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सैनिक अदालत नियमावली, २०६४

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०६४।१२।२०
सै निक ऐि, २०६३ को दफा १४३ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले दे हायका
नियमहरु बिाएको छ ।

पररच्छे द–१
प्रारशभिक
१.

संशिप्त िाम र प्रारभिः (१) यी नियमहरुको िाम “सै निक अदालत नियमावली, २०६४” रहे को
छ ।
(२)

२.

यो नियमावली तुरुन्त प्रारभि हुिेछ ।

पररिाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ िलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क)

“ऐि” िन्नाले सैनिक ऐि,२०६३ सभझिु पछथ ।

(ख)

“कोर्थ अफ इन््वायरी” िन्नाले नियम ४ बमोशजम गदित कोर्थ अफ इन््वायरी
सभझिु पछथ ।

(ग)

“प्राड वववाकको कायाथलय” िन्नाले प्राड वववाकको प्रमुख रहिे जङ्गी अड्डाको
कायाथलय सभझिु पछथ र सो िब्दले पृतिा प्राड वववाक िाखा तर्ा बावहिी प्राड
वववाक िाखा कायाथलय समेतलाई जिाउ“छ ।

(घ)

“सनमनत” िन्नाले ऐिको दफा ६२ को उपदफा (२) बमोशजमको सनमनत सभझिु
पछथ ।

(ङ)

“रशजष्ट्रार” िन्नाले नियम ३७ बमोशजम सै निक वविेष अदालतमा काम गिथ
तोवकएको प्राड अनिकृत सभझिु पछथ ।
1

www.lawcommission.gov.np
पररच्छे द–२
कोर्थ अफ इन््वायरीको गिि, अिुसन्िाि तर्ा तहवककात र मुद्दा दायरी
३.

कसूरको सूचिा ददिु पिनः (१) कुिै कसूर िएको वा िइरहे को वा हुि लागेको छ िन्ने कुरा
र्ाहा पाउिे व्यशिले तत्सभबन्िी कसूरको बारे मा आफूसँग िएको वा आफूले दे खे जािेसभमको
सवुद प्रमाण र सकेसभम दे हायका कुराहरु समेत खुलाई यर्ाशिघ्र सो कुराको नलशखत दरखास्त
वा मौशखक सूचिा िेपाली सेिाको िशजकको युनिर् वा सभबशन्ित युनिर्लाई ददिु पिनछः–
(क)

कसूर िएको वा िई रहे को वा हुिे सभिाविा िएको नमनत, समय र
िाउँ,

(ख)

कसूर गिन व्यशिको िाम, िे गािा, युनिर्, कभ्युर्र िं. र हुनलया,

(ग)

कसूरसँग सभबशन्ित सवुद प्रमाण,

(घ)

कसूरसँग सभबशन्ित अन्य वववरण ।

(२) कसूरको सूचिा मौशखक रुपमा ददइएकोमा सभबशन्ित युनिर्ले सूचिा ददिे व्यशिले
ििेका सवै कुराहरु र उपनियम (१) बमोशजमका कुराहरु समेत नलशखत रुपमा खुलाई निजलाई
पढी बा“ची सुिाई निजको सवहछाप समेत गराई राख्नु पिनछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त नलशखत दरखास्त वा उपनियम (२) बमोशजमको
सूचिा आफ्िो युनिर्को दताथ वकताबमा दताथ गरी जाहे रवाला वा सूचिा ददिे व्यशिलाई सोको
िरपाई ददिु पिनछ ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम प्राप्त कसूरको सूचिा सभबशन्ित युनिर्ले िशजकको प्राड
वववाकको कायाथलयलाई ददिु पिनछ ।
(५) कुिै कसूरको सभबन्िमा कुिै युनिर्मा प्राप्त हुि आएको सूचिाको व्यहोराबार् सो
कसूर वा कसूरमा सं लग्ि व्यशि अन्य कुिै युनिर्को िेत्रनित्र पिन दे शखि आएमा सूचिा प्राप्त
गिन युनिर्ले सो सूचिा यर्ाशिघ्र सभबशन्ित युनिर्मा पिाउिु पिनछ ।
(६) यस नियम बमोशजम सूचिा प्राप्त िएपनछ सभबशन्ित युनिर्पनतले त्यस्तो कसूरका
सभबन्िमा प्रारशभिक रुपमा अिुसन्िाि तर्ा तहवककात गिुथ पिनछ । युनिर्पनतका सभबन्िमा

2

www.lawcommission.gov.np
अिुसन्िाि तर्ा तहवककात गिुथ पिन िए त्यस्तो अिुसन्िाि तर्ा तहवककात एक तह मानर्ल्लो
तहबार् गिुथ पिनछ ।
(६) उपनियम (५) र (६) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िएतापनि कुिै युनिर्मा प्राप्त
हुि आएको सूचिाको व्यहोराबार् सो कसूर ऐिको दफा ६२ सँग सभबशन्ित दे शखि आएमा
सूचिा प्राप्त गिन युनिर्ले सो सूचिा प्राड वववाकको कायाथलयमा पिाउिु पिनछ ।

४.

कोर्थ अफ इन््वायरीको गििः (१) नियम ३ बमोशजम कसूर सभबन्िी सूचिा प्राड वववाकको
कायाथलयमा प्राप्त िएमा वा अन्य कुिै माध्यमबार् ऐिको िेत्रानिकारनित्र पिन व्यशिले कुिै
कसूर गरे को ििी जािकारी हुि आएमा त्यस्तो कायाथलयले प्रिाि सेिापनत समि कोर्थ अफ
इन््वायरी गििको लानग नसफाररस गिनछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम नसफाररस प्राप्त िएपनछ प्रिाि सेिापनतले आफैंले कोर्थ
अफ इन््वायरी गिि गिथ वा आवश्यकता अिुसार पृतिापनत, बावहिीपनत वा युनिर्पनतलाई
अनिकार प्रत्यायोजि गरी कोर्थ अफ इन््वायरी गिि गिथ लगाउि स्िेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम कोर्थ अफ इन््वायरी गिि गदाथ सोको अध्यि वा सदस्य
सामान्यतया आरोवपत व्यशि िन्दा तल्लो दजाथको हुिे गरी गिि गररिे छै ि ।

५.

कोर्थ अफ इन््वायरीको कायथववनिः (१) कोर्थ अफ इन््वायरी गिि िएपनछ प्राड वववाकको
कायाथलयले नियम ३ को उपनियम (४) बमोशजम आफूलाई प्राप्त कसूरको सूचिा तर्ा युनिर्
पनतले सोही नियमको उपनियम (६) बमोशजम िएको अिुसन्िाि तर्ा तहवककातको प्रनतवेदि
कोर्थ अफ इन््वायरीलाई उपलव्ि गराउिु पिनछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम कसूरको सूचिा प्राप्त िएपनछ कोर्थ अफ इन््वायरीले सो
कसूर हुिबार् रो्िे, कसूरसँग सभबशन्ित कुिै प्रमाण लोप वा िाि हुि िददिे र आरोवपत
व्यशि िाग्ि, उभकि िपाउिे व्यवस्र्ा गिुथ पिनछ ।
(३) कोर्थ अफ इन््वायरीले कुिै कसूर िएको वा िै रहे को जािकारी पाई अिुसन्िाि
तर्ा तहवककात गिथ गएका बखत वा आफ्िो उपशस्र्नतमा कुिै कसूर िएको दे खेमा तुरुन्त
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आरोवपत व्यशिलाई पक्रिु पिनछ । त्यसरी पक्रेको आरोवपत व्यशिलाई अिुसूची–१
बमोशजमको ढाँचामा पक्राउ पूशजथ ददिु पिनछ ।
(४) कोर्थ अफ इन््वायरीले उपनियम (३) बमोशजम पक्राउ परे को आरोवपत व्यशिको
बयाि नलिु पिनछ । त्यसरी बयाि गराउ“दा इमाि िमथ सभझी सा“चो बयाि गरु“ला िन्ने
व्यहोराको िपर् नलि लगाई बयाि गराउिु पिनछ ।
(५) कोर्थ अफ इन््वायरीले कुिै कसूरको सभबन्िमा िंकास्पद दे शखएको तर्ा
तत्सभबन्िमा कुिै महत्वपूणथ कुरा र्ाहा छ िन्ने ववश्वास गिुथ पिन कुिै मिानसव कारण िएको
व्यशिलाई सोिपुछ गरी आवश्यक दे खेमा निजको कुरा बयािको रुपमा लेखवद्ध गरी राख्नु
पिनछ ।
(६) कुिै कसूर िएको वा िइरहे को वा हुि लागेको जािकारी प्राप्त िएमा कोर्थ अफ
इन््वायरीले यर्ाशिघ्र त्यसको अिुसन्िाि तर्ा तहवककात गरी सबूत प्रमाण सं कलि गिुथ
पिनछ । कोर्थ अफ इन््वायरीले अिुसन्िाि तर्ा तहवककातको नसलनसलामा कसूरसँग
सभबशन्ित कागजात वा वस्तु फेला पारे मा त्यसलाई कव्जामा नलिु पिनछ ।
(७) कुिै

