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फौजदारी कसूर (सजाय निर्ाारण तथा कायाान्वयि) ऐि, २०७४ 

प्रमाणीकरण नमनत र प्रकाशि नमनत 
२०७४।६।३० 

संशोर्ि गिे ऐि 

१. मलुकुी संहिता सम्बन्र्ी केिी िेपाल ऐिलाई संशोर्ि  
गिे ऐि, २०७५                     २०७६।०१।०२ 

२. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कायाहवनर् सम्बन्र्ी 
केिी ऐि संशोर्ि गिे ऐि, २०७९     २०७9।०3।31 

संवत ्२०७४ सालको ऐि िं. ३८ 

फौजदारी कसूरमा सजाय निर्ाारण तथा कायाान्वयि गिे सम्बन्र्मा  
व्यवस्था गिा बिकेो ऐि 

 

प्रस्ताविााः न्यायपूणा, शान्न्तपूणा र सरुन्ित समाज नसजािा गरी सवासार्ारणको हित र सदाचार 

कायम गिाको लानग फौजदारी कसूर गिे कसूरदारलाई उन्चत सजाय निर्ाारण गिे तथा त्यस्तो 

सजाय कायाान्वयि गिे सम्बन्र्मा कािूिी व्यवस्था गिा वाञ्छिीय भएकोले, 

िेपालको संहवर्ािको र्ारा २९६ को उपर्ारा (१) बमोन्जमको व्यवस्थाहपका-संसदले यो 

ऐि बिाएको छ ।  

पररच्छेद-१ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्िप्त िाम र प्रारम्भ  (१) यस ऐिको िाम “फौजदारी कसूर (सजाय निर्ाारण तथा 

कायाान्वयि) ऐि, २०७४” रिेको छ ।  

(२) यस ऐिका दफा १७ को खण्ड (घ), (ङ), (च) र (छ) दफा २२, 

२४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ िेपाल सरकारले िेपाल 
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राजपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी तोकेको नमनतदेन्ख र अन्य दफािरु संवत ्२०७५ साल 

भदौ १ गतेदेन्ख प्रारम्भ ििुेछि ्। 

२. पररभाषााः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथा िलागेमा यस ऐिमा,– 

(क) “अपरार् संहिता” भन्नाले मलुकुी अपरार् संहिता, २०७४ सम्झि ु

पछा। 

(ख) “कसूरदार” भन्नाले अदालतबाट कुिै कसूरमा दोषी ठिर भएको व्यन्ि 

सम्झि ुपछा ।  

(ग) “कािूि” भन्नाले तत्काल प्रचनलत कािूि सम्झि ुपछा । 

(घ) “तोहकएको” वा “तोहकए बमोन्जम” भन्नाले यस ऐि बमोन्जम बिेको 

नियममा तोहकएको वा तोहकए बमोन्जम सम्झि ुपछा । 

(ङ) “प्रोवेशि अनर्कृत” भन्नाले दफा ४९ बमोन्जम नियिु वा तोहकएको 

प्रोवेशि अनर्कृत सम्झि ुपछा ।  

(च) “प्रोवेशि तथा प्यारोल बोडा” भन्नाले दफा ३८ बमोन्जमको प्रोवेशि तथा 

प्यारोल बोडा सम्झि ुपछा । 

(छ) “प्यारोल अनर्कृत” भन्नाले दफा ४९ बमोन्जम नियिु वा तोहकएको 

प्यारोल अनर्कृत सम्झि ुपछा ।  

(ज) “फौजदारी कायाहवनर् संहिता” भन्नाले मलुकुी फौजदारी कायाहवनर् 

संहिता,२०७४ सम्झि ुपछा । 

(झ)  “सनमनत” भन्नाले दफा ४६ बमोन्जमको सजाय सझुाव सनमनत सम्झि ु

पछा।  

३. ऐिको प्रयोग : (१) कुिै कसूरका सम्बन्र्मा अदालतबाट सजाय निर्ाारण गिे तथा 

त्यसको कायाान्वयि गिे सम्बन्र्मा यो ऐि लागू ििुेछ ।  
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(२) यो ऐि देिायका अवस्थामा लागू ििुे छैिाः– 

