ठदन ु पनेाः (१) मदु्दाको सरोकारवाला पि वा र्नजको कानून 
व्र्वसार्ीले कुनै मदु्दाको र्मर्सलमा रिेको कुनै र्लितको नक्कल कानूनमा 
व्र्वस्था भए बमोन्जमको दस्तरु र्तरी र्लन सकनेछ ।  

  तर फैसलाको नक्कल जनुसकैु कानून व्र्वसार्ीले र्लन पाउनेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न कानून 
बमोन्जम गोप्र् राख्न ुपने र्लितको नक्कल ठदइने छैन ।  

१७६. स्वाथि बान्ुने मदु्दा िेनि निनुेाः (१) न्र्ार्ाधीशले देिार्का मदु्दाको 
कारबािी, सनुवुाई र वकनारा गनि िुँदैनाः– 

(क) आफ्नो वा आफ्नो नन्जकको नातेदारको िक वित वा 
सरोकार भएको मदु्दा, 
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 स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लार्ग “नन्जकको 
नातेदार” भन्नाले अपतुाली परे िान पाउने नाताको 
व्र्न्ि वा मामा, माइज्रू्, सानी आमा, िुली आमा, सान ु
बाब,ु िुला बाब,ु सासू, ससरुा, फुपू, फुपाज,ु जेिान, साला, 
जेिी सासू, साली, ठददी, बविनी, र्भनाज,ु बविनी ज्वाइँ, 

छोरी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी बिुारी, 
आमाका बाब,ु आमाकी आमा वा त्र्स्तो नाता पने 
व्र्न्िको पररवारको सदस्र् सम्ुन ुपछि । 

(ि) कुनै बित आफू वाररस, कानून व्र्वसार्ी वा सािी 
भएको मदु्दा, 

(ग) आफूले न्र्ार्ाधीशको िैर्सर्तमा कुनै अदालतमा र्नणिर् 
गरेको वा अन्न्तम आदेश गरेको मदु्दा, 

(घ) कुनै बित आफूले मदु्दा चल्ने वा नचल्ने ववषर्मा रार् 
ठदएको मदु्दा, 

(ङ) अन्र् कुनै कारणले आधारभतू रूपमा आफ्नो र आफ्नो 
एकासगोलका पररवारका सदस्र्को स्वाथि गाँर्सएको 
मदु्दा । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको कुनै अवस्था देन्िएकोमा 
न्र्ार्ाधीशले मदु्दा िेनि निनुे कारण िलुाई आदेश गनुि पनेछ । 

  (३) उपदफा (१) को प्रर्तकूल िनुे गरी कुनै न्र्ार्ाधीशले कुनै 
मदु्दाको कारबािी, सनुवुाई वा वकनारा गनि लागेमा मदु्दाको कुनै पिले 
आवश्र्क प्रमाण सवित कारबािी, सनुवुाई वा वकनारा नगनि र्नवेदन ठदन 
सकनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम र्नवेदन पनि आएमा न्र्ार्ाधीशले 
मदु्दाको कारबािी, सनुवुाई वा वकनारा गनुिअन्घ त्र्स्तो र्नवेदन दाबी 
मनार्सब भएको वा नभएको सम्बन्धमा र्नणिर् गनुि पनेछ । 
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  (५) उपदफा (४) बमोन्जम र्नणिर् गदाि र्नवेदन दाबी मनार्सब 
देन्िएकोमा वा उपदफा (२) बमोन्जम न्र्ार्ाधीश आफैले मदु्दाको 
कारबािी, सनुवुाई वा वकनारा गनि निनुे आदेश गरेकोमा त्र्स्तो मदु्दा 
सोिी अदालतमा अको न्र्ार्ाधीश भए र्नज समि र त्र्स्तो न्र्ार्ाधीश 
नभएमा दफा ९६ को उपदफा (३) बमोन्जम मदु्दा स्थानान्तरणको लार्ग 
सम्बन्न्धत पनुरावेदन सनु्ने अदालत समि लेिी पिाउन ुपनेछ । 

१७७. न्र्ार्ाधीश आफैले गनुि पने कामिरुाः (१) र्स संविता बमोन्जम 
अदालतले गने कामिरुमध्रे् देिार्का कामिरु न्र्ार्ाधीश आफैले गनुि 
पनेछाः– 

(क) अर्भर्िु वा सािीको बर्ान र्लने वा बकपत्र गराउन,े 

(ि) सािीलाई शपथ गराउने, 

(ग) पपुििका लार्ग थनुामा राख्न े वा धरौट वा जमानतमा 
राख्न आदेश ठदने, 

(घ) मदु्दामा र्नणिर् ठदन ु पने कुरािरुको आदेश पचाि िडा 
गने, 

(ङ) प्रमाण बझु्ने सम्बन्धी आदेश ठदन,े 

(च) अन्तररम वा अन्तरकालीन आदेश ठदने, 

(छ) मदु्दाको सनुवुाई गने, 

(ज) मदु्दाको प्रारन्म्भक र पूविसनुवुाई छलफल गराउन,े 

(ु) आवश्र्क अन्र् कुनै वकर्समको आदेश गने, र  

(ञ) फैसला गने, वा अन्न्तम आदेश ठदने । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
देिार्का कुरािरु देिार् बमोन्जम गनि सवकनेछाः– 
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(क) सािीको बकपत्र न्र्ार्ाधीशको र्नदेशनमा अदालतको 
कम्तीमा राजपत्र अनवङ्कत प्रथम शे्रणीसम्मको 
कमिचारीले अर्भलेि गने, 

(ि) न्र्ार्ाधीशको अनपुन्स्थर्तमा अदालतमा उपन्स्थत 
भएकामध्रे् सबैभन्दा वररष्ठतम ्कमिचारीले अर्भर्िुको 
बर्ान गराउने वा र्नजलाई थनुामा राख्न े वा र्नजसँग 
धरौट वा जमानत र्लने सम्बन्धमा पररच्छेद–७ 
बमोन्जम आदेश ठदने । 

    तर र्स िण्ड बमोन्जम भएको आदेश न्र्ार्ाधीश 
अदालतमा िान्जर िनुासाथ र्नज समि पेश गनुि पनेछ 
र र्नजले त्र्स्तो आदेश जाँची सदर, बदर वा संशोधन 
गनि सकनेछ । 

  (३) उपदफा (१) वा (२) मा लेन्िएदेन्ि बािेक अरु कामिरु 
न्र्ार्ाधीशको र्नदेशन वा आदेश बमोन्जम र्नज मातितको कमिचारीले 
गनि सकनेछ । 

१७८. थनुवुा वा कैदीलाई ररिाई गदाि अपनाउन ुपने कार्िववर्धाः (१) अदालतको 
फैसला वा आदेश बमोन्जम कुनै थनुवुा वा कैदीलाई ररिाई गनुि पने 
भएमा र्नजलाई ररिाई गनुि पने कारण, कैदी वा थनुवुाको पूरा नाम र 
िेगाना तथा मदु्दाको वववरण िोली सम्बन्न्धत कारागारलाई त्र्सको 
आदेश पिाउन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको आदेश प्राप्त भएपर्छ सम्बन्न्धत 
कारागारले त्र्स्तो आदेश बमोन्जम थनुवुा वा कैदीलाई तरुुन्त ररिाई गनुि 
पनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
फैसला वा आदेश बमोन्जम ररिा गनुि पने थनुवुा वा कैदी अदालतमा 
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उपन्स्थत रिेकोमा फैसला भएपर्छ तत्काल र्नजलाई ररिाई गरी त्र्सको 
सूचना सम्बन्न्धत कारागारलाई ठदन ुपनेछ । 

१७९. रोक्का रिेको सम्पन्ि फुकुवा गदाि सूचना ठदनेाः र्स संविता बमोन्जम रोक्का 
रिेको सम्पन्ि अदालतको फैसला वा आदेश बमोन्जम फुकुवा गनुि पदाि 
अदालतले रोक्का राख्न ेसम्बन्न्धत कार्ािलर् र व्र्न्िलाई त्र्सको सूचना 
ठदन ुपनेछ । 

१८०. सरकारी ववकलले बिस पैरबी तथा पनुरावेदन गनुि पनेाः (१) अनसूुची–१ 
र अनसूुची–२ अन्तगितका कसूर सम्बन्धी मदु्दामा नेपाल सरकारको 
तफि बाट सरकारी ववकलले बिस पैरबी तथा प्रर्तरिा गनेछ । 

  (२) अनसूुची–३ मा उन्ल्लन्ित कसूर सम्बन्धी मदु्दामा सम्बन्न्धत 
अर्धकारीबाट मदु्दाको दार्री वा पनुरावेदन िनुेछ र प्रर्तरिाको लार्ग 
सम्बन्न्धत सरकारी ववकललाई लेिी पिाएमा सरकारी ववकलले प्रर्तरिा 
गररठदन ुपनेछ । 

  (३) सरकारी ववकलले मदु्दािरुमा बिस पैरबी गदाि व्र्ावसावर्क 
आचरण सम्बन्धी प्रचर्लत मान्र्ता अनसुार बिस पैरबी गनुि पनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोन्जमको मदु्दामा अदालतबाट ििर भएको 
फैसला वा आदेश उपर न्चि नबुु ेमा पनुरावेदन गने, पनुरावलोकन 
गराउन,े मदु्दा दोिोर् र्ाउने र्नवेदन गने अर्धकार प्रचर्लत कानूनमा अन्र्था 
व्र्वस्था भएकोमा बािेक सरकारी ववकललाई िनुेछ । 

  (५) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
नेपाल सरकार वादी िनुे कुनै िास मदु्दामा सरकारी ववकलका अर्तररि 
अन्र् कुनै कानून व्र्ावसार्ीबाट समेत बिस पैरबी गराउन ु पने भएमा 
त्र्सको कारण िलुाई सम्बन्न्धत र्नकार्ले मिान्र्ार्ार्धविा वा र्नजले 
अन्ततर्ारी ठदएको सरकारी ववकलको अनमुर्त र्लन ुपनेछ ।  

  (६) उपदफा (५) बमोन्जम अनमुर्त प्राप्त भएपर्छ त्र्स्तो 
र्नकार्ले अन्र् कानून व्र्वसार्ी मकुरर गनि सकनेछ ।  
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  (७) उपदफा (६) बमोन्जम मकुरर भएको कानून व्र्वसार्ीले 
मिान्र्ार्ार्धविा वा र्नजले अन्ततर्ारी ठदएको सरकारी ववकलको 
सामान्र् र्नदेशनमा रिी बिस पैरबी गनुि पनेछ । 

१८१. सरकारी ववकलले उजरु गनि सकनेाः कुनै न्र्ावर्क वा अधि न्र्ावर्क 
र्नकार्बाट भएको र्नणिर् वा आदेशबाट नेपाल सरकारको िक, वित वा 
सरोकारमा असर पने रिेछ र त्र्स्तो आदेश वा र्नणिर् ववरुद्ध मदु्दा दार्र 
गनि, पनुरावेदन गनि, पनुरावलोकन गनि वा अन्र् कुनै वकर्समले उजरुी वा 
र्नवेदन गनि कानूनले कुनै अर्धकारी तोकेको रिेनछ भने त्र्स्तो ववषर्मा 
मिान्र्ार्ार्धविा आफैले वा र्नजले तोकेको सरकारी ववकलले त्र्स्तो 
र्नणिर् वा आदेश ववरुद्ध कानूनको अधीनमा रिी सम्बन्न्धत र्नकार्मा 
उजरु गनि, पनुरावेदन गनि, पनुरावलोकन गनि वा अन्र् कुनै र्नवेदन ठदन 
सकनेछ । 

१८२. अदालतमा दताि गराउन ल्र्ाएको र्लित दताि गनुि पनेाः (१) अदालतमा 
दताि गराउन ल्र्ाएको र्लित कानून बमोन्जम रीत पगुेको रिेछ भने 
तरुुन्त दताि गरी भरपाई ठदन ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम दताि गराउन ल्र्ाएको र्लित कानून 
बमोन्जम रीत नपगुेको भए रीत नपगुेको कुरा िोली दरपीि गरी वफताि 
गरी ठदन ुपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम र्लित दरपीि भएकोमा तीन 
ठदनभन्दा बढी िदम्र्ाद वा म्र्ाद बाँकी रिेछ भने बाँकी रिेको िदम्र्ाद 
वा म्र्ादर्भत्र र तीन ठदनभन्दा कम िदम्र्ाद वा म्र्ाद बाँकी रिेछ भने 
दरपीि भएको र्मर्तले सात ठदनर्भत्र रीत परु् र्ाई वा सच्र्ाई दताि गनि 
ल्र्ाएमा सम्बन्न्धत अर्धकृतले त्र्स्तो र्लित दताि गने आदेश ठदन ुपनेछ । 

१८३. पीर्डत वा सािीको पररचर् गोप्र् राख्न सवकनेाः (१) र्स संवितामा 
अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न कुनै िास कसूरबाट पीर्डत 
व्र्न्ि वा सािीको पररचर् साविजर्नक गदाि त्र्स्तो व्र्न्ि वा सािीको 
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सामान्जक प्रर्तष्ठा वा इज्जत उपर प्रर्तकूल प्रभाव पनि सकने वा र्नज 
उपर अर्भर्िु वा अन्र् कुनै पिबाट अननु्चत डर, त्रास वा भर् िनु 
सकने वा र्नजको जीउ, ज्र्ानको सरुिामा प्रर्तकूल असर पनि सकने 
देन्िएमा त्र्स्तो व्र्न्ि वा सािीको नाम, थर, वतन वा र्नजको बाबकुो 
नाम वा र्नजको पररचर् िनु सकन े अन्र् कुनै िरु्लर्ा गोप्र् राख्न 
अनसुन्धान अर्धकारीले सरकारी ववकल माफि त अदालतलाई अनरुोध गनि 
सकनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम अनरुोध भएकोमा अदालतले त्र्स्तो 
पीर्डत व्र्न्ि वा सािीको नाम, थर, वतन, र्नजको बाबकुो नाम वा 
र्नजको पररचर् गोप्र् राख्न ेगरी आदेश ठदन सकनेछ ।  

