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फौजदारी कसूर (सजाय निर्ाारण तथा कायाान्वयि) सम्बन्र्ी नियमावली,
२०७५
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशि नमनत
२०७५।०५।०१
संशोर्ि
१.

फौजदारी कसूर (सजाय निर्ाारण तथा कायाान्वयि)
(पहिलो सं शोर्ि) नियमावली, २०७६

२०७६।०७।२५

फौजदारी कसूर (सजाय निर्ाारण तथा कायाान्वयि) ऐि,२०७४ को दफा ५० ले ददएको
अनर्कार प्रयोग गरी सवोच्च अदालतले दे िायका नियमिरु बिाएको छ ।
पररच्छे द –१
प्रारम्म्िक
१

संम्िप्त िाम र प्रारम्िः (१) यी नियमिरुको िाम "फौजदारी कसूर (सजाय निर्ाारण तथा
कायाान्वयि) नियमावली,२०७५" रिे को छ ।
(२) यो नियमावली सं वत् २०७५ साल िदौ १ गते दे म्ि प्रारम्ि िुिेछ ।

२

पररिाषाः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथा िलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क)

“अदालत” िन्नाले सम्बम्न्र्त अदालत सम्झिु पछा।

(ि)

"ऐि" िन्नाले फौजदारी कसूर (सजाय निर्ाारण तथा कायाान्वयि) ऐि, २०७४
सम्झिु पछा ।

(ग)

ु ी अपरार् (सं हिता) ऐि, २०७४ को दफा ४०
"सजाय" िन्नाले मुलक
बमोम्जमको सजाय सम्झिु पछा ।
पररच्छे द –२
ु ाई
सजाय निर्ाारणको पेशी व्यवस्थापि र सुिव

३

ु ाईः (१) कुिै व्यम्ि कुिै कसूरमा अदालतबाट
सजाय निर्ाारणको पेशी व्यवस्थापि र सुिव
ु ाई गिुप
कसूरदार ठिर िई ऐिको दफा ९ बमोम्जम सजाय निर्ाारणको लानग छु ट्टै सुिव
ा िे
िएमा अदालतले सो प्रयोजिको लानग तीस ददिमा िबढ्िे गरी पेशी ताररि तोक्िु पिेछ।
तर तत्काल प्रचनलत कािूिबमोम्जमको कायाहवनर् अपिाई सुरु तिको अदालतबाट



