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फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) डियमावली, २०७७
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित डमडत
२०७७/०२/१९
फौजदारी कसूर (सजाय डिर्ाारण तथा कायाान्वयि) ऐि, २०७४ को दफा ५० ले ददएको
अडर्कार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले दे हायका डियमहरु बिाएको छ ।
१.

संशिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यी डियमहरुको िाम ×फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष)
डियमावली, २०७७" रहेको छ।
(२) यो डियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।

२.

पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा िलागेमा यस डियमावलीमा,(क)

×ऐि" भन्नाले फौजदारी कसूर (सजाय डिर्ाारण तथा कायाान्वयि)
ऐि, २०७४ सम्झिु पछा।

(ख)

×कोष" भन्नाले ऐिको दफा ४८ बमोशजमको पीडित राहत कोष
सम्झिु पछा ।

(ग)

×शजल्ला अदालत" भन्नाले सम्बशन्र्त शजल्ला अदालत सम्झिु
पछा ।

(घ)

×सञ्चालक सडमडत" भन्नाले डियम ५ बमोशजमको कोष सञ्चालक
सडमडत सम्झिु पछा ।

३.

पीडित राहत कोष खिा गररएकोोः कसूरबाट पीडितलाई राहत उपलब्र् गराउि ऐिको
दफा ४८ बमोशजम पीडित राहत कोष खिा गररएको छ।

४.

कोषको खाता र त्यसको सञ्चालि : (१) कोषमा प्राप्त हुि आएको ऐिको दफा ४८ को
उपदफा (२) र (३) बमोशजमको रकम सञ्चालक सडमडतले तोकेको बैङ्क तथा ववत्तीय
सं स्था सम्बन्र्ी प्रचडलत कािूि बमोशजम स्थावपत ‘क‘ वगाको कुिै वाशणज्य बैङ्कमा खाता
खोली जम्मा गररिेछ ।
(२) कोषको खाताको सञ्चालि सञ्चालक सडमडतको सदस्य-सशचव र सवोच्च
ु दस्तखतबाट हुिछ
अदालतको ले खा प्रमुखको सं यक्त
े ।

५.

सञ्चालक सडमडतको गठि : (१) कोषको सञ्चालि तथा व्यवस्थापि गिे काम समेतको
लाडग एक कोष सञ्चालक सडमडत रहिेछ ।
(२) सञ्चालक सडमडतको गठि दे हाय बमोशजम हुिेछ:-
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(क) मुख्य रशजष्ट्रारले तोकेको सवोच्च अदालतको रशजष्ट्रार -अध्यि
(ख) सहसशचव, कािूि, न्याय तथा सं सदीय माडमला मन्त्रालय

-सदस्य

(ग) सहसशचव, गृह मन्त्रालय

-सदस्य

(घ) सहसशचव, मवहला, बालबाडलका तथा ज्येष्ठ िागररक
मन्त्रालय
(ङ) महाडिदे िक, फैसला कायाान्वयि डिदे ििालय, सवोच्च
अदालत

-सदस्य

-सदस्य-सशचव

(३) सञ्चालक सडमडतको सशचवालय सवोच्च अदालतमा रहिेछ ।
६.

सञ्चालक सडमडतको काम, कताव्य र अडर्कारोः सञ्चालक सडमडतको काम, कताव्य र
अडर्कार दे हाय बमोशजम हुिेछोः(क)

पीडितलाई

कोषबाट

अन्तररम

िडतपूडता,

राहत

वा

िडतपूडता

उपलब्र् गराउिे,
(ख)

पीडितलाई कोषबाट प्रदाि गररिे अन्तररम िडतपूडता, राहत वा
िडतपूडता उपलब्र् गराउि शजल्ला अदालतको िाममा रकम
डिकासा गिे,

(ग)

कोषबाट अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता उपलब्र् गराइएको
मुद्दामा अदालतबाट फैसला हुुँदा कसूरदार ठहर भएको व्यशक्तले
प्रचडलत कािूि बमोशजम कोषमा जम्मा गिुा पिे त्यस्तो िडतपूडता
वा राहत बापतको रकम जम्मा गरे वा िगरे को अिुगमि गिे वा
गराउिे तथा जम्मा िभएकोमा जम्मा गराउिे व्यवस्था डमलाउिे,

(घ)

उजुरी झुट्टा ठहरे को वा वारदात स्थावपत िभएको अवस्थामा
कोषबाट अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता रकम पाएको
व्यशक्तले प्रचडलत कािूि बमोशजम वफताा गिुा पिे रकम वफताा गरे
वा िगरे को अिुगमि गिे वा गराउिे तथा रकम जम्मा िभएकोमा
जम्मा गराउिे व्यवस्था डमलाउिे,

(ङ)

खण्ि (ग) वा (घ) बमोशजम रकम असूल उपर गरी कोषमा
जम्मा गिुा पिे दे शखएमा सम्बशन्र्त डिकायलाई त्यस्तो रकम
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प्रचडलत कािूि बमोशजम असुल उपर गररददिे व्यवस्थाको लाडग
समन्वय तथा सहयोग गिे,
(च)

कसूरदारले

िडतपूडता

डतिुा

पिे

ठहर

भएको

रकम

शजल्ला

अदालतको तहडसल िाखाले असूल उपर गरे िगरे को, असूल
उपर गरे को रकम मध्ये कोषमा दाशखला भएको रकम, कोषमा
बुझाउि बाुँकी रहे को रकम तथा असूल उपरको क्रममा रहे को
रकमको वववरण अद्यावडर्क गरे वा िगरे को सम्बन्र्मा शजल्ला
अदालतको अिुगमि तथा डिरीिण गिे,
(छ)

यस डियमावलीको अर्ीिमा रही कसूर पीडितलाई राहत उपलब्र्
गराउिे रकमको हद डिर्ाारण गिे,

(ज)

कोषबाट अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता उपलब्र् गराइएका
मुद्दा, कसूर पीडित र उपलब्र् गराइएको िडतपूडता तथा राहतको
अद्यावडर्क अडभले ख राख्ने,

(झ)

अदालतको आदे ि बमोशजम अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता
उपलब्र् गराइएको पीडितको िाम, थर, ठे गािा, मुद्दा तथा त्यस्तो
मुद्दा रहे को अदालत, पीडितको िाम, थर, ठे गािा र उपलब्र्
गराइएको रकम समेतको वववरण खुलाई अडभले ख राख्ने,

(ञ)
७.

कोष सञ्चालि सम्बन्र्ी अन्य काम गिे ।

सञ्चालक सडमडतको बैठक र डिणायोः (१) सञ्चालक सडमडतको बैठक आवश्यकता अिुसार
बस्िेछ।
(२) सञ्चालक सडमडतको बैठक अध्यिले तोकेको डमडत, समय र स्थािमा
बस्िेछ ।
(३) सञ्चालक सडमडतको बैठक बस्िु भन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सो
सडमडतको

सदस्य-सशचवले

बैठकमा

छलफल

हुिे

कायासूची

सवहतको

सूचिा

सबै

सदस्यलाई ददिु पिेछ।
(४) सञ्चालक सडमडतको कूल सदस्य सङ्खख्याको पचास प्रडतित भन्दा बढी
सदस्यहरु उपशस्थत भएमा सो सडमडतको बैठकको लाडग गणपूरक सङ्खख्या पुगेको
माडििेछ ।
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(५)

सञ्चालक

सडमडतको

बैठकको

अध्यिता अध्यिले

गिेछ

र

डिजको

अिुपशस्थडतमा सो सडमडतका उपशस्थत सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छािेको सदस्यले
बैठकको अध्यिता गिेछ ।
(६) सञ्चालक सडमडतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुिेछ र मत बराबर
भएमा बैठकको अध्यिता गिे व्यशक्तले डिणाायक मत ददिेछ ।
(७) सञ्चालक सडमडतले आवश्यकता अिुसार िेपाल सरकारको कुिै कमाचारी,
पदाडर्कारी वा अन्य कुिै व्यशक्तलाई सडमडतको बैठकमा आमन्त्रण गिा सक्िेछ ।
(८) सञ्चालक सडमडतको डिणाय सदस्य-सशचवले प्रमाशणत गरी राख्नेछ ।
(९) सञ्चालक सडमडतको बैठक सम्बन्र्ी अन्य कायाववडर् सो सडमडत आफैंले
डिर्ाारण गरे बमोशजम हुिेछ ।
८.

शजल्ला अदालतलाई रकम उपलब्र् गराउिेोः कसूर पीडितलाई अन्तररम िडतपूडता, राहत वा
िडतपूडता उपलब्र् गराउिको लाडग सञ्चालक सडमडतले कोषबाट शजल्ला अदालतको
िाममा रकम डिकासा ददिेछ ।

९.

छु ट्टै खाता खोल्िु पिेोः (१) डियम ८ बमोशजम कोषबाट डिकासा प्राप्त भएको रकम
शजल्ला अदालतले आफ्िो िाममा बैङ्क तथा ववत्तीय सं स्था सम्बन्र्ी प्रचडलत कािूि
बमोशजम स्थावपत ‘क‘ वगाको कुिै वाशणज्य बैङ्कमा छु ट्टै खाता खोली जम्मा गिुा पिेछ ।
(२) उपडियम (१) बमोशजमको खाताको सञ्चालि शजल्ला अदालतको श्रे स्ते दार र
ु दस्तखतबाट हुिेछ ।
लेखा िाखामा काम गिे मुख्य कमाचारीको सं यक्त

१०.

अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता प्राप्त गिा डिवेदि ददिु पिेोः (१) अदालतबाट मुद्दामा
आदे ि वा फैसला हुुँदा पीडितलाई कोषबाट अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता
उपलब्र् गराउिे गरी आदे ि वा फैसला भएकोमा त्यस्तो आदे ि वा फैसला बमोशजमको
िडतपूडता वा राहत प्राप्त गिा चाहिे पीडितले अिुसूची-१ बमोशजमको ढाुँचामा शजल्ला
अदालतमा डिवेदि ददिु पिेछ।
(२) कसूरदारको कुिै सम्पशत्त िभई पीडितले िडतपूडता िपाउिे दे शखएको वा
कसूर स्थावपत भई कसूरदार कायम हुि िसकेको वा कसूरसुँग सम्बशन्र्त मुद्दा प्रचडलत
कािूि बमोशजम वफताा भएको कारण अदालतले कोषबाट िडतपूडता स्वरुप उशचत रकम
भराउिे आदे ि गरे कोमा त्यस्तो रकम पाउिको लाडग पीडितले अिुसूची-२ बमोशजमको
ढाुँचामा शजल्ला अदालतमा डिवेदि ददिु पिेछ ।
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(३) उपडियम

(१) वा (२) बमोशजम डिवेदि ददि पीडित आफैं उपशस्थत हुि

िसकेमा पीडितले डिजको एकासगोलको पररवारको सदस्य वा कािूि बमोशजमको
प्रडतडिडर् माफात डिवेदि ददि सक्िेछ।
(४) उपडियम (१) वा (२) बमोशजम डलशखत रूपमा डिवेदि ददि िसक्िे
पीडितको लाडग शजल्ला अदालतले त्यस्तो डिवेदिको ढाुँचा भररददई डिवेदकको सहीछाप
गराई डिजबाट प्राप्त आवश्यक कागजात तथा वववरण सं लग्ि गराई डिवेदि ददिे व्यवस्था
डमलाउिु पिेछ।
(५) यस डियम बमोशजम डिवेदि ददुँदा डिवेदिसाथ डिवेदकको पररचय खुल्िे
कागजात सं लग्ि गिुा पिेछ।
११.

अडभयुक्त पत्ता िलागेको कारण मुद्दा दायर हुि िसकेका पीडितलाई राहत उपलब्र् गराउिु
पिेोः (१) अडभयुक्त पत्ता िलागेको वा अन्य कुिै कारणबाट मुद्दा हे िे अडर्कारी समि
मुद्दा दायर हुि िसकेको कसूरबाट पीडितलाई समेत कोषबाट राहत रकम उपलब्र्
गराउिु पिेछ।
(२) उपडियम (१) बमोशजम राहत रकम पाउिको लाडग पीडितले सञ्चालक
सडमडत समि अिुसूची-३ बमोशजमको ढाुँचामा डिवेदि ददिु पिेछ। त्यस्तो डिवेदि
शजल्ला अदालत वा कसूरको अिुसन्र्ाि गिे डिकाय माफात समेत ददि सवकिेछ ।
(३) उपडियम (२) बमोशजम प्राप्त डिवेदि उपर सञ्चालक सडमडतले आवश्यक
जाुँचबुझ गदाा कसूरको सू चिा कािूि बमोशजम दताा भई सम्बशन्र्त डिकायबाट अिुसन्र्ाि
भएको र डिवेदक पीडित भएको दे शखएमा सडमडतले पचास हजार रुपैयाुँमा िबढ्िे गरी
मिाडसब मावफकको रकम राहतको रुपमा पीडितलाई उपलब्र् गराउि सक्िेछ ।
(४) उपडियम (३) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको भए तापडि पीडितलाई कोषबाट
राहत रकम उपलब्र् गराउिे सम्बन्र्मा िेपाल सरकारले कुिै डिणाय गरे कोमा िेपाल
सरकारको डिणाय बमोशजमको रकम पीडितलाई राहतको रुपमा उपलब्र् गराइिेछ ।
(५) उपडियम (४) बमोशजमको रकम िेपाल सरकारले कोषमा िोर्भिाा गिुा
पिेछ ।

१२.

अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता उपलब्र् गराउिेोः (१) डियम १० को उपडियम
(१) वा (२) बमोशजम प्राप्त डिवेदि उपर जाुँचबुझ गदाा पीडितलाई अन्तररम िडतपूडता,
राहत वा िडतपूडता ददिको लाडग अदालतबाट आदे ि भएको र तत् सम्बन्र्मा आवश्यक
वववरण तथा कागजात सं लग्ि भएको दे शखएमा शजल्ला अदालतले अिुसूची-४ बमोशजमको
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ढाुँचामा अडभलेख राखी पीडितलाई अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता उपलब्र् गराउिु
पिेछ ।
(२) यस डियम बमोशजम िडतपूडताको रकम उपलब्र् गराउुँदा पीडितले पाउिे
कूल िडतपूडता रकममा पीडितले अन्तररम िडतपूडता वा राहत प्राप्त गररसकेको भएमा
त्यसरी प्राप्त गरे को अन्तररम िडतपूडता वा राहत रकम बापतको रकम कट्टा गरी बाुँकी
रहि आउिे रकम मात्र उपलब्र्

गराइिेछ ।

(३) पीडितलाई िेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार वा स्थािीय तहबाट सोही
वारदातमा पीडित भएकै कारण कुिै राहत रकम उपलब्र् भएको अवस्थामा कोषबाट
अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता उपलब्र् गराउुँदा त्यसरी प्राप्त रकम यस
डियमावली बमोशजम प्राप्त हुिे रकम भन्दा कम रहे छ भिे पीडितले त्यसरी प्राप्त
गररसकेको रकम वहसाब गरी यस डियमावली बमोशजमको िपुग रकम मात्र उपलब्र्
गराइिेछ।
(४) यस डियम बमोशजम पीडितलाइा उपलब्र् गराइएको अन्तररम िडतपूडता, राहत
वा िडतपूडताको रकमको अडभले ख कसूरदारबाट असुल उपर गिे प्रयोजिको लाडग शजल्ला
अदालतको तहडसल िाखामा जािकारी ददिु पिेछ ।
१३.

कसूरदारबाट िडतपूडता रकम असुल उपर गिेोः प्रचडलत कािूि बमोशजम कसूरदारबाट
पीडितलाई िडतपूडता वा राहत रकम भराई ददुँदा त्यस्तो रकम भराई ददिे अदालतको
तहडसल िाखा वा सम्बशन्र्त अडर्कारीले त्यस्तो कसूरको सम्बन्र्मा पीडितले कोषबाट
अन्तररम िडतपूडता वा राहत प्राप्त गरे को भएमा कसूरदारबाट असुल उपर गररएको
िडतपूडता रकमबाट पीडितले अन्तररम िडतपूडता वा राहत बापत कोषबाट प्राप्त रकम
कोषमा वफताा दाशखला गरी बाुँकी रकम पीडितलाई भराइ ददिु पिेछ।

१४.

जािकारी ददिेोः (१) शजल्ला अदालतले कोषबाट पीडितलाई अन्तररम िडतपूडता, राहत वा
िडतपूडता बापत रकम उपलब्र् गराए पडछ त्यसरी उपलब्र् गराइएको रकमको वववरण
सवहतको जािकारी पीडितसुँग सम्बशन्र्त मुद्दा रहे को अदालत र सञ्चालक सडमडतलाई
तुरून्त ददिु पिेछ ।
(२) पीडितलाई िेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार वा स्थािीय तहबाट सोही
वारदातमा पीडित भएकै कारण कुिै राहत रकम उपलब्र् गराएकोमा सो कुराको
जािकारी सञ्चालक सडमडत र शजल्ला अदालतलाई ददिु पिेछ।यस्तो जािकारी कसूरको
अिुसन्र्ाि गिे डिकाय माफात समेत ददि सवकिेछ।
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१५.

पीडितको वगीकरणोः (१) कोषबाट उपलब्र् गराउिे अन्तररम िडतपूडता, राहत वा
िडतपूडताको प्रयोजिको लाडग पीडितलाई अपरार् पीडित सं रिण ऐि, २०७५ बमोशजम
वगीकरण गररिेछ।
(२) अपरार् पीडित सं रिण ऐि, २०७५ को दफा ३३ मा भएको व्यवस्था
मात्रको आर्ारमा यस डियमावली बमोशजम पीडितलाई उपलब्र् गराइिे अन्तररम
िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता उपलब्र् गराउि बार्ा पिे छै ि।

१६.

कोषबाट राहत वा िडतपूडता उपलब्र् िगराइिे: अपरार् पीडित सं रिण ऐि, २०७५ को
दफा ३४ प्रडतकूल हुिे गरी पीडितलाई कोषबाट राहत वा िडतपूडता उपलब्र् गराइिे
छै ि।

१७.

पीडितलाई ददइिे अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता रकमको हद र आर्ारोः (१) यस
डियमावली बमोशजम पीडितलाई राहत उपलब्र् गराउुँदा प्रचडलत कािूिमा तोवकएका
आर्ारको

अडतररक्त

दे हायको

आर्ारमा

दे हायको

रकममा

िबढ्िे

गरी

उपलब्र्

गराइिेछोः(क)

पीडितलाई तत्काल उद्धार गिुा पिे भई सवारी सार्ि प्रयोग गिुा
पिे भए सावाजडिक सवारी सार्िबाट यात्रा गदाा लागेको भािा
रकम तथा

खािा र बास खचा बापत छु ट्टै प्रडतददि पाुँच सय

रूपैयाुँ,
(ख)

पीडितलाई अस्पतालमा भिाा गरी औषर्ी उपचार गिुा पिे भएमा
अस्पताल आउुँदा जाुँदा सवारी सार्ि प्रयोग गिुा पिे

भए

सावाजडिक सवारी सार्ि प्रयोग गदाा लागेको भािा रकम तथा
खािा र बास खचा बापत छु ट्टै

प्रडतददि पाुँचसय रूपैयाुँ र

पीडितलाई अस्पतालमा उपचार गराउुँदा लागेको ववल बमोशजमको
खचा,
(ग)

कसूरबाट मृत्यु भएका व्यशक्तको पररवारलाई वकररया खचा बापत
एकमुष्ठ पचास हजार रुपैयाुँ,

(घ)

मिोवैज्ञाडिक उपचार वा मिोववमिाका लाडग दि हजार रूपैयाुँमा
िबढ्िे गरी लागेको वास्तववक खचा,

(ङ)

पुिस्थाापिाको लाडग सञ्चालक सडमडतले डिर्ाारण गरे बमोशजमको
रकम,
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(च)

अदालतबाट कुिै आर्ार तोवकददएकोमा सो आर्ार बमोशजम
कायम हुिे रकम,

(छ)

राहत उपलब्र् गराउिे सम्बन्र्मा िेपाल सरकार, मशन्त्रपररषद्ले
गरे को डिणायमा उल्ले ख भए बमोशजमको रकम।

स्पष्टीकरण: यस डियमको प्रयोजिको लाडग ×अस्पताल" भन्नाले िेपाल सरकार, प्रदे ि
सरकार वा स्थािीय तहबाट सञ्चाडलत अस्पताल वा गैरिाफामूलक सामुदावयक स्वास््य
सं स्था वा ट्रष्टबाट सञ्चालि गररएको अस्पताल सम्झिु पछा ।
(२) उपडियम (१) बमोशजमको रकम अपयााप्त भएको मिाडसब आर्ार र प्रमाण
सवहत कुिै पीडितले शजल्ला अदालत वा सञ्चालक सडमडतमा डिवेदि ददएमा र सो व्यहोरा
मिाडसब दे शखएमा सञ्चालक सडमडतले त्यस्तो पीडितलाई दि हजार रूपैयाुँमा िबढ्िे गरी
मिाडसब रकम थप गरी ददि सक्िेछ ।
तर अदालत वा िेपाल सरकार, मशन्त्रपररषद्को डिणायबाट िै रकम तोवकएको
हकमा भिे सोही बमोशजम हुिेछ ।
१८.

तत्काल रकम उपलब्र् गराउिु पिेोः (१) यस डियमावलीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा
लेशखएको भए तापडि पीडितलाई तत्काल उद्धार, औषडर् उपचार, पुिस्थाापिा वा राहत
प्रदाि िगरे मा गम्भीर तथा मािवीय िडत हुिे दे शखएमा सञ्चालक सडमडतको अध्यिले सो
प्रयोजिको लाडग कोषबाट पचास हजार रुपैयाुँमा िबढ्िे गरी मिाडसब रकम सम्बशन्र्त
पीडितलाई उपलब्र् गराउि सक्िेछ।
(२) उपडियम (१) बमोशजमको अवस्था परी सञ्चालक सडमडतको अध्यिबाट
पीडितलाई रकम उपलब्र् गराइएकोमा त्यसरी रकम उपलब्र् गराइएपडछ बस्िे सञ्चालक
सडमडतको बैठकबाट अिुमोदि गराउिु पिेछ ।
(३) उपडियम (१) बमोशजम उपलब्र् गराइएको रकम पीडितलाई प्रदाि गररिे
अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता रकमबाट कट्टा हुिे गरी कोषमा सोर्भिाा गररिेछ।

१९.

थप रकम डिकासा माग गिा सक्िेोः (१) सञ्चालक सडमडतबाट शजल्ला अदालतको िाममा
डिकासा भएको रकम ऐि तथा यस डियमावली बमोशजम अन्तररम िडतपूडता, राहत वा
िडतपूडता ददिको लाडग अपूग हुिे भएमा शजल्ला अदालतले अन्तररम िडतपूडता, राहत वा
िडतपूडताको लाडग परे का डिवेदि र त्यसको लाडग आवश्यक पिे रकमको वववरण खुलाई
सञ्चालक सडमडतसुँग थप रकम माग गिुा

पिेछ ।

(२) उपडियम (१) बमोशजम थप रकम माग भई आएमा सञ्चालक सडमडतले
शजल्ला अदालतको आवश्यकता हे री कोषबाट थप रकम डिकासा ददिेछ ।
8
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२०.

रकम वफताा गिुा पिेोः (१) ऐि तथा यस डियमावली बमोशजम अन्तररम िडतपूडता, राहत
वा िडतपूडता रकम प्राप्त गरे को व्यशक्तले झुट्टा उजुरी गरे को ठहरे मा वा वारदात स्थावपत
िभएमा डिजले कोषबाट अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता बापत प्राप्त गरे को रकम
सम्बशन्र्त मुद्दाको फैसला भएको डमडतले पैं तीस ददिडभत्र कोषमा वफताा गिुा पिेछ।
(२) उपडियम (१) बमोशजमको अवडर्मा कोषमा रकम वफताा िगरे मा त्यस्तो
रकमको दि प्रडतित व्याज सवहत त्यस्तो व्यशक्तको जुिसुकै जायजेथाबाट प्रचडलत कािूि
बमोशजम असुल उपर गरी कोषमा दाशखला गररिेछ। यसरी रकम असूल उपरको लाडग
कारबाही चलाउिे अडर्कार सञ्चालक सडमडत वा शजल्ला अदालतको तहडसल िाखालाई
हुिेछ ।

२१.

कसूरदारले रकम कोषमा जम्मा गिुा पिेोः (१) कोषबाट पीडितलाइा अन्तररम िडतपूडता वा
राहत रकम उपलब्र् गराइएकोमा मुद्दाको फैसला हुुँदा अडभयोग लागेको व्यशक्त कसूरदार
ठहर भएमा त्यस्तो कसूरदारले कोषबाट पीडितलाई उपलब्र् गराइएको अन्तररम िडतपूडता
वा राहत बापतको रकम पैं तीस ददिडभत्र कोषमा जम्मा गिुा पिेछ ।
(२) उपडियम (१) बमोशजम कसूरदारले कोषमा रकम बुझाउि ल्याएमा शजल्ला
अदालत वा सञ्चालक सडमडतले सो रकम कोषमा जम्मा गरी त्यसरी कोषमा बुझाउिु पिे
रकम बुझाएको जािकारी शजल्ला अदालतको तहडसल िाखालाई ददिु पिेछ ।
(३) उपडियम (१) बमोशजम कोषमा रकम बुझाउिु पिे दावयत्व भएको
कसूरदारले कोषमा रकम बुझाउि िल्याएमा शजल्ला अदालत वा सञ्चालक सडमडतले
कसूरदारबाट कोषमा जम्मा गिुा पिे रकम प्रचडलत कािूि बमोशजमको अवडर्डभत्र
आवश्यक कारबाही चलाई असुल उपर गिुा

पिेछ ।

(४) मुद्दाको पुपि
ा का क्रममा र्रौट वा जमाित राखेको प्रडतवादीले मुद्दा फैसला
हुुँदा िडतपूडता वा राहत बुझाउिु पिे भएमा र डिजले िडतपूडता वा राहत िबुझाएमा यस्तो
र्रौट जमाितको रकमबाट िडतपूडता वा राहत भराउिु पिेछ । यसरी िडतपूडता वा राहत
बापतको रकम भराइसकेको अवस्थामा मात्र बढी भएको र्रौट जमाितको रकम
प्रडतवादीले अदालतको आदे ि अिुसार वफताा पाउि
२२.

सक्िेछ ।

फैसला भएको जािकारी गराउिेोः अदालतले पीडितलाई कोषबाट अन्तररम िडतपूडता वा
राहत रकम उपलब्र् गराउि आदे ि ददएको वा कसूरदारको सम्पशत्त िभएको वा प्रचडलत
कािूि बमोशजम पीडितले कोषबाट िडतपूडता वा राहत पाउिे गरी आदे ि वा फैसला
भएको मुद्दाको आदे ि वा फैसलाको जािकारी सम्बशन्र्त अदालतले सञ्चालक सडमडतलाई
ददिु पिेछ ।
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२३.

बैङ्क खातामा रकम उपलब्र् गराउिेोः (१) ऐि तथा यस डियमावली बमोशजम पीडितलाई
कोषबाट उपलब्र् गराइिे अन्तररम िडतपूडता, राहत रकम वा िडतपूडता बापतको रकम
पीडितको बैङ्क खातामा जम्मा गिे गरी उपलब्र् गराइिेछ ।
(२) उपडियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको भए तापडि पीडितको बैङ्क खाता
िभएको वा बैङ्क खातामा रकम उपलब्र् गराउुँदा पीडितलाई असुववर्ा हुिे भएमा कारण
ु ािी हुिे गरी रकम उपलब्र् गराउि बार्ा पिे छै ि।
खोली पीडितलाई डसर्ै भक्त

२४.

कोषको लेखा र लेखापरीिणोः (१) कोषको आय व्ययको लेखा िेपाल सरकारको ले खा
प्रणाली बमोशजम राशखिेछ ।
(२) कोषको अशन्तम लेखापरीिण महाले खा परीिकबाट हुिेछ ।

२५.

प्रडतवेदि पेि गिेोः (१) शजल्ला अदालतले पीडितलाई उपलब्र् गराएको अन्तररम
िडतपूडता, राहत वा िडतपूडताको रकम, त्यस्तो रकम उपलब्र् गराएको भरपाई र त्यस्तो
रकम पाउिे पीडितको िाम, थर, ठे गािा, सम्बशन्र्त मुद्दाको वववरण खुलाई प्रत्येक वषाको
काशत्तक,

फागुि र साउि मवहिाको सात गतेडभत्र सञ्चालक सडमडतको सशचवालयमा

प्रडतवेदि पठाउिु पिेछ।
(२) शजल्ला अदालतले प्रत्येक आडथाक वषा समाप्त भएको डमडतले पन्र ददिडभत्र
शजल्ला अदालतबाट अशघल्लो आडथाक वषाभररमा पीडितलाई उपलब्र् गराएको दे हाय
बमोशजमको वववरण सवहतको प्रडतवेदि सञ्चालक सडमडतमा पठाउिु पिेछोः(क)

अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता बापतको रकम र त्यस्तो
रकम उपलब्र् गराउि आदे ि ददिे अदालत, मुद्दाका पिको िाम,
थर, ठे गािा तथा मुद्दाको वववरण,

(ख)

अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता बापतको रकम प्राप्त गिे
पीडितको िाम, थर, ठे गािा, उपलब्र् गराइएको रकम तथा तत्
सम्बन्र्ी अन्य वववरण,

(ग)

कसूरदारबाट असुल उपर गररएको िडतपूडता बापतको रकम, सो
रकम कोषमा दाशखला भएको वववरण, कसूरदारले िडतपूडता डतिुा
पिे ठहर भई कोषमा बुझाउि बाुँकी रहेको रकम तथा त्यस्तो
ु ो कारण,
रकम बाुँकी हुिक

(घ)

कोषबाट अदालतलाई उपलब्र् गराइएको रकम मध्येबाट आडथाक
वषामा खचा भएको रकम र बाुँकी रकमको वववरण,

(ङ)

सञ्चालक सडमडतले डिर्ाारण गरे का अन्य वववरण।
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(३) सञ्चालक सडमडतले प्रत्येक आडथाक वषा समाप्त भएको डमडतले तीि मवहिाडभत्र
उपडियम (२) मा उल्लेख भएका वववरण, कोषबाट वषा भररमा पीडितलाई उपलब्र्
गराइएको अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडताको रकम, त्यस्तो रकम प्राप्त गिे
पीडितको सङ्खख्या र प्रकार, कोषमा रहे को रकम तथा कोषको अवस्था र भोग्िु परे का
समस्या, च ुिौती तथा समार्ािको लाडग सुझाब सवहतको प्रडतवेदि तयार गरी िेपाल
सरकार समि पेि गिुा पिेछ ।
(४) उपडियम (३) बमोशजमको प्रडतवेदि िेपाल सरकार समि पेि भएपडछ
सञ्चालक सडमडतले त्यस्तो प्रडतवेदि उपयुक्त माध्यमबाट सावाजडिक गिुा पिेछ।
२६.

अडभलेख अद्यावडर्क राख्नेोः (१) प्रत्येक शजल्ला अदालतले ऐि तथा यस डियमावली
बमोशजम सो शजल्ला अदालत माफात प्रदाि गररएको अन्तररम िडतपूडता, राहत वा
िडतपूडताको वववरण, कसूरदार वा सम्बशन्र्त व्यशक्तबाट कोषमा जम्मा गररएको वा असुल
उपर गरी कोषमा जम्मा गररएको रकमको अद्यावडर्क वववरण अिुसूची-४ बमोशजमको
ढाुँचामा राख्नु पिेछ ।
(२) सञ्चालक सडमडतको सशचवालयले शजल्ला अदालतबाट प्राप्त वववरण समेतको
आर्ारमा कोषबाट प्रदाि गररएको अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडताको वववरण,
कसूरदार वा सम्बशन्र्त व्यशक्तबाट कोषमा जम्मा गररएको वा असुल उपर गरी कोषमा
जम्मा गररएको रकम, कोषमा रहे को रकम समेतको अद्यावडर्क वववरण उपडियम (१)
मा डिर्ाारण गररएको ढाुँचामा राख्नु पिेछ ।
(३) अडभले ख राख्ने सम्बन्र्मा सञ्चालक सडमडतले आवश्यक ववद्युतीय प्रणालीको
समेत ववकास गरी प्रयोगमा ल्याउि सक्िेछ।त्यसरी ववद्युतीय प्रणालीको प्रयोग भएको
ु ािी
अवस्थामा शजल्ला अदालतले सो कोषबाट अन्तररम िडतपूडता वा राहत रकम भक्त
गरे को, िडतपूडता ददएको प्रत्येक कारोबारको वववरण तत्काल कम्युटर प्रणालीमा प्रवववष्ट गिुा
पिेछ ।

२७.

दोहोरो पिे गरी राहत वा िडतपूडता उपलब्र् िगराइिे: (१) िेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार
वा स्थािीय तहबाट अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता प्राप्त गररसकेको पीडितलाइा
यस डियमावली बमोशजमको अन्तररम िडतपूडता वा राहत उपलब्र् गराइिे

छै ि ।

(२) उपडियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको भए तापडि पीडितलाई डियम १२
को उपडियम (३) बमोशजमको रकम उपलब्र् गराउि बार्ा पिे छै ि ।

11

www.lawcommission.gov.np

२८.

अिुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गिा सक्िेोः कािूि, न्याय तथा सं सदीय माडमला मन्त्रालयले
िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी अिुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गिा
सक्िेछ।
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अिुसूची-१
(डियम १० को उपडियम (१) सुँग सम्बशन्र्त)
अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता रकम प्राप्त गिा ददिु पिे डिवेदिको ढाुँचा
श्री ..................... अदालत

डमडतोः

............................... ।
ववषयोः अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता रकम उपलब्र् गराई पाऊुँ ।
श्री .................. अदालतबाट डमडत .............................. मा अपरार्बाट पीडित श्री
...................... लाई पीडित राहत कोषबाट अन्तररम िडतपूडता/राहत/िडतपूडता उपलब्र्
गराउिे गरी आदे ि भएकोले सो आदे िको प्रडत यसै साथ सं लग्ि गरी फौजदारी कसूर (सजाय
डिर्ाारण तथा कायाान्वयि) ऐि, २०७४ तथा फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) डियमावली,
२०७७ बमोशजम पीडित राहत कोषबाट अन्तररम िडतपूडता/राहत/िडतपूडता रकम उपलब्र् गराई
ददिु हुिको लाडग यो डिवेदि गरे को छु /छौँ । अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडताको रुपमा
प्राप्त रकम झुट्टा उजुरी गरे को ठहर भई वा वारदात स्थावपत िभएको आर्ारमा अदालतले वफताा
गिा आदे ि ददएको अवस्थामा प्रचडलत कािूि बमोशजमको अवडर्डभत्र कोषमा वफताा बुझाउिे
छु /छौँ ।
१.

वादीको िाम, थर, ठे गािाोः ................. ..............

२.

प्रडतवादीको िाम, थर, ठे गािाोः ............. ..........

३.

मुद्दाको िामोः ............................................. दताा िं. .....................

४.

पीडित राहत कोषबाट अन्तररम िडतपूडता वा राहत प्राप्त गरे को भएमा प्राप्त रकम
रु:..............

५.

पीडित राहत कोषबाट िडतपूडता उपलब्र् गराउिको लाडग आदे ि भएको रकम रु.
.................. (पीडितले पवहले प्राप्त गरे को अन्तररम िडतपूडता वा राहत बापतको रकम

कट्टा गरी बाुँकी हुि आउिे रकम पाउिेछ)
६.

पीडितको बैङ्क खाता भएमा (पीडित एक भन्दा बढी भएमा अन्तररम िडतपूडता वा राहत
प्राप्त गिे सबै पीडितको यस खण्ि बमोशजमको वववरण भिे):(१)

(क) पीडितको िामोः
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(ख) खाता िं. :
(ग) खाता रहे को बैङ्कको िाम, िाखा र ठे गािाोः
(२)

(क) पीडितको िामोः
(ख)

खाता िं. :

(ग) खाता रहे को बैङ्कको िाम, िाखा र ठे गािाोः
७.

अन्य डिकायबाट अन्तररम िडतपूडता/राहत/िडतपूडता डलए/िडलएको वववरणोः
(क) डलएको भएमा डलएको रकमोः
(ख) रकम ददिे डिकायोः
डिवेदकको,सवहछापोः
िाम, थर, ठे गािाोः
डमडतोः
सं लग्ि कागजातोः
१.

अदालतको आदे िको प्रडतडलवप,

२.

पीडितको िागररकताको प्रडतडलवप,

३.

िागररकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गररिसकेको िागररकको हकमा पीडितको पवहचाि
हुिे गरी स्थािीय तहले गरे को डसफाररस,

४

पीडितको पवहचािको लाडग आवश्यक अन्य कागजातको प्रडतडलवप ।
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अिुसूची-२
(डियम १० को उपडियम (२) सुँग सम्बशन्र्त)
अदालतको फैसला बमोशजम िडतपूडता रकम प्राप्त गिा ददिु पिे डिवेदिको ढाुँचा
श्री ..................... अदालत

डमडतोः

............................... ।
ववषयोः िडतपूडता रकम उपलब्र् गराई पाउुँ ।
श्री .................. अदालतबाट डमडत .............................. मा अपरार्बाट पीडित श्री
......................

लाई

कसूरदारको

कुिै

सम्पशत्त

िभई

पीडितले

िडतपूडता

िपाउिे

दे शखएको/कसूर स्थावपत भई कसूरदार कायम हुि िसकेको/कसूरसुँग सम्बशन्र्त मुद्दा प्रचडलत
कािूि बमोशजम वफताा भएको कारण पीडित राहत कोषबाट िडतपूडता उपलब्र् गराउिे गरी
फैसला भएकोले सो फैसलाको प्रडत यसै साथ सं लग्ि गरी फौजदारी कसूर (सजाय डिर्ाारण तथा
कायाान्वयि) ऐि, २०७४ तथा फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) डियमावली, २०७७
बमोशजम पीडित राहत कोषबाट िडतपूडता उपलब्र् गराई पाउिको लाडग यो डिवेदि गरे को
छु /छौँ ।
१.

वादीको िाम, थर, ठे गािा: ................. ..............

२.

प्रडतवादीको िाम, थर, ठे गािा: ............. ..........

३.

मुद्दाको िाम: ............................................. दताा िं.: .....................

४.

पीडित राहत कोषबाट अन्तररम िडतपूडता वा राहत प्राप्त गरे को भएमा प्राप्त रकम
रु:..............

५.

पीडित राहत कोषबाट िडतपूडता उपलब्र् गराउिको लाडग आदे ि भएको रकम रु.
.................. (पीडितले पवहले प्राप्त गरे को अन्तररम िडतपूडता वा राहत बापतको रकम

कट्टा गरी बाुँकी हुि आउिे रकम पाउिेछ)
६.

पीडितको बैङ्क खाता भएमा (पीडित एक भन्दा बढी भएमा िडतपूडता प्राप्त गिे सबै
पीडितको यस खण्ि बमोशजमको वववरण भिे)
(१)

(क) पीडितको िाम:
(ख) खाता िं. :
(ग) खाता रहे को बैङ्कको िाम, िाखा र ठे गािाोः
15
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(२)

(क) पीडितको िामोः
(ख) खाता िं. :
(ग) खाता रहे को बैङ्कको िाम, िाखा र ठे गािाोः-

७. अन्य डिकायबाट अन्तररम िडतपूडता/राहत/िडतपूडता डलए/िडलएको वववरणोः
(क) डलएको भएमा डलएको रकम:
(ख) रकम ददिे डिकाय:
डिवेदकको,–
सवहछापोः
िाम, थर, ठे गािा:
डमडतोः
सं लग्ि कागजातोः
१.

अदालतको फैसलाको प्रडतडलवप,

२.

पीडितको िागररकताको प्रडतडलवप,

३.

िागररकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गररिसकेको िागररकको हकमा पीडितको पवहचाि हुिे गरी
स्थािीय तहले गरे को डसफाररस,

४

पीडितको पवहचािको लाडग आवश्यक अन्य कागजातको प्रडतडलवप ।
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अिुसूची-३
(डियम ११ को उपडियम (२) सुँग सम्बशन्र्त)
िेपाल सरकार वा सञ्चालक सडमडतको डिणाय बमोशजमको राहत रकम प्राप्त गिा ददिु पिे डिवेदिको
ढाुँचा
श्री पीडित राहत कोष सञ्चालक सडमडत,
सवोच्च अदालत

भवि, काठमािौं।

डमडतोः

ववषयोः राहत रकम उपलब्र् गराई पाउुँ।
दे हायको डमडत, समय र स्थािमा भएको.............................कसूरबाट म/हामी पीडित
भएको र सो कसूरमा प्रचडलत कािूि बमोशजम मुद्दा हेिे अडर्कारी समि मुद्दा दायर हुि
िसकेकोले फौजदारी कसूर (सजाय डिर्ाारण तथा कायाान्वयि) ऐि, २०७४ तथा फौजदारी कसूर
(पीडित राहत कोष) डियमावली, २०७७ बमोशजम पीडित राहत कोषबाट राहत रकम उपलब्र्
गराई पाउिको लाडग यो डिवेदि गरे को छु /छौँ।
दे हायको डमडत, समय र स्थािमा भएको ............. कसूरबाट पीडित म/ हामीलाई िेपाल
सरकारले पीडित राहत कोष माफात रू .............. राहत रकम ददिे गरी डमडत ...... ...... मा
डिणाय गरे कोले सो डिणाय बमोशजमको राहत रकम उपलब्र् गराई पाउुँ भिी यो डिवेदि गरे को
छु /छौँ।
कोषबाट राहतको रुपमा प्राप्त रकम झुट्टा उजुरी गरे को ठहर भएको वा वारदात स्थावपत
िभएको आर्ारमा अदालतले वफताा गिा आदे ि ददएको अवस्थामा प्रचडलत कािूि बमोशजमको
अवडर्डभत्र कोषमा वफताा बुझाउिे छु /छौँ । डिवेदिको व्यहोरा साुँचो हो झुट्टा ठहरे मा प्रचडलत
कािूि बमोशजमको कारबाही भोग्िे छु /छौँ।
१.

२.

कसूर भएको स्थाि तथा डमडतोः
(क)

शजल्ला: ......................

(ख) गाउुँपाडलका/िगरपाडलका:.............

(ग)

विा िं.: ....

(घ) स्थािोः.......................

(ङ)

डमडतोः ................

जाहेरी गरे को प्रहरी कायाालयको िामोः ................. ..............
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www.lawcommission.gov.np

३.

िेपाल सरकारले राहत रकम ददिे डिणाय गरे को भए,(क) डिणाय डमडतोः
(ख) राहतको रुपमा ददिे गरी डिणाय भएको रकम रु: ...........

४.

पीडितको बैङ्क खाता भएमा (पीडित एक भन्दा बढी भएमा राहत माग गिे सबै पीडितको
यस खण्ि बमोशजमको वववरण भिे):(१)

(क) पीडितको िाम:
(ख) खाता िं.:
(ग) खाता रहे को बैङ्कको िाम, िाखा र ठे गािाोः

(२)

(क)

पीडितको िामोः

(ख)

खाता िं. :

(ग) खाता रहे को बैङ्कको िाम, िाखा र ठे गािाोः
५

अन्य डिकायबाट अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता डलए/िडलएको वववरणोः
(क) डलएको भएमा डलएको रकम:
(ख) रकम ददिे डिकाय:
डिवेदकको,–
सवहछापोः
िाम, थर, ठे गािाोः
डमडतोः

सं लग्ि कागजातोः
१.

िेपाल सरकारको डिणाय बमोशजम राहत माग गरे कोमा त्यस्तो डिणायको प्रडतडलवप,

२.

पीडितको िागररकताको प्रडतडलवप,

३.

िागररकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गररिसकेको िागररकको हकमा पीडितको पवहचाि हुिे गरी
स्थािीय तहले गरे को डसफाररस,

४

सम्बशन्र्त अिुसन्र्ाि अडर्कृतको डसफाररस पत्र,

५.

पीडितको पवहचािको लाडग आवश्यक अन्य कागजातको प्रडतडलवप ।
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अिुसूची-४
(डियम १२ को उपडियम (१) र डियम २६ को उपडियम (१) सुँग सम्बशन्र्त)
अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता रकम ववतरणको अडभलेखको ढाुँचा
पीडित राहत कोष सञ्चालक सडमडत/शजल्ला अदालत
...................
पीडित राहत कोषबाट पीडितलाई अन्तररम िडतपूडता, राहत वा िडतपूडता रकम ववतरणको अडभले ख
क्र.स.

पीडितको वववरण

मुद्दाको वववरण

उपलब्र् गराइएको अन्तररम

िेपाल सरकार वा कोष

कसूरदारबाट

िडतपूडता वा राहतको वववरण

सञ्चालक सडमडतबाट राहत

असुल

उपलब्र् गराएकोमा सोको

वववरण

िडतपूडताको वववरण

उपरको

वववरण
िाम,

बाबु,

मुद्दा

मुद्दा

वादीको

प्रडतवादी

अदालतको

उपलब्र्

थर

आमा र

परे को

दताा

िाम,

को िाम,

आदे ि डमडत

ठे गािा

बाजे बज्यै

अदालत

िं. र

थर

थर

िाम

ठे गािा

ठे गािा

को िाम

डमडत

डिणाय

उपलब्र्

गराइएको

डमडत र

रकम

डिणाय
गिे

थर

डिकाय

१
२
३
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डमडत

असुल

फैसला

िडतपूडता

गराइएको

उपर

डमडत

ददइएको

रकम

भएको

रकम र

रकम

डमडत

कैवफयत