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम गोप्र् रान्िएको व्र्न्िको नाम, थर, 

वतन वा बाबकुो नाम सम्बन्न्धत मदु्दाको सनुवुाईका बित वा सो 
सम्बन्धी वववरण प्रकाशन गदािका बित अदालतको आदेश बमोन्जम 
काल्पर्नक नाम, थर, वतन वा बाबकुो काल्पर्नक नाम रािी प्रकाशन गनुि 
पनेछ । 

१८४. अनसुन्धान अर्धकारी समि भएको बर्ान, कागज वा र्लितलाई श्रव्र्–

दृश्र्का साधनमा अर्भलेि गनि सवकनेाः (१) र्स संवितामा अन्र्त्र 
जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न देिार्को अवस्थामा अनसुन्धान 
अर्धकारीले कसूरबाट पीर्डत व्र्न्ि, जािेरवाला वा सािीको बर्ान, 

कागज वा कुनै र्लित सरकारी ववकलको रोिवरमा श्रव्र्–दृष्र्का साधन 
माफि त अर्भलेि गनि वा गराउन सकनेछाः– 

(क) कसूरबाट पीर्डत व्र्न्ि, जािेरवाला वा कुनै सािीलाई 
अर्भर्िुले अननु्चत प्रभावमा पारी वा र्नज उपर डर, 

त्रास, धम्की देिाई र्नजलाई अदालतमा उपन्स्थत िनु 
नठदने वा अदालतमा उपन्स्थत भएपर्न अनसुन्धान 
अर्धकारी समि गरेको बर्ान वा कागजभन्दा प्रर्तकूल 
िनुे गरी बर्ान वा बकपत्र गराउन बाध्र् गराउनेछ 
भन्ने ववश्वास गनुि पने मनार्सब कारण भएमा,  
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(ि) शारीररक अशिता वा नाबालक भएको कारणले त्र्स्तो 
व्र्न्ि, जािेरवाला वा सािी प्रिरी कार्ािलर् वा सरकारी 
ववकलको कार्ािलर्मा उपन्स्थत िनु नसकने भएमा,  

(ग)  प्रमाणको रूपमा अदालतमा पेश गररने वस्त ुसो वस्त ु
रिेको िाउँबाट उिाएर अदालतमा ल्र्ाउन नसवकने 
भएमा ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम अर्भलेि गररएको श्रव्र्–दृश्र्का 
साधनलाई अदालतले प्रमाणको रूपमा स्वीकार गनि सकनेछ ।  

१८५. मार्थल्लो तिको कमिचारीले काम कारबािी गनि सकनेाः (१) र्स संविता 
बमोन्जम कुनै सरकारी ववकल, प्रिरी कमिचारी वा अन्र् कुनै अर्धकारीले 
गनुि पने वा गनि सकने कुनै काम वा कतिव्र् मिान्र्ार्ार्धविाले तोके 
बमोन्जमको मार्थल्लो वा समान तिको सरकारी ववकलले वा प्रिरी 
मिार्नरीिकले तोके बमोन्जमको मार्थल्लो वा समान तिको प्रिरी 
कमिचारीले वा सम्बन्न्धत कार्ािलर्को मार्थल्लो वा समान तिको अन्र् 
कुनै अर्धकृतले पर्न गनि सकनछे ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम गररएको काम कारबािी अर्धकार 
प्राप्त अर्धकारीबाट भए गरेको मार्ननेछ ।  

१८६. भरपाई र्लन ुवा ठदन ुपनेाः (१) अदालतमा दताि भएको कुनै र्लित कुनै 
व्र्न्िलाई वफताि ठदँदा वा अदालतबाट कुनै र्लित कुनै व्र्न्िलाई 
बुु ाउँदा त्र्स्तो र्लित वफताि र्लएको वा बुु ाएको व्र्िोराको भरपाई वा 
र्नस्सा र्लई र्मर्सल सामेल राख्न ुपनेछ । 

  (२) अदालतमा कुनै व्र्न्िले पेश गरेको कुनै र्लित अदालतले 
बुु ी र्लँदा सो व्र्न्िलाई त्र्सको भरपाई ठदन ुपनेछ । 

१८७. रोिवरमा बस्न तथा सिीछाप गनि सिर्ोग गनुि पनेाः (१) र्स संविता 
बमोन्जम कुनै काम कारबािीको र्सलर्सलामा रोिवरमा बस्न ु पने 
व्र्न्िले रोिवरमा बसी तथा अदालतबाट तर्ार गररएको र्लितमा 
सिीछाप गनुि पने व्र्न्िले सिीछाप गरी अदालतलाई सिर्ोग गनुि पनेछ । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(162) 
 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम रोिवरमा बस्न वा कुनै र्लितमा 
सिीछाप गनि कुनै व्र्न्िले इन्कार गरेमा त्र्स्तो काम वा र्लित 
गराउने कमिचारीले त्र्स्तो व्र्िोरा उल्लेि गरी सम्बन्न्धत र्लितमा 
रोिवरमा नबसेको वा सिीछाप नगरेको कारण िलुाई कैवफर्त जनाई 
उपन्स्थत भएका अन्र् दईु व्र्न्िको सिीछाप गराई आफूले पर्न त्र्समा 
सिीछाप गरी र्लित तर्ार गनुि पनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम तर्ार गररएको र्लितलाई कानून 
बमोन्जम रीत पगुेको मार्ननेछ । 

  (४) अदालतमा भएको कुनै र्लितमा सिीछाप गनुि पने कुनै 
व्र्न्िले सिीछाप गनि इन्कार गरेमा न्र्ार्ाधीशले सोिी व्र्िोरा उल्लेि 
गरी सम्बन्न्धत र्लितमा कैवफर्त जनाई आफ्नो सिीछाप गरी राख्न ु
पनेछ । 

  (५) र्स दफा बमोन्जम रोिवरमा नबसी वा सिीछाप नगरी 
अदालतको काममा असिर्ोग गने व्र्न्िलाई अदालतले पाँच िजार 
रुपैर्ाँसम्म जररबाना गनि सकनछे । 

  (६) र्स संविता बमोन्जम कुनै व्र्न्िले कुनै र्लितमा सिीछाप 
गदाि त्र्स्तो र्लितमा उल्लेि भएको कुनै व्र्िोरामा आफ्नो सिमर्त 
नभएमा आफ्नो व्र्िोरा छुटै्ट लेिी सिीछाप गनि सकनेछ । 

१८८. कारबािी नगररनेाः (१) र्स संविता बमोन्जम सरकारी ववकलले कुनै 
मदु्दाको सन्दभिमा असल र्नर्तले गरेको र्नणिर्, अर्भर्ोजन, बिस पैरबी एवं 
प्रर्तरिा सम्बन्धमा प्रश्न उिाइने र कुनै अदालतमा मदु्दा चलाइने छैन । 

  (२) अनसूुची–१ र अनसूुची–२ अन्तगितका कसूर सम्बन्धी मदु्दाको 
अनसुन्धानको सम्बन्धमा अनसुन्धान अर्धकारीले असल र्नर्तले गरेको 
काम कारबािी उपर कुनै कारबािी िनु सकने छैन । 

१८९. अनसुन्धान सर्मर्तको व्र्वस्थााः र्स संवितामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा 
लेन्िएको भए तापर्न अपराध संविताको दफा ९९ बमोन्जमको 
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बदर्नर्तपूविक अनसुन्धान वा अर्भर्ोजन गरेको कसूरको सम्बन्धमा 
परेको उजरुीको अनसुन्धान देिार् बमोन्जमको सर्मर्तले गनेछाः– 

(क) मिान्र्ार्ार्धविाले तोकेको कम्तीमा 
राजपत्रावङ्कत प्रथम शे्रणीको सिन्र्ार्ार्धविा – अध्र्ि 

(ि) नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको 
कम्तीमा राजपत्रावङ्कत प्रथम शे्रणीको 
अर्धकृत     – सदस्र् 

(ग) नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल प्रिरीको 
कम्तीमा राजपत्रावङ्कत प्रथम शे्रणीको 
अर्धकृत        – सदस्र्  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको सर्मर्तले अनसुन्धान गदाि त्र्सरी 
बदर्नर्तपूविक अनसुन्धान वा अर्भर्ोजन गरेको देन्िएमा त्र्स सम्बन्धमा 
मदु्दा चलाउन सम्बन्न्धत सरकारी ववकलको कार्ािलर्लाई लेिी 
पिाउनेछ ।  

  (३) र्स संवितामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापर्न 
अपराध संविताको दफा 231, 232, २३३ र 238 बमोन्जमको 
कसूरको अनसुन्धान देिार् बमोन्जमको सर्मर्तले गनेछ:- 

(क) नेपाल मेर्डकल काउन्न्सलले तोकेको 
सम्बन्न्धत ववज्ञ न्चवकत्सक  - संर्ोजक 

(ि) स्वास्थ्र् सम्बन्धी ववषर् िेने नेपाल 
सरकारको मन्त्रालर्ले तोकेको नेपाल 
स्वास्थ्र् सेवाको सम्बन्न्धत िेत्रमा 
ववज्ञता िार्सल गरेको कम्तीमा एघारौँ 
तिको अर्धकृत   -सदस्र् 

(ग) मिान्र्ार्ार्धविाले तोकेको सिन्र्ार्ार्धविा - सदस्र् 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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(घ)  गिृ मन्त्रालर्ले तोकेको नेपाल प्रिरीको  
कम्तीमा राजपत्रावङ्कत प्रथम शे्रणीको 
अर्धकृत   - सदस्र् 

(ङ) उपभोिा िकवितको िेत्रमा वक्रर्ाशील 
व्र्न्िमध्रे्बाट स्वास्थ्र् सम्बन्धी ववषर् 
िेने नेपाल सरकारको मन्त्रालर्ले 
तोकेको एक जना  -सदस्र् 

  (४) उपदफा (३) बमोन्जमको सर्मर्तले अनसुन्धान गदाि 
सम्बन्न्धत व्र्न्िले कसूर गरेको प्रमाण भेवटएमा र्नज ववरुद्ध मदु्दा 
चलाउन सम्बन्न्धत सरकारी वकीलको कार्ािलर्लाई लेिी पिाउनेछ । 

१९०. मदु्दा सकार गनि अनमुर्त ठदन सकनेाः कैद वा जररबानाको सजार् िनुे 
बािेक र्बगो भराउन ु पने वा कुनै वकर्समको चल अचल भराउन ु पने 
अनसूुची–४ अन्तगितको कसूर सम्बन्धी मदु्दामा उजरुवाला मरेमा, र्नजको 
िोस िेगानमा नरिेमा वा र्नज वेपिा भई अदालतबाट तोवकएको म्र्ाद 
ताररि गजु्रमेा उजरुवाला मरेको, र्नजको िोस िेगानमा नरिेको वा र्नज 
वेपिा भएको र्मर्तले बाटोको म्र्ाद बािेक पैँतीस ठदनर्भत्र मदु्दा सकार 
गरी म्र्ाद ताररि थमाउन प्रमाण कागज सवित र्नजको िकदारले 
र्नवेदन ठदएमा अदालतले व्र्िोरा मनार्सब भएको देिेमा मदु्दा सकार 
गरी गनु्ज्रएको म्र्ाद ताररि थार्मठदन अनमुर्त ठदन सकनेछ । 

१९१. पारस्पररक कानूनी सिार्ता आदान प्रदान गनि सवकनेाः र्स संविता 
बमोन्जम कारबािी, सनुवुाई र वकनारा िनुे कसूर सम्बन्धी मदु्दाको कुनै 
अर्भर्िु ववदेशमा रिेकोमा र्नजका नाउँमा समाह्वान वा पक्राउ पूजी 
जारी गनुि पने वा कुनै प्रमाण बझु्न ु पने भएमा वा ववदेशी अदालतमा 
ववचाराधीन मदु्दाको कुनै अर्भर्िु नेपालमा रिेकोमा र्नजको नाउँमा 
समाह्वान वा पक्राउ पूजी तामेल गने वा प्रमाण बझु्न सिर्ोग गनुि पने 
भएमा पारस्पररक कानूनी सिार्ता सम्बन्धी कानून बमोन्जम गनुि पनेछ । 
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१९२. ववद्यतुीर् माध्र्मबाट र्लित आदान प्रदान गनि सवकनेाः र्स संविता 
बमोन्जमका र्लित ववद्यतुीर् कारोबार सम्बन्धी प्रचर्लत कानून बमोन्जम 
ववद्यतुीर् माध्र्मबाट आदान प्रदान गनि सवकनेछ । 

१९३. मदु्रण वा गन्णतीर् त्रवुटले असर नगनेाः र्स संविता अन्तगित मदु्दाको 
तिवककात, अर्भर्ोजन तथा अन्र् काम कारबािी गदाि र्स ऐन 
बमोन्जमको कार्िववर्धका सम्बन्धमा लेिाई, छपाई वा मदु्रणमा भएको 
गन्णतीर् वा अन्र् कुनै सानार्तना त्रवुट वा छुट भएकोमा सोिी कारणले 
मात्र त्र्ससँग सम्बन्न्धत सम्पूणि काम, कारबािी गैरकानूनी भएको मार्नने 
छैन ।  