कसूरको सभबन्िमा अिुसन्िाि

तर्ा

तहवककात

गदाथ

कोर्थ

अफ

इन््वायरीलाई सरकारी मुद्दा सभबन्िी ऐि, २०४९ को अिुसूची–१ बमोशजमको मुद्दामा
अिुसन्िाि तर्ा तहवककात गिन प्रहरी कमथचारीलाई िए सरहको अनिकार हुिेछ ।
(८) कोर्थ अफ इन््वायरीले यस नियम बमोशजम अिुसन्िाि तर्ा तहवककातको
नसलनसलामा बुझेको सािीको बकपत्र, सं कलि गरे को प्रमाण, चीजवस्तु र नमनसलको दुरुस्त
अनिलेख राख्नु पिनछ ।

६.

वहरासतमा राख्ने कायथववनिः (१) कसूरको अिुसन्िाि तर्ा तहवककातको नसलनसलामा कुिै
व्यशिलाई चौबीस घण्र्ािन्दा बढी अवनि वहरासतमा राख्नु पिन िई ऐिको दफा ७५ को
उपदफा (३) बमोशजम कमाशण्डङ्ग अनिकृतले प्रनतवेदि पिाउँदा वहरासतमा रहे को व्यशि
उपरको अनियोग, त्यसको आिार, निजलाई वहरासतमै राखी अिुसन्िाि तर्ा तहवककात गिुथ
पिन कारण र निजको बयाि कागज िई सकेको िए बयािको व्यहोरा समेत स्पष्ट रुपमा
उल्लेख गिुथ पिनछ ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम प्रनतवेदि पिथ आएमा प्रिाि सेिापनतले सभबशन्ित
कागजात हे री अिुसन्िाि तर्ा तहवककात सन्तोषजिक रुपमा िए वा ििएको र वहरासतमा
राखी अिुसन्िाि तर्ा तहवककात गिुथ पिन अवस्र्ा ववद्यमाि रहे वा िरहे को सभबन्िमा ववचार
गरी अिुसन्िाि तर्ा तहवककात सन्तोषजिक रुपमा िई रहे को र वहरासतमै राखी अिुसन्िाि
तर्ा तहवककात गिुथ पिन अवस्र्ा ववद्यमाि रहे को दे खेमा वहरासतमा राख्न अिुमनत ददि
स्िेछ ।

७.

प्रनतवेदि पेि गिुथ पिनः (१) कोर्थ अफ इन््वायरीले अिुसन्िाि तर्ा तहवककात पूरा गरी
सकेपनछ दे हायका कुराहरु खुलाई आफ्िो राय सवहतको प्रनतवेदि प्राड वववाकको कायाथलयमा
पेि गिुथ पिनछः–
(क)

आरोवपतको पूरा िाम, र्र, वति, कभ्युर्र िं., दजाथ, युनिर्,

(ख)

कसूर सभबन्िी वववरण,

(ग)

आरोवपत व्यशिको बयािको व्यहोरा,

(घ)

जाहे रवाला वा पीनडतको बयािको व्यहोरा,

(ङ)

आरोवपत व्यशि उपर लगाइएको अनियोग र तत्सभबन्िी प्रमाण,

(च)

सभबशन्ित कािूि,

(छ)

वहरासतमा राखी कारबाही गिुथ पिन वा िपिन कारण,

(ज)

कसूरबार् िनत पुगी िनतपूनतथ िराउिु पिन िए िनतपूनतथको रकम,

(झ)

मुद्दा दायर गिुथ पिन िए सोको राय,

(ञ)

आरोवपत व्यशिले पवहले पनि कुिै कसूरमा सजाय पाइसकेको कारणले
बढी सजाय हुि ु पिन अवस्र्ा रहे छ ििे निजले पवहले सजाय पाएको
नमनत र सजाय गिन निकायको िाम,

(र्)

मुद्दासँग सभबशन्ित अन्य आवश्यक कुराहरु ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम कोर्थ अफ इन््वायरीबार् राय सवहतको प्रनतवेदि प्राप्त
िएपनछ प्राड वववाकको कायाथलयले सो राय सवहतको प्रनतवेदि अध्ययि गरी आरोवपत व्यशि
उपर मुद्दा चलाउिे वा िचलाउिे सभबन्िमा निणथयको लानग आफ्िो राय सवहत प्रिाि सेिापनत
समि नमनसल पिाउिु पिनछ । त्यसरी नमनसल प्राप्त िएपनछ प्रिाि सेिापनतले आरोवपत व्यशि
उपर मुद्दा चलाउिे वा िचलाउिे

ववषयमा अशन्तम निणथय गिनछ ।

(३) उपनियम (२) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको िए तापनि ऐिको दफा ६८ को खण्ड
ु ाई, कारवाही र वकिारा गिन मुद्दा िए प्राड
(ग) बमोशजम समरी सै निक अदालतले पुपि
थ , सुिव
वववाकको कायाथलयले मुद्दा चल्िे वा िचल्िे सभबन्िमा अशन्तम निणथय गिनछ ।
(४) प्राड वववाकले आवश्यकतािुसार उपनियम (३) बमोशजमको अनिकार कोर्थ अफ
इन््वायरीलाई प्रत्यायोजि गिथ स्िेछ ।

८.

र्प प्रमाण बुझ्ि निदन िि ददि स्िेः (१) मुद्दा चल्िे वा िचल्िे निणथय गिन नसलनसलामा नमनसल
ँ सोिपुछ गिथ
अध्ययि गदाथ प्राड वववाकले र्प सबुद प्रमाण सं कलि गिथ वा कुिै व्यशिसग
आवश्यक दे खेमा त्यस्तो सबुद प्रमाण सं कलि गरी पिाउि वा त्यस्तो व्यशिसँग सोिपुछ गरी
पिाउि कोर्थ अफ इन््वायरीलाई

निदन िि ददि स्िेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम निदन िि िएमा त्यस्तो निदन ििको पालिा गिुथ कोर्थ अफ
इन््वायरीको कतथव्य हुिेछ ।

९.

जाहेरवालालाई सूचिा ददिु पिनः कुिै कसूरको सभबन्िमा मुद्दा चलाउिे वा िचलाउिे निणथय
िएपनछ प्राड वववाकको कायाथलयले त्यसको सूचिा जाहे रवालालाई ददिु पिनछ ।

१०.