(क) अदालतको अविेलिा सम्बन्र्ी कसूरका सम्बन्र्मा सजाय गदाा, 

(ख) संघीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको हवशेषानर्कार ििि ्

सम्बन्र्ी कारबािीका सम्बन्र्मा सजाय गदाा, 

(ग) यो ऐि लागू ििुे छैि भिी कुिै कािूिमा व्यवस्था भएको 

अवस्थामा । 

पररच्छेद–२ 

सजाय सम्बन्र्ी सामान्य नसद्धान्तिरु 

४. अपरार् संहिता र फौजदारी कायाहवनर् संहिताको व्यवस्था लागू ििु े: (१) अपरार् संहिता 

र फौजदारी कायाहवनर् संहिताको अर्ीिमा रिी यस ऐिको कायाान्वयि गिुा पिेछ ।  

(२) अपरार् संहिता र फौजदारी कायाहवनर् संहितामा पररभाहषत शब्दिरु यस 

ऐिमा उल्लेख भएकोमा त्यस्ता शब्दिरुको अथा सोिी संहितामा पररभाहषत गररए बमोन्जम 

िै ििुेछ ।  

(३) अपरार् संहितामा उल्लेख भएका नसद्धान्तिरु यस ऐिको कायाान्वयिमा पनि 

लागू ििुेछि ्।  

५. घटी सजाय ििु:े कुिै कसूरका सम्बन्र्मा कसूर गदााका बखतभन्दा सजाय निर्ाारण 

गदााका बखत कािूि बमोन्जम घटी सजाय ििुे रिेछ भिे घटी सजाय ििुे गरी निर्ाारण 

गिुा  पिेछ । 

६. अन्य कािूि बमोन्जमको सजाय निर्ाारण गिुा पिे : कुिै कािूिले कुिै कसूरका सम्बन्र्मा 

निन्ित अवनर्को कैद वा निन्ित रकमको जररबािा वा सजाय तोकेको रिेछ भि ेत्यस्तो 

कसूरको कसूरदारलाई सोिी बमोन्जमको कैद, जररबािा वा सजाय गिुा पिेछ । 
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७. यस ऐि बमोन्जम सजाय गिुा पिे : दफा ६ मा लेन्खएको अवस्थामा बािेक कुिै कसूरका 

सम्बन्र्मा सजाय निर्ाारण गदाा यस ऐि बमोन्जम गिुा पिेछ । 

८. कसूरदार ठिर भएपनछ सजाय निर्ाारण गिुा पिे : (१) कुिै व्यन्ि कुिै कसूरका 

सम्बन्र्मा अदालतबाट कािूि बमोन्जम कसूरदार ठिर भइसकेपनछ मात्र अदालतले 

त्यस्तो व्यन्िलाई त्यस्तो कसूरको सम्बन्र्मा सजाय निर्ाारण गिुा पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सजाय निर्ाारण गदाा कसूरदार ठिररएको तीस 

ददिनभत्र निर्ाारण गररसक्ि ुपिेछ । 
तर देिायको कसूर ठिर गदााकै बखत कसूरदारलाई सजाय निर्ाारण गिुा 

पिेछाः 

(क) प्रचनलत कािूिमा िै कैद वा जररवािाको निन्ित अंक हकटाि 

गररएको कसूर, 

(ख) तीि वषासम्म कैद वा तीस िजार रुपैयााँसम्म जररवािा ििुे कसूर, 

(ग) फौजदारी कायाहवनर् संहिताको दफा १४५ को उपदफा (१क) 