१९३क. दस्तरु लाग्नेाः (१) र्स संवितामा अन्र्था उल्लेि भएकोमा बािेक 
अदालतमा देिार्का ववषर्मा देिार् बमोन्जम दस्तरु लाग्नेछाः– 

(क) उजरुीपत्र, वफरादपत्र वा प्रर्तउिरपत्र 
ठदँदा  रु २००।– 

(ि) पनुरावेदनपत्र ठदँदा  रु ३००।– 

(ग) िण्ड (क) र (ि) बमोन्जम बािेक 
अन्र् र्नवेदन ठदँदा  रु १०।– 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकै कुरा लेन्िएको भए तापर्न नेपाल 
सरकार वादी भएको मदु्दामा उपदफा  (१) बमोन्जमको दस्तरु लाग्ने 
छैन ।  

१९४. समन्वर् सर्मर्ताः (१) अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ अन्तगितका कसूर 
सम्बन्धी मदु्दाको अनसुन्धान तथा अर्भर्ोजनसँग संलग्न र्नकार्का 
बीचमा आवश्र्कता अनसुार समन्वर् कार्म गरी अनसुन्धान तथा 
अर्भर्ोजन सम्बन्धी कार्िमा प्रभावकाररता ल्र्ाउन देिार् बमोन्जमको 
समन्वर् सर्मर्त रिनेछाः– 

(क) मिान्र्ार्ार्धविा – अध्र्ि 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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(ि) सन्चव, कानून, न्र्ार् तथा संसदीर् 
मार्मला मन्त्रालर् – सदस्र् 

(ग) सन्चव, गिृ मन्त्रालर् – सदस्र् 

(घ) प्रिरी मिार्नरीिक, नेपाल प्रिरी – सदस्र् 

(ङ) मिान्र्ार्ार्धविाले तोकेको 
मिान्र्ार्ार्धविाको कार्ािलर्को 
राजपत्रावङ्कत प्रथम शे्रणी वा सोभन्दा 
मार्थल्लो दजािको सरकारी ववकल         – सदस्र्–सन्चव  

  (२) समन्वर् सर्मर्तको कार्िववर्ध सर्मर्त आफैले र्नधािरण गरे 
बमोन्जम िनुेछ । 

१९५. ववभागीर् कारबािी िनुेाः र्स संविता बमोन्जम गनुि पने कुनै काम 
कारबािी गनि र्स संवितामा अवर्ध तोवकएकोमा त्र्स्तो अवर्धर्भत्र त्र्स्तो 
काम कारबािी नगने राष्ट्रसेवकलाई कानून बमोन्जम ववभागीर् कारबािी 
िनुेछ ।  

१९६. र्नर्म बनाउने अर्धकाराः (१) र्स संविताको कार्ािन्वर्नको लार्ग 
अनसुन्धान, अर्भर्ोजन तथा सरकारी वकीलको काम, कतिव्र् र 
अर्धकारको ववषर्मा मिान्र्ार्ार्धविाको परामशि र्लई नेपाल सरकारले 
र अदालती काम कारबािीको ववषर्मा सवोच्च अदालतले र्नर्म बनाउन 
सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम र्नर्म बनाउँदा न्र्ार् प्रशासन 
सम्बन्धी ववषर्मा न्र्ार् पररष्को परामशि र्लन ुपनेछ । 

१९७. र्नदेन्शका बनाउन सवकनेाः (१) र्स संविता बमोन्जम सम्पादन िनुे काम 
कारबािीलाई सरल, स्पष्ट र सवु्र्वन्स्थत गनि देिार्को ववषर्मा देिार्को 
अर्धकारीले आवश्र्कता अनसुार र्नदेन्शका बनाई लागू गनि सकनेछाः– 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(167) 
 

(क) अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ अन्तगितका कसूर सम्बन्धी 
मदु्दाको अनसुन्धान एवं अर्भर्ोजन सम्बन्धमा 
मिान्र्ार्ार्धविाको रार् र्लई नेपाल सरकारले, 

(ि) अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ अन्तगितका कसूर सम्बन्धी 
मदु्दाको बिस पैरबी प्रर्तरिा, कानूनी रार् सम्बन्धमा 
मिान्र्ार्ार्धविाले, 

(ग) पररच्छेद–६ अन्तगित समाह्वान तामेलीका सम्बन्धमा 
सवोच्च अदालतले, 

(घ) अदालत वा इजलासको व्र्वस्थापनका सम्बन्धमा 
सवोच्च अदालतले, 

(ङ) पररच्छेद–१५ अन्तगितका फैसला कार्ािन्वर्नका 
सम्बन्धमा सवोच्च अदालतले, 

(च) दफा ११६ बमोन्जम मदु्दा वफताि र्लने सम्बन्धमा 
मिान्र्ार्ार्धविाको परामशि र्लई नेपाल सरकारले, 

(छ) दफा १५९ बमोन्जम माफीका सम्बन्धमा 
मिान्र्ार्ार्धविासँग परामशि र्लई नेपाल सरकारले, 

(ज) अन्र् अदालती काम कारबािीका सम्बन्धमा सवोच्च 
अदालतले । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको र्नदेन्शका र्सै संविता अन्तगित 
जारी भएको मार्ननेछ । 

१९८. अनसूुचीमा िेरफेर वा थपघट गनि सकनेाः (१) नेपाल सरकारले 
मिान्र्ार्ार्धविाको परामशिमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
अनसूुची–१, अनसूुची–२, अनसूुची–३ र अनसूुची–४ मा आवश्र्क िेरफेर 
वा थपघट गनि सकनेछ । 

                                                           
  मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(168) 
 

  (२) उपदफा (१) मा उल्लेि भए बािेक अन्र् अनसूुचीमा 
अनसुन्धान तथा अर्भर्ोजन सम्बन्धी ववषर्मा मिान्र्ार्ार्धविाको र 
अदालती कारबािीको ववषर्मा सवोच्च अदालतको परामशिमा कानून, 

न्र्ार् तथा संसदीर् मार्मला मन्त्रालर्ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन 
गरी आवश्र्कता अनसुार थपघट वा िेरफेर गनि सकनेछ।1 

 

  

                                                           
द्रष्टव्र्ाः मलुकुी संविता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा रुपान्तर 

गररएका शदलदिरुाः 
     "संविता" को सट्टा "ऐन" । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(169) 
 

अनसूुची – १ 

(दफा २ को िण्ड (घ) र (ि) सँग सम्बन्न्धत) 

१. अपराध संविताको देिार्का पररच्छेद वा देिार्का पररच्छेदका देिार् दफा 
अन्तगितका कसूराः– 

(क) भाग २ कोाः 

(१) पररच्छेद–१ 

(२) पररच्छेद–२ 

(३) पररच्छेद–४ को दफा ९२, ९३, ९४ र १०२ 

(४) पररच्छेद–५ को दफा १०४, १०५, १०६, ११०, ११४, 

११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५ 
तथा १२६क.  

(५) पररच्छेद–६ 

(६) पररच्छेद–७ 

(७) पररच्छेद–८ को दफा १५१, १५२ 

(८) पररच्छेद–९ 

(९) पररच्छेद–१० 

(१०) पररच्छेद–११ 

(११) पररच्छेद–१२ 

(१२) पररच्छेद–१३ 

(१३) पररच्छेद–१४ को दफा १९२क., १९३ र १९४ 

                                                           

 फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्िववर्ध सम्बन्धी केिी ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा 
संशोर्धत। 

 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(170) 
 

(१४) पररच्छेद–१५ 

(१५) पररच्छेद–१६ 

(१६) पररच्छेद—१७,  

(१७) पररच्छेद–१८ को २१९, २२१, २२२, २२३, २२५ र 
सो दफा तथा उपदफािरुसँग सम्बन्न्धत दफा 
२२७क .अन्तगितको कसूर 

(१८) पररच्छेद–१९ 

(१९) पररच्छेद–२० 

(२०) पररच्छेद–२१ को दफा २४९ दफा २५०, २५१, 

२५२ र २५३ 

(२१) पररच्छेद–२२ र २३ 

(२२) पररच्छेद–२५ को दफा २७६ को उपदफा (३) को 
िण्ड (क),   (ि), (ग) र दफा २७८ 

(२३) पररच्छेद–२६ को दफा २८५ ............ र २८७ 

(२४) पररच्छेद–२७ 

२. प्रकरण १ अन्तगितको कसूरको उद्योग, दरुुत्सािन, षड्यन्त्रको कसूर, 

३ मानव बेचर्बिन तथा ओसार पसार सम्बन्धी कसूर, 

४ िलुाक ऐन, २०१९ अन्तगितको कसूर, 

५ नागररकता सम्बन्धी कसूर, 

                                                                                                                             
  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।५।४ को सूचनाद्वारा संशोर्धत । 

 र्ौन विंसा ववरुद्धका केिी ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा संशोर्धत । 
  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।६।२ को सूचनाद्वारा संशोर्धत . 
  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।५।४ को सूचनाद्वारा संशोर्धत । 

  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।९।१६ को सूचनाद्वारा न्ुवकएको । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(171) 
 

६. प्राचीन स्मारक सम्बन्धी कसूर, 

७. लागू औषध सम्बन्धी कसूर, 

८ आवश्र्क सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अन्तगितको कसूर, 

९. अपाङ्ग संरिण तथा कल्र्ाण ऐन, २०३९ अन्तगितको कसूर, 

१२. र्लितिरुको गोप्र्ता सम्बन्धी ऐन, २०३९ अन्तगितको कसूर, 

१३. रािदानी सम्बन्धी कसूर, 

१४. आवश्र्क वस्त ुसंरिण सम्बन्धी कसूर, 

१५. कारागार ऐन, २०१९ अन्तगितका कसूर, 

१६. चन्दा ऐन, २०२५ अन्तगितको कसूर, 

१७. न्चठ्ठा ऐन, २०२५ अन्तगितको कसूर,  

१८. सवारी साधनले वकची, िक्कर वा धक्का ठदई वा दघुिटना गराईि कसैको 
ज्र्ान मरेको वा अङ्गभङ्ग वा घाइते भएको कसूर र सो सम्बन्धी घा 
िचि, वकररर्ा िचि र िर्तपूर्ति ववषर्, 

१९. गैरसैर्नक िवाई उडान ऐन, २०१५ दफा ९क अन्तगितको कसूर, 

२०. छापािाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १५ अन्तगितको 
कसूर, 

२१. र्स अनसूुचीमा समावेश भएका कसूरको कारणबाट उिेको वकते वा 
जालसाजी सम्बन्धी कसूर, 

२२. प्रचर्लत कानून बमोन्जम र्स अनसूुचीमा समावेश िनुे भनी तोवकएको 
कुनै कसूर, 

२३. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी र्स अनसूुचीमा 
समावेश गरेको कसूर । 

                                                           
  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।९।१६ को सूचनाद्वारा थप । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(172) 
 

  

  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(173) 
 

अनसूुची – २ 

(दफा २ को िण्ड (घ) र (ि) सँग सम्बन्न्धत) 

 

१. अपराध संविताको देिार्को पररच्छेदको देिार् दफा अन्तगितका कसूराः– 

(क)  भाग–२ को पररच्छेद –५ को दफा १०७, १०८, १०९, १११, 

११२ र ११३ 

(ि) भाग–२ को पररच्छेद–८ को दफा १४७, १४८, १४९ र १५० 

२. अनसूुची–१ मा उल्लेि भए बािेक नेपाल सरकार वादी भै चलाइने 
फौजदारी मदु्दा वा नेपाल सरकारको र्नवित िक, वित वा सरोकार रिेको 
फौजदारी प्रकृर्तको कसूर, 

३. कानून बमोन्जम र्स अनसूुचीमा समावेश भएको कसूर, 

४. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी र्स अनसूुची 
अन्तगित कारबािी र वकनारा िनुे भनी तोकेको कसूर, 

५. प्रकरण १, २, ३ र ४ अन्तगितको कसूरको षड्यन्त्र, उद्योग, दरुुत्सािन 
सम्बन्धी कसूर । 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।५।४ को सूचनाद्वारा संशोर्धत थप ।  

  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।५।४ को सूचनाद्वारा संशोर्धत । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(174) 
 

अनसूुची – ३ 

(दफा २ को िण्ड (ि) सँग सम्बन्न्धत) 

 

१. अपराध संविताको भाग–२ को पररच्छेद – ३ अन्तगितको कसूर, 

२. अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ मा उल्लेि भएकोमा बािेक नेपाल सरकार 
सम्बन्न्धत रिेको वा संवैधार्नक र्नकार्, अदालत वा साविजर्नक 
अर्धकारीको िक, वित वा सरोकार र्नवित रिेको फौजदारी कसूर । 

  

  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(175) 
 

अनसूुची – ४ 

(दफा २ को िण्ड (ि) सँग सम्बन्न्धत) 

 

१. अपराध संविताका देिार्का पररच्छेद वा देिार्का पररच्छेदका देिार्का 
दफा अन्तगितका कसूराः– 

(क) भाग–२ कोाः 

(१) दफा १९२, १९३ र १९४ बािेक पररच्छेद–१४ 

(२) ................. 