पहिलो सं शोर्िद्वारा सं शोनर्त ।

1

www.lawcommission.gov.np
ु ाई
फैसला िईसकेको वा कुिै अदालतमा सजाय निर्ाारणको लानग एक पटक छु ट्टै सुिव
िईसकेको कसूरको कसूरदारलाई सोिी कसूरमा मानथल्लो तिको अदालतबाट सजाय
ु ाई गिुप
निर्ाारण गिे प्रयोजिका लानग छु ट्टै सुिव
ा िे छै ि।
(२) उपनियम (१) बमोम्जम तोहकएको पेशीका ददिमा मुद्दाको कुिै पि अदालतमा
अिुपम्स्थत रिे पनि सजाय निर्ाारण सम्बन्र्ी कारबािी गिा बार्ा पिे छै ि ।
(३) उपनियम (१) बमोम्जम तोहकएको पेशीका ददि कसूर ठिर गिे न्यायार्ीश
हवदामा बसेको वा काजमा िहटएको वा अन्य हवशेष कारणले अदालतमा उपम्स्थत ििएमा
ु ाईको लानग
निज अदालतमा िाम्जर िुि आउिे नमनत अन्जाम गरी सजाय निर्ाारणको सुिव
अको पेशीको ताररि तोक्िु पिेछ।
ु ाईको पेशीको ताररि तोक्दा सम्िव िएसम्म
(४) सजाय निर्ाारण सम्बन्र्ी सुिव
सम्बम्न्र्त पि र निजको कािूि व्यवसायी समेतसँग परामशा गरी अदालतको पेशी
व्यवस्थापि र सम्बम्न्र्त न्यायार्ीशको कायाबोझ समेतलाई हवचार गरी तोक्िु पिेछ ।
ु ाईका लानग पेश िएका मुद्दाले पेशीमा प्राथनमकता
(५) सजाय निर्ाारणको सुिव
पाउिेछ।
ु ाईका लानग पेशी तोहकएका मुद्दािरुलाई अदालतको
(६) सजाय निर्ाारणको सुिव
साप्ताहिक पेशी सूचीमा प्रकाशि गिा अनिवाया िुिे छै ि ।
(७) सजाय निर्ाारणको लानग तोहकएको पेशी मुद्दाका पि वा निजको कािूि
व्यवसायीले सामान्यतया स्थगि गिा पाउिे छै ि।
(८) कुिै मुद्दामा एकिन्दा बढी प्रनतवादी कसूरदार ठिर िई सजाय निर्ाारण गिुा
ु ाई गरी सजाय निर्ाारण गिुा पिेछ।
परे मा त्यस्ता सबै कसूरदारको िकमा एकै पटक सुिव
(९) सजाय निर्ाारण सम्बन्र्ी आफ्िो कुिै म्जहकर रिे मा वादी वा कसूरदार वा
ु ाई िुि ु पूव ा त्यस्तो म्जहकर नलम्ित रुपमा
निजको कािूि व्यवसायीले सजाय निर्ाारणको सुिव
अदालतमा पेश गिा सक्िेछ ।
(१०) मुद्दाको सजाय निर्ाारणको निणाय अिुसूची -१ बमोम्जमको छु ट्टै राय हकताबमा
लेख्न ु पिेछ ।
ु ाई गरी सजाय निर्ाारण गिुप
(११) ऐि बमोम्जम छु ट्टै सुिव
ा िे मुद्दाको लगत सजाय
निर्ाारण िएपनछ मात्र कट्टा गिुा पिेछ ।
ु ाई गरे कोमा
(१२) कुिै मुद्दामा कसूर ठिर गरी छु ट्टै सजाय निर्ाारण सम्बन्र्ी सुिव
फैसलाको पूणा पाठ तयार गदाा कसूर ठिर र सजाय निर्ाारणको निणाय िम्बर उल्ले ि गरी
फैसलाको ठिर िण्डमा कसूर ठिरको निणाय बेिोरा र कसूरदारलाई निर्ाारण िएको
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सजायको निणाय बेिोरा ले िी क्रमशः कसूर ठिर िएको, सजाय निर्ाारण िएको र फैसला
प्रमाणीकरण िएको नमनत जिाई न्यायार्ीशले दस्तित गिुा पिेछ ।
४

सजायपूवक
ा ो प्रनतवेदि पेश गिेः (१) ऐिको दफा १२ बमोम्जम अदालतमा पेश गररिे
ु ी -२ बमोम्जमको ढाँचामा पेश गिुा पिेछ ।
सजायपूवक
ा ो प्रनतवेदि अिुसच
(२) उपनियम (१) बमोम्जम पेश गररिे सजायपूवक
ा ो प्रनतवेदिमा ऐिमा उल्ले ि
िएका कुरािरुका अनतररि दे िायका हवषय समेत उल्लेि गिुा पिेछः(क) कसूरदारको शैम्िक, आनथाक, शारीररक र मािनसक अवस्था, पेशा,
व्यवसाय जस्ता व्यम्िगत िमता र िै नसयत,
(ि) कसूरदारको