बमोन्जम घटी सजायको राय प्रस्ताव गररएको जन्मकैद ठिर ििु े

कसूर । 

९. छुटै्ट सिुवुाई गिुा पिे : (१) दफा ८ बमोन्जम कसूरदारलाई सजाय निर्ाारण गदाा छुटै्ट 

सिुवुाई गरी निर्ाारण गिुा पिेछ । 
तर दफा ८ को उपदफा (१) को प्रनतबन्र्ात्मक वाक्ांशमा लेन्खएको 

कसूरको िकमा सजाय निर्ाारण गदाा छुटै्ट सिुवुाई गिुा पिे छैि  । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सिुवुाई गदाा कसूर ठिर गिे न्यायार्ीशको मतृ्य ु

भएको,अवकास भएको, मानथल्लो तिको अदालतको न्यायार्ीश पदमा नियनु्ि 
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भएको, कुिै कारणले सो पदको काम गिा िसक्ि ेभएमा वा पदमा िरिेमा वा निजलाई 

कडा रोग लागी कायासम्पादि गिा िसक्िे भएकोमा बािेक अन्य जिुसकैु अवस्थामा 

निजले िै सिुवुाई गरी सजाय निर्ाारण गिुा पिेछ ।  

१०. खलु्ला इजलासमा सिुवुाई गरी सजाय निर्ाारण गिुा पिे : (१) कािूि बमोन्जम बन्द 

इजलासमा सिुवुाई ििु े बािेकका मदु्दामा कसूरदारलाई सजाय निर्ाारण गदाा खलु्ला 

इजलासमा निर्ाारण गिुा पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सजाय निर्ाारण गदाा सम्बन्न्र्त कसूरदार वा निजको 

कािूि व्यवसायी समेतको उपन्स्थनतमा गिुा पिेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरा लेन्खएको भए तापनि सरुिा वा सावाजनिक 

हितको कारणले कसूरदारलाई अदालतमा उपन्स्थत गराउि िसहकिे भएमा, कसूरदारले 

अदालतमा उपन्स्थत ििु इन्कार गरेमा, कसूरदार फरार रिेको अवस्थामा वा 

कसूरदारको कािूि व्यवसायी उपन्स्थत िभएमा पनि यस ऐि बमोन्जम सजाय निर्ाारण 

गिा बार्ा पिे छैि ।  

(४) उपदफा (३) बमोन्जम अदालत समि उपन्स्थत गराउि िसहकि े

कसूरदारलाई श्रव्य दृष्य सम्वाद (नभनडयो कन्फरेन्स) माफा त उपन्स्थत गराउि सहकिेछ 

र त्यसरी उपन्स्थत गराइएकोमा यस दफाको प्रयोजिको लानग निज अदालत समि 

उपन्स्थत भएको मानििेछ ।  

११. छुट्टाछुटै्ट सजाय निर्ाारण गिुा पिे : (१) एकै वारदातमा एकभन्दा बढी कसूर गिे 

कसूरदारलाई सजाय निर्ाारण गदाा प्रत्येक कसूर अलग अलग भएको मािी त्यस बापत 

छुट्टाछुटै्ट सजाय निर्ाारण गिुा पिेछ । 


================ 
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 (२) दईु वा त्यसभन्दा बढी कामबाट कुिै कसूर ििु ेरिेछ र त्यस्ता काममध्ये 

कुिै एक काम आफैमा छुटै्ट कसूर ििुे रिेछ भिे सबैभन्दा बढी सजाय ििु ेकसूरमा मात्र 

सजाय ििुेछ । 

(३) कुिै एक काम बापत हवनभन्न ऐि अन्तगात छुट्टाछुटै्ट कसूर ििुे रिेछ भि े

जिु ऐि अन्तगात बढी सजाय िनु्छ सोिी ऐि बमोन्जमको सजाय कायाान्वयि ििुेछ । 

तर सजाय निर्ाारण गदाा प्रत्येक कसूर बापत छुट्टा छुटै्ट सजाय तोक्ि ुपिेछ । 

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजिका लानग कैद र जररबािालाई छुट्टा छुटै्ट सजाय 