(३) पररच्छेद–१८ को दफा २२०, २२४ र २२६ (१८ वषि 
र सोभन्दा बढी उमेरकी मविला भएमा) 

(४) पररच्छेद–२१ को .............. दफा २५० र २५२ 
(दलर्न्ि वा नेपाल सरकार बािेक अन्र् संस्था वादी 
भएमा) 

(५) दफा २७६ को उपदफा (३) को िण्ड (क), (ि) र (ग) 
र दफा २७८ बािेक पररच्छेद–२५ 

(६) पररच्छेद–२६ को दफा २८४, २८६ र २८७ (दलर्न्ि 
वादी भएमा) 

(ि) भाग ३ को पररच्छेद–१ र २ 

२. अनसूुची–१, २ वा ३ मा उल्लेि भएदेन्ि बािेकका फौजदारी कसूर, 

३. प्रचर्लत कानून बमोन्जम व्र्न्िवादी भै दार्र िनु ुपने फौजदारी प्रकृर्तका 
कसूर, 

                                                           
  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।५।४ को सूचनाद्वारा संशोर्धत । 

  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।५।४ को सूचनाद्वारा न्ुवकएको ।  

  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।६।२ को सूचनाद्वारा न्ुवकएको ।  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(176) 
 

४. िाडनाता करणीको कसूर, 

५. प्रकरण १, २ र ३ अन्तगितका कसूरको उद्योग, षड्यन्त्र, दरुुत्सािन 
सम्बन्धी कसूर । 

 

 

 

  

  

                                                           
  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।५।४ को सूचनाद्वारा संशोर्धत । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(177) 
 

अनसूुची – ५ 

(दफा ४ को उपदफा (१) र (७) सँग सम्बन्न्धत) 

जािेरी दरिास्तको ढाँचा 
 

श्री ............................... मा पेश गरेको प्रिरी कार्ािलर्ले भने 

(प्रिरी कार्ािलर्को नाम र िेगाना) दताि नं.– 

 दताि र्मर्ताः– 

१. जािेरी दरिास्त वा सूचना ठदने व्र्न्िको नाम, थर र िेगाना (टोल 
सवित) फोन नम्बराः– 

२. कुन कानून वा मदु्दाबारे दरिास्त वा सूचना गरेको िोाः– 

३.     कसूर गने व्र्न्िको नाम, थर र िेगाना (टोल सवित)– 

४. कसूर गने व्र्न्िको बाब/ुआमाको नामाः– 

५. कसूर गने व्र्न्िको िरु्लर्ा र पररचर् िलु्ने अन्र् वववरणाः– 

६. कसूर सम्बन्धी वववरणाः– 

(क) कसूर भएको वा भइरिेको वा िनु लागेको स्थान, िाउँ, र्मर्त र 
समर्, 

(ि) कसूरसँग सम्बन्न्धत घटनाको वववरण, 

(ग) कसूरको प्रकृर्त र कसूरसँग सम्बन्न्धत अन्र् वववरण, 

(घ) कसूरसँग सम्बन्न्धत सवदु प्रमाण,  

(ङ)  कसूरसँग सम्बन्न्धत अन्र् वववरण । 

७. र्ो दरिास्तको व्र्िोरा ठिक साँचो छ, ुटु्टा व्र्िोरा लेिेको ििरे कानून 
बमोन्जम सिुँला  बुु ाउँला । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(178) 
 

     प्रिरीद्वारा अनसुन्धान िुँदा वा अदालतमा मदु्दा चल्दाको बित उपन्स्थत 
िनु ुपने जनाउ पाए सो बमोन्जम उपन्स्थत िनुेछु । 

 

 जािेरी वा सूचना ठदने व्र्न्िकोाः 

 सिीाः–              

 र्मर्ताः 
  

  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(179) 
 

अनसूुची – ६ 

(दफा ४ को उपदफा (३) सँग सम्बन्न्धत) 

जािेरी दरिास्त वा सूचनाको भरपाई 

 

 

ववषर् ............................................... सम्बन्धी कसूर बारे । 

 

................................... को र्मर्त ......................को दरिास्त वा सूचना प्राप्त 
भई र्स प्रिरी कार्ािलर्को दताि वकताबमा र्मर्त ............................... मा 
दताि भर्ो । 

 

 

कार्ािलर्को छापाः– दरिास्त/सूचना दताि गने प्रिरी कमिचारीाः– 

  सिीाः– 

दताि नं.:– नामाः– 

  पदाः– 

  कार्ािलर्ाः– 

  र्मर्ताः– 

 

  

  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(180) 
 

अनसूुची – ७ 

(दफा ४ को उपदफा (५) सँग सम्बन्न्धत) 

कसूर दताि वकताब 

नेपाल सरकार 

गिृ मन्त्रालर् 

..................................प्रिरी कार्ािलर् 

 

द. 
नं 

अपराधको 
वकर्सम 

तोवकएको 
अनसुन्धान 

अर्धकारी 

घटनाको 
र्मर्त 

समर् र 

स्थान 

जािेरी 
दताि 
र्मर्त र 

समर् 

घटनास्थल 

मा प्रिरी 
प्रस्थान 
गरेको र 

पगेुको 
र्मर्त 

तथा समर् 

जािेर 

वाला 
को 
नाम 
थर 

वतन 

घटनाको 
छोटकरी 
वववरण 

िर्तको वववरण वपर्डतको 
नाम 
थर, 

वतन, 

उमेर, 

र्लङ्ग, 

पेशा 

अर्भर्िु 

वा 
शंकास्पद 

दलर्न्िको 
बाबकुो 
नाम 

थर 

अर्भर्िु 

वा 
शंकास्पद 

दलर्न्िको 
नाम, थर 

िरु्लर्ा 

पक्राउ 

परेको 
अर्भर्िुको 
वववरण 

कसूर 

गदािको 
तररका 

कसूर 
गदाि 
प्रर्ोग 

भएका 
साधनिरु 

सािी एवं 

वस्तनु्स्थर्त 

मचुलु्काका 
दलर्न्ििरु 

भौर्तक 
सवदु 

प्रमाण 

अनसुन्धान पश्चातको कारबािी सािी 
परीिण 

भएको 
र्मर्त 

अदालतबाट 

भएको 
फैसला 

पनुरावेदन 

गरे वा 
नगरे 

को 
गरेको 
भए र्मर्त 

पनुरावेदन 

गरे 

नगरेको 
गरेको 
भए 

र्मर्त 

कैवफ 
र्त 

मतृ्र् ुघाइते अन्र् 
िर्त 

अनसुन्धान 
प्रर्तवेदन 
पेश 
गरेको 
र्मर्त 

अनसुन्धान 
अर्धकारीको 
प्रस्ताववत 

रार् 

सरकारी 
ववकलबाट 
लगाइएको 
अर्भर्ोग 
र सोसँग 
सम्बन्न्धत 
कानून 

िद 
म्र्ाद 

   

  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(181) 
 

 तर्ार गनेको नामाः  दस्तिताः दस्तिताः 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(182) 
 

अनसूुची – ८ 

(दफा ९ को उपदफा (४) सँग सम्बन्न्धत) 

अदालतको अनमुर्तबाट जारी गररने पक्राउ पूजीको ढाँचा 
 

श्री ................................................ 

िेगाना (टोल सवित) ........................................... 
 

 तपाइँलाई ............................................ कसूरको अनसुन्धानको 
र्सलर्सलामा पक्राउ गनुि पने भएकोले ............................. अदालतको र्मर्त 
......................... को अनमुर्त बमोन्जम र्ो पक्राउ पूजी जारी गररएको छ । 
र्ो पक्राउ पूजी र्लई आउने प्रिरी कमिचारीको साथ लार्ग तरुुन्तै ...... 
कार्ािलर्मा आउन ुिोला । अन्र्था प्रिरीले पक्राउ गरी ल्र्ाउनेछ ।  

 

 अनसुन्धान अर्धकारीको  

 सिीाः– 

 नामाः– 

 दजािाः– 

 कार्ािलर्ाः– 

 र्मर्ताः– 

 

 

  

  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(183) 
 

अनसूुची – ९ 

(दफा ९ को उपदफा (६) सँग सम्बन्न्धत) 

जरुरी पक्राउ पूजीको ढाँचा 
 

श्री ............................... 

िेगाना (टोल सवित) 

 

   तपाइँलाई ....................... कसूरको अनसुन्धानको र्सलर्सलामा 
तत्काल पक्राउ गनुि परेकोले र्ो पक्राउ पूजी जारी गररएको छ । 

     

 प्रिरी कमिचारी/अनसुन्धान अर्धकारीको,–  

 नाम, थराः–   

 दजािाः– 

 र्मर्ताः– 

 

 

 

  

  

                                                           
  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।५।४ को सूचनाद्वारा संशोर्धत । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(184) 
 

अनसूुची – १० 

(दफा १३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्न्धत) 

विरासतमा राख्न ेथनुवुा पूजीको ढाँचा 
 

श्री ................................................ 

िेगाना ........................................... 
 

 तपाइँलाई .......................... जािेरी/प्रर्तवेदनले ....................... 
कसूरको र्सलर्सलामा .......... विरासतमा रािी अनसुन्धान गनुि पने भएकोले 
आजैका र्मर्तदेन्ि .......... विरासतमा रािी र्ो थनुवुा पूजी ठदइएको छ । 

 

 अनसुन्धान अर्धकारी,– 

 सिीाः– 

 नामाः– 

 दजािाः– 

 कार्ािलर्ाः– 

 र्मर्ताः– 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।५।४ को सूचनाद्वारा न्ुवकएको ।  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(185) 
 

अनसूुची – ११ 

(दफा १६ को उपदफा (४) सँग सम्बन्न्धत) 

घटना देख्न,े जान्ने वा थािा पाउने व्र्न्िले गरेको कागजको ढाँचा 
 

श्री प्रिरी कार्ािलर् (फलाना िाउँ) मा अनसुन्धान अर्धकारी ........................ 
फलाना समि, (फलाना) .................................... िाउँ बस्न,े (फलाना) 
पेशा गने, (फलानाको) छोरा/छोरी ......................................... वषि 
............. को (फलानाले) गरेको कागज 

१. जािेरी दरिास्त वा सूचनाको छोटकरी वववरणाः– 

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

२. घटनासँग सम्बन्न्धत प्रश्निरु 

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

३. कागज गनेले िलुाई लेिाई ठदएका कुरािरुाः– 

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

४. रोिवराः कागज गनेको सिीाः– 

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

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

 

इर्त सम्वत ्.......... साल ....... मविना ........गते रोज ......... शभुम ्।  

  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(186) 
 

अनसूुची – १२ 

(दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्न्धत) 

िानतलासी गने सूचना 
 

श्री ............................................. 
 

 ....................................... को जािेरीले वादी नेपाल सरकार प्रर्तबादी 
........................... समेत भएको .............................. कसूर सम्बन्धी 
मदु्दामा र्नज अर्भर्िु बसेको वा र्नजले प्रर्ोग गरेको वा र्नजले कसूर गदाि 
कसूरसँग सम्बन्न्धत कुनै चीज वा वस्त ु...................................... िाउँमा 
रािेको िनु सकने िुँदा उि घर जग्गा िानतलासी गनि तपाइँलाई र्ो सूचना 
प्रदान गरेको छु । 

 उि कार्िमा सिर्ोग परु् र्ाइठदन ुिनु अनरुोध गदिछु । 

 

 

    अनसुन्धान अर्धकारी 

  र्मर्ताः 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(187) 
 

अनसूुची–१३ 

(दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बन्न्धत) 

बरामदी/िानतलासी मचुलु्काको ढाँचा 
 

श्री ...................... प्रिरी कार्ािलर् .................... बाट ...................... 
गाउँपार्लका/नगरपार्लका वडा नं. ....... (स्थान) मा िडा गररएको 
................... अपराधसँग सम्बन्न्धत चीज वस्त/ुिाउँ/मार्नसको शरीरको 
बरामदी/िानतलासी मचुलु्का । 

१. जािेरी दरिास्त वा अपराधको सूचनाको छोटकरी वववरणाः 

२. िानतलासी गने अर्धकारी वा कमिचारीको अग्रीम तलासी र्लन ुपने भए 
सो र्लएको वववरणाः 

३. बरामदी/िानतलासी गररएको चीज वस्त/ुिाउँ/मार्नस रिेको चार 
वकल्ला सवितको वववरणाः 

४. बरामद भएको अपराधसँग सम्बन्न्धत सामान वा दसीको वववरणाः 

५. देिे बमोन्जम दस्तित गने सािीिरुको नाम, थर, वतन, उमेर दस्तिताः 

 (क)  

 (ि)  

 (ग)  

६. रोिवरमा बस्नेिरुको नाम, थर, वतन, उमेर र दस्तिताः 

(क) अनसुन्धान अर्धकृतले मेरो घर, चीज वस्त,ु शरीर िानतलासी र्लँदा 
आफ्नो तलासी ठदई इज्जतसाथ मेरो तलासी र्लएको र घरको वा 
मेरो कुनै सामान विनार्मना भएको छैन भनी दस्तित गने 
................... न्जल्ला .................. गाउँपार्लका/नगरपार्लका 
वडा नं. ........... स्थान बस्ने ............................   



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(188) 
 

(ि) जािेरवालाको नाम, थर, वतन ......... उमेर ..... दस्तिताः ........ 

(ग) अर्भर्िुको नाम, थर, वतन .............उमेर ....... दस्तिताः ..... 

बरामदी, िानतलासी समेतको काम तामेल गनि िवटएका अनसुन्धान 
अर्धकृताः 

अन्र् कमिचारीिरुाः 

७. र्मर्ताः  

८. समर्ाः 
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अनसूुची – १४ 

(दफा २० को उपदफा (२) सँग सम्बन्न्धत) 

घटनास्थल/लाश जाँच मचुलु्काको ढाँचा 
 

श्री ............................. प्रिरी कार्ािलर् ................. बाट 
....................... (फलाना िाउँ) मा िडा गरेको घटनास्थल, लाश जाँच 
मचुलु्का ।  

१. मतृकको नाम, थर िरु्लर्ााः– 

 वतनाः– 

 उमेराः– 

 र्लङ्गाः– 

२. दरिास्त वा सूचनाको छोटकरी वववरणाः 
 ................................................................................................................