पाररवाररक

म्स्थनत

र

दाहयत्व,

सामाम्जक

सम्बन्र्,

पररवारका सदस्यिरुको म्शिा र चेतिाको स्तर, सांस्कृनतक मूल्य,
मान्यता, परम्परा जस्ता सामाम्जक र सांस्कृनतक पृष्ठिूनम।
(३) उपनियम (१) बमोम्जम अदालतमा प्राप्त िएको सजायपूवक
ा ो प्रनतवेदिका
सम्बन्र्मा सम्बम्न्र्त सरकारी वहकल, कसूरदार, कसूरदार बालबानलका िए निजको सं रिक
ु ाई िुिपु ूव ा नलम्ित रुपमा
वा कािूि व्यवसायीको कुिै राय िएमा सजाय निर्ाारणको सुिव
अदालतमा पेश गिुा पिेछ।
(४) ऐिको दफा १२ बमोम्जम अदालतबाट मुद्दामा सजायपूवक
ा ो प्रनतवेदि पेश गिा
आदे श िएकोमा सो अिुसार प्रनतवेदि पेश िगरे मा वा पेश िएको प्रनतवेदिका सम्बन्र्मा
सम्बम्न्र्त सरकारी वहकल, कसूरदार वा निजको कािूि व्यवसायीबाट अदालतमा राय पेश
िगरे मा पनि तोहकएको पेशीको ददिमा अदालतले सजाय निर्ाारण सम्बन्र्ी निणाय गिुा
पिेछ।
पररच्छे द –३
सजाय निलम्बि र िनतपूनता
५

कैद सजाय निलम्बिः (१) ऐिको दफा २४ बमोम्जम अदालतले कसूरदारलाई िएको कैद
सजाय निलम्बि गदाा त्यस्तो बेिोरा फैसलामा उल्ले ि गिुा पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोम्जम कैद सजाय निलम्बिको आदे श गदाा निलम्बिको
अवनर्िर कसूरदारले ऐिको दफा २४ को उपदफा (४) मा उल्लेि िएका शतािरु पालिा
गरे िगरे को अिुगमि गिे अनर्कारी समेत तोक्िु पिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोम्जम अिुगमि गिे अनर्कारी तोक्दा अदालतले तिनसलदार
वा अन्य निकाय वा अनर्कारीलाई तोक्ि सक्िेछ ।
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(४) उपनियम (३) बमोम्जम अिुगमि गिा तोहकएको अनर्कारीले कसूरदारको
अिुगमि गदाा दे िाय बमोम्जम गिा सक्िेछःः(क)

अिुगमि गिे अनर्कारी आफैँले अिुगमि गिा वा स्थािीय ति वा अन्य
कुिै निकायलाई अिुगमि गरी नियनमत रुपमा अदालतमा प्रनतवेदि पेश
गिा आदे श ददिे,

(ि)

कसूरदार स्वयं लःाई आवनर्क रुपमा अदालतमा प्रनतवेदि पेश गिा
लगाउिे।

(५) उपनियम (४) बमोम्जम अिुगमि गिे म्जम्मेवारी तोहकएको अनर्कारीले
अिुगमि गदाा त्यस्तो कसूरदारले तोहकएका शतािरु पालिा गरे को िदे म्िएमा कैद सजाय
निलम्बि गिे आदे श बदर गिा अदालत समि प्रनतवेदि पेश गिुा पिेछ।
(६) यस नियम बमोम्जम कसूरदारलाई िएको कैद सजाय निलम्बि गिे आदे श
िएमा वा कैद सजाय निलम्बि गिे आदे श बदर िएमा त्यस्तो बेिोरा दण्ड जररबािाको
लगत हकताबमा समेत जिाउिु पिेछ ।
६

िनतपूनता िराउिे प्रहक्रयाः (१) ऐिको दफा ४४ बमोम्जम पीनडत र कसूरदारले िनतपूनता
ु निवेदि ददिु पिेछ ।
नलिे ददिे सिमनत गरे मा सोिी बेिोरा िुलाई अदालतमा सं यि
(२) उपनियम (१) बमोम्जम पेश िएको निवेदि बेिोरा मिानसब दे म्िए अदालतले
निवेदि बमोम्जम िनतपूनता िराईददिे आदे श गरी िनतपूनता नलिे ददिे पिको कागज गराई
नमनसल सं लग्ि गिुा पिेछ ।