सैनिक अदालत गििका लानग नसफाररस गिनः (१) कुिै अनियुि उपर यस नियमावली बमोशजम
मुद्दा चलाउिे निणथय िएमा त्यस्तो निणथय िएको नमनतले सात ददिनित्र प्राड वववाकको
कायाथलयले सैनिक अदालत गििको लानग प्रिाि सेिापनत समि नसफाररस गिुथ पिनछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम नसफाररस गदाथ आरोवपत व्यशि ववरुद्ध दायर हुिे
अनियोगपत्र समेत सं लग्ि गिुथ पिनछ ।
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११.

मुद्दा दायर गिनः कुिै अनियुि उपर नियम ७ को उपनियम (२) वा (३) बमोशजम मुद्दा चल्िे
निणथय िएमा अिुसन्िाि तर्ा अनियोिा िाखा वा सो िाखाबार् तोवकएका प्राड अनिकृतले
दे हायका कुराहरु उल्लेख गरी अिुसूची–२ बमोशजमको ढाँचामा अनियोगपत्र तयार गरी दसी
ु ा िए र्ुिव
ु ा सवहत सभबशन्ित सै निक
प्रमाण तर्ा कसूरसँग सभबशन्ित चीज वा वस्तु र र्ुिव
अदालतमा मुद्दा दायर गिुथ पिनछः–
(क)

अनियुिको पूरा िाम, र्र, वति, कभ्युर्र िं., दजाथ, युनिर्,

(ख)

कसूर सभबन्िी वववरण,

(ग)

अनियुिको बयािको व्यहोरा,

(घ)

जाहे रवाला वा पीनडतको बयािको व्यहोरा,

(ङ)

अनियुि उपर लगाईएको अनियोग र तत्सभबन्िी प्रमाण,

(च)

सभबशन्ित कािूि,

(छ)

अनियुिलाई हुि ु पिन सजाय,

(ज)

कसूरबार् िनत पुगी िनतपूनतथ िराउिु पिन िए सो िनतपूनतथको रकम,

(झ)

अनियुिले पवहले पनि कुिै कसूरमा सजाय पाइसकेको कारणले बढी
सजाय हुि ु पिन अवस्र्ा रहे छ ििे निजले पवहले सजाय पाएको नमनत र
सजाय गिन निकायको िाम,

(ञ)

१२.

मुद्दासँग सभबशन्ित अन्य आवश्यक कुराहरु ।

फेला परे को सबुद प्रमाण पेि गिनः (१) सै निक अदालतबार् कारबाही चनलरहे को मुद्दासँग
सभबशन्ित कुिै माल वस्तु, नलखत वा अन्य कुिै प्रमाण सै निक व्यशि वा अरु कसै ले फेला
पारे मा प्राड वववाकको कायाथलयमा दाशखल गिुथ पिनछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम दाशखला हुि आएको माल, वस्तु, नलखत वा अन्य कुिै
प्रमाण प्राड वववाकको कायाथलयले तुरुन्त सभबशन्ित सै निक अदालतमा पेि गिुथ पिनछ ।
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१३.

र्प अनियोगपत्र दायर गिथ बािा िपिनः (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले शखएको
िए तापनि कुिै कसूरका सभबन्िमा कुिै अनियुि उपर यस नियमावली बमोशजम अनियोगपत्र
दायर िई सैनिक अदालतबार् मुद्दा पुपि
थ िइरहे कोमा पनछ र्प सवुद प्रमाणहरु प्राप्त हुि आई
त्यस्तो अनियुि उपर र्प अनियोग माग दावी नलिु पिन िएमा वा अन्य व्यशिहरु उपर समेत
मुद्दा दायर गिुथ पिन दे शखि आएमा सै निक अदालतको अिुमनत नलई अनियुि उपर र्प अनियोग
माग दावी नलि वा अन्य व्यशि उपर पुरक अनियोगपत्र दायर गरी मुद्दा चलाउि सवकिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम पुरक अनियोगपत्र दायर गररएकोमा त्यस्तो पुरक
अनियोगपत्र िुरुमा पेि गरे को अनियोगपत्रको अनिन्न अङ्ग मानििेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम कुिै अनियुि उपर र्प अनियोगको माग दावी नलएकोमा
त्यसरी र्प अनियोग लगाइएको ववषयमा शचत्त िबुझेमा अनियुिले सो अनियोग बदर गराउि
पुिरावेदि सुन्ने अदालतमा निवेदि ददि स्िेछ ।
(४) यस नियम बमोशजम र्प अनियोग लगाउँदा हेलचेक्राईं वा बदनियत शचताई र्प
अनियोग लगाएको दे शखि आएमा सै निक अदालतले त्यसरी हे लचेक्राईं वा बदनियत शचताई र्प
अनियोग लगाउिे व्यशि उपर वविागीय कारबाही गिथ आदे ि ददि स्िेछ ।

१४.

अनियुि बुझाउिु पिनः सैनिक व्यशिले ऐिको दफा ६६ बमोशजम अन्य अदालतको अनिकार
िेत्रनित्र पिन कसूर गरे मा त्यस्तो सै निक व्यशिलाई कारबाहीका लानग सभबशन्ित निकायमा
बुझाउिु पिनछ ।

पररच्छे द–३
सैनिक अदालतको कायथववनि
१५.

सैनिक अदालतको अध्यि, सदस्य र प्राड अनिकृत खर्ाउिेः (१) प्रिािसेिापनत वा निजबार्
अनिकार प्राप्त गरे का अनिकृतले सै निक अदालतको अध्यि वा सदस्यको रुपमा कायथ गिथ
ऐिको दफा ६७ को उपदफा (१) बमोशजमका अनिकृत तर्ा दफा ८१ को उपदफा (१)
बमोशजम प्राड वववाक वा प्राड अनिकृतलाई खर्ाई ददि सै निक सशचव वविाग समि अिुरोि
गिुथ पिनछ ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम अिुरोि िई आएमा सै निक सशचव वविागले प्राड वववाक
वा प्राड अनिकृतलाई नििाथररत नमनत, समय र मुकाममा खर्ाई ददिु पिनछ ।
(३) सैनिक अदालतका अध्यि, सदस्य तर्ा प्राड वववाक वा प्राड अनिकृत उपशस्र्त
िई िपर् ग्रहण गरे पनछ सै निक अदालत गिि िएको मानििेछ ।

१६.

प्राड वववाक वा प्राड अनिकृतको काम, कतथव्य र अनिकारः (१) नियम १५ बमोशजम खवर्एको
प्राड वववाक वा प्राड अनिकृतले कािूि र न्यायको ववषयमा सै निक अदालतको अध्यि एवं
सदस्यहरुलाई जािकारी गराउिेछ ।
(२) नियम १५ बमोशजम खवर्एको प्राड वववाक वा प्राड अनिकृतले सै निक अदालतको
प्रिासकीय अनिकृतको रुपमा समेत काम गिनछ ।

१७.

ववरोि िए वा ििएको सोध्िु पिनः (१) सै निक अदालतको अध्यि, सदस्य र प्राड वववाक वा
प्राड अनिकृत सैनिक अदालतको मुकाममा उपशस्र्त िइसकेपनछ प्राड वववाक वा प्राड अनिकृतले
अध्यि र सदस्यहरु उपर अनियुिको कुिै वकनसमको ववरोि छ वा छै ि ििी सोध्िु पिन र
निजको ववरोि ििएमा अिुसूची–३ बमोशजमको ढाँचाको कागजमा अनियुिको दस्तखत गराई
नमनसल सामेल राख्नु पिनछ ।
(२) सैनिक अदालतको अध्यि वा कुिै सदस्य उपर अनियुिको कुिै ववरोि िएमा
ऐिको दफा ८२ को प्रकृया अपिाई सैनिक अदालतको काम कारबाही अगानड बढाउिु
पिनछ ।

१८.