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

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

३. घटनास्थलको चार वकल्ला सवितको वववरणाः– 

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

४. लाशको वववरणाः– 

 लाशको शारीररक अवस्थााः– (व्र्िोरा िलुाउने) 

 लाशको वववरणाः– 

 (कपडा–शरीरमा भएका अन्र् भौर्तक सामग्रीिरु समेत) िात िनु्म्चएको  

 उचाइ सोुो 

 कपालको रङ्ग मठु्ठी 
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कपालको अवस्था नङको अवस्था 

अनिुारको अवस्था िटु्टाको अवस्था 

आिँााः िलु्ला / बन्द अन्र् अवस्था 

  नीलडामिरु 

  (िाउँ, आकार तथा नाप) 

नाम       

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

कान    िोर्स्रएको दागी 

  (िाउँ र आकार तथा नाम) 

मिु        

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

दाँत र न्जब्रो कावटएको घाउिरु 

घाँटीको अवस्था  (िाउँ, आकार) 

घाँटीको डामिरु  अन्र् िाउँिरु 

छाती  (िाउँ, आकार तथा नाप) 

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

पेटको अन्र् भागको अवस्था 

मलद्वार       

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

र्लङ्ग/र्ोनी      

पररचर्ात्मक न्चन्ि (कुनै भए) 

.................. 
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 अन्र् कुनै ववकृर्त । अस्वाभाववक लिण भए (सो समेत उल्लेि गने) 

५. घटनास्थल र लाशको रेिा न्चत्रण । (गनि सवकन्छ भने)– 

 

६. देिे बमोन्जम सिी छाप गने सािीिरुको नाम, थर, उमेर वतन र सिीाः– 

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

७. रोिवरमा बस्नेिरुको नाम, थर, उमेर, वतन र सिीाः– 

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

 दरिास्त वा सूचना ठदने व्र्न्िको नाम, थर, उमेर वतन र सिीाः– 

 अर्भर्िुिरुको नाम, थर, उमेर, वतन र सिीाः– 

 काम तामेल गनेाः– 

 अनसुन्धान अर्धकारीाः– 

 अन्र् प्रिरी कमिचारीिरुाः– 

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

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

 र्मर्ताः– 
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अनसूुची–१५ 

(दफा २० को उपदफा (५) सँग सम्बन्न्धत) 

शव परीिण प्रर्तवेदनको ढाँचा 
AUTOPSY REPORT 

 

1.  Case registration number:     

2.  Police Office sending for autopsy (letter date and reference 
number): 

3.  Name of the deceased: 4.  Address: 
 

5.  Gender: 6.  Age, Date of Birth: 
 

7.  Dead body identified by:     
    

8.  Name of the accompanying Police Personnel:   
  

9.  Date and time of death:  

10.  Date and hour of receipt of inquest papers and dead body: 

11.  Date and hour of starting autopsy: 

12.  Date and hour of concluding autopsy: 

13.  Name of the Experts conducting autopsy: 
 

 (1)……………  (2) …………...  (3) ………..  (4) …..…… 

14.  Name of the Hospital: 

 

RELEVANT   DETAILS (Mention brief history of the case 

regarding circumstances of death and other sources of 

information): 
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EXTERNAL EXAMINATION (General observation of the dead body): 

(1) Height:      (2) Weight:      (3) Physique:           (4) Hairs:    

(5) Clothes and conditions: 

 

(6) Special identifying features (Huliya): 

 

(7)  Post-mortem changes present: 

(a) Rigor mortis: 

  

 (b) Livor mortis: 

  

 (c) Algor mortis/Cooling: 

 

  (d) Different signs of decomposition:  

 

(8)  Natural orifices: 

Eyes: Mouth: Vagina/penis:  

Nose: Ears: Anus:   

Urethra: 

 

(9)  Injuries:  Name, size and site (Ante mortem /post-

mortem /old /fresh) 

 

INTERNAL EXAMINATION 

Head and Neck: 

1) Scalp, skull: 
 

2) Brain and  vessels: 
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3) Orbital, nasal and aural cavities: 

4) Mouth, tongue: 

5) Neck (larynx, thyroid and other neck structures) : 
 

6) Other relevant details: 

 Chest (Thorax) 

1) Ribs and chest wall: 

2) Diaphragm: 

3) Oesophagus: 

4) Trachea and bronchi: 

5) Pleural cavities: 

6) Lungs: 

7) Heart and pericardial sac (any content in pericardial 

sac, condition of three coronary arteries, valves and 

chambers and myocardium must be observed):- 

 Abdomen 

1) Peritoneal and Pelvic  cavity : 

2)  Stomach and content : 

3) Small intestine: 

4) Large intestine: 

5) Liver, gall bladder, pancrease : 

6) Spleen: 

7) Kidney, renal  pelvis : 

8) Genital organs: 

9) Urinary bladder and urethra: 

 Spinal Column: 
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 Specimen Collected For Analysis (Mention preservative 

also) 

Toxicology 

1) Stomach with contents: 

2) Part of liver: 

3) Kidney: 

4) Blood: 

5) Others; if any: 

Histopathology : 

Others (Specify): 

 

Special Examination (Procedures like neck dissection, pelvic 

dissection, flotation test of lungs etc. must be done in 

relevant cases and findings should be documented): 

 Items Handed Over (when and who received?) 

1) Autopsy report:- 

2) Viscera and other Samples :- 

3) Clothes and other articles:- 

 Opinion or Conclusion  

1. Opinion on cause of death:  

…………………………………………………………… 

मतृ्र्कुो कारण (नपेालीमा समेत):  

2. Opinion on time since death:  

3. Opinion on probable type of objects or weapon causing 

injuries: 

 

4. Opinion on live birth or still birth: 
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5. Other Opinion; if any: 

     Signature of Medical Officer / Expert  

1. ………… 

Signature: 

Date: 

Name: 

Special Qualification, 

Training and 

Experience: 

N.M.C. Reg. No.: 

2 . ……..... 

Signature: 

Date: 

Name: 

Special Qualification, 

Training and 

Experience: 

N.M.C. Reg. No.: 

3 . ……....... 

Signature: 

Date: 

Name: 

Special Qualification, 

Training and 

Experience: 

N.M.C. Reg. No.: 

Seal of the Hospital: 

Date : 

 

द्रष्टव्र्ाः 

 शव परीिण कार्ि सम्भव भएसम्म Forensic ववषर्को ववशेषज्ञले र 
त्र्स्तो ववशेषज्ञ नभएमा तार्लम प्राप्त न्चवकत्सकले गनुि पनेछ । 

 शव परीिण गने ववशेषज्ञ वा न्चवकत्सकले नै प्रर्तवेदन तर्ार गनुि पनेछ ।  

 सम्भव भएसम्म कम्प्र्टुर टाइप गरी प्रर्तवेदन तर्ार गनुि पनेछ, सो 
नभएमा स्पष्ट बनु्ुने गरी उल्लेि गनुि पनेछ । साथै परीिण 
प्रर्तवेदनको सक्कल प्रर्त नै संलग्न गनुि पनेछ । 

 र्नधािररत स्थानमा वववरण उल्लेि गनि नपगु भएमा छुटै्ट पानामा समेत 
वववरण उल्लेि गनुि पनेछ । 
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अनसूुची–१६ 

(दफा २२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्न्धत) 

घा जाँच केश फारामको ढाँचा 
 

INJURY EXAMINATION REPORT 

(IT IS USED IN CASE OF EXAMINATION OF DETAINEE 

ALSO) 

1. Case Registration No.:   

2. Name of the Office referred for injury examination (with 

letter ref. No. and Date) :  

3. Name, Age,  Date of birth and Sex of the injured person: 

4. Address: 

5. Name of the accompanying Police Personnel:  

6. Name of the Hospital/Health centre: 

7. Date, time and place of examination: 

8. Identification mark of the examinee : 

9. Consent for examination taken from : 

 Injured person    Family member or others 

10. Brief history about the incident (how and when the injuries 

were produced?): 
 

11. Medical  history of the examinee : 
 

12. General Physique and vitals :  

 Height:  Weight: Pulse:  B.P:       

 Temperature:  Respiratory Rate:  

 Temperature:  Respiratory Rate: 

 Degree of Consciousness:    
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13. Injuries (Name, Size, Site, Color, Surrounding area, Signs of 

treatment, Bleeding Marks,  Sign of Healings, any Imprints 

and content etc.) : 

A. Type of injury 

a. Simple: 

b.  Angabhanga (Grievous) : 

c. Severe: 

d. Other remarks: 

B. Type of weapon/object used: 

(i) Blunt force    (ii) Sharpe force   

(iii) Pointed objects     (iv) Projectile      (v) Heat  

(vi) Chemical     (vii) Others  (Specify)  

C. Condition of the patient at the time of  examination : 

D. Severity (Explain the  severity  in terms  of  existing 

condition and possible  complication) : 

E. Investigation and reports (for example X-ray, USG, 

Blood, Urine etc) : 

F. Treatment provided (briefly) : 

G. Referral (Where and Why?): 

H. Follow up (if  necessary ) : 

I. Re- Examination (Whether case needs information 

about grade of disability ) : 

 

Opinion: (Condition of examinee, severity of the injury, age of 

the injury and possible causative objects should be considered 

to frame opinion) 

 

Name of the Examiner: Signature: 

Qualification:- MC ⁄ NHPC Reg. No. : 
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Office/Hospital/Health Centre: Date: 

Seal of the Hospital/Health Centre: 

 

द्रष्टव्र्ाः 

 घा जाँच कार्ि सम्भव भएसम्म Forensic ववषर्को ववशेषज्ञले र त्र्स्तो 
ववशेषज्ञ नभएमा तार्लम प्राप्त न्चवकत्साकमीले गनुि पनेछ । 

 घा जाँच गने ववशेषज्ञ वा न्चवकत्साकमीले नै प्रर्तवेदन तर्ार गनुि पनेछ ।  

 सम्भव भएसम्म कम्प्र्टुर टाइप गरी प्रर्तवेदन तर्ार गनुि पनेछ, सो 
नभएमा स्पष्ट बनु्ुने गरी उल्लेि गनुि पनेछ । साथै परीिण 
प्रर्तवेदनको सक्कल प्रर्त नै संलग्न गनुि पनेछ ।   

 र्नधािररत स्थानमा वववरण उल्लेि गनि नपगु भएमा छुटै्ट पानामा समेत 
वववरण उल्लेि गनुि पनेछ ।  
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अनसूुची – १७ 

(दफा २४ को उपदफा (३) सँग सम्बन्न्धत) 

मार्नस सनाित गरेको ढाँचा 
 

प्रिरी कार्ािलर् ............................... बाट भएको सनाित मचुलु्का 
 

....................... को छोरा ......................... न्जल्ला .................. 
गाउँपार्लका/नगरपार्लका वाडि नं. ............ बस्ने ...................... ले 
........................ न्जल्ला ............................. गाउँपार्लका/नगरपार्लका 
वाडि नं. ........... मा र्मर्त .................. मा गरेको ....................... कसूर 
घट्दा सो स्थानमा म रिेको । मैले देिेको र कसूर गने व्र्न्िलाई सनाित 
गनि प्रिरी कार्ािलर् ............... बाट अनरुोध भई आएकोले म ................... 
आज र्स कार्ािलर्मा उपन्स्थत भएको छु । सो घटना घट्दा देिार्का 
व्र्न्िलाई मैले देिेकोले र्नजको रूप, रङ्ग न्चनेकोले र्नज सोिी व्र्न्ि िो भनी 
सनाित गदिछु/र्नजलाई नदेिेको वा र्नजको रूप रङ्ग फरक भएकोले र्नज सो 
व्र्न्ि नभएको व्र्िोरा अनरुोध गदिछु । 

 

सनाित गने व्र्न्िको नाम, थर, वतनाः 

सनाित गराइएको स्थानाः 

सनाित गराउने अर्धकारीको नाम, थर, वतन, दजािाः 

सनाित गरेको र्मर्ताः 
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अनसूुची–१८ 

(दफा २५ को उपदफा (१) सँग सम्बन्न्धत) 

अनसुन्धान डार्री 
 

१. अनसुन्धान अर्धकारीको नामाः 
२. अनसुन्धान गनि तोवकएको र्मर्ताः 
३. मदु्दाको नामाः 
४. वादी/प्रर्तबादीको नामाः 
५. अनसुन्धान सम्बन्धी वववरणाः 

(क) कसूरको सूचना पाएको र्मर्त, समर् र सोको संन्िप्त वववरणाः 
(ि) अनसुन्धानको र्सलर्सलामा र्नजले गरेको भ्रमणको वववरणाः 

र्मर्त स्थान र्नजले 
गरेका 
कामिरु 

प्राप्त दसी 
प्रमाण र 
सबदुिरु 

कोिी कसैलाई 
पक्राउ गरेको 
भए सोको 
वववरण 

आफूले सोधपछु 
गरेका मार्नसको 
नाम, िेगाना र 
र्नजले कसूरका 
सम्बन्धमा व्र्ि 
गरेका कुरािरु 

दस्तित कैवफर्त 

 

 

 

 

 

       

        

  

                                                           
  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।५।४ को सूचनाद्वारा संशोर्धत । 
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अनसूुची – १९ 

(दफा ३१ को उपदफा (१) सँग सम्बन्न्धत) 

अनसुन्धान प्रर्तवेदन 

 

 मदु्दा नं. ....................दार्री र्मर्त ...................... सम्म 

१. कसूरको सूचना प्राप्त भएको वा उजरुी परेको र्मर्त र समर् ............ 

२. अनसुन्धान अर्धकारीको नाम र दजाि ......................... 

३. सूचना ठदने व्र्न्िको नाम र िेगाना ............................. 

४. जािेरी दरिास्त वा सूचनाको छोटकरी वववरण ............................ 

५. कसूर घटेको र्मर्त, समर् र िाउँ .............................. 

६. कसूरबाट पीर्डत व्र्न्िको सनाित भएको र्मर्त र समर् ................. 

७. अर्भर्िु पक्राउ भएको र्मर्त, समर् र स्थान ........................... 

८. अर्भर्िुको नाम, थर, उमेर, वतन (टोल समेत) (एकभन्दा बढी 
अर्भर्िु भए क्रमैसँग सबैको नाम लेख्न)े .................................... 

९. अर्भर्िु को बाब ुआमाको नाम र वतन .............................. 

१०. अर्भर्िुले अर्धकार प्राप्त अर्धकारी समि गरेको बर्ानको छोटकरी 
वववरण ......................... 

११. कसूरसँग सम्बन्न्धत मालसामान फेला परेको िाउँ ...................... 

१२. कसूरबाट पीर्डत व्र्न्िको नाम, थर, उमेर तथा िेगाना ................ 

१३. घटनास्थलको स्पष्ट वववरण तथा न्चत्रण ............................ 

१४. कसूर गदाि प्रर्ोग गररएको साधन वा िातिर्तर्ार ...................... 
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१५. घटनाको कारण र कसूरदारको मनसार् ................................... 

१६. अनसुन्धान अर्धकारीको प्रस्ताववत रार् र सजार् माग दाबी ................ 

१७. िर्तपूर्ति भराउने भए को कसलाई कर्त िर्तपूर्ति भराउन ुपने िो सोको 
वववरण .......................... 

१८. कसूरको बारेमा थािा पाउने सािीिरुको नाम, थर, वतन र र्नजिरुले 
अनसुन्धान अर्धकारी समि गरेको कागजको संन्िप्त वववरण .............. 

१९. कसूरसँग सम्बन्न्धत भौर्तक सबदु प्रमाण ............................ 

२०. अन्र् केिी कुरा उल्लेि गनुि पने भए सोको वववरण ...................... 

२१. प्रस्ततु कागजातिरुको र्सलर्सलेवार वववरण ........................... 
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अनसूुची–२० 

(दफा ३२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्न्धत) 

अर्भर्ोगपत्रको ढाँचा 
 

 अदालतले भनेाः .................. 

 दताि नं.: ........................... 

 दताि र्मर्ताः ....................... 

श्री ................... अदालतमा मलुकुी फौजदारी कार्िववर्ध संविता, २०७४ को 
पररच्छेद–३ को दफा ३२ अन्तगित दार्र गरेको । 

अर्भर्ोगपत्र 

............सालको नम्बर 

 

...................... को जािेरीले नेपाल सरकार .............................. वादी 
 

ववरुद्ध 

(१)  .......................................................................................... 
.......................................................................................... 

(२) .......................................................................................... 
.......................................................................................... 
............................................................................... प्रर्तबादी 

 

मदु्दा 
केशको व्र्िोरााः 
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(१) 

(२) 

(३) 

 

अर्भर्िु उपर लगाएको अर्भर्ोगाः 
आरोपसँग सम्बन्न्धत कानूनी व्र्वस्थाको वववरणाः 
अर्भर्िुलाई िनु पने सजार्ाः 
अर्भर्िुले कसूर स्वीकार गरेको भए सो सम्बन्धी वववरण र सो बापत पाउने 
प्रस्ताववत सजार् छुटाः 
 

सबदु प्रमाणाः 
दसी प्रमाण तथा कसूरसँग सम्बन्न्धत चीज वस्ताुः 
गवािाः 
देख्नाेः– 

(१) 

(२) 

(३) 

(४) 

कसूरबाट िर्त पगुेको व्र्न्िलाई िर्तपूर्ति भराई ठदन ुपने भए िर्तपूर्तिको माग 
दाबीाः 
दसीको सामान वा कसूरसँग प्रमाण लाग्ने अरु चीज वस्ताुः 
(१) 

(२) 

(३) 
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प्रस्ततु कागजपत्रिरुाः 
(१) 

(२) 

(३) 

र्ो अर्भर्ोगपत्रबाट कारबािी शरुु गनि अदालतसँग सादर अनरुोध गररन्छ । 

 

कार्ािलर्को छापाः सरकारी ववकलकोाः 
 दस्तिताः 
 नामाः 
 दजािाः 
 कार्ािलर्ाः 
 र्मर्ताः 
द्रष्टव्र्ाः 
(१) अर्भर्ोगपत्र तर्ार गदाि र्स संविताको पररच्छेद–३ को दफा ३२ 

बमोन्जम िलुाउन ुपने कुरािरु समेत िलुाई लेख्न ुपछि । 

(२) सबै अर्भर्िुको नाम, थर, वतन ववरुद्ध िण्डमा र्सलर्सला नम्बर 
र्मलाई लेख्न ुपछि । 

(३) उपलदलध सबदु प्रमाण कागज मार्थको ढाँचामा र्मलाई लेख्न ुपछि ।  
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अनसूुची – २१ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्न्धत) 

उजरुीको ढाँचा 
         

 अदालतले भने ........... 

 दताि नं. .............. 

 दताि र्मर्त ............. 
 

..............................मा मलुकुी फौजदारी कार्िववर्ध संविता, २०७४ को पररच्छेद 

............... को दफा ......... अन्तगित दार्र गरेको 

उजरुीपत्र 

..................................सालको फौ.र्म. नं. ................................बस्ने वषि 

........... को ......................................................... उजरुवाला । 

ववरुद्ध 

...................................... बस्ने वषि.........को ........................... प्रर्तवादी 

मदु्दा ............ 
  

   उपर्ुिि प्रर्तवादीले गरेको कसूरको व्र्िोरा र्नम्न र्लन्ित छ । र्नज उपर 
मदु्दाको कारबािी गनि सादर अनरुोध गछुि । 

१. कसूरको वववरण .................................................... 

२. प्रर्तवादी उपर लगाएको अर्भर्ोग ...................................... 

३. सम्बन्न्धत कानून .................................................... 
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४. प्रर्तवादीलाई िनु ुपने सजार् .................................................... 

५. कसूरबाट िनु गएको िर्त र प्रर्तवादीबाट भराउन ु पने रकम 
................ 

६. अर्भर्िुले कसूर स्वीकार गरेको भए सो सम्बन्धी वववरण र सो बापत 
पाउने सजार् छुट ....... 

७. अन्र् आवश्र्क कुरािरु .................................................... 
प्रमाण 

सािी 
(१) .................................................... 
(२) .................................................... 
 .......................................... (सािीिरुको पूरा नाम, उमेर र िेगाना) 

र्लित 

१. .................................................... 
२. .................................................... 
दसी 
१. .................................................... 
२. .................................................... 
       उजरुवाला 
 ................ जन्म भै ......... बस्ने  

 छोरा/छोरी/पत्नी ............ वषिको 
 .................................... 

र्मर्त ....................... 
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अनसूुची – २२ 

(दफा ५७ को उपदफा (७) सँग सम्बन्न्धत) 

पक्राउ पूजी/समाह्वान बमोन्जम उपन्स्थत िनु आउने सूचना 
 

श्री ........................................... अदालतबाट जारी भएको सूचना 
 

श्री .......................................को जािेरी/प्रर्तवेदनले वादी नेपाल सरकार 
प्रर्तबादी तपाइँ/तपाइँ समेत भएको ............................. मदु्दामा तपाइँ/तपाइँ 
समेत भई ................................ को ................................ भएको भनी 
अर्भर्ोगपत्र पेश भएको िुँदा तपाइँको नाउँको पक्राउ पूजी/ समाह्वान र्सैसाथ 
पिाइएको छ । पक्राउ पूजी/ समाह्वान बमोन्जम उपन्स्थत िनु सून्चत गररएको 
छ । 

 

अदालतको छाप सम्बन्न्धत अर्धकारीको  

 सिीछापाः 
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अनसूुची – २३ 

(दफा ५८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्न्धत 

अदालतवाट अर्भर्िुको नाममा जारी िनुे पक्राउ पूजीको ढाँचा 
 

श्री .................................................. अदालतबाट जारी भएको सूचना 
 

श्री .................................................................. को जािेरी/प्रर्तवेदनले 
वादी नेपाल सरकार प्रर्तबादी तपाइँ / तपाइँ समेत भएको ......................... 
मदु्दामा तपाइँ/तपाइँ समेत भई ................ को ................................ 
भएको भनी अर्भर्ोगपत्र पेश भएको िुँदा तपाईका नाउँमा र्ो पक्राउ पूजी जारी 
गररएको छ । पक्राउ पूजी बमोन्जम उपन्स्थत िनु सून्चत गररएको छ ।  

 

अदालतको छाप सम्बन्न्धत अर्धकारीको 

 सिीछापाः 
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अनसूुची – २४ 

(दफा ५८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्न्धत) 

अदालतबाट सािी तथा अन्र् व्र्न्िको नाममा जारी िनुे पक्राउ पूजीको ढाँचा 
 

अर्भर्िु/सािी/अन्र् व्र्न्िका नाउँमा ................ अदालतबाट जारी भएको 
पक्राउ पूजी 

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

 

(अर्धकृत वा कार्ािलर्को नाम) 

 

.............................................................................. कसूरको अर्भर्ोगमा 

.............................................................................. उपर 

(पक्राउ गनुि पने व्र्न्िको नाम र िेगाना) 

 र्ो अदालतमा मदु्दाको कारबािी चलेकोले र्नजलाई पक्राउ गरी 
बाटाका म्र्ाद बािेक सात ठदनर्भत्र र्ो अदालतमा उपन्स्थत गराउन ुिोला । सो 
अवर्धर्भत्र उपन्स्थत गराउन नसकेमा आिौँ ठदनका ठदन र्ो पक्राउ पूजी र र्सै 
साथ पिाइएको सूचना तामेल गरी त्र्सको जानकारी र्स अदालतलाई गराई 
पक्राउ गनुि पने व्र्न्िको िोज तलास गरी जिाँ फेला परे पर्न पक्राउ गरी र्स 
अदालतमा दान्िल गराउन ुिोला । 
 

 सम्बन्न्धत अर्धकारीको,–  

र्मर्ताः  सिीछापाः 
अदालतको छापाः  
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अनसूुची–२५ 

(दफा ५८ को उपदफा (७) सँग सम्बन्न्धत) 

अदालतबाट जारी भएको पैँतीस ठदने पक्राउ पूजी 
 

श्री ..................................... को जािेरीले वादी नेपाल सरकार प्रर्तबादी 
तपाइँ ......................... समेत भएको .................. मदु्दामा तपाइँलाई 
र्गरफ्तार गनि पक्राउ पूजी जारी भएकोमा उि पूजी बमोन्जम तपाइँ पक्राउ भै 
नआएको िनुाले र्ो पैँतीस ठदने पक्राउ पूजी समेत टाँर्सएको छ । बाटाको 
म्र्ाद बािेक पैँतीस ठदनर्भत्र आफै वा पक्राउ पूजी बमोन्जम पक्राउमा परी र्स 
अदालतमा िान्जर िनु आउन ु भएमा तपाइँको व्र्िोरा समेत बुु ी कानून 
बमोन्जम कारबािी िनुेछ । नआई म्र्ाद गजुारी फरार रिे कानून बमोन्जम 
िनुेछ । पर्छ तपाइँले उजरु गनि पाउन ुिनुे छैन । 

 

 

र्मर्ताः सम्बन्न्धत अर्धकारीको,–  

अदालतको छापाः                        सिीछापाः 
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अनसूुची – २६ 

(दफा ५९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्न्धत) 

अर्भर्िुको नाममा जारी भएको समाव्िानको ढाँचा 
 

................................ बाट जारी भएको ................... बस्ने ..................... 
नामको समाह्वान । 

 

तपाइँ उपर ..................................... कसूरको अर्भर्ोगमा र्ो अदालतमा 
अर्भर्ोगपत्र परेकोले सम्वत ्.............. साल ........ मविना ....... गते ......... 
का ठदन सो ववषर्मा सनुवाई िनुे िुँदा र्स अदालतमा उपन्स्थत िनु ुिोला । सो 
ठदन उपन्स्थत िनु ु भएन भन े तपाइँलाई पक्राउ गनि पूजी जारी गरी कानून 
बमोन्जम कारबािी गररनेछ । तपाइँ उपरको उजरुी र्सै साथ संलग्न छ । 

 

 सम्बन्न्धत अर्धकारीको 

 सिीछापाः 
 

१. ........................................ (संलग्न र्लितको नक्कल) 

२. ........................................  

३. .......................................... 

४. .......................................... 
 

अदालतको छाप 

र्मर्ताः .......................... 
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अनसूुची – २७ 

(दफा ५९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्न्धत) 

दलर्न्िवादी फौजदारी मदु्दामा जारी िनुे समाव्िानको ढाँचा 
 

................................ बाट जारी भएको ................... बस्ने ..................... 
नामको समाह्वान । 

तपाइँ उपर ..................................... कसूरमा उजरु परेको िनुाले र्ो 
समाह्वान जारी गररएको छ । र्ो समाह्वान जारी भएको र्मर्तले पन्र ठदनर्भत्र 
र्स अदालतमा उपन्स्थत िनु ु िोला । सो अवर्धर्भत्र उपन्स्थत नभएमा कानून 
बमोन्जम भै जाने व्र्िोरा सून्चत गररन्छ । 

 

 सम्बन्न्धत अर्धकारीको 

 सिीछापाः 
 

१. ........................................ (नक्कल पिाइएका र्लितिरु) 

२. ........................................  