७

जायजातको गदााको कायाहवनर्ः फैसला अिुसार कसूरदारले पीनडतलाई नतिुप
ा िे िनतपूनताको
रकम तोहकएको अवनर्नित्र िबुझाई कसूरदारको सम्पम्ि जायजात गरी पीनडतलाई ऐिको
ु ी फौजदारी कायाहवनर् (सं हिता) ऐि,
दफा ४५ को उपदफा (१) बमोम्जम िराउँदा मुलक
ु ी फौजदारी कायाहवनर् नियमावली, २०७५ को नियम
२०७४ को पररच्छे द –१५ र मुलक
८३ र ८४ बमोम्जमको कायाहवनर् अबलम्बि गिुा पिेछ ।
पररच्छे द –५
हवहवर्

८

अन्य कायाहवनर् आफैँ व्यवम्स्थत गिा सक्िेः ऐि र यस नियमावलीमा ले म्िएदे म्ि बािे कका
अन्य अदालती कायाहवनर्का हवषय ऐि र यस नियमावलीको प्रनतकूल ििुिे गरी अदालत
आफैँले व्यवम्स्थत गिा सक्िेछ ।
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अिुसूची -१
(नियम ३ को उपनियम (१०) सँग सम्बम्न्र्त)
सजाय निर्ाारणको राय हकताबको ढाँचा
...............अदालत
सजाय निर्ाारणको राय हकताब

निणाय

मुद्दा

िम्बर

िम्बर
र दताा
नमनत

मुद्दा

पि
हवपि

कसूर ठिर
निणा

को िाम य
नमनत

निणा

इजलास

य

िं

सजाय निर्ाारण
कािूि
र व्यवसायी

िम्ब न्यायार्ीश
र

5

को िाम

कैहफ

निणा

इजलास

निणा

य

िम्बर र

य

नमनत

न्यायार्ीश

बेिो

को िाम

रा

यत
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अिुसूची -२
(नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बम्न्र्त)
सजायपूवक
ा ो प्रनतवेदिको ढाँचा
...............अदालतमा पेश गरे को सजायपूवक
ा ो प्रनतवेदि
वादीः..........................

प्रनतवादीः................

मुद्दाः

मुद्दा िम्बरः

कसूरदारको िाम थरः
अदालतबाट कसूरदार ठिर िएको नमनतः
कसूरदार ठिर गिे न्यायार्ीशको िामः
प्रनतवेदि पेश गरे को नमनतः
१.

पृष्ठिूनमः

२.

कसूरदार उपरको अनियोग दाबीः

३.

कसूरदारलाई ठिर िएको कसूरः

४.

कसूरदारको व्यम्िगत हववरणः
(क)

िाम थरः

(ि)

उमेरः

(ग)

शैम्िक अवस्थाः

(घ)

शारीररक अवस्थाः

(ङ)

मािनसक अवस्थाः

(च)

पेशा व्यवसायः

(छ)

अन्य हववरणः

५.

कसूरदारको आनथाक अवस्थाः

६.

कसूरदारको सामाम्जक पृष्ठिूनमः
(क)

पररवार सङ्खयाः

(ि)

पररवारका सदस्यिरुको म्शिा र चेतिाको स्तरः

(ग)

पाररवाररक दाहयत्वः

(घ)

सामाम्जक सम्बन्र्ः
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७.

कसूरदारको सांस्कृनतक पृष्ठिूनमः

८.

कसूर गदााको पररम्स्थनतः

९.

कसूर गिुअ
ा म्घको कसूरदारको चालचलिः

१०. अन्य आवश्यक कुराः
११. प्रनतवेदकको रायः

प्रनतवेदकको,दस्तितः
िाम थरः
नमनतः
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