िपर् ग्रहणः (१) सैनिक अदालतका अध्यि तर्ा सदस्यहरुले अनियुिको रोहबरमा अिुसूची–
४ बमोशजमको ढाँचामा िपर् ग्रहण गिुथ पिनछ ।
(२) सैनिक अदालतमा प्राड वववाक वा प्राड अनिकृतले अनियुिको रोहबरमा अिुसूची–
५ मा तोवकएको ढाँचामा िपर् ग्रहण गिुथ पिनछ ।
(३) सैनिक अदालतमा सािीको रुपमा उपशस्र्त हुिे प्रत्येक व्यशिलाई बकपत्र गराउिु
अशघ अिुसूची– ६ बमोशजमको ढाँचामा िपर् गराउिु पिनछ ।
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१९.

पोिाक सभबन्िी व्यवस्र्ाः सैनिक अदालतका अध्यि, सदस्यहरु र प्राड वववाक वा प्राड
अनिकृतले ट्युनिक, फरे ज क्याप, अवफसर बुर्, कालोपेर्ी, अलङ्कार पदकहरु िएमा सो समेत
लगाई खड्ग सवहत सैनिक अदालतमा उपशस्र्त हुि ु पिनछ ।

२०.

सैनिक अदालतको इजलासः सैनिक अदालतको इजलास सभबशन्ित सै निक अदालतको अध्यिले
तोकेको नमनत, समय र स्र्ािमा बस्िेछ ।

२१.

प्रनतरिा सभबन्िी व्यवस्र्ाः (१) ऐिको दफा ८१ को उपदफा (२) बमोशजम कुिै कसूरको
अनियोगमा मुद्दा चलाईएको अनियुिले आफ्िो प्रनतरिाको लानग प्राड अनिकृत खर्ाई पाउ“
ििी प्राड वववाकको प्रनतरिा िाखामा निवेदि ददि स्िेछ । त्यस्तो निवेदि प्राप्त िएमा प्राड
वववाकले अनियुिको प्रनतरिाको लानग प्राड अनिकृतको व्यवस्र्ा गरर ददिु पिनछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम खवर्एको प्राड अनिकृतले सै निक अदालतमा उपशस्र्त
िई अनियुिको तफथबार् बहस पैरवी लगायत निजको प्रनतरिा सभबन्िी कायथ गिनछ ।
(३) अनियुिको तफथबार् प्रनतरिा गिन प्राड अनिकृतले अनियुिको ववरुद्धमा वा
निजको प्रनतकूल हुिे गरी कुिै प्रमाण लगायतका कुराहरु सै निक अदालत समि पेि गिथ
स्िे छै ि । अनियुि र निजको प्रनतरिा गिन प्राड अनिकृतबीच िएका कुराहरुको बारे मा
सै निक अदालतमा प्रश्न उिाउि र त्यस्ता कुराहरु सै निक अदालत समि प्रकर् गिथ बाध्य
पाररिे छै ि ।
(४) सैनिक अदालतका अध्यि एवं सदस्यहरुले अनियुिको प्रनतरिा गिन प्राड अनिकृत
उपर कुिै पनि वकनसमले िकारात्मक असर पिन गरी प्रिाव पािुथ हुँदैि र निजले प्रनतरिाको
नसलनसलामा उिाएका कुिै पनि कुरालाई नलएर निज उपर कुिै िकारात्मक र्ीकावर््पणी गिुथ
हुँदैि ।

२२.

अनियुिको बयािः सैनिक अदालतले अनियुि तर्ा निजको तफथबार् उपशस्र्त प्राड अनिकृतलाई
नमनसल कागजात तर्ा अनियोगपत्र पढी बाँची सुिाएपनछ इजलासमा अनियुिसँग नलशखत बयाि
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नलई अनियुिको दस्तखत गराई राख्नु पिनछ । अनियुिको बयाि कागजको िीर पुछारमा
सै निक अदालतका अध्यि तर्ा सदस्यहरुले दस्तखत गिुथ पिनछ ।

२३.

ु ाई सभबन्िी व्यवस्र्ाः (१) अनियोगपत्र दायर िई अनियुिको वयाि िई
प्रारशभिक सुिव
ु ाई गिनछ र प्रारशभिक सुिव
ु ाईको नसलनसलामा
सकेपनछ सै निक अदालतले मुद्दाको प्रारशभिक सुिव
सै निक अदालतले कसूरको मात्रा र कसूर गदाथको अवस्र्ा समेत ववचार गरी अिुसूची–७
बमोशजमको ढाँचामा दे हायको मध्ये कुिै एक आदे ि गिथ स्िेछः–
(क)

अनियुिलाई तारे खमा राखी पुपि
थ गिन,

(ख)

अनियुिलाई आवश्यक परे का बखत शझकाउिे वा खास समयमा हाशजर
हुि आउिे गरी तारे खमा िराखी पुपि
थ गिन,

(ग)

अनियुिसँग िरौर्ी वा जमाित माग्िे,

(घ)

अनियुि िागी जािे वा प्रमाण िष्ट गिन सभिाविा िएमा वा पर्के
कसूरदार िएमा र्ुिामा राखी पुपि
थ गिन ।

(२) सैनिक अदालतले उपनियम (१) बमोशजम गरे को आदे िको व्यहोरा अनियुिलाई
पढी बा“ची सुिाई आदे ि सुिी पाएको कागज गराई राख्नु पिनछ ।

२४.

पीनडतको बयािः सैनिक अदालतले अनियुिको रोहबरमा पीनडतको बयाि गराई निजको
दस्तखत गराई राख्नु पिनछ । पीनडतले गरे को बयािको िीर पुछारमा सै निक अदालतका
अध्यि तर्ा सदस्यहरुले दस्तखत गिुथ पिनछ ।

२५.

अनिलेख राख्नेः प्राड वववाक कायाथलयले सै निक अदालतबार् िएको फैसलाको अनिले ख बिाई
सुरशित राख्नु पिनछ ।

२६.

बन्द इजलास सभबन्िी व्यवस्र्ाः (१) ऐिको दफा ७९ को उपदफा (२) बमोशजम रावष्ट्रय
सुरिा, सावथजनिक सुव्यवस्र्ा र पीनडतको अनिकारको सं रिण गिुथ पिन अवस्र्ामा बन्द
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ु ाई गदाथ अनियुिको प्रनतरिा गिथ उपशस्र्त िएको प्राड अनिकृत,
इजलासमा मुद्दाको सुिव
अनियुि, पीनडत व्यशि एवं निजको सं रिक तर्ा सैनिक अदालतले अिुमनत ददएका व्यशिहरु
वाहे क अन्य व्यशिहरु उपशस्र्त हुि स्िे छै िि् ।
ु ाई िएको ववषयलाई फैसला हुि ु
(२) उपनियम (१) बमोशजम बन्द इजलासमा सुिव
िन्दा अगानड कुिै वकनसमले सावथजनिक गिुथ हुँदैि ।

पररच्छे द–४
भ्रष्टाचार, चोरी, यातिा र वेपत्ताको कसूर सभबन्िी मुद्दाको दायरी सभबन्िी वविेष व्यवस्र्ा
२७.

सूचिा ददिु पिनः (१) नियम ३ को उपनियम (६) बमोशजम कसूरको सूचिा प्राप्त िएपनछ प्राड
वववाकको कायाथलयले सो कसूरको अिुसन्िाि तर्ा तहवककातको लानग रिा मन्त्रालयमा ले खी
पिाउिु पिनछ र सो कुराको जािकारी प्रिाि सेिापनतलाई ददिु पिनछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम कसूरको अिुसन्िाि र तहवककातको लानग रिा
मन्त्रालयमा ले खी आएपनछ रिा मन्त्रालयले सो कुरा सनमनतमा ले खी पिाउिु पिनछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम ले खी आएपनछ सनमनतले आवश्यक दे खेको िाउँमा मुकाम
खडा गरी अिुसन्िाि तर्ा तहवककातको कायथ प्रारभि गिनछ ।

२८.

मुद्दा दायर गिनः (१) सनमनतले अिुसन्िाि तर्ा तहवककातको कायथ पूरा गरे पनछ अनियुि उपर
मुद्दा चलाउि प्रमाण पुग्िे दे शखएमा अिुसूची–२ बमोशजमको ढाँचामा नियम ११ मा ले शखएका
कुराहरु खुलाई अनियोगपत्र तयार गिुथ पिनछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम तयार िएको अनियोगपत्र, सक्कल नमनसल र अनियुि िए
निजलाई समेत प्राड वववाक माफथत सै निक वविेष अदालतमा पेि गिुथ पिनछ ।

पररच्छे द–५
सैनिक वविेष अदालतको कायथववनि सभबन्िी व्यवस्र्ा
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२९.

सैनिक वविेष अदालतको गिि प्रवक्रयाः (१) रिा मन्त्रालयले ऐिको दफा ११९ मा व्यवस्र्ा
िए बमोशजम सैनिक वविेष अदालतको अध्यि तो्िको लानग आवश्यक कारबाही गिुथ
पिनछ ।
(२) सैनिक वविेष अदालतको अध्यि तोवकएको सूचिा िेपाल राजपत्रमा प्रकािि गिुथ
पिनछ ।

३०.

अनिकार िेत्रको प्रयोग सामूवहक रुपमा गिनः (१) सै निक वविेष अदालतको अनिकार िेत्रको
प्रयोग तीिै जिा सदस्यले सामूवहक रुपमा गिनछि् र बहुमतको राय अदालतको निणथय मानििे
छ ।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको िएतापनि अध्यि र अको एकजिा
सदस्यको उपशस्र्नत िएमा मुद्दाको कारबाही र वकिारा गिथ सवकिेछ । अध्यि वाहे क अन्य
दुईजिा सदस्यको उपशस्र्नतमा मुद्दाको फैसला गिथ वा अशन्तम आदे ि ददि वाहेक अरु कारबाही
गिथ सवकिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम दुईजिा सदस्यको उपशस्र्नतमा मुद्दाको कारवाही वा
वकिारा गदाथ दुईजिाको मतै क्य हुि िसकेमा कारबाहीको हकमा अध्यिको राय बमोशजम र
फैसला र अशन्तम आदे िको हकमा पवहले अिुपशस्र्त रहे को सदस्य समि पेि गरी निजले
समर्थि गरे को राय सैनिक वविेष अदालतको निणथय मानििेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम पवहला अिुपशस्र्त सदस्य समि पेि गदाथ पनि बहुमत
कायम हुि िसकेमा निणथयको लानग सवोच्च अदालत समि पेि गिुथ पिनछ ।

३१.

नमनसल शझकाउि स्िेः सैनिक वविेष अदालतले अन्य कुिै सै निक अदालतमा ववचारािीि
रहेको जुिसुकै मुद्दाको नमनसल वा कागज शझकाउि स्िेछ ।

३२.

प्रनतरिाका लानग कािूि व्यवसायी राख्न पाउिेः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले शखएको
ु ाई हुँदा प्रनतवादीले चाहे मा आफ्िो प्रनतरिाका
िए तापनि सै निक वविेष अदालतमा मुद्दाको सुिव
लानग छु ट्टै कािूि व्यवसायी राख्न पाउिेछ ।
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३३.

सैनिक वविेष अदालतको अनिकार र कायथववनिः (१) सै निक वविेष अदालतलाई दे हाय
बमोशजमको अनिकार हुिेछः–
(क)

वादी प्रनतवादीका सािीका अनतररि मुद्दासँग सभबशन्ित आवश्यक
दे शखएका अन्य व्यशि वा प्रमाण बुझ्िे,

(ख)

भयादमा हाशजर िहुिे प्रनतवादीलाई वा सािीलाई पक्री बयाि गराउिे
वा वकपत्र गराउिे,

(ग)

मुद्दाको कुिै पिलाई तारे खमा राखी पुपि
थ गिन वा आवश्यक परे का
बखत शझकाउिे वा खास समयमा हाशजर हुि आउिे गरी तारे खमा
राखी पुपि
थ गिन,

(घ)

तत्काल प्राप्त प्रमाणबार् कुिै अनियुिलाई र्ुिामा राखी पुपि
थ गिुथ पिन
िदे शखएमा निजसँग निजले हािी िो्सािी गरे को ववगो वा गैरकािूिी
रुपमा नलएको रकम र निजलाई हुि स्िे कैद वा जररवािा समेतलाई
दृवष्टगत गरी िरौर्ी वा जमाित माग्िे,

(ङ)

तत्काल प्राप्त प्रमाणका आिारमा अनियुिलाई र्ुिामा राखी पुपि
थ
गिुप
थ िन पयाथप्त र मिानसव कारण िएमा निजलाई र्ुिामा राखी पुपि
थ
गिन,

(च)

कुिै अनियुि उपर लागेको अनियोगको गाभिीयथता, अनियुिको शस्र्नत,
कसूरको मात्रा तर्ा प्रकृनतका आिारमा त्यस्तो अनियुिको कुिै सभपनत
रोक्का राख्ने, त्यस्तो अनियुिलाई राहदािी जारी िगिन वा जारी िै सकेको
िए सो राहदािी रोक्का गिथ सभबशन्ित निकायलाई आदे ि ददिे ।

(२) मुद्दाको िुरु कारबाही र वकिारा गदाथ यस पररच्छे दमा

ले शखए जनतमा यसै

पररच्छे द बमोशजम र सो वाहे कका अन्य कुरामा सै निक वविेष अदालतले प्रचनलत कािूि
बमोशजम शजल्ला अदालतलाई िए सरहको अनिकार र कायथववनि प्रयोग गिथ स्िेछ ।
(३) ऐिको दफा ६८ को खण्ड (क) अन्तगथत जिरल सै निक अदालत र समरी जिरल
सै निक अदालतबार् िएको फैसला वा अशन्तम आदे ि उपर परे को पुिरावेदिको कारबाही र
वकिारा गदाथ सैनिक वविेष अदालतले दे हाय बमोशजमको अनिकार र कायथववनि प्रयोग गिनछः–
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(क)

जिरल सै निक अदालत र समरी जिरल सै निक अदालतको निणथय सदर,
वदर र केही वदर गिन ,

(ख)

जिरल सै निक अदालत र समरी जिरल सै निक अदालतले गिथ पाउिे
फैसला वा अशन्तम आदे ि गिन,

(ग)

मुद्दामा इन्साफ गिुथ पिन प्रश्नहरुसँग सभबद्ध प्रमाणहरु जिरल सै निक
अदालत र समरी जिरल सै निक अदालतले बुझ्ि छु र्ाएको रहे छ ििे
आफैले बुझ्िे वा मुद्दाको लगत कायमै राखी ती प्रमाणहरु बुझ्िको
लानग नमनसल सो अदालतमा पिाउिे,

(घ)

जिरल सै निक अदालत र समरी जिरल सै निक अदालतले मुद्दामा निणथय
गिुथ पिन

प्रश्नहरु मध्ये केहीमा निणथय गरी र केहीमा निणथय िगरी

फैसला गरे को रहे छ ििे मिानसव मावफकको समय तोकी बा“की
प्रश्नहरुको समेत निणथय गरी मुद्दा वकिारा गिुथ ििी नमनसल सो
अदालतमा पिाउिे,
(ङ)

पि र सािी शझकाउिे, बयाि वा वकपत्र गराउिे, प्रमाण बुझ्िे,
कागजपत्र दाशखला गराउिे र दण्ड सजाय गिन समेत प्रचनलत कािूि
बमोशजम अदालतलाई िए सरहको अनिकार प्रयोग गिन ।

(४) सैनिक वविेष अदालतले आफू समि परे को उजुरी वा पुिरावेदि कारबाही र
वकिारा गदाथ ऐि वा यस नियमावलीमा लेशखएकोमा बाहे क अन्य कुरामा आफ्िो कायथववनि
आफै नििाथरण गिथ स्िेछ ।

३४.

पुिरावेदि सनमनतले अपिाउिे कायथववनिः (१) ऐिको दफा ६८ को खण्ड (ख) र (ग)
अन्तगथतको िेत्रानिकार नित्रका कसूरहरुको सभबन्िमा सै निक अदालतबार् िएको फैसला वा
अशन्तम आदे ि उपर परे को पुिरावेदिको कारबाही र वकिारा गदाथ ऐिको दफा ११९ को
उपदफा (७) बमोशजमको पुिरावेदि सनमनतले समेत नियम ३३ को उपनियम (३) बमोशजमको
अनिकार र कायथववनि प्रयोग गिनछ ।
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(२) ऐिको दफा ११९ को उपदफा (७) बमोशजमको पुिरावेदि सनमनतले अन्य
कायथववनि आफै नििाथरण गिथ स्िेछ ।

३५.

पुिरावेदि पत्रमा खुलाउिु पिन कुराहरुः (१) ऐिको दफा ११९ को उपदफा (२) वा उपदफा
(६) बमोशजम पुिरावेदि गदाथ दे हायका कुराहरु खुलाउिु पिनछः–
(क)

जुि फैसलामा आफ्िो शचत्त बुझेको छै ि सो फैसला गिन सै निक
अदालतको िाम,

(ख)

िुरु मुद्दामा वादी वा प्रनतवादी िएको कुरा,

(ग)

मुद्दाको िाम,

(घ)

फैसला िएको नमनत,

(ङ)

िुरु मुद्दामा दावी गरे को दण्ड सजाय, ववगो, जररवािा र कायम िएको
दण्ड सजाय तर्ा ववगो, जररवािा,

(च)

फैसला गदाथ नलएका आिार,

(छ)

फैसलामा शचत्त िबुझेका कुराहरु, त्यसको कािूिी आिार र कारण तर्ा
पुिरावेदि पत्रमा माग गरे को कुरा,

(ज)

पुिरावेदक कैद वा र्ुिामा परे को िए कैद वा र्ुिामा परे को नमनत,

(झ)

दण्ड जररवािा नबगो बुझाएको िए कवहले, कहाँ बुझाएको हो सोको
प्रमाण,

(ञ)

भयाद सभबन्िी कुरा ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम गररएको पुिरावेदि पत्र दे हाय बमोशजम िएको दे शखि
आएमा दताथ गरी सभबशन्ित व्यशिलाई सोको निस्सा ददिु पिनछः–
(क)

दण्ड जररवािा वा िरौर् लाग्िेमा सो बुझाएको,

(ख)

जमािी ददएकोमा सो कािूि अिुरुप िएको,

(ग)

भयाद िगुशिएको,
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(घ)

िुरु फैसलाको स्पष्ट बुशझिे र रीतपुवक
थ को िक्कल पेि िएको ।

(३) जङ्गी अड्डा बावहर गदित जिरल सै निक अदालत र समरी जिरल सै निक
अदालतबार् िएको िुरु फैसला उपरको पुिरावेदि पत्र सभबशन्ित पृतिा प्राड वववाक िाखा
वा बावहिी प्राड वववाक िाखा माफथत सै निक वविेष अदालतमा पेि गिथ सवकिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम पृतिा प्राड वववाक िाखा वा बावहिी प्राड वववाक िाखामा
पुिरावेदि पत्र पेि िएमा सो िाखाले त्यस्तो पुिरावेदि पत्र बुझी नलई सोको निस्सा सभबशन्ित
व्यशिलाई ददई यर्ाशिघ्र उि पुिरावेदि पत्र सै निक वविेष अदालतमा पिाउिु पिनछ ।
(५) उपनियम (४) बमोशजम पृतिा प्राड वववाक िाखा वा बावहिी प्राड वववाक िाखामा
पुिरावेदि पत्र पेि िएकोमा सोही नमनतलाई िै पुिरावेदि परे को नमनत कायम गररिेछ ।
(६) पुिरावेदि पत्रको ढाँचा अिुसूची–८ बमोशजम हुिेछ ।

३६.

पुिरावेदि दस्तुरः नियम ३५ को उपनियम (१) बमोशजम पुिरावेदि पेि गदाथ पुिरावेदि वापत
एकसय रुपैया“ दस्तुर बुझाउिु पिनछ ।

३७.

रशजष्ट्रार सभबन्िी व्यवस्र्ाः प्रिाि सेिापनतले सैनिक वविेष अदालतको रशजष्ट्रारको रुपमा काम
गिथको निनमत्त प्रर्म श्रे णीको प्राड अनिकृतलाई तो्िेछ ।

३८.

रशजष्ट्रारको काम, कतथव्य र अनिकारः रशजष्ट्रारको काम, कतथव्य र अनिकार दे हाय बमोशजम
हुिेछः–
(क)

कािूि बमोशजम दताथ गिुथ पिन अनियोगपत्र, पुिरावेदि पत्र र मुद्दासँग सभबशन्ित
निवेदिपत्र जाँची दताथ गिन र दताथ गिथ िनमल्िे िए कारण खुलाई दरपीि गिन,

(ख)

मुद्दाको पेिी तो्िे,

(ग)

मुद्दामा पेि िएका प्रमाणका नलखतहरु जाँच्िे,
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(घ)

मुद्दाका पि र सािीहरुलाई समाह्वाि, भयाद वा सूचिा जारी गिन र तामेल िई
आएको भयाद वा सूचिा रीतपुवक
थ को िए ििएको जाँची बेरीतको दे शखए बदर
गरी पुिः रीतपूवक
थ तामेल गराउिे,

(ङ)

सैनिक वविेष अदालतको कायथवोझको ववचार गरी मुद्दाको तारे ख तो्ि लगाउिे,

(च)

तारे ख वकताव खडा गरी त्यसमा जिाउिु पिन कुराहरु उल्ले ख गिथ लगाउिे,

(छ)

िुरु सै निक अदालतबार् प्रमाण लगाइएका नमनसल कागजातहरु नमनसलमा
सं लग्ि छि् छै िि् हेरी सं लग्ि ििए सभबशन्ित सै निक अदालतबार् शझकाई
सं लग्ि गराउिे,

(ज)

कािूि बमोशजम नलि पाउिे िरौर्ी, जमाित वा अन्य दस्तूर नलिे वा नलि
लगाउिे,

(झ)

सवोच्च अदालतमा पुिरावेदि परे को मुद्दाको नमनसल र प्रमाण कागजातहरु
सवोच्च अदालतमा पिाउिे,

(ञ)

िाखामा िएको कुिै नमनसल वा नलखतको निरीिण गिन,

(र्)

नलखतको िक्कल ददिे,

(ि)

सैनिक वविेष अदालतबार् िएको आदे िको चा“डो कायाथन्वयि गिन र गिथ
लगाउिे,

(ड)

आवश्यक परे मा इजलास अनिकृतको कायथ गिथ प्राड अनिकृत खर्ाउिे,

(ढ)

सैनिक वविेष अदालतका अनिले खहरु दुरुस्त राख्न लगाउिे,

(ण)

सवोच्च अदालतमा पुिरावेदि िपरे मा वा पुिरावेदि ददि पाउिे भयाद सवकएपनछ
सैनिक वविेष अदालतले गरे को फैसला कायाथन्वयि गिथ सभबशन्ित निकायमा
ले खापढी गिन ।

पररच्छे द–६
फैसला सभबन्िी व्यवस्र्ा
18
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३९.

फैसला गिन कायथववनिः (१) मुद्दामा प्रमाण बुशझ सकेपनछ सै निक अदालत वा सै निक वविेष
अदालतले मुद्दामानर् छलफल गिथको लानग तोवकएको ददि हाशजर िएका पिलाई राखी छलफल
गरी िहर गिुथ पिन ववषय उपर िहर गरी सो िहरको राय सोही ददि राय वकताबमा ले खी
अध्यि र सदस्यले सवहछाप गिुथ पिनछ ।
(२) यस नियम बमोशजमको फैसलामा दे हायका कुराहरु उल्ले ख गिुथ पिनछः–
(क)

मुद्दाको सं शिप्त व्यहोरा,

(ख)

मुद्दामा मुख िनमले को कुरा र िहर गिन पिन कुरा,

(ग)

प्रनतवादीको शजवकर तर्ा प्रनतरिाको वववरण,

(घ)

पिले पेि गरे को प्रमाण,

(ङ)

अदालतको िेत्रानिकार सभबन्िी प्रश्न,

(च)

निणथयका आिार र कारण,

(छ)

दाबी पुष्टी हुिे िएकोमा प्रनतवादीलाई हुिे सजाय,

(ज)

पुिरावेदि लाग्िे वा िलाग्िे र पुिरावेदि लाग्िे िए पुिरावेदि गिुथ
पिन अदालत,

(झ)
(३)

४०.

अन्य आवश्यक कुराहरु ।

फैसलाको ढाँचा अिुसूची–९ बमोशजम हुिेछ ।

फैसला सुिाउिु पिनः

नियम ३९ बमोशजम फैसला िएपनछ सो फैसला प्रनतवादीलाई सुिाई

सुिी पाएको कागज गराई राख्नु पिनछ ।

४१.

फैसला पिाउिु पिनः सैनिक अदालत वा सैनिक वविेष अदालतको फैसला सवहतको सक्कलै
नमनसल आवश्यक कारबाहीको निनमत्त प्राड वववाकको कायाथलयमा पिाउिु पिनछ ।
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४२.

फैसला कायाथन्वयि गिनः ऐिको पररच्छे द–१२ बमोशजम मुद्दा सदर िई सो मुद्दामा पुिरावेदि
परे सोको र्ु ङ्गो लागेपनछ र पुिरावेदि िपरे पुिरावेदि गिन भयाद िाघेको पन्र ददिनित्र प्राड
वववाकको कायाथलयले फैसला कायाथन्वयिको लानग आवश्यक कारवाही गिनछ ।

पररच्छे द–७
ववववि
४३.

सुवविा सभबन्िी व्यवस्र्ाः सैनिक वविेष अदालतका अध्यि, सदस्य, सनमनतका अध्यि, सदस्य
र अन्य कमथचारीहरुको सुवविा िेपाल सरकारले तोके बमोशजम हुिेछ ।

४४.

िक्कल माग गिथ स्िेः सैनिक अदालतमा दायर िएका मुद्दासँग सभबशन्ित कागजातहरु मध्ये
ु ाई िएका कागजको िक्कल प्रनतवादी वा निजको हकवालाले नलि
बन्द इजलासबार् सुिव
पाउिेछ र सो बाहे कका अन्य कागजात सभबशन्ित प्रनतवादी वा मुद्दाको सरोकारवाला व्यशिले
नलि पाउिेछ ।

४५.

िक्कलको लानग निवेदि ददिु पिनः (१) नियम ४४ को अिीिमा रही नमनसलमा रहे को कुिै
कागजपत्रको िक्कल सािथ चाहिे सरोकारवाला व्यशिले प्राड वववाकको कायाथलयमा अिुसूची–
१० बमोशजमको ढाँचामा निवेदि ददि स्िेछ ।
(२) प्राड वववाकको कायाथलयले उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त निवेदि रीतपुवक
थ को छ
छै ि र िक्कल नलि चाहिे व्यशि सरोकारवाला हो होइि जाँच गरी िक्कल प्रमाशणत गरी िक्कल
ददिु पिनछ ।

४६.

िक्कल दस्तूरः िक्कलको प्रत्येक पृष्ठको पाँच रुपैयाँ दस्तुर लाग्िेछ ।
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अिुसूची–१
ँ सभबशन्ित)
(नियम ५ को उपनियम (३) सग
पक्राउ पूजीको ढाँचा

पक्राउ पूजी

श्री ....(युनिर्)..........का कभ्युर्र िं. ...... दजाथ.... िाम र्र ....

.................................... कसूरको अिुसन्िािको नसलनसलामा तपाईलाई सै निक वहरासतमा
राखी अिुसन्िाि तर्ा तहवककात गिुथ पिन िएकोले यो पक्राउ पूशजथ ददइएको छ ।

..........................
दस्तखत
नमनतः–
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अिुसूची– २
ँ सभबशन्ित)
(नियम ११ र नियम २८ को उपनियम (१) सग
अनियोगपत्रको ढाँचा

अनियोगपत्र

मुद्दाः
१.

अनियुिको

िाम

र्र

बतिः

शजल्लाः

......., ि.पा.÷गा.वव.स.

..........., वडा

िं....

.................बस्िे ...............को िानत, ............ .....को छोरा .......युनिर् मा कायथरत वषथः
..... िं..... दजाथः ..... हुनलया ........... को श्री .... .....
२.

यसिन्दा अगानड कही कतै बार् सरुवा िई आएको िए युनिर्को िाम र समयावनिः
(क)

.....

(ख)

.....

(ग)

.....

३.

िोकरी अवनिः

४.

घर्िाको सं शिप्त वववरणः

५.

अनियोगः

६.

सवुद प्रमाणः
दसी प्रमाण तर्ा कसूरसँग सभबशन्ित चीजवस्तुः
गवाहः
दे ख्नःे
(क)
(ख)
22
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सुन्नेः
(क)
(ख)
दसीको सामाि वा कसूरसँग प्रमाण लाग्िे अरु चीजवस्तुः
(क)
(ख)
प्रस्तुत कागज पत्रहरुः
(क)
(ख)
७.

पवहले कुिै कसूर गरे को िए सो को वववरणः
यो अनियोगपत्रबार् कारबाही िुरु गिथ सै निक अदालतसँग सादर अिुरोि गररन्छ ।

अनियोगपत्र दायर गिन अनिकृतको,–

कायाथलयको छापः

दस्तखतः
दजाथः
िाम र्रः
युनिर्ः
कभ्युर्र. िंः
नमनतः
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अिुसूची–३
ँ सभबशन्ित)
(नियम १७ को उपनियम (१) सग

अनियुिले सैनिक अदालत समि गिन कागजको ढाँचा

नलशखतम ..................... आगे, म उपर लागेको अनियोगका सभबन्िमा आफै वहस गिुथ हुन्छ वा
प्रनतरिाको लानग प्राड अनिकृतको माग गिुथ हुन्छ ििी यस सै निक अदालतबार् सोििी िएकोमा म
उपर लागेको अनियोगको सभबन्िमा मेरा तफथबार् प्रनतरिाको लानग प्राड अनिकृत ............... (प्राड
अनिकृतको िाम खुलाउिु पिन) ........... लाई मुकरर गदथ छु/म आफै वहस गदथछु । सार्ै म उपर
मुद्दा पुपि
थ गिथ गदित यस सै निक अदालतका अध्यि तर्ा सदस्यहरु कसैसँग मेरो ररसइवी, वािा
ववरोि ििएको र िाता सभबन्ि समेत पदै ि ििी यो कागजमा दस्तखत गरी.........सै निक अदालतमा
चढाँए ।
इनत सं वत् २०....साल.........मवहिा.......गते रोज..........िुिम्
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अिुसूची–४
ँ सभबशन्ित)
(निमम १८ को उपनियम (१) सग

सैनिक अदालतका अध्यि एवं सदस्यहरुले नलिे िपर्को ढाँचा

म. .... .... .... .... .... .... .... ले ईश्वरलाई सािी राखी ÷सत्य निष्ठा पूवक
थ यो िपर् नलन्छु वक
प्रस्तुत मुद्दाका सभबन्िमा निष्पि रुपमा सबुद प्रमाणहरु बुझी मुद्दा पुपि
थ गरी निणथय गिनछु । कसैप्रनत
पूवाथग्रह िराखी कसूरको प्रकृनत, अवस्र्ा र पररवेि अिुसार प्रचनलत कािूि बमोशजम न्याय सभपादि
गिनछु । यस मुद्दाको सबुद प्रमाण ददि पिन अवस्र्ामा बाहे क अन्य अवस्र्ामा यस सै निक अदालतको
अध्यि र कुिै पनि सदस्यले निणथयका सभबन्िमा ब्यि गरे को राय वा मतदािको कुरा अन्यत्र प्रकर्
गिन छै ि ।

िपर् गिनको,–
दस्तखतः
दजाथः
िाम र्रः
नमनतः
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अिुसूची–५
ँ सभबशन्ित)
(नियम १८ को उपनियम (२) सग

प्राड वववाक वा प्राड अनिकृतले नलिे िपर्को ढाँचा

म. .... .... .... .... .... .... ले ईश्वरलाई सािी राखी/सत्य निष्ठापूवक
थ यो िपर् नलन्छु वक प्रस्तुत
मुद्दाको सभबन्िमा मैले निष्पि रुपमा प्राड वववाकको काम कतथव्यहरु सभपादि गिनछु । प्रस्तुत
मुद्दाको सबुद प्रमाण ददि पिन अवस्र्ामा बाहे क अन्य अवस्र्ामा यस सै निक अदालतको अध्यि र
कुिै पनि सदस्यले निणथयका सभबन्िमा व्यि गरे को राय वा मतदािको कुरा अन्यत्र प्रकर् गिन
छै ि ।

िपर् गिनको,–
दस्तखतः
दजाथः
िाम र्रः
नमनतः

26

www.lawcommission.gov.np
अिुसूची–६
ँ सभबशन्ित)
(नियम १८ को उपनियम (३) सग

सािीले नलिे िपर्को ढाँचा

म. .... .... .... .... .... .... ले ईश्वरलाई सािी राखी/सत्य निष्ठापूवक
थ यो िपर् नलन्छु वक प्रस्तुत
मुद्दाको सभबन्िमा आफूलाई जािकारी िएको कुरा कसै प्रनत आग्रह पूवाथग्रह िराखी िीक साँचो रुपमा
बकपत्र गिनछु । कुिै पूवाथग्रह राखी झुट्टा वकपत्र गरे को िहरे कािूि बमोशजम सहुँला बुझाउँला ।

िपर् गिनको,–
दस्तखतः
दजाथः
िाम र्रः
नमनतः
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अिुसूची–७
ँ सभबशन्ित)
(नियम २३ उपनियम (१) सग
आदे िको ढाँचा

....................सै निक अदालत
इजलास
अध्यिः
सदस्यः
सदस्यः
आदे ि–पत्र
सं वत्........... सालको फौजदारी मुद्दा िंः
.... .... .... .... .... .... ....

– वादी/पुिरावेदक
ववरुद्ध

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

– प्रनतवादी/वादी

मुद्दाः.........................................................
नमनत

आदे िको वववरण
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अिुसूची–८
ँ सभबशन्ित)
(नियम ३५ को उपनियम (६) सग

पुिरावेदि पत्रको ढाँचा
.............मा चढाएको
पुिरावेदि पत्र
.. ....सालको पुिरावेदि िं....
मुद्दाः... .... .... ..
.... .... .... .... ... ... .... ... .... ... ....

वादी/प्रनतवादी
पुिरावेदक

ववरुद्ध
... .... .... .... .... .... ... ... .... ... ....

वादी/प्रनतवादी
प्रत्यर्ी

.... .... अदालतबार् सं वत् . .... ... को ..... ... मुद्दामा नमनत .... .... मा म/हामीहरुलाई
... ..... .... गिन गरी फैसला िएकोमा सो फैसला शचत्त िबुझेको हुिाले मुद्दाको दण्ड जररवािा
बुझाएको निस्सा सामेल राखी / कैद वापत र्ुिामा रही पुिरावेदि गरे को छु /गरे का छौ ।
मेरो/हाम्रो शजवकर र प्रचनलत कािूि बमोशजम सवुत प्रमाणको मूल्याङ्कि गरी न्याय पाउँ ।
यसमा म/हामी पुिरावेदकको निभि नलशखत पुिरावेदि शजवकर रहे को छः–
१.

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

२.

......................
पुिरावेदक

इनत सं वत् २०.....साल

मवहिा गते रोज....... िुिम्......................................
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अिुसूची–९
ँ सभबशन्ित)
(नियम ३९ को उपनियम (३) सग
फैसलाको ढाँचा
................................... अदालत
इजलास
अध्यिः
सदस्यः
सदस्यः
सदस्यः
सदस्यः
प्राड वववाकः
फैसला

सं वत् २० .. सालको ... मुद्दा िं. ...................

मुद्दाः ...............

िेपाल सरकार (िेपाली सेिा).................................

– बादी

ववरुद्ध
वति...............(युनिर्)................................. का
कभ्युर्र. िं......दजाथ......िाम र्र........................................
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सैनिक ऐि, २०६३ को दफा.......तर्ा ........ बमोशजम यस सै निक अदालतको िेत्रानिकार नित्र पिथ
आएको प्रस्तुत मुद्दाको सं शिप्त तथ्य यस प्रकार रहे को छः...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

अदालतको िहर
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

तपनसल
१. ...........................................................................................
२. ...........................................................................................

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

.........

.........

.........

.........

..........

प्राड प्रनतनिनि

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

अध्यि

इनत सं वत् २०.... साल...... मवहिा...... गते रोज...... िुिम्..............................
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अिुसूची–१०
ँ सभबशन्ित)
(नियम ४५ को उपनियम (१) सग
िक्कलको निवेदिपत्रको ढाँचा

... .... ... अदालतमा चढाएको

िक्कलको निवेदिपत्र

.. ....सालको मुद्दा िं. ...

मुद्दाः... .... .... ..

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

निवेदक
वादी/प्रनतवादी

ववरुद्ध
... .... .... .... .... .... ... ... .... ... ....

वादी/प्रनतवादी

म निवेदक निभि बमोशजमको नलखत/नलखतहरुको िक्कल सैनिक अदालतको/आफ्िै तफथबार् सारी
नलि पाउँ ििी नियम बमोशजमको दस्तूर सार्ै राखी निवेदि गदथछु ।

िक्कल माग गरे को नलखत/नलखतहरुः
.... .... .... ..... .... .... ..... ....
.... .... .... .... .... .... .... ......
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यसमा ले शखएको व्यहोरा दिक छ झुट्टा िहरे कािूि बमोशजम सहुँला बुझाउँला ।
दस्तखत ......
निवेदकः
इनत सं वत् २०.. ....साल..........मवहिा...........रोज............ िुिम्

निवेदि दताथ िं.

निवेदि दस्तूर (सािारण/जरुरी) रु. ...

दताथ नमनतः–

िक्कल दस्तूर प्रनत पािा..........को

रनसद िं.

दरले पािा ..... को जभमा

रु......

जभमा दस्तूर रु.....

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

दस्तखत ................
प्रमाशणत गिन अनिकृतको िामः–

फाँर्वालाको दस्तखत
माग बमोशजमको िक्कल बुशझनलएः
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