३. .......................................... 

४. .......................................... 
 

 

अदालतको छाप 

र्मर्ताः .......................... 
 

                                                           
  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।५।४ को सूचनाद्वारा संशोर्धत । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(216) 
 

अनसूुची–२८ 

(दफा ६० सँग सम्बन्न्धत) 

सािीका नाममा जारी भएको समाव्िानको ढाँचा 
 

.............................. बाट जारी भएको ..................... बस्ने ...................... 
नामको समाह्वान । 

 

.................................... वादी .................................. प्रर्तबादी भएको 

................................ मदु्दामा तपाइँसँग केिी कुरा बझु्न ुपने भएको िनुाले 
सम्वत ् .............. साल .......... मविना .....गते ........... का ठदन र्बिान 
....... बजे र्स अदालतमा उपन्स्थत िनु आउन ुिोला । उपन्स्थत िनु नआए 
कानून बमोन्जम िनुेछ । 

 

 सम्बन्न्धत अर्धकारीको 

 सिीछापाः 
 

अदालतको छाप 

र्मर्ताः .......................... 
 

 

 

 

 

 

 

  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(217) 
 

अनसूुची–२९ 

(दफा ७४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्न्धत) 

धरौट ठदने व्र्न्िलाई गराइने कागजको ढाँचा 
 

.................................. को जािेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रर्तबादी 

.................................. भएको सम्वत ्.................................. को मदु्दा 

.................................. मा .................................. अदालतको र्मर्त 

.................................. को आदेशले .................................. धरौट 
माग भएकोले सो धरौट बापत नगद .................................. रूपैर्ाँ वा 
देिार् बमोन्जमको सम्पन्ि धरौट राख्न ेअनमुर्तको लार्ग र्नवेदन गरेको छु । 
अदालतले तोकेको समर्मा सदैव उपन्स्थत िनुेछु र नभएमा मैले र्तनुि व्र्िोनुि 
पने रकमसम्म सो धरौट जफत िनु मेरो मञ्जुरी छ । 

  

धरौट ठदनेको नाम, थर वतनाः 

बाब ुबाजेको नाम, थर वतनाः  

सम्पन्िको वववरणाः 
..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(218) 
 

अनसूुची–३० 

(दफा ७४ को उपदफा (३) सँग सम्बन्न्धत) 

सम्पन्ि जमानत ठदने व्र्न्िलाई गराइने कागजको ढाँचा 
 

.................................. को जािेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रर्तबादी 

.................................. भएको सम्वत ्.................................. को मदु्दा 

.................................. मा .................................. अदालतको र्मर्त 

.................................. को आदेशले .................................. जमानत 
ठदन ुपने भएकोले सो जमानत बापत नगद ................................ रुपैर्ाँ वा 
देिार् बमोन्जमको सम्पन्ि जमानत ठदनको लार्ग म .................................. 
मञ्जुर भएकोले सो जमानत ठदन आएको छु । अदालतले तोकेको समर्मा सदैव 
उपन्स्थत िनुेछु र नभएमा मलाई िनुे सजार् वा मैले र्तनुि व्र्िोनुि पने कुनै 
रकम सो जमानत वा मेरो अन्र् कुनै सम्पन्िबाट असलु उपर िनु मेरो मञ्जुरी 
छ ।  

 

  

जमानत ठदनेको नाम, थर, वतनाः 

बाब ुबाजेको नाम, थर, वतनाः 

सम्पन्िको वववरणाः 
........................................ 

 

 

 

 

 

 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(219) 
 

अनसूुची–३१ 

(दफा ७४ को उपदफा (४) सँग सम्बन्न्धत) 

अर्भर्िु/प्रर्तबादी बािेक अन्र् व्र्न्िले ठदने जमानत ठदएकोमा र्नजलाई 
गराइने कागजको ढाँचा 

 

.................................. को जािेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रर्तबादी 

.................................. भएको सम्वत ्.................................. को मदु्दा 

.................................. मा .................................. अदालतको र्मर्त 

.................................. को आदेशले .................................. र्नजबाट 

.................................. जमानत माग भएको र र्नजको िकमा सो जमानत 
बापत नगद .................................. रुपैर्ाँ वा देिार् बमोन्जमको सम्पन्ि 
जमानत ठदनको लार्ग म .................................. मञ्जुर भएकोले सो जमानत 
ठदन आएको छु । अदालतले तोकेको समर्मा र्नज अर्भर्िु/प्रर्तबादीलाई 
उपन्स्थत गराउनेछु र गराउन नसकेमा र्नजलाई िनुे सजार् वा र्नजले र्तनुि पने 
कुनै रकम सो जमानत वा अन्र् कुनै सम्पन्िबाट असलु उपर िनु मेरो मञ्जुरी 
छ ।  

  

जमानत ठदनेको नाम, थर, वतनाः 

बाब ुबाजेको नाम, थर, वतनाः 

सम्पन्िको वववरणाः     

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

      दस्तिताः 

      र्मर्ताः 
           

  

  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(220) 
 

अनसूुची – ३२ 

(दफा ८० सँग सम्बन्न्धत) 

थनुवुा पूजीको ढाँचा 
 

थनुवुा पूजी 
 

श्री ................................................ 

िेगाना ........................................... 
 

 तपाइँलाई ................................................... जािेरीले वादी 
नेपाल सरकार प्रर्तबादी तपाइँ समेत भएको ...................... कसूरको 
र्सलर्सलामा तपाइँलाई ......... विरासतमा रािी मदु्दाको कारबािी गनुि पने 
भएकोले आजैका र्मर्तदेन्ि ........ विरासतमा राख्न र्ो थनुवुा पूजी ठदइएको 
छ । 

 

  सम्बन्न्धत अर्धकारीको,– 

 सिीाः– 

 नामाः– 

 दजािाः– 

 कार्ािलर्ाः– 

 र्मर्ताः– 

 

                                                           
  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।५।४ को सूचनाद्वारा न्ुवकएको ।  

  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।५।४ को सूचनाद्वारा संशोर्धत । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(221) 
 

अनसूुची – ३३ 

(दफा ८२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्न्धत) 

ताररि वकताबको ढाँचा 
 

....................................... बाट िडा गररएको ताररि वकताब 

सम्वत ्................................................................. 
 

मविना, 
गते, बार 

र्स.नं. मदु्दा उजरुवाला, 
पनुरावेदक वा 
र्नवेदकको नाम 

अर्भर्िु 
वा 

प्रत्र्थीको 
नाम 

कुन 
कामको 
लार्ग 
ताररि 

तोवकएको 

कैवफर्त 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 सिीछापाः 
 

  

  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(222) 
 

अनसूुची–३४ 

(दफा ८२ को उपदफा (२) सँग सम्बन्न्धत) 

ताररि भरपाईिको ढाँचा 
 

..................... अदालत/कार्ािलर्मा िडा गररएको ताररि 

भरपाई 

 

बादी                                                   प्रर्तबादी 
 

मदु्दा 
 

र्मर्त..................................... मा 
 

 र्मर्त ................ मा मदु्दा पेशी सूचीमा चढाइने भएकोले/................. 

काम गने भएकोले र्मर्त .................. का ठदन ........ बजे  र्स 
अदालत/कार्ािलर्मा उपन्स्थत िनुेछु भनी सिी गने ......................... 
 

बादी ..........................                प्रर्तबादी ........................... 
  

  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(223) 
 

अनसूुची – ३५ 

(दफा ८३ को उपदफा (१) सँग सम्बन्न्धत) 

ताररि पचािको ढाँचा 
 

.............................. बाट जारी भएको ................................ नाउँको 

ताररि पचाि 
 

.......................... मदु्दा ............... साल ............. नम्बर   ..................... 
ववरुद्ध ........................... को र्नर्मि ................................ को ताररि 
तोवकएकोले सो ठदन .................. बजे .............................. मा उपन्स्थत 
िनु ुिोला । 

 

 ताररि तोकने कमिचारीको सिीछाप 

 

......................................... को र्नर्मि ................................ को ताररि 
तोवकएकोले सो ठदन ............................... बजे ....................... उपन्स्थत 
िनु ुिोला । 

 

 ताररि तोकने कमिचारीको सिीछापाः 
 

 

 

 

 

 

  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(224) 
 

अनसूुची – ३६ 

(दफा ८९ को उपदफा (५) सँग सम्बन्न्धत) 

वारेसनामाको ढाँचा 
 

................... बस्ने......................... सँगको ........................... मदु्दामा 

मेरो तफि बाट .................................... .......................... 
 

.....................................................काम गनिलाई  ................ बस्ने  

....................................... लाई वाररस र्नर्िु गरेको छु । र्नजमा वाररस िनु 
कुनै अर्ोग्र्ता छैन । मैले कानून बमोन्जम लागेको दण्ड, जररबाना, दशौँद 
ववसौँद, दस्तरु र्तनि बाँकी रिेको छैन । मार्थ लेन्िएको व्र्िोरा साँचो छ ुटु्टा 
ििरेमा र्ो वारेसनामा बदर गररठदनमा मेरो मञ्जुरी छ ।  

र्मर्त .........................    

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

दा.         बा.        (सिी) 

औिाको छाप .......................... (पूरा नाम) 

 ...................... (पूरा िेगाना) 

                                           ..................... (नगाररकता नं.)    

 

 मार्थ उल्लेि भए बमोन्जम ...............बस्ने .............. को वाररस 
भै काम गनि मेरो मञ्जुरी छ । सो कामिरु म इमान्दारीपूविक गनेछु । म 
वाररस िनु कुनै प्रकारले अर्ोग्र् छैन । 

र्मर्त .........................    

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



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(225) 
 

दा.         बा.      (सिी) 

औलाको छाप .........................(पूरा नाम) 

 ......................... (पूरा िेगाना) 

 ....................... (नगाररकता नं.) 

र्ो वारेसनामा िाम्रो रोिबरमा लेन्ि सिीछाप भएको साँचो िो । 

सािीिरु  

दा.       बा . (१) ........ बस्ने........ वषि ....को .... लेिक सािी 

औिाको छाप        

  (२) ......... बस्ने......... वषि ....को .... लेिक सािी 
  

  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(226) 
 

अनसूुची – ३७ 

(दफा १०६ को उपदफा (२) सँग सम्बन्न्धत) 

सािीले र्लने शपथको ढाँचा 
 

 म ईश्वरको नाममा शपथ र्लन्छु/......................................... वक 
सत्र्र्नष्ठा सवित प्रर्तज्ञा गदिछु । 

 .................................. ववरुद्ध ............................... को 
...................................... मदु्दामा मैले देिे, जाने र सनुेको व्र्िोरा सबै 
साँचो बर्ान गनेछु, कुनै कुरा लकुाउने वा ढाट्ने छैन र अदालत तथा मदु्दाका 
पििरुको तफि बाट सोर्धएको सबै प्रश्निरुको देिे, जाने र सनुे सम्मको सिी 
उिर ठदनेछु । ुटु्टा ििरे कानून बमोन्जम सजार् िोस ्। 

 

 

शपथ र्लनेको सिीछापाः                    शपथ गराउनेको सिीछापाः 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(227) 
 

अनसूुची – ३८ 

(दफा १०६ को उपदफा (३) सँग सम्बन्न्धत) 

सािी बकपत्रको ढाँचा 
 

मदु्दा .......................................... 

साल.................................................................नम्बर 

........................................................ववरुद्ध ............................ 

सािी ..................................................................... को बकपत्र 

 

प्रश्न र र्तनको जवाफिरु 

 

प्रश्नाः– तपाइँको र तपाइँको बाब ुआमाको नाम के िो ?   जवाफ – ............. 

 िो/तपाइँको उमेर कर्त ? पेशा के िो ? घर ..............................  

 किाँ छ ?    ............................. 

 

बकपत्र गने व्र्न्िको सिीछाप बकपत्र गराउने कमिचारी/न्र्ार्ाधीशको 

    सिीछापाः 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

द्रष्टव्र्ाः मदु्दाका पििरुले जनु क्रमले सोधपछु, न्जरि वा पनुाः सोधपछु गरेको िो 
सो क्रमले प्रश्निरु र र्तनको जवाफ लेख्न ुपछि र साथै अदालतले शरुुमा, 
बीचमा वा अन्त्र्मा सािीसँग कुनै प्रश्न सोधेको भए सो प्रश्न र त्र्सको 
जवाफ पर्न क्रम र्मलाई लेख्न ुपछि । 

 

                                                           
  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।५।४ को सूचनाद्वारा संशोर्धत । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(228) 
 

अनसूुची – ३९ 

(दफा १०७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्न्धत) 

बन्दसवालको ढाँचा 
 

.......................................... बाट पिाइएको बन्दसवाल 

मदु्दा ................................................................ 
............................. सालको ....................... र्मर्त ........................... 

 

........................................................................ वादी 
ववरुद्ध 

..................................................... प्रर्तवादी 

सािीको ..................................... को बकपत्र 

 

प्रश्नाः–  तपाइँको र तपाइँको बाब ुआमाको नाम के िो ? जवाफ – ................ 

 तपाइँको उमेर कर्त िो ? पेशा के िो ? घर .................. 
 किाँ छ ?      .................................. 

 

पििरुको सिीछाप बकपत्र गने व्र्न्िको सिीछाप बकपत्र गराउने 
  कमिचारी/न्र्ार्ाधीशको 
  सिीछापाः 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

द्रष्टव्र्ाः मदु्दाका पििरुले जनु क्रमले सोधपछु, न्जरि वा पनुाः सोधपछु गरेको िो 
सो क्रमले प्रश्निरु र र्तनको जवाफ लेख्न ुपछि र साथै अदालतले शरुुमा, 
बीचमा वा अन्त्र्मा सािीसँग कुनै प्रश्न सोधेको भए सो प्रश्न र त्र्सको 
जवाफ पर्न क्रम र्मलाई लेख्न ुपछि । 

                                                           
  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।५।४ को सूचनाद्वारा संशोर्धत । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(229) 
 

अनसूुची–४० 

(दफा १०९ को उपदफा (६) सँग सम्बन्न्धत) 

श्रव्र्–दृश्र् संवाद (र्भर्डर्ो कन्फरेन्स) माफि त सािी बुु ेको अर्भलेिको 
मचुलु्काको ढाँचा 

 

वादी ....................................... प्रर्तबादी ....................................... 

भएको ......................... मदु्दामा वादी/प्रर्तबादीको सािी अदालतमा उपन्स्थत 
िनु नसकी अदालतको ........................ आदेशले ........................ बस्ने 
सािी ........................ लाई िामी तपर्सलका व्र्न्िका रोिवरमा श्रव्र्–दृश्र् 
संवाद (र्भर्डर्ो कन्फरेन्स) माफि त बनु्ुएको िीक साँचो िो ।  

 

रोिवराः  

स्थानीर् तिका सदस्र् वा प्रर्तर्नर्धको नाम, थर र िस्तािराः  

स्थानीर् व्र्न्िको नाम, थर र िस्तािराः 

सािीको नाम, थर र िस्तािराः 

अदालतवाट िवटई आएका कमिचारीको नाम, थर र िस्तािराः 

प्राववर्धक कमिचारीको नाम, थर र िस्तािराः 

वादी, प्रर्तबादी वा र्नजको वारेश नाम, थर र िस्तािराः  

वादी, प्रर्तबादीको कानून व्र्वसार्ी भए नाम, थर र िस्तािराः 

स्थानाः  

र्मर्ताः 
 

                                                           
  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।५।४ को सूचनाद्वारा संशोर्धत । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(230) 
 

अनसूुची–४१ 

(दफा ११५ को उपदफा (२) सँग सम्बन्न्धत) 

नेपाल बाविर रिेको सािी बझु्नको लार्ग प्रर्ोग िनुे बन्दसवालको ढाँचा 
 

..........................................बाट वादी 

.............................. प्रर्तबादी ....................... भएको 
................................. मदु्दामा ......................... मलुकुमा रिेका 

.................................... नाममा पिाइएको बन्दसवाल 

मदु्दा ................................................................ 

....................... सालको ........................ र्मर्त ........................... 

........................................................................ वादी 
 

ववरुद्ध 

..................................................... प्रर्तवादी 

सािीको ..................................... को बकपत्र 

 

प्रश्नाः– तपाइँको र तपाइँको बाब ुआमाको नाम के िो ? जवाफ – ........ 

 तपाइँको उमेर कर्त छ ? पेशा के िो ? घर ............... 

 किाँ छ ?    .................................. 

 

  

                                                           
  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।५।४ को सूचनाद्वारा संशोर्धत । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(231) 
 

बन्दसवाल भएको मलुकुको नामाः 
बकपत्र गने व्र्न्िको सिीछाप बकपत्र गराउने अर्धकारी सिीछाप 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

द्रष्टव्र्ाः मदु्दाका पििरुले जनु क्रमले सोधपछु, न्जरि वा पनुाः सोधपछु गरेको िो 
सो क्रमले प्रश्निरु र र्तनको जवाफ लेख्न ुपछि र साथै अदालतले शरुुमा, 
बीचमा वा अन्त्र्मा सािीसँग कुनै प्रश्न सोधेको भए सो प्रश्न र त्र्सको 
जवाफ पर्न क्रम र्मलाई लेख्न ुपछि । 

  

  

                                                           
  नेपाल राजपत्रमा प्रकान्शत र्मर्त २०७५।५।४ को सूचनाद्वारा संशोर्धत । 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(232) 
 

अनसूुची–४२ 

(दफा १२२ को उपदफा (८) सँग सम्बन्न्धत) 

प्रर्तउिरपत्रको ढाँचा 
 

 अदालतले भने 

 दताि नं. ......... 

 दताि र्मर्ताः .................. 
 

............... मा दान्िल गरेको 

प्रर्तउिरपत्रको ढाँचा 
 

 ........................................... साल को फौ.र्म.नं. ...................... 
बस्ने वषि ......... को ....................................... अर्भर्िु । 

ववरुद्ध 

...................... बस्ने वषि .................. को ........... उजरुवाला 

मदु्दा .......................... 
 

 उपर्ुिि उजरुवालाले मलाई लगाएको अर्भर्ोगका सम्बन्धमा मेरो 
व्र्िोरा र्नम्नर्लन्ित छ । 

१...................................... 

२...................................... 

३...................................... 
 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(233) 
 

प्रमाण 

सािी 

१...................................... सािीिरुको पूरा नाम, उमेर र िेगाना 

२...................................... 

३...................................... 
 

 

र्लित 

१......................................  

२...................................... 

......................................जन्म भै ........................................... 

बस्ने .............................. को छोरा/छोरी/पत्नी .......................... 

वषिको ...................................... 

र्मर्त ......................................      अर्भर्िुको सिीछाप 

  

  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(234) 
 

अनसूुची–४३ 

(दफा १३१ को उपदफा (३) सँग सम्बन्न्धत) 

फैसलाको ढाँचा 
 

...................................................... अदालत 

....................................................................को इजलास 

 

फैसला 
 

..............................मदु्दा ................. साल .................नम्बर 

 

ववरुद्ध 

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

१. .............. ........... ................................... .................. 
........................ .................... ................ ............  

        (उजरुीको मतुर् व्र्िोरा) 

२. .............. ........... ................................... .................. 
........................ .................... ................ ............  

           (अर्भर्िुको बर्ान वा प्रर्तउिरपत्रको मतुर् व्र्िोरा) 

३. .............. ........... ................................... .................. 
........................ .................... ................ .........   

                                         (अदालतले र्नणिर् ठदन ुपने कुरािरु) 

४. .............. ........... ................................... .................. 
........................ .................... ................ ............  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(235) 
 

                    (कारण सवितको अदालतको र्नणिर्) 

५. .............. ........... ................................... .................. 
........................ .................... ................ ............  

 

६. ...... (कानून बमोन्जम प्र्ारोल वा प्रोवेशनमा छोड्न र्मल्ने नर्मल्ने कुरा) 

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

 

(अन्र् आवश्र्क कुरािरु) 

र्मर्त .............................    
 ............................... 

 न्र्ार्ाधीशको सिीछाप 

  

  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(236) 
 

अनसूुची–४४ 

(दफा १३२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्न्धत) 

फैसलाको सूचनाको ढाँचा 

...................................... बाट 

 

 

................................................ लाई ठदइएको फैसलाको सूचना 

(पिको पूरा नाम र िेगाना) 

 

........................ मदु्दा .......................... साल............... नम्बर ववरुद्ध 

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

उपर्ुिि मदु्दामा ........................ र्मर्तमा र्स .......... ............. बाट 
................. ............. ............. .............. ............... ....... ..... 

              (र्नणिर्को मतुर् व्र्िोरा) 

..................... ................................................ फैसला भएकोले तपाइँलाई सून्चत 
गररएको छ । 

 

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

(अदालतको छाप)              (सूचना पिाउन ेअर्धकारीको सिीछाप) 

र्मर्ताः ........................... 
 

 

 

 

 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(237) 
 

अनसूुची – ४५ 

(दफा १३६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्न्धत) 

पनुरावेदनपत्रको ढाँचा 
 

 अदालतले भने 

 दताि नं. ......... 

 दताि र्मर्ताः .................. 

....................................... मा ठदएको 

पनुरावेदनपत्र 

 पविलो 

.......................................सालको ............................... पनुरावेदन नं. 

 दोश्रो 

.................................... बस्ने .................................... पनुरावेदक 

उजरुवाला / अर्भर्िु 

ववरुद्ध 

....................... बस्ने ...................... प्रत्र्थी/उजरुवाला/अर्भर्िु  

मदु्दा ...................................... 

...........................................ले ................................... उपरोि मदु्दामा 
म/िामीिरुलाई ............................... सजार् गरी र्बगो वा िर्तपूर्ति भराउने 
गरी फैसला गरेकोले फैसला बमोन्जम भएको सजार् भोगी/सो बापत 
धरौट/जमानत ठदई न्चि नबुु ेको कुरामा पनुरावेदन ठदन आएको 
छु/छौँ/मेरो/िाम्रो व्र्िोरा र्नम्नर्लन्ित छाः– 

  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(238) 
 

१...................................... 

२...................................... 

३...................................... 

४...................................... 

र्मर्त .............................     पनुरावेदकको सिीछाप 

 नामाः 

 िेगानााः 
  

  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(239) 
 

अनसूुची – ४६ 

(दफा १४० को उपदफा (६) सँग सम्बन्न्धत) 

प्रर्तबादको ढाँचा 

 अदालतले भने 

 दताि नं. ......... 

 दताि र्मर्ताः .................. 

....................................... मा ठदएको 

प्रर्तबाद 

 पविलो 

.......................................सालको ................. पनुरावेदन नं. 
   

 दोश्रो 

........................................... बस्ने ......................................... प्रत्र्थी  

उजरुवाला/अर्भर्िु 

ववरुद्ध 

.................................... बस्ने ............................................................         
उजरुवाला/अर्भर्िु ........................................................... पनुरावेदक  

मदु्दा ........................................... 

उपरोि मदु्दामा ...................अदालतबाट प्रर्तबाद पेश गनि सूचना पाएकोले 
र्ो प्रर्तबाद पेश गरेको छु/छौँ । मेरो/िाम्रो व्र्िोरा र्नम्नर्लन्ित छाः– 

१...................................... 

२...................................... 

३...................................... 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(240) 
 

४...................................... 
 ................... 

र्मर्त ...................................... प्रत्र्थीको  

 नामाः 

 िेगानााः 

 सिीछाप 

  

  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(241) 
 

अनसूुची–४७ 

(दफा १५० सँग सम्बन्न्धत) 

पनुरावेदन फैसलाको ढाँचा 
 

...................................................... अदालत 

....................................................................को इजलास 

 

पनुरावेदन फैसला 
 

................................ मदु्दा ...................... साल ............ नम्बर 

........................................................ ववरुद्ध ....................... 
        (पनुरावेदकको परुा नाम र िेगाना)   (प्रत्र्थीको नाम र िेगाना) 

१   ......................................................................... 
  (पनुरावेदकको मतुर् व्र्िोरा) 

२.   ......................................................................... 
        (प्रत्र्थीको मतुर् व्र्िोरा) 

३.   ......................................................................... 
           (जनु फैसला उपर पनुरावेदन गररएको िो सो फैसलाको मतुर् व्र्िोरा) 

४.  ........................................................................... 
                                  (अदालतले र्नणिर् ठदन ुपने कुरािरु) 

५.  ............................................................................ 
                                    (कारण सवित अदालतको र्नणिर्) 

  

र्मर्त .......................... ............................ 
 न्र्ार्ाधीशको सिीछाप 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(242) 
 

अनसूुची – ४८ 

(दफा १५० सँग सम्बन्न्धत) 

साधक फैसलाको ढाँचा 
 

................................................ अदालत 

.............................................................को इजलास 

 

साधक फैसला 
 

.................................................. मदु्दा ...................... साल ................ 
नम्बर .............................. ववरुद्ध ............................... 
१.     ........................................................................ 
     (उजरुीको मतुर् व्र्िोरा) 

२. ........................................................................ 
              (अर्भर्िुको बर्ान / प्रर्तउिरपत्रको मतुर् व्र्िोरा) 

३. ...................................................................... 
                                 (अदालतले र्नणिर् ठदन ुपने कुरािरु) 

४. ....................................................................  

                        (साधक जािेर गने अदालतको फैसला) 

५. ........................................................................ 

                            (कारण सवित अदालतको र्नणिर्) 

  

र्मर्त ............................. ............................... 
 न्र्ार्ाधीशको सिीछाप 

 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(243) 
 

अनसूुची–४९ 

(दफा १५१ को उपदफा (४) सँग सम्बन्न्धत) 

फैसला बमोन्जम पक्राउ गने आदेशको ढाँचा 
 

...................................................... बाट जारी भएको 
 

आदेश 

 

......................................................................... प्रिरी कार्ािलर् 

........................................................... बस्ने .................... लाई 

.......................................................... मा र्स अदालतको फैसला बमोन्जम 

.................................... भएकोमा र्नज फरार रिेको िुँदा र्नजलाई र्थाशकर् 
चाँडो पक्राउ गरी ............................................ कारागारको कार्ािलर्मा 
बुु ाई ठदन आदेश ठदइएको छ ।  

  

र्मर्त .............................      
 ............................... 

 न्र्ार्ाधीशको सिीछाप 

अदालतको छाप 

 

 

 

 

 

  



               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(244) 
 

अनसूुची – ५० 

(दफा १७१ सँग सम्बन्न्धत) 

र्लित पन्ञ्जकाको ढाँचा 
 

................................................ ववरुद्ध  ............................ 

मदु्दा ...................... साल ................... को र्म.नं. ........................... 
 

र्लितिरुको 
क्रम सङ्खतर्ा 

र्लितिरुको 
छोटकरी 
वववरण 

र्लित 
दान्िल गने 
पिको नाम 

र्लित 
दान्िल 

भएको र्मर्त 

कमिचारीको 
सिीछाप 

 

 

 

 

 

 

    

       

तर्ार गनेको सिीछाप                      प्रमान्णत गनेको सिीछाप 

 

  

           र्मर्त 2079।07।30 गते अद्यावर्धक गरेको । 