भएको मानििेछ र छुट्टा छुटै्ट कायाान्वयि गिुा पिेछ । 

१२. सजाय पूवाको प्रनतवेदि तयार गिा आदेश ददि ुपिे : (१) तीि वषाभन्दा बढी कैद वा तीस 

िजार रुपैयााँभन्दा बढी जररबािा ििु सक्िे कसूरका सम्बन्र्मा सजाय निर्ाारण गिुाअन्घ 

अदालतले आवश्यक ठािमेा कसूरदारको सम्बन्र्मा सजाय पूवाको प्रनतवेदि तयार गिा 

प्रोवेशि अनर्कृत वा प्यारोल  अनर्कृतलाई आदेश ददि सक्िेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम आदेश प्राप्त भएपनछ प्रोवेशि अनर्कृत वा प्यारोल 

अनर्कृतले कसूरदारका सम्बन्र्मा देिायका कुरािरु उल्लेख गरी प्रनतवेदि तयार गिुा   

पिेछाः- 

(क) कसूरदारको व्यन्िगत, सामान्जक र सााँस्कृनतक पषृ्ठभनूम,  

(ख) कसूर गदााको पररन्स्थनत,  

(ग) कसूर गिुा अन्घको कसूरदारको चालचलि, 

(घ) कसूरदारको उमेर, 

(ङ) प्रोवेशि अनर्कृत वा प्यारोल अनर्कृतले आवश्यक ठािेका अन्य 

कुरािरु । 

(३) उपदफा (२) बमोन्जमको प्रनतवेदि तयार भएपनछ प्रोवेशि अनर्कृत वा 

प्यारोल अनर्कृतले त्यस्तो प्रनतवेदि अदालत समि पेश गिुा पिेछ ।  
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(४) उपदफा (३) बमोन्जमको प्रनतवेदि प्राप्त भएपनछ अदालतले त्यस्तो प्रनतवेदि 

सम्बन्न्र्त सरकारी वहकल, कसूरदार र निजको कािूि व्यवसायीलाई तथा कसूरदार 

बालबानलका भए निजको संरिकलाई उपलब्र् गराउि ुपिेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोन्जमको प्रनतवेदि प्राप्त गरेपनछ त्यस्तो सरकारी वहकल, 

कसूरदार, संरिक वा कािूि व्यवसायीले त्यस सम्बन्र्मा आफ्िो राय अदालत समि 

पेश गिा सक्िेछ । 

(६) यस दफामा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेन्खएको भए तापनि प्रोवेशि अनर्कृत वा 

प्यारोल अनर्कृत तोहकएको वा नियिु िभएको अवस्थामा अदालतले वादी र प्रनतवादीको 

कािूि व्यवसायीलाई उपदफा (१) बमोन्जमको प्रनतवेदि तयार गिे आदेश ददि ुपिेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोन्जमको आदेश प्राप्त भएपनछ त्यस्तो कािूि व्यवसायीले 

त्यस्तो प्रनतवेदि तयार गरी अदालत समि पेश गिुा पिेछ ।  

१३. सजायको उद्दशे्य हवचार गिुा पिे : अदालतले देिायका कुिै वा सबै उदे्दश्यलाई हवचार 

गरी सजाय निर्ाारण गिुा पिेछ :- 

  (क) कसूर गिा कसूरदार वा अन्य व्यन्िलाई ितोत्साहित गिे, 

(ख) समाज वा समदुायलाई सरुिा गिे, 

  (ग) पीनडतलाई िनतपूनता सहित न्याय प्रदाि गिे,  

(घ) कसूरदारलाई समाजमा पिुस्थाापिा गिा सियोग गिे वा सरु्ार गिे, 

  (ङ) कसूरदारलाई समाजबाट अलग राख्न,े  

(च) कसूरदारलाई आफ्िो कायाप्रनत पिाताप बोर् गराई पीनडत व्यन्ि वा 

समदुायलाई िानि िोक्सािी भएको छ भन्न ेकुराको अिभुनूत गराउि,े 

  (छ) कािूिद्वारा निषनेर्त आचरणको निन्दा गिे । 

१४. सजाय निर्ाारण गदाा हवचार गिुा पिे कुरािरु : अदालतले देिायका कुरािरुलाई हवचार 

गरी सजाय निर्ाारण गिुा पिेछाः– 
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(क) कसूरको गम्भीरता र कसूरदारको दोषको मात्रा अिसुार सजाय 

समािपुानतक भन्दा बढी ििु िििु,े 

(ख) सजायको उदे्दश्य प्राप्त गिा आवश्यक ििु ेभन्दा चको सजाय ििु िििुे, 

(ग) उस्तै पररन्स्थनतमा घटेको कसूरको अको कसूरदारलाई पहिले ददइएको 

सजायसाँग अनमल्दो वा असमाि सजाय ििु िििु,े 

(घ) एकभन्दा बढी कसूरको लानग सजाय गदाा वा कुिै कसूरमा सजाय 

भोनगरिेको कसूरदारलाई अको कसूर बापत सजाय गदाा समग्र सजाय 

उन्चत र समािपुानतक भन्दा बढी ििु िििु,े  

(ङ) कसूरको अिपुातमा अन्य सजाय िै पयााप्त ििुे देन्खएमा कैद सजाय 

िगिे। 

१५. सजाय निर्ाारण गिे आर्ारिरु : (१) यस ऐि बमोन्जम सजाय निर्ाारण गदाा देिायका 

आर्ारमा गिुा पिेछाः– 

(क) कसरुको गम्भीरता र कसूरदारको दोषको मात्रा,  

(ख) कसूर गदााको पररन्स्थनत,  

 (ख१) मलुकुी अपरार् संहिता, २०७४ को दफा १९२क. वा २१९ 

बमोन्जमको कसूर भए त्यस्तो कसूरबाट पीनडतलाई पिा गएको 

शारीररक वा मािनसक पीडा,  

(ग) कसूरको गम्भीरता बढाउि ेवा घटाउि ेअवस्थािरु, 

(घ) कसूरदारको आचरण र हवगतको कृयाकलाप, 

(ङ) दफा १३ मा उन्ल्लन्खत सजायको उदे्दश्य । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सजाय निर्ाारण गदाा देिाय बमोन्जम ििु ेगरी सजाय 

निर्ाारण गिुा पिेछाः– 

                                                           
  फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कायाहवनर् सम्बन्र्ी केिी ऐि संशोर्ि गिे ऐि, २०७९ द्वारा थप । 
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(क) जघन्य वा गम्भीर प्रकृनतका कसूर गिे कसूरदारलाई कैद सजाय, 

(ख) बालबानलकालाई सजाय गदाा निजको सरु्ार र पिुस्थाापिा, 

(ग) पटके कसूरदारलाई पनछल्लो कसूर बापत ििु े सजायको दोब्बर 

थप सजाय,  

(घ) समाज वा समदुायलाई खतरा ििुे कसूरदारलाई कैद सजाय, 

(ङ) कुिै सरकारी कायाालय वा सावाजनिक वा सङ्गदठत संस्थाको पद 

वा ओिदामा बिाल रिी त्यस्तो पद वा ओिोदाको दरुुपयोग गरी 

कसूर गिे कसूरदारलाई त्यस्तो कसूरमा ििुे सजायको डेढी 

सजाय । 

१६. बालबानलकालाई सजाय गदाा हवचार गिुा पिे कुरािरु : (१) बालबानलकालाई सजाय गदाा 

देिायका कुरािरुलाई समेत हवचार गिुा पिेछाः– 

   (क) निजको सवोत्तम हित, 

   (ख) कसूरको गम्भीरता र दोषको मात्रा, 

   (ग) निजको व्यन्िगत पररन्स्थनत, 

स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजिका लानग “व्यन्िगत पररन्स्थनत” 

भन्नाले बालबानलकाको उमेर, न्शिा, पाररवाररक न्स्थनत, 

सामान्जक अवस्था, कसूरको हकनसम, कसूरबाट पगु्ि गएको 

िानि िोक्सािी र कसूर गिुाको उदे्दश्य समेतका कुरा सम्झि ु

पछा। 

   (घ) पीनडतलाई ददि प्रस्ताव गररएको िनतपूनता, 

   (ङ) अपरार्प्रनतको पिाताप, 

   (च) असल र उपयोगी जीवि न्जउिे चाििा ।   
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(२) सोह्र वषा उमेर पूरा िभएका बालबानलकालाई सजाय गदाा जघन्य कसूर, 

गम्भीर कसूर वा पटके रुपमा कसूर गरेकोमा बािेक कैदको सजाय गिुा िुाँदैि । 

१७.  सजाय निर्ाारण गदाा खलुाउि ु पिे कुरािरु : यस ऐि बमोन्जम सजाय निर्ाारण गदाा 

फैसला वा आदेशमा देिायका कुरािरु खलुाउि ुपिेछाः– 

(क) सजाय गिुा पिे कारण,  

(ख) जररबािाको सजाय निर्ाारण गदाा कसूरदारले बझुाउि ु पिे 

जररबािाको रकम, जररबािा बझुाउि ुपिे नमनत, हकस्ताबन्दीमा 

बझुाउि पाउिे भए त्यस्तो कुरा र जररबािा िनतरे बापत ििु 

सक्िे कैद सजाय, 

(ग) कैद सजाय निर्ाारण गदाा कैदको अवनर्, थिुामा रिेको नमनत, 

कैद भिुाि ििुे नमनत,  

(घ) सामदुाहयक सेवा गिे आदेश भएकोमा सेवाको हकनसम, अवनर्, 

समय र सेवा िगरे बापत ििु सक्ि ेसजाय,  

(ङ) सरु्ार गिृ वा पिुस्थाापिा केन्रमा कैद सजाय भिुाि गिे गरी 

सजाय निर्ाारण गदाा त्यस्तो गिृ वा केन्रमा बस्ि ु पिे अवनर्, 

पालिा गिुा पिे शता र त्यस्तो शता उल्लङ्घि गरे बापत ििु सक्िे 

सजाय, 

(च) कसूरदारलाई प्यारोलमा छोड्ि सहकि ेवा िसहकि,े 

(छ) कैद निलम्बि ििुे भए कनत अवनर्सम्म निलम्बि ििुे,  

(ज) िनतपूनता नतिुा पिे भए िनतपूनताको रकम, नतिुा पिे अवनर्, 

तररका र िनतरेमा ििु सक्ि ेसजाय,  
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(झ) दफा २४ को उपदफा (५) बमोन्जम बालबानलकाको िकमा शता 

तोकी सजाय निलम्बि भएकोमा त्यस्तो शता उल्लङ्घि गरे बापत 

ििु सक्िे सजाय, 

(ञ)  अदालतले उपयिु ठािेको अन्य आवश्यक कुरा ।  
१७क. कम सजाय तोक्ि ेर राय पेश गिेाः  (१) प्रचनलत कािूि बमोन्जम जन्मकैद गिुा पिे 

मदु्दाको अनभयिुले कसूर गरेको कुरामा अदालतमा सानबत भएको र नमनसल संलग्ि 

प्रमाणबाट त्यस्तो सानबती सााँचो देन्खएमा निजलाई जन्मकैदको सजाय ददंदा त्यस्तो कसूर 

गदााको पररन्स्थनतलाई हवचार गदाा न्यायको रोिमा बढी पिे भई न्यायार्ीशले घटी सजाय 

गिा उपयिु देखेमा सोको कारण खलुाई राय सहितको फैसला गिा सक्िेछ।  

(२)  उपदफा (१) बमोन्जमको कसूरदारलाई ििु ु पिे सजायको प्रस्तावसहित 

पैंतीस ददिनभत्र  नमसील सहित  पिुरावेदि सनेु्न अदालतमा राय पेश गिुा पिेछ। 

(घ) उपदफा (२) बमोन्जम राय पेश भएको हवषयमा पिुरावेदि सनेु्न अदालतले 

पनि घटी सजाय गिे ठिर गरेकोमा सवोच्च अदालतमा राय पेश गिुा पिेछ । 

 

पररच्छेद– ३ 

जररबािा सम्बन्र्ी व्यवस्था 

१८. जररबािाको सजाय निर्ाारण गिे आर्ार : (१) कुिै कसूरमा जररबािाको सजाय निर्ाारण 

गदाा यस ऐिमा उन्ल्लन्खत अन्य कुराका अनतररि त्यस्तो कसूर र जररबािाको 

अनर्कतम र न्यूितम िद हवचार गरी निर्ाारण गिुा पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम जररबािा निर्ाारण गदाा देिायका कुरािरु समेतलाई 

हवचार गिुा पिेछाः– 

(क) कसूरदारको आनथाक िैनसयत र आय आजाि िमता,  

                                                           


  मलुकुी संहिता सम्बन्र्ी केिी िेपाल ऐिलाई संशोर्ि गिे ऐि, २०७५ द्वारा थप । 
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(ख) कसूरदारले गरेको कसूरको कारणबाट अरु व्यन्िलाई ििु गएको 

आनथाक िािी िोक्सािी, 

(ग)  कसूरदारले गरेको कसूरको कारणबाट कसूरदार वा निजको 

पररवारले प्राप्त गरेको लाभ, 

(घ) जररबािाबाट कसूरदारले पालि पोषण गिुा पिे पररवारलाई पिे 

असर,  

(ङ) पीनडतलाई नतिुा पिे िनतपूनता रकम, 

(च) जररबािा िनतरेको कारणबाट सरकारलाई पिा सक्िे दाहयत्व, 

(छ) कसूरदार सङ्गदठत संस्था भएमा त्यस्तो संस्थाको आनथाक िैनसयत 

र कारोबार, 

(ज) पीनडत राित कोषमा रकम जम्मा गराउि ुपिे भए त्यस्तो रकम। 

स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजिको लानग “पीनडत राित कोष” भन्नाले 

दफा ४८ बमोन्जमको पीनडत राित कोष सम्झि ुपछा ।  

(३) उपदफा (१) बमोन्जम जररबािा निर्ाारण गदाा हवगो खलेुकोमा हवगोको 

आर्ारमा जररबािा निर्ाारण गिुा पछा । 

१९. िनतपूनतालाई असर िपिे गरी जररबािा निर्ाारण गिुा पिेाः दफा १८ बमोन्जम जररबािा 

गदाा कसूरदारले कसूरबाट पीनडत व्यन्िलाई िनतपूनता समेत नतिुा पिे गरी जररबािा 

गररिे भए निजले त्यस्तो िनतपूनता नतिा िसक्िे गरी जररबािा गिुा िाँदैि ।  

२०. जररबािा तत्काल बझुाउि ुपिेाः (१) यस पररच्छेद बमोन्जम भएको जररबािा कसूरदारले 

तत्काल बझुाउि ुपिेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेन्खएको भए तापनि त्यस्तो कसूरदारले 

त्यस्तो जररबािा तत्काल बझुाउि िसकी त्यस बापत कुिै सम्पन्त्त जमाित ददएमा 
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अदालतले एक वषा नभत्र त्यस्तो रकम चिुा ििुे गरी बढीमा तीि हकस्तामा जररबािा 

बझुाउिे गरी आदेश ददि सक्िेछ ।  

२१. प्रत्येक कसूरदारले जररबािा व्यिोिुा पिे गरी जररबािा निर्ाारण गिुा पिे : कुिै कसूरमा 

एकभन्दा बढी कसूरदारलाई जररबािा निर्ाारण गदाा प्रत्येक कसूरदारले कसूरको मात्रा 

अिसुार जररबािा नतिुा पिे गरी निर्ाारण गिुा पिेछ ।  

पररच्छेद-४ 

सामदुाहयक सेवा सम्बन्र्ी व्यवस्था 

२२. सामदुाहयक सेवा गिा आदेश ददि सक्ि े: (१) छ महििासम्म कैद सजाय निर्ाारण भएको 

कसूरदारलाई निजले गरेको कसूर, निजको उमेर, आचरण, कसूर गदााको पररन्स्थनत, 

कसूर गदाा अपिाएको तररका समेतलाई हवचार गदाा निजलाई कैदमा राख्न उपयिु 

िदेन्खएमा वा त्यस्तो कसूरमा अदालतले उपयिु ठिरय्ाएको अवनर् कैदमा बसेपनछ 

बााँकी अवनर्को लानग अदालतले निजलाई सामदुाहयक सेवा गिा आदेश ददि सक्िेछ ।  

(२) कसूरदारले सामदुाहयक सेवा गिा मञ्जुर गरेमा मात्र अदालतले सामदुाहयक 

सेवाको आदेश ददिेछ ।  

(३) यस दफाको प्रयोजिको लानग देिाय बमोन्जमको कायालाई सामदुाहयक सेवा 

मानििेछ :- 

   (क) निाःशलु्क रुपमा सावाजनिक काम गिे, 

(ख) निाःशलु्क रुपमा अस्पताल, वदृ्धाश्रम, अिाथालयमा सेवा गिे, 

(ग) निाःशलु्क रुपमा वातावरण संरिण सम्बन्र्ी काम गिे, 

(घ) निाःशलु्क रुपमा सावाजनिक वा सामदुाहयक हवद्यालयमा अध्यापि 

वा सेवा गिे, 

(ङ) निाःशलु्क रुपमा खेलकूद प्रन्शिण गिे, गराउिे, 

(च) निाःशलु्क रुपमा कुिै परोपकारी संघसंस्थािरुमा काम गिे, 
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(छ) अदालतले तोहकददएको उपचारात्मक वा सरु्ारात्मक संघ संस्थामा 

उपन्स्थत ििुे र त्यस्तो संस्थाले लगाए बमोन्जमको काम गिे । 

(४) उपदफा (१) बमोन्जम सामदुाहयक सेवाको आदेश ददाँदा कसूरदारलाई जनत 

अवनर्को कैद सजाय भएको िो वा कसूरदारले जनत अवनर् कैद भिुाि गिा बााँकी छ 

त्यनत िै अवनर्भर निजले उपदफा (३) बमोन्जमको कुिै काम गिे गरी आदेश ददि ु

पिेछ। 

५) उपदफा (४) बमोन्जमको अवनर् निर्ाारण गदाा कसूरदारले प्रनत ददि काम 

गिुा पिे समय समेत तोहकददि ुपिेछ । 

(६) अदालतले उपदफा (१) बमोन्जम कसूरदारलाई सामदुाहयक सेवा गिे आदेश 

दद“दा निजले पालिा गिुा पिे शतािरु समेत तोहकददि ुपिेछ । 

(७) कसूरदारले उपदफा (६) बमोन्जमको शता पालिा गरी उपदफा (३) 

बमोन्जमको सामदुाहयक सेवा गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय भिुाि भएको 

मानििेछ। 

(८) कसूरदारले सामदुाहयक सेवा गदाा प्रोवेