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पारस्पररक कानूनी सहायता ऐन, २०७०
प्रमाणीकरण र प्रकाशित मममत
२०७०।१२।१२
सं वत् २०७० को ऐन नं. ७
पारस्पररक कानूनी सहायता सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्तावनााः न्याययक कारबाहीका यवषयमा नेपाल र यवदे िी राज्यबीच पारस्पररक कानूनी सहायता
आदान प्रदान गने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको अन्तररम सं यवधान, २०६३ को धारा ८३ बमोशिम व्यवस्थायपका–सं सद्को
है मसयतमा सं यवधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारशम्भक
१.

संशिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “पारस्पररक कानूनी सहायता ऐन, २०७०”
रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषााः यवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“अदालत” भन्नाले सवोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र शिल्ला अदालत
सम्झनुपछन र सो िब्दले न्याययक कारबाही गने अन्य अमधकारी वा मनकाय
समेतलाई िनाउँछ ।

(ख)

“आदे ि” भन्नाले अदालतले िारी गरे को आदे ि सम्झनुपछन र सो िब्दले
अदालतको मनणनय वा फैसला समेतलाई िनाउँछ ।

(ग)

“कसूर” भन्नाले कानून बमोशिम कम्तीमा एक वषन कैद सिाय वा पचास
हिार रुपैयाँ िररवाना हुने कसूर सम्झनु पछन र सो िब्दले यवदे िी राज्यको
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कानून बमोशिम कम्तीमा एक वषनको कैद सिाय वा पचास हिार रुपैयाँ
िररवाना हुने कसूर समेतलाई िनाउँछ।
(घ)

“केन्रीय अमधकारी” भन्नाले दफा ६ बमोशिमको मनकाय वा अमधकारी सम्झनु
पछन।

(ङ)

“न्याययक कारबाही” भन्नाले मुद्दाको दायरीदे शख फैसला कायानन्वयनसम्मको
कारबाही सम्झनु पछन र सो िब्दले कुनै कसूरको सम्बन्धमा गररने
अनुसन्धान वा तहयककात समेतलाई िनाउँछ।

(च)

“न्याययक मलखत” भन्नाले अदालतमा दतान भएको यफरादपत्र, दावी पत्र, मनवेदन
वा पुनरावेदन सम्झनु पछन र सो िब्दले अदालतबाट िारी भएको आदे ि
समेतलाई िनाउँछ।

(छ)

“पारस्पररक कानूनी सहायता” भन्नाले दफा ५ मा उशल्लशखत यवषयसँग
सम्बशन्धत काम कारबाही सम्झनु पछन।

(ि)

“म्याद” भन्नाले मुद्दाको रोहमा कुनै व्यशिको नाममा िारी गररने सूचना,
समाव्हान वा इतलायनामा सम्झनु पछन।

(झ)

“यवदे िी राज्य” भन्नाले नेपालसँग पारस्पररक कानूनी सहायताको लामग
अनुरोध गने यवदे िी राज्य सम्झनु पछन।
पररच्छे द–२
पारस्पररक कानूनी सहायता प्राप्त गने अवस्था र यवषय

३.

पारस्पररक कानूनी सहायता आदान प्रदान गनन सयकने अवस्था : (१) नेपाल र यवदे िी राज्य
बीच पारस्पररक कानूनी सहायता आदान प्रदान गने सम्बन्धमा द्विपिीय सशन्ध भएको रहे छ
भने नेपाल र त्यस्तो यवदे िी राज्य बीच पारस्पररक कानूनी सहायता आदान प्रदान गनन
सयकनेछ।
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(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापमन कुनै खास न्याययक
कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै यवदे िी राज्यले भयवष्यमा त्यस्तै प्रकारको न्याययक कारबाहीमा
पारस्पररक कानूनी सहायता प्रदान गने आश्वासन द्वदई कूटनैमतक माध्यम माफनत नेपाल
सरकार समि पारस्पररक कानूनी सहायताको लामग अनुरोध गरे मा पारस्पररकताको आधारमा
कानूनी सहायता प्रदान गनन बाधा पनेछैन ।
तर सशन्ध नभएको यवषयमा यवदे िी अदालतबाट भएको फैसला कायानन्वयन हुन
सक्ने छै न ।
४.

पारस्पररक कानूनी सहायता आदान प्रदान नगररने अवस्था : दफा ३ मा िुनसुकै कुरा
लेशखएको भए तापमन दे हायको अवस्थामा पारस्पररक कानूनी सहायता आदान प्रदान गररने
छै नाः–
(क)

दे वानी प्रकृमतको यवषयमा एक लाख रूपैयाँ भन्दा कम मबगो कायम रहे को
न्याययक कारबाही भएमा,

(ख)

फौिदारी प्रकृमतको यवषयमा एक वषन भन्दा कम कैद सिाय वा पचास
हिार रुपैयाँभन्दा कम िररवाना हुने कसूर भएमा,

(ग)

यवदे िी राज्यको अनुरोध बमोशिम पारस्पररक कानूनी सहायता प्रदान गदान
वा सोको कारणबाट सावनिमनक व्यवस्था (पशब्लक अर्नर) वा नेपालको
सावनभौमसत्ता प्रमतकूल हुने भएमा ।

५.

पारस्पररक कानूनी सहायताका यवषय : नेपाल र यवदे िी राज्यबीच न्याययक कारबाहीसँग
सम्बशन्धत दे हायका यवषयमा पारस्पररक कानूनी सहायता आदान प्रदान गनन सयकनेछाः–
(क)

कुनै कागि वा प्रमाण बुझ्ने, सङ्कलन गने वा प्राप्त गने,

(ख)

कुनै सम्बद्ध वस्तु वा ठाउँको िाँच गरी सोको सू चना र प्रमाण उपलब्ध
गराउने,
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(ग)

बैङ्क, यवत्तीय वा व्यापाररक अमभले ख लगायत सम्बद्ध कागिातको सङ्कलन वा
प्रमाशणत प्रमत उपलब्ध गराउने,

(घ)

खानतलासी गने, वस्तु वरामद गने, व्यशि रहे को स्थान पत्ता लगाउने वा
मामनसको सनाखत गने,

(ङ)

फौिदारी प्रकृमतको यवषयमा सहयोग पुर ्याउन सक्ने व्यशिको उपशस्थमत
गराउने,

६.

(च)

म्याद तामेली गने,

(छ)

चल वा अचल सम्पशत्त रोक्का राख्ने वा िफत गने,

(ि)

फैसला कायानन्वयन गने ।

केन्रीय अमधकारी तोक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकािन गरी
नेपाल र यवदे िी राज्य बीच पारस्पररक कानूनी सहायता आदान प्रदान सम्बन्धी काम गनन
कुनै मनकाय वा अमधकारीलाई नेपाल सरकारको केन्रीय अमधकारी तोक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम तोयकएको अमधकारीले यस ऐन बमोशिमको कायन
सम्पादन गनेछ ।
पररच्छे द–३
पारस्पररक कानूनी सहायता प्राप्त गने प्रयिया

७.

प्रमाण उपलब्ध गराउन अनुरोध गनन सक्ने : (१) प्रचमलत कानून बमोशिम अनुसन्धान वा
अमभयोिन गनन अमधकार प्राप्त अमधकारीले कुनै कसूरको अनुसन्धान वा अमभयोिनमा सहयोग
पुग्ने बैङ्क, यवत्तीय वा व्यापाररक अमभलेख समेतको कुनै कागि, प्रमाण, सूचना वा वस्तु यवदे िी
राज्यमा रहे को भन्ने कुरामा यवश्वास गनुन पने पयानप्त आधार भएमा त्यस्तो कागि, प्रमाण,
सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराई द्वदन केन्रीय अमधकारी समि अनुरोध गनन सक्नेछ ।
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(२) न्याययक कारबाहीमा सहयोग पुग्ने बैङ्क, यवत्तीय वा व्यापाररक अमभले ख समेतको
कुनै कागि, प्रमाण, सूचना वा वस्तु यवदे िी राज्यमा रहे को भन्ने कुरामा यवश्वास गनुन पने
पयानप्त आधार भएमा अदालतले सो प्रयोिनको लामग आदे ि गनन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशिम आदे ि भएमा अदालतले त्यस्तो कागि, प्रमाण, सूचना
वा वस्तु उपलब्ध गराई द्वदन केन्रीय अमधकारी समि अनुरोध गनुन पनेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (३) बमोशिम कुनै कागि, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध
गराई द्वदन अनुरोध गदान कुनै स्थान वा वस्तुको खानतलासी गनन वा कुनै वस्तु कब्िामा
मलनु पने दे शखएमा सम्बशन्धत अमधकारी वा अदालतले त्यस्तो स्थान वा वस्तुको खानतलासी
गनन वा कुनै वस्तु कब्िामा मलन समेत अनुरोध गनन सक्नेछ ।
८.

व्यशि उपशस्थत गराउने तथा व्यशि रहेको स्थान पत्ता लगाउन अनुरोध गनन सक्नेाः (१)
न्याययक कारबाहीमा सहयोग गनन सक्ने कुनै व्यशि यवदे िी राज्यमा रहे को कुरामा यवश्वास
गनुन पने पयानप्त आधार भएमा अदालतले सो प्रयोिनको लामग आदे ि गनन सक्नेछ।
(२) कुनै न्याययक कारबाहीसँग सम्बशन्धत कुनै व्यशि रहे को यवदे िी राज्यको स्थान
पत्ता लगाउनु पने वा व्यशि सनाखत गनुन पने भएमा अदालतले सो प्रयोिनको लामग आदे ि
गनन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोशिम आदे ि भएमा अदालतले त्यस्तो व्यशिलाई
उपलब्ध गराई द्वदन वा त्यस्तो व्यशि रहे को यवदे िी राज्यको स्थान पत्ता लगाउन वा
सनाखत गररद्वदन केन्रीय अमधकारी समि अनुरोध गनन सक्नेछ ।

९.

म्याद वा न्याययक मलखत तामेल गनन अनुरोध गनन सक्ने : (१) अदालतमा दायर भएको
कुनै मुद्दामा यवदे िी राज्यमा रहे बसेको कुनै व्यशिको नाममा कुनै म्याद वा न्याययक
मलखत तामेल गनुन पने भएमा अदालतले सो प्रयोिनको लामग आदे ि गनन सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोशिम आदे ि भएमा अदालतले त्यस्तो म्याद वा न्याययक
मलखत यवदे िी राज्यमा रहे बसेको व्यशिको नाममा तामेल गनन केन्रीय अमधकारी समि
लेखी पठाउनु पनेछ ।
१०.

प्रमाण बुझ्न अनुरोध गनन सक्ने : (१) अदालतमा यवचाराधीन रहे को कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा
यवदे िी राज्यमा कुनै प्रमाण बुझ्न आवश्यक दे खेमा अदालतले सो प्रयोिनको लामग आदे ि
गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम आदे ि भएकोमा अदालतले केन्रीय अमधकारी समि
लेखी पठाउनु पनेछ ।

११.

सािी परीिण र बन्द सवाल िारी गनन अनुरोध गनन सक्ने : (१) कुनै न्याययक कारबाहीको
मसलमसलामा यवदे िमा रहे बसेको कुनै व्यशिलाई सािीको रुपमा बुझ्नु पने दे शखएमा र
त्यस्तो व्यशि नेपालमा आउन नचाहे मा वा नसक्ने भएमा त्यस्तो व्यशिलाई यवदे िी राज्यको
अदालतबाट सािीको रुपमा बुझ्न अदालतले आदे ि गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम सािी परीिणको लामग आदे ि गररएकोमा त्यस्तो सािी
यवदे िी राज्यको अदालतमा उपशस्थत हुन नसक्ने भएमा अदालतले बन्द सवालको
माध्यमिारा सािी परीिण गनन आदे ि द्वदन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापमन सम्बशन्धत पिको अनुरोध
बमोशिम अदालतले सािी परीिण र बन्द सवालको आदे ि एकैपटक गनन सक्नेछ ।
(४) कुनै सािी अमत वृद्ध अवस्था वा िारीररक अस्वस्थताको कारणले यवदे िी
राज्यको अदालतमा उपशस्थत हुन नसक्ने वा कुनै सािी यवदे िमा रहे बसेको कारण
नेपालको अदालतमा उपशस्थत हुन नसक्ने भई अदालतले त्यस्तो सािीलाई श्रब्य–दृश्य
सम्वाद (मभमर्यो कन्फरे न्स) को माध्यमबाट परीिण हुन मनामसव दे खेमा श्रब्य–दृश्य
सम्वादको माध्यमबाट सािी परीिण गनन आदे ि द्वदन सक्नेछ ।
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(५) यस दफा बमोशिम आदे ि भएकोमा अदालतले केन्रीय अमधकारी समि ले खी
पठाउनु पनेछ ।
१२.

सम्पशत्त रोक्का वा िफत गनन अनुरोध गनन सक्ने : (१) न्याययक कारबाहीसँग सम्बशन्धत
सम्पशत्त वा त्यसको केही अं ि यवदे िी राज्यमा रहेको छ भन्ने कुरामा यवश्वास गने पयानप्त
आधार दे शखएमा अदालतले त्यस्तो सम्पशत्त रोक्का राख्ने वा िफत गने आदे ि गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम आदे ि भएमा अदालतले त्यस्तो सम्पशत्त रोक्का राख्न वा
िफत गननको लामग केन्रीय अमधकारी समि ले खी पठाउनु पनेछ ।

१३.

फैसला कायानन्वयन गरी द्वदन अनुरोध गनन सक्ने : (१) नेपालको अदालतबाट भएको कुनै
फैसलाको कायानन्वयन यवदे िी अदालतमा गनुन पने दे शखएमा अदालतले सो प्रयोिनको लामग
आदे ि गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम आदे ि भएमा अदालतले केन्रीय अमधकारी समि ले खी
पठाउनु पनेछ ।

१४.

केन्रीय अमधकारी समि लेखी पठाउँदा खुलाउनु पने यववरण वा संलग्न गनुन पने कागिाताः
(१) दफा ७, ८, ९, १०, ११, १२ वा १३ बमोशिम पारस्पररक कानूनी सहायताको लामग
केन्रीय अमधकारी समि ले खी पठाउँदा सम्बशन्धत अमधकारी वा अदालतले दे हायका यववरण
खुलाउनु पनेछाः–
(क)

न्याययक कारबाही माग गने अदालत, न्याययक कारबाहीको सं शिप्त
व्यहोरा तथा सम्वद्ध कानू न,

(ख)

माग गररएको पारस्पररक कानूनी सहायताको यवषय,

(ग)

न्याययक कारबाही फौिदारी प्रकृमतको भए सो कारबाहीमा हुन सक्ने
अमधकतम सिाय र दे वानी प्रकृमतको भए दावी मलइएको अमधकतम
यवगो,
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(घ)

न्याययक कारबाहीसँग सम्बशन्धत कागि, प्रमाण, सूचना, वस्तु वा
सम्पशत्त रहे को स्थान र त्यसको प्रकृमत,

(ङ)

खानतलासी मलनु पने भए सो वस्तुको यववरण र त्यस्तो स्थानको
पूरा ठे गाना,

(च)

न्याययक कारबाहीमा सहयोग गनन सक्ने व्यशिका सम्बन्धमा मनिको
नाम, हुमलया र रायियता लगायत पयहचान हुन सक्ने राहदानी वा
रायिय पररचयपत्र नम्बर भए सो लगायत आवश्यक अन्य यववरण
र यथासम्भव हाल बसोबास गरररहे को स्थान सम्बन्धी िानकारी,

(छ)

माग गररएको कागिात, प्रमाण, सूचना, वस्तु वा व्यशि न्याययक
कारबाहीको मनममत्त ताशत्वक सम्बन्ध भएको पुष्याई,

(ि)

सम्बशन्धत प्रमाण कागिात सक्कल प्रमत नै आवश्यक पने भए त्यसको
पुष्याई र यफतान गनुन पने भए यफतान गररने कुराको आश्वासन,

(झ)

पारस्पररक कानूनी सहायता प्रदान गनन अनुरोध गररएको यवदे िी
ु को सम्बशन्धत अमधकारी,
मुलक

(ञ)

पारस्पररक कानूनी सहायता प्रदान गनुन पने अवमध,

(ट)

कुनै वस्तु खानतलासी मलन वा िफत गनन ले खी पठाउने भए त्यस्तो
वस्तुमा स्वाममत्व रहे को व्यशिले नेपालमा कसूर गरे को वा त्यस्तो
कसूरबाट सम्पशत्त बढे बढाएको पुयि हुने आधार,

(ठ)

म्याद वा न्याययक मलखत तामेल गनन माग गरे को भए,–
(१)

म्याद वा न्याययक मलखत तामेल गनुन पने व्यशिको पूरा
नाम,

(२)

ु , राहदानी
उपखण्र् (१) बमोशिमको व्यशि रहे बसेको मुलक
वा रायिय पररचयपत्र नम्बर भए सोको यववरण, हुमलया र
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रायियता लगायत पयहचान हुन सक्ने आवश्यक अन्य यववरण
र यथासम्भव हाल बसोबास गरररहे को स्थान सम्बन्धी
िानकारी,
(३)

उपखण्र् (२) बमोशिमको व्यशिको ठे गानामा म्याद वा
न्याययक मलखत तामेल हुन नसक्ने भएमा मनिले काम गने
ु र ठे गाना ।
वा व्यवसाय सञ्चालन गने प्रमतष्ठानको मुलक

(र्)

प्रमाण बुझ्न माग गरे को भए,–
(१)

प्रमाण बुझ्न अनुरोध गररएको अदालत वा मनकाय पयहचान
हुन सकेको भए सो अदालत वा मनकायको यववरण,

(२)

प्रमाण बुझ्न पने वा गनुन पने अन्य न्याययक कामको यववरण,

(३)

कुनै सािी बुझ्नु पने भएमा त्यस्तो सािीको नाम, थर, वतन
र मनिको पयहचान खुल्न सक्ने राहदानी वा रायिय
पररचयपत्रको यववरण,

(४)

बन्द सवालबाट सािी बुझ्नु पने भएमा मनिलाई सोध्नु पने
प्रश्नको यववरण,

(५)

सािी बुझ्दा कुनै िपथ मलनु पने वा नपने सोको यववरण,

(६)

कुनै मलखत, चल वा अचल सम्पशत्तको मनरीिण, नाप िाँच,
नाप नक्सा वा परीिण गनुन पने भए सोको यववरण।

(ढ)

सम्पशत्त िफत वा रोक्का गनन माग गरे को भए,–
(१)

सम्पशत्तसँग सम्बशन्धत यवषयमा न्याययक कारबाही दायर हुने
अवस्थामा रहे को, दायर भएको वा मनणनय भई नसकेको
यववरण,
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(२)

न्याययक कारबाहीमा सम्पशत्त िफत गने कामको सारभूत
सम्बन्ध रहेको यववरण,

(३)

िफत सम्बन्धी आदे ि भएको र त्यस उपर पुनरावेदन गने
अवस्था नरहे को यववरण,

(४)

िफत गने आदे ि बमोशिम मतनुन पने रकम मतनन बाँकी रहेको
यववरण,

(५)

िफतको आदे िबाट प्रभायवत व्यशि अदालतमा उपशस्थत
नभएको भए मनिले आफ्नो प्रमतरिाको लामग पयानप्त समय
सयहतको सूचना पाएको यववरण ।

(ण)

आवश्यक अन्य यववरण ।

(२) उपदफा (१) बमोशिम यववरण माग गदान दे हायका कागिात सं लग्न गनुन
पनेछाः–
(क)

कुनै व्यशिलाई उपशस्थत गराउने, व्यशि रहेको स्थान पत्ता लगाउने
वा सनाखतको लामग पठाउने भए सम्भव भएसम्म मनिको फोटो,

(ख)

उपशस्थत हुन माग गररएको व्यशिले स्वतन्त्र रुपमा उपशस्थत हुने
इच्छा व्यि गरे को प्रमाण,

(ग)

अदालतबाट सो सम्बन्धमा भएको आदे ि,

(घ)

म्याद वा न्याययक मलखत तामेल गनुन पने भए तामेल गनुन पने म्याद
वा न्याययक मलखतको आमधकाररक प्रमतमलयप दुई प्रमत,

(ङ)

फैसला कायानन्वयन गनन पठाउने भए–
(१)

अदालतको फैसलाको सक्कल प्रमाशणत प्रमत,

(२)

फैसलाको यवषयमा पुनरावेदन गने अवस्था नरहे को प्रमाण।
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१५.

पारस्पररक कानूनी सहायता प्राप्त गनन यवदे िी राज्यलाई अनुरोध गनुन पने : (१) दफा ७, ८,
९, १०, ११, १२ वा १३ बमोशिम पारस्पररक कानूनी सहायताको लामग ले खी आएमा
केन्रीय अमधकारीले त्यस्तो कानूनी सहायता प्राप्त गनन कूटनैमतक माध्यम माफनत यवदे िी
राज्य समि अनुरोध गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम अनुरोध गदान केन्रीय अमधकारीले दफा १४ मा
उशल्लशखत यवषयका अमतररि दे हायका यववरण खुलाउनु पनेछाः–
(क)

अनुरोध गने अमधकारी वा अदालतको नाम,

(ख)

यवदे िी राज्यमा अनुरोध कायानन्वयन गदान तथा अनुरोध बमोशिम
सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराउँदा कुनै मनशित प्रयिया अवलम्बन
गनुन पने भए सोको यववरण,

(ग)

अनुरोध गोप्य राख्न चाहे मा सोको आधार र कारण,

(घ)

व्यशि उपशस्थत हुन अनुरोध गररएको भए मनिको सुरिाको
बन्दोबस्त र मनिको खाने बस्ने लगायतका अन्य सुयवधा,

(ङ)

कुनै सशन्ध बमोशिम अनुरोध गररएकोमा त्यस्तो सशन्धमा अनुरोध
गदान छु ट्टै प्रयिया अवलम्बन गनुन पने भए सो सम्बन्धी यववरण,

(च)

नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकािन गरी तोकेको
अन्य यववरण ।

(३) उपदफा (२) बमोशिम अनुरोध गदान दे हायका कागिात सं लग्न गनुन पनेछाः–
(क)

कुनै व्यशिलाई उपशस्थत हुन माग गररएको भए मनिलाई माग गनुन
भन्दा अशघ मनिले कानून यवपरीत कुनै कायन गरे को आधारमा थुनामा
नराख्ने, न्याययक कारबाही नचलाउने वा सिाय नगररने र त्यस्तो
व्यशिलाई सम्बशन्धत दे िमा नै यफतान गने सुमनशितता,
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(ख)

माग गररएको यवषय बाहे क अन्य प्रमाण द्वदन वा अन्य यवषयमा
सहयोग गनन बाध्य नगररने सुमनशितता,

(ग)

झुट्टा बयान द्वदएको वा अदालतको अपहेलना गरे कोमा बाहे क मनि
उपर सो न्याययक कारबाहीको यवषयमा कुनै पमन कानूनी कारबाही
वा सिाय नगररने कुराको सुमनशितता,

(घ)

खानतलासीको माग गररएको भए खानतलासी गरी कब्िामा मलएको
वस्तु सुरशित साथ राशखने र त्यस्तो प्रयोिन समाप्त भएपमछ यफतान
गररने सुमनशितता,

(ङ)

ु को
कुनै कागि, वस्तु वा सूचना माग गररएको भए सम्बशन्धत मुलक
स्वीकृमत यवना सो सावनिमनक नगररने प्रमतवद्धता,

(च)

नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकािन गरी तोकेको
अन्य कागिात ।

(४) यस दफा बमोशिम पारस्पररक कानूनी सहायताको लामग अनुरोध गदान त्यस्तो
ु सँग सो प्रयोिनको लामग कुनै सशन्ध भएको रहे नछ र त्यस्तै प्रकृमतको पारस्पररक
मुलक
ु बाट अनुरोध भए बमोशिम पारस्पररकताको
कानूनी सहायता प्राप्त गनन भयवष्यमा त्यस्तो मुलक
आधारमा कानूनी सहायता प्रदान गररने भनी कुनै आश्वासन द्वदनु पने रहे छ भने केन्रीय
अमधकारीले कूटनैमतक माध्यम माफनत त्यस्तो आश्वासन द्वदन सक्नेछ।
१६.

प्रमाणको रुपमा मलन सयकने : (१) दफा १५ बमोशिम गररएको अनुरोध अनुरुप यवदे िी
राज्यले सो राज्यको कानून बमोशिम प्रमाण बुझी केन्रीय अमधकारी माफनत अदालतमा प्राप्त
भएको प्रमाण कानून बमोशिम बुशझएको मानी प्रमाणको रुपमा मलन सयकनेछ ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापमन यवदे िी राज्यबाट प्रमाण
ु को सिम अमधकारीबाट प्रमाण नबुशझएकोमा
बुझ्न इन्कार गररएकोमा वा त्यस्तो मुलक
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सोही कारणले मात्र उपलब्ध अन्य प्रमाण परीिण गरी मुद्दाको मनणनय गनन कुनै बाधा पने
छै न ।
(३) दफा १५ बमोशिम पारस्पररक कानूनी सहायताको लामग गररएको अनुरोधको
आधारमा यवदे िी राज्यमा िफत भएको सम्पशत्तको मूल्य र िफत गररएको मममत उल्लेख
गरी यवदे िी राज्यको आमधकाररक मनकायको तफनबाट िारी गररएको प्रमाणपत्र कुनै पमन
न्याययक कारबाहीको लामग प्रमाणको रुपमा मलन सयकनेछ ।
(४) प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापमन यस ऐन बमोशिम यवदे िमा
गररएको सािी परीिण वा बन्द सवाललाई नेपालको अदालतमा नै सािी परीिण वा बन्द
सवाल भए गरे सरह मानी प्रमाणको रुपमा मलन सयकनेछ ।
१७.

व्यशिलाई उपशस्थत गराउँदा यविेष व्यवस्था ममलाउनु पने : (१) दफा १५ बमोशिम
गररएको अनुरोध अनुसार पारस्पररक कानूनी सहायताको मसलमसलामा कुनै व्यशि नेपाल
आउने भएमा केन्रीय अमधकारीले यवदे िी राज्यको आमधकाररक मनकायसँग समन्वय गरी
त्यस्तो व्यशिको नेपाल आगमन र प्रस्थानको उशचत प्रबन्ध ममलाउनु पनेछ ।
(२) पारस्पररक कानूनी सहायताको मसलमसलामा उपशस्थत हुन आएको व्यशि
ु को कानून बमोशिम थुनामा रहे को भए नेपालमा पमन थुनामा राखी
सम्बशन्धत यवदे िी मुलक
न्याययक सहयोग प्राप्त गनुन पनेछ ।

१८.

रीतपूवक
न म्याद वा न्याययक मलखत तामेल भएको मामनने : (१) दफा १५ बमोशिम
पारस्पररक कानूनी सहायताको लामग गररएको अनुरोधको आधारमा यवदे िी राज्यबाट
सम्बशन्धत व्यशिको नाममा म्याद वा न्याययक मलखत तामेल भएको ले खी आएमा मनिको
नाममा रीतपूवक
न म्याद वा न्याययक मलखत तामेल भएको मामननेछ ।
(२) दफा १५ बमोशिम पारस्पररक कानूनी सहायताको लामग गररएको अनुरोधको
आधारमा यवदे िी राज्यले म्याद वा न्याययक मलखत तामेल गनन इन्कार गरे मा वा त्यस्तो
ु ले त्यस्तो व्यशि पत्ता नलागेको वा पयहचान हुन नसकेको कारणले म्याद वा न्याययक
मुलक
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मलखत तामेल नभएको िानकारी कूटनैमतक माध्यमबाट केन्रीय अमधकारी माफनत
ु को वा नेपालको कुनै रायियस्तरको
अदालतलाई द्वदएमा त्यस्तो व्यशि रहे बसेको मुलक
दै मनक समाचारपत्रमा त्यस्तो म्याद वा न्याययक मलखतको व्यहोरा प्रकािन गररनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशिम म्याद वा न्याययक मलखत तामेल भएकोमा रीतपूवक
न
म्याद वा न्याययक मलखत तामेल भएको मामननेछ ।
पररच्छे द–४
यवदे िी राज्यले पारस्पररक कानूनी सहायताको लामग अनुरोध गने प्रयिया
१९.

ु मा
कागि, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराउन अनुरोध गनन सक्ने : (१) यवदे िी मुलक
कुनै मुद्दाको अनुसन्धान गदान वा न्याययक कारबाही वा फैसला कायानन्वयन गदान सो कायनमा
सहयोग पुग्ने कुनै कागि, प्रमाण, सूचना वा वस्तु नेपालमभत्र भएको कुरामा यवश्वास गनुन पने
पयानप्त आधार भएमा सम्बशन्धत यवदे िी राज्यले पारस्पररक कानूनी सहायताको लामग
कूटनैमतक माध्यम माफनत नेपाल सरकार समि अनुरोध गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम अनुरोध गदान कुनै स्थान वा वस्तुको खानतलासी गनन
वा कुनै वस्तु कब्िामा मलनु पने दे शखएमा यवदे िी राज्यले त्यस्तो स्थान वा वस्तुको
खानतलासी गनन वा कुनै वस्तु कब्िामा मलन समेत अनुरोध गनन सक्नेछ ।

२०.

व्यशि उपशस्थत गराउन तथा व्यशि रहेको स्थान पत्ता लगाउन अनुरोध गनन सक्ने : (१)
नेपालमा रहे को कुनै व्यशिले यवदे िी राज्यमा यवचाराधीन कुनै न्याययक कारबाहीमा सहयोग
गनन सक्ने कारण दे खाई यवदे िी राज्यले त्यस्तो व्यशिलाई उपशस्थत गराई द्वदन कूटनैमतक
माध्यम माफनत नेपाल सरकार समि अनुरोध गनन सक्नेछ ।
(२) कुनै न्याययक कारबाहीसँग सम्बशन्धत कुनै व्यशि रहे को स्थान पत्ता लगाउनु
पने वा व्यशि सनाखत गनुन पने भएमा यवदे िी राज्यले कुटनैमतक माध्यम माफनत नेपाल
सरकार समि अनुरोध गनन सक्नेछ ।
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२१.

म्याद वा न्याययक मलखत तामेल गनन अनुरोध गनन सक्ने : यवदे िी अदालतमा यवचाराधीन
रहेको न्याययक कारबाहीसँग सम्बशन्धत व्यशि वा मनकाय नेपालमा रहे कोले त्यस्तो व्यशि
वा मनकायको नाममा कुनै म्याद वा न्याययक मलखत िारी गनुन पने भएमा त्यस्तो यवदे िी
राज्यको अदालतको आदे ि बमोशिम सो अदालतबाट िारी भएको कुनै म्याद वा न्याययक
मलखत तामेल गनन यवदे िी राज्यले कूटनैमतक माध्यम माफनत नेपाल सरकार समि अनुरोध
गनन सक्नेछ ।

२२.

सािी वा प्रमाण बुझ्न अनुरोध गनन सक्ने : (१) कुनै यवदे िी अदालत वा मनकायमा
यवचाराधीन रहेको कुनै न्याययक कारबाहीका मसलमसलामा नेपालमा रहे बसेको कुनै
व्यशिलाई सािीको रुपमा बुझ्नु पने दे शखएमा त्यस्तो यवदे िी राज्यको अदालत वा मनकायको
आदे ि बमोशिम यवदे िी राज्यले कुटनैमतक माध्यम माफनत नेपाल सरकार समि अनुरोध
गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिमको अदालत वा मनकायमा यवचाराधीन रहे को कुनै मुद्दाको
सम्बन्धमा नेपालमभत्र कुनै प्रमाण बुझ्नु परे मा यवदे िी राज्यको अदालत वा मनकायको आदे ि
बमोशिम यवदे िी राज्यले कूटनैमतक माध्यम माफनत नेपाल सरकार समि अनुरोध गनन
सक्नेछ ।

२३.

सम्पशत्त रोक्का वा िफत सम्बन्धी आदे ि कायानन्वयनको लामग अनुरोध गनन सक्ने : यवदे िी
अदालतमा यवचाराधीन रहे को कुनै न्याययक कारबाहीसँग सम्बशन्धत सम्पशत्त वा त्यसको
केही अं ि नेपालमा रहेकोले त्यस्तो सम्पशत्त रोक्का वा िफत गनन यवदे िी राज्यको अदालतले
गरे को आदे ि कायानन्वयन गनुन परे मा यवदे िी राज्यले कूटनैमतक माध्यम माफनत नेपाल
सरकार समि अनुरोध गनन सक्नेछ ।

२४.

फैसला मान्यता द्वदन वा कायानन्वयन गनन अनुरोध गनन सक्ने : न्याययक कारबाहीसँग सम्बशन्धत
कुनै यवदे िी अदालतको फैसला मान्यता द्वदनु वा कायानन्वयन गनुन पने भएमा त्यस्तो यवदे िी
राज्यले कूटनैमतक माध्यम माफनत नेपाल सरकार समि अनुरोध गनन सक्नेछ ।
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२५.

खुलाउनु पने यववरण वा संलग्न गनुन पने कागिात : यस पररच्छे द बमोशिम यवदे िी राज्यले
नेपाल सरकार समि पारस्पररक कानूनी सहायताको लामग अनुरोध गदान आवश्यक हे रफेर
सयहत दफा १४ र १५ बमोशिमका व्यवस्थाहरु लागू हुनेछन् र सोही बमोशिम सम्बशन्धत
यवदे िी राज्यले आवश्यक यववरण खुलाउनु वा सम्बशन्धत कागिात सं लग्न गनुन पनेछ ।

२६.

पारस्पररक कानूनी सहायता सम्बन्धी अनुरोध केन्रीय अमधकारी समि पठाउनु पने : दफा
१९, २०, २१, २२, २३ र २४ बमोशिम यवदे िी राज्यबाट पारस्पररक कानूनी सहायताको
लामग अनुरोध प्राप्त भएपमछ नेपाल सरकार, परराि मन्त्रालयले त्यस्तो अनुरोध र सो साथ
सं लग्न यववरण, कागिात र प्रमाण पारस्पररक कानूनी सहायताको लामग केन्रीय अमधकारी
समि पठाउनु पनेछ ।

२७.

केन्रीय अमधकारीले आवश्यक अध्ययन र िाँचबुझ गनुन पने : (१) दफा २६ बमोशिम
पारस्पररक कानूनी सहायताको लामग अनुरोध, यववरण, कागिात र प्रमाण प्राप्त भएमा केन्रीय
अमधकारीले सो उपर आवश्यक अध्ययन र िाँचबुझ गरी पारस्पररक कानूनी सहायता प्रदान
गने कारबाही अशघ बढाउने वा नबढाउने सम्बन्धमा पन्र द्वदनमभत्र मनणनय गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम अध्ययन र िाँचबुझ गदान अनुरोध साथ प्राप्त यववरण,
कागिात र प्रमाणको आधारमा पारस्पररक कानूनी सहायता सम्बन्धी कारबाही अशघ बढाउन
पयानप्त नदे शखएमा केन्रीय अमधकारीले थप यववरण, कागिात तथा प्रमाण पेि गननको लामग
कूटनैमतक माध्यम माफनत यवदे िी राज्यलाई ले खी पठाउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोशिम पारस्पररक कानूनी सहायता सम्बन्धी कारबाही अशघ
बढाउने मनणनय भएमा केन्रीय अमधकारीले पारस्पररक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने
प्रयोिनको लामग अनुसन्धानसँग सम्बशन्धत पारस्पररक कानूनी सहायता माग गररएको भए
अनुसन्धान गने मनकायलाई र सो बाहे क अन्य पारस्पररक कानूनी सहायता माग गररएको
भए सम्बशन्धत शिल्ला अदालतमा मनवेदन द्वदन सम्बशन्धत शिल्ला सरकारी वकीललाई आदे ि
द्वदनु पनेछ ।
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२८.

पारस्पररक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इन्कार गनन सक्नेाः दफा २७ मा िुनसुकै कुरा
लेशखएको भए तापमन दे हायको अवस्थामा केन्रीय अमधकारीले पारस्पररक कानूनी सहायता
उपलब्ध गराउन इन्कार गनन सक्नेछाः–
(क)

दफा ४ बमोशिमको अवस्था भएमा,

(ख)

द्विपिीय सशन्ध बमोशिम अनुरोध भई नआएको भएमा,

(ग)

कुनै कसूरसँग सम्बशन्धत यवषयमा पारस्पररक कानूनी सहायताको लामग
अनुरोध गररएकोमा त्यस्तो कसूर रािनीमतक प्रकृमतको भएमा,

(घ)

दफा २७ को उपदफा (२) बमोशिम माग गररएको यववरण, कागिात वा
ु बाट प्राप्त हुन नआएमा,
प्रमाण सम्बशन्धत यवदे िी मुलक

(ङ)

अनुरोध गररएको यवषय सैमनक ऐन अन्तगनतको कसूरसँग सम्बशन्धत भएको
दे शखएमा,

(च)

िात, धमन, मलङ्ग, िातीय उत्पशत्त, रायियता वा रािनीमतक यवचारको आधारमा
कुनै व्यशि यवरूद्ध अनुसन्धान, कानूनी कारबाही वा सिाय गनन खोशिएको
दे शखएमा,

(छ)

अनुरोध गररएको यवषय अनुसन्धानको लामग महत्वहीन भएको वा अन्य
तररकाबाट सो सम्बन्धमा िानकारी प्राप्त गनन सयकने दे शखएमा,

(ि)

िुन यवषयमा पारस्पररक कानूनी सहायताको माग गररएको हो सो यवषय
बाहे क अन्य काम कारबाहीमा त्यसको प्रयोग नहुने कुराको सुमनशितता प्राप्त
नभएमा,

(झ)

पारस्पररक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउँदा सावनिमनक व्यवस्था (पशब्लक
अर्नर) प्रमतकूल हुने भएमा ।

२९.

अदालतमा मनवेदन द्वदनु पने : (१) दफा २७ को उपदफा (३) बमोशिम पारस्पररक कानूनी
सहायता उपलब्ध गराउनको लामग केन्रीय अमधकारीबाट आदे ि प्राप्त भएमा सम्बशन्धत
17

www.lawcommission.gov.np

शिल्ला सरकारी वकीलले यवदे िी राज्यबाट प्राप्त यववरण, कागिात तथा प्रमाण सयहत
सम्बशन्धत शिल्ला अदालतमा मनवेदन द्वदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम प्राप्त मनवेदन र सो साथ सं लग्न यववरण, कागिात तथा
प्रमाण िाँचबुझ गदान दे हायको अवस्था दे शखएमा अदालतले पारस्पररक कानूनी सहायता
उपलब्ध गराउन इन्कार गनन सक्नेछाः–
(क)

कुनै कसूरसँग सम्बशन्धत यवषयमा पारस्पररक कानूनी सहायताको
लामग मनवेदन द्वदइएकोमा प्रथम दृयिमा नै त्यस्तो कसूर स्थायपत हुन
नसक्ने दे शखएमा,

(ख)

पारस्पररक कानूनी सहायता न्यायको सामान्य मसद्धान्त यवपरीत
भएमा ।

(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापमन सो उपदफा बमोशिमको
अवस्था िुनसुकै समयमा दे शखएमा पमन अदालतले त्यस्तो पारस्पररक कानूनी सहायता
उपलब्ध गराउन इन्कार गनन सक्नेछ ।
३०.

पारस्पररक कानूनी सहायता इन्कार गररएको िानकारी द्वदनु पने : दफा २८ वा २९ बमोशिम
पारस्पररक कानूनी सहायता प्रदान गनन इन्कार गररएमा सोको िानकारी केन्रीय अमधकारीले
सात द्वदनमभत्र कूटनैमतक माध्यम माफनत यवदे िी राज्यलाई द्वदनु पनेछ ।
पररच्छे द–५
पारस्पररक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने

३१.

पारस्पररक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन आदे ि गने : दफा २७ को उपदफा (३)
बमोशिम केन्रीय मनकायबाट पारस्पररक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन सम्बशन्धत
अनुसन्धान अमधकारीलाई आदे ि भएमा वा त्यस्तो पारस्पररक कानूनी सहायता उपलब्ध
गराउन दफा २९ बमोशिम अदालतबाट इन्कार नभएमा सम्बशन्धत अनुसन्धान अमधकारी
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वा अदालतले यवदे िी राज्यको माग बमोशिम पारस्पररक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनको
लामग सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अशघ बढाउने आदे ि द्वदनु पनेछ ।
३२.

प्रमाण उपलब्ध गराउने : (१) यवदे िी राज्यले दफा १९ बमोशिम कुनै कागि, प्रमाण,
सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे को भए र कानून बमोशिम त्यस्तो कागि,
प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराउन सयकने भएमा सम्बशन्धत अमधकारी वा अदालतले
त्यस्तो कागिात, प्रमाण, सूचना वा वस्तुको प्रमाशणत प्रमत पठाउने आदे ि गनुन पनेछ ।
(२) यवदे िी राज्यले उपदफा (१) बमोशिमको कागि, प्रमाण वा सूचनाको सक्कल
प्रमत वा वस्तु नै उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे को भए सम्बशन्धत अमधकारी वा अदालतले
त्यस्तो कागि, प्रमाण वा सूचनाको प्रमाशणत प्रमत राखी सक्कल प्रमत नै पठाउन आदे ि गनन
सक्नेछ र वस्तु भए सोको यववरण उल्ले ख गररएको अमभले ख राखी त्यस्तो वस्तु उपलब्ध
गराउनेछ ।
(३) यवदे िी राज्यबाट कुनै वस्तु खानतलासी गनन वा कब्िामा मलन अनुरोध भई
आएको रहेछ भने सम्बशन्धत मनकायले कानून बमोशिम खानतलासी गनन वा वस्तु कब्िामा
मलनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा िुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापमन कुनै कसूरको सम्बन्धमा
कुनै वस्तु खानतलासी गनन वा कब्िामा मलन अनुरोध गररएकोमा नेपाल र अनुरोध गने
यवदे िी राज्य दुवैको कानून बमोशिम सो कायन कसूर नमामनने भएमा त्यस्तो वस्तु खानतलासी
वा कब्िाको अनुरोधलाई अस्वीकार गनन सयकनेछ ।

३३.

व्यशि उपशस्थत गराउने, व्यशि रहेको स्थान पत्ता लगाउने वा व्यशि सनाखत
गने : (१) यवदे िी राज्यले दफा २० बमोशिम कुनै व्यशिको उपशस्थमतको लामग अनुरोध
गरे को भए केन्रीय अमधकारीले यवदे िी राज्यस“ग समन्वय गरी त्यस्तो व्यशि नेपालबाट
पठाउने र नेपालमा यफतान ल्याउने व्यवस्था ममलाउनु पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोशिम उपशस्थत हुन अनुरोध गररएको व्यशि नेपालमा थुनामा
रहेको भए सम्बशन्धत अदालतको अनुममत मलई नेपालको प्रवेि यवन्दुबाट यवदे िी राज्यको
आमधकाररक मनकायलाई बुझाउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशिम बुझाइएको व्यशिको यवदे िी राज्यमा काम सम्पन्न
भएपमछ नेपालको प्रवेि यवन्दुमा यवदे िी राज्यको आमधकाररक मनकायबाट बुशझमलनु पनेछ।
(४) यवदे िी राज्यले कुनै न्याययक कारबाहीसँग सम्बशन्धत कुनै व्यशि रहे को स्थान
पत्ता लगाउन वा व्यशि सनाखत गनन अनुरोध गरे को भए सम्बशन्धत अमधकारीले त्यस्तो
व्यशि रहेको स्थान पत्ता लगाउन वा व्यशि सनाखत गनुन पनेछ ।
३४.

म्याद वा न्याययक मलखत तामेल गने : (१) यवदे िी राज्यले दफा २१ बमोशिम म्याद वा
न्याययक मलखत तामेल गनन अनुरोध गरे को भए सम्बशन्धत अदालतले सो अदालतमा नै
न्याययक कारबाही यवचाराधीन रहे को सरह मानी कानून बमोशिम त्यस्तो म्याद वा न्याययक
मलखत तामेल गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम म्याद वा न्याययक मलखत तामेल गदान यवदे िी राज्यसँग
भएको सशन्ध बमोशिम वा यवदे िी राज्यको अदालतको अनुरोध बमोशिम कुनै खास कायनयवमध
वा तररका अवलम्बन गरी त्यस्तो म्याद वा न्याययक मलखत तामेल गनुन पने रहे छ र केन्रीय
अमधकारीबाट पमन सोही बमोशिम अनुरोध भई आएको रहे छ भने सम्बशन्धत अदालतले
त्यस्तो कायनयवमध वा तररका अवलम्बन गरी त्यस्तो म्याद वा न्याययक मलखत तामेल गनुन
पनेछ ।
(३) यस दफा बमोशिम कुनै म्याद वा न्याययक मलखत तामेल गरे पमछ सम्बशन्धत
अदालतले त्यस्तो मलखतको तामेली यववरण तयार गनुन पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोशिमको तामेली यववरण यवदे िी राज्यको अदालतको अनुरोध
बमोशिम अंग्रि
े ी भाषामा अनुवाद गनुन पने भएमा केन्रीय अमधकारीले त्यसको अनुवाद गरी
सम्बशन्धत अदालतबाट प्राप्त सक्कल प्रमत र अनुवाद गररएको प्रमत प्रमाशणत गनुन पनेछ ।
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३५.

सािी वा प्रमाण बुझ्ने : (१) यवदे िी राज्यको अदालतले दफा २२ बमोशिम सािी वा
प्रमाण बुझ्न अनुरोध गरे को भएमा सम्बशन्धत अदालतले त्यस्तो अदालतमा यवचाराधीन
रहेको मुद्दाको कारबाहीमा प्रमाण बुझे सरह मानी प्रमाण बुझ्नु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम प्रमाण बुझ्दा अदालतले कुनै सािी वा व्यशिलाई
अदालतमा उपशस्थत हुन म्याद द्वदनु पने भएमा बाटोको म्याद बाहे क सात द्वदनसम्मको
म्याद द्वदई कानून बमोशिम म्याद तामेल गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोशिम प्रमाण बुझ्दा यवदे िी राज्यको अदालतको अनुरोध
बमोशिम सािी परीिण गनुन पने, बन्दसवालको िवाफ तयार गनुन पने वा प्रमाण, मलखत वा
चल वा अचल सम्पशत्तको यववरण द्वदनु पने यवषयमा सीममत रही सम्बशन्धत अदालतले प्रमाण
बुझ्नु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोशिम सािी परीिण गदान, बन्दसवालको िवाफ तयार गदान
वा मलखत वा प्रमाण बुझ्दा िुन यवषयको मुद्दामा यस दफा बमोशिम प्रमाण बुशझएको हो
त्यस्तो मुद्दाका पि, मनिको वारे स वा कानून व्यवसायी अदालतमा उपशस्थत हुन चाहे मा
त्यस्तो पि, वारे स वा कानू न व्यवसायीलाई प्रमाण बुझ्दाका बखत अदालतमा उपशस्थत हुन
सम्बशन्धत अदालतले अनुममत द्वदन सक्नेछ ।
(५) यस दफा बमोशिम सम्बशन्धत अदालतले प्रमाण बुझ्दा नेपाल कानूनको प्रयोग
गनुन पनेछ ।
(६) उपदफा (५) मा िुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापमन कुनै खास यवषयमा कुनै
खास कायनयवमध वा तररका अवलम्बन गरी प्रमाण बुझ्न यवदे िी राज्यसँग सशन्ध भएकोमा
वा यवदे िी राज्यले अनुरोध गरे को भएमा र सो बमोशिम प्रमाण बुझ्नको लामग केन्रीय
अमधकारीबाट अनुरोध भएमा सम्बशन्धत अदालतले सोही बमोशिम प्रमाण बुझ्नु पनेछ ।
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३६.

सम्पशत्त रोक्का वा िफत गने : (१) यवदे िी राज्यबाट दफा २३ बमोशिम नेपालमा रहेको
कुनै सम्पशत्त रोक्का वा िफत गनन अनुरोध भई आएमा अदालतले प्रचमलत नेपाल कानून
बमोशिम सम्पशत्त रोक्का वा िफत गनन सम्बशन्धत मनकायलाई आदे ि द्वदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापमन िुन कसूरको सम्बन्धमा
सम्बशन्धत व्यशिको सम्पशत्त िफत गनन आदे ि िारी भएको हो त्यस्तो व्यशिले मतनुन पने
रकम मतरी सकेको वा मतनन नसकेकोमा सो रकम बराबर कैद सिाय भोगी सकेको भन्ने
कुरामा अदालत यवश्वस्त भएमा अदालतले सम्पशत्त िफत गने आदे ि द्वदने छै न ।
तर कसूर गरी प्राप्त भएको रकम वा कसूर गनन प्रयोग भएको सम्पशत्त भए िफत
गनुप
न नेछ ।
(३) िफत गने सम्पशत्तको मूल्य नेपाली मुरा बाहे क अन्य मुरामा उल्ले ख भएको
भए यस ऐन बमोशिम यवगो कायम गने प्रयोिनको लामग दफा २९ बमोशिम अदालतमा
मनवेदन दतान भएको द्वदनको नेपाल राि बैड्ढले मनधानरण गरे को यवदे िी यवमनमय दरको
आधारमा सो मूल्यलाई नेपाली मुरामा पररणत गररनेछ ।

३७.

यवदे िी अदालतबाट भएको फैसलाको कायानन्वयन सम्बन्धी यविेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा
अन्यत्र िुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापमन यवदे िी अदालतबाट भएको दे वानी प्रकृमतको
फैसलाको मान्यता पाउन वा त्यस्तो फैसला नेपालमा कायानन्वयन गराउन चाहने यवदे िी
राज्य वा यवदे िी पिले दे हायका कागिात सं लग्न गरी सम्बशन्धत पुनरावेदन अदालतमा
मनवेदन द्वदनु पनेछाः–
(क)

प्रमाणीकरण गररएको फैसलाको पूण न प्रमत,

(ख)

कुनै पिको अनुपशस्थमतमा मुद्दाको फैसला भएको रहे छ भने त्यस्तो पिलाई
रीतपूवक
न म्याद िारी गररएको कुरा स्थायपत गने कागिातको सक्कल वा
प्रमाशणत प्रमतमलयप,
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(ग)

फैसलाले उपदफा (२) को खण्र् (ख) र (ग) बमोशिमका ितन पूरा गरे को
कुरा स्थायपत गने सम्पूण न कागिातहरु,

(घ)

सम्बशन्धत कूटनैमतक वा वाशणज्यदू त सम्बन्धी प्रमतमनमध वा आमधकाररक
अनुवाद गनन अशततयारी पाएको व्यशिबाट प्रमाशणत भएको नेपाली भाषामा
अनुवाद गररएको फैसलाको पूणप
न ाठ सयहतको प्रमतमलयप ।

(२) उपदफा (१) बमोशिम प्राप्त भएको मनवेदन सयहतको कागिात अध्ययन गदान
यवदे िी अदालतबाट भएको फैसलाले दे हायका ितनहरु पूरा गरे को दे शखएमा सम्बशन्धत
पुनरावेदन अदालतले यवदे िी अदालतको फैसलालाई मान्यता द्वदई कायानन्वयनको लामग
सम्बशन्धत शिल्ला अदालतमा पठाउनु पनेछाः–
(क)

त्यस्तो फैसला उपयुि अमधकार िेत्र भएको सिम अदालतबाट
भएको पाइएमा,

(ख)

ु मा कायानन्वयन हुन सक्ने भएमा,
त्यस्तो फैसला सम्बशन्धत मुलक

(ग)

ु को कानून बमोशिम अशन्तम भई
त्यस्तो फैसला सम्बशन्धत मुलक
त्यसको पुनरावलोकन हुन सक्ने अवस्था नरहे को भएमा ।
स्पिीकरणाः यस दफाको प्रयोिनका लामग “सम्बशन्धत शिल्ला
अदालत” भन्नाले फैसला बमोशिम यवगो भराउनु पने , बण्र्ा छु याउनु
पने, चलन चलाउनु पने समेतको सम्पशत्त रहे भएको इलाकाको
शिल्ला अदालत सम्झनु पछन ।

(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापमन दे हायका अवस्थामा
ु को अदालतबाट भएको फैसलाले नेपालमा मान्यता पाउने छै न र त्यस्तो
यवदे िी मुलक
फैसला नेपालमभत्र कायानन्वयन हुन सक्ने छै नाः–
(क)

कायनयवमधगत दृयिकोणबाट त्यस्तो फैसला धोकाधर्ी वा िालसािपूण न
भएको दे शखएमा,
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(ख)

िुन तथ्य, प्रयोिन र पिहरु बीचको मुद्दामा त्यस्तो फैसला भएको
छ सोही तथ्य र प्रयोिनको लामग सोही पिहरु बीच यवदे िी
अदालतमा भन्दा पयहले नेपालको अदालतमा मुद्दा दायर भई
यवचाराधीन रहे को भएमा,

(ग)

खण्र् (ख) बमोशिमको मुद्दामा नेपालको अदालतबाट फैसला
भइसकेको भएमा,

(घ)

ु को अदालतबाट
खण्र् (ख) बमोशिमको मुद्दामा अको कुनै मुलक
फैसला भई त्यस्तो फैसलाले नेपालमा मान्यता पाई सो कायानन्वयन
भइसकेको वा कायानन्वयन हुने प्रयियामा भएमा,

(ङ)

त्यस्तो फैसलामा मुद्दाको कुनै पिलाई स्वच्छ रुपमा आफ्नो
प्रमतमनमधत्व गनन पयानप्त अवसर नद्वदइएको भएमा,

(च)

त्यस्तो फैसला मुद्दाको कारबाहीका लामग आवश्यक मनयममत प्रयिया
मबना भएको दे शखएमा,

(छ)

त्यस्तो फैसला कायानन्वयन गदान सावनिमनक व्यवस्था (पशब्लक
अर्नर) प्रमतकूल हुने भएमा।

(४)

उपदफा (२) बमोशिम पुनरावेदन अदालतबाट फैसला कायानन्वयन गनन

लेखी आएकोमा सम्बशन्धत शिल्ला अदालतले सोही अदालतबाट भएको फैसला सरह मानी
कायानन्वयन गनेछ ।
३८.

पारस्पररक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने : (१) यस पररच्छे द बमोशिम पारस्पररक
कानूनी सहायता सम्बन्धी कागि प्रमाण सड्ढलन गने तथा प्रमाण बुझ्ने लगायतका कायन
समाप्त भएपमछ सोको यववरण अनुसन्धान अमधकारी, अदालत वा सम्बशन्धत शिल्ला सरकारी
वकील कायानलयले केन्रीय अमधकारी समि पठाउनु पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोशिम प्राप्त पारस्पररक कानूनी सहायता सम्बन्धी यववरण
केन्रीय अमधकारीले कूटनैमतक माध्यम माफनत यवदे िी राज्यलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।
पररच्छे द–६
यवयवध
३९.

प्रमाण कागि प्रमाणीकरण गनुन पने : (१) यस ऐनबमोशिम पारस्पररक कानूनी सहायताका
लामग अनुरोध गदान सं लग्न गरी पठाइएको प्रमाण कागिहरु न्यायाधीि वा अमधकार प्राप्त
सरकारी अमधकृतले प्रमाशणत गरी कायानलयको छाप लगाइएको हुन ु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशिमको रीत पुर ्याई प्रमाणीकरण नभएको प्रमाण कागिलाई
मान्यता द्वदइने छै न ।

४०.

पारस्पररक कानूनी सहायताको लामग पठाइएको अनुरोधपत्र नेपाली भाषामा हुन ु पने : (१)
यस ऐनबमोशिम पारस्पररक कानूनी सहायताको लामग यवदे िी राज्यले नेपाल सरकार समि
गररएको अनुरोधपत्र नेपाली भाषामा ले शखएको हुन ु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिमको अनुरोधपत्र कुनै यवदे िी भाषामा ले शखएको रहेछ र
त्यस्तो अनुरोध पत्रको नेपाली भाषामा अनुवाद गनन व्यवहाररक नहुने कारण दे खाई अं ग्रि
े ी
भाषाको सक्कल प्रमत वा अन्य भाषाबाट अं ग्रि
े ी भाषामा गररएको त्यसको आमधकाररक अनुवाद
सं लग्न गररएको भएमा त्यस्तो अनुरोध पत्र केन्रीय अमधकारी वा सम्बशन्धत अदालतलाई
स्वीकायन हुनेछ ।

४१.

रकम व्यहोनुन पने : पारस्पररक कानूनी सहायता प्रदान गदान प्रचमलत नेपाल कानून बमोशिम
कुनै िुल्क वा दस्तुर लाग्ने भएमा त्यस्तो िुल्क वा दस्तुर वापतको रकम यवदे िी राज्यले
व्यहोनुन पनेछ ।

४२.

यस ऐन बमोशिम हुने : यस ऐनमा लेशखएका कुरामा यसै ऐन बमोशिम र अन्यमा प्रचमलत
नेपाल कानून बमोशिम हुनेछ ।
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४३.

सहयोग गनुन पने : यस ऐन बमोशिम सम्पादन गनुन पने कायनमा नेपाल सरकारका सम्बशन्धत
मनकायले आवश्यक सहयोग गनुन पनेछ ।

४४.

प्रमतवेदन द्वदनु पने : केन्रीय अमधकारीले दे हायको यववरण उल्ले ख गरी वायषनक रूपमा नेपाल
सरकार समि प्रमतवेदन द्वदनु पनेछाः–
(क)

यवदे िी राज्यसँग माग गररएको र प्राप्त गररएको पारस्पररक कानूनी सहायता,

(ख)

यवदे िी राज्यको अनुरोधमा त्यस्तो राज्यलाई नेपालले उपलब्ध गराएको
पारस्पररक कानूनी सहायता,

(ग)
४५.

पारस्पररक कानूनी सहायता सम्बन्धमा भयवष्यमा गनुन पने सुधार ।

मनयम बनाउने अमधकार : यस ऐनको कायानन्वयनको लामग नेपाल सरकारले आवश्यक
मनयम बनाउन सक्नेछ ।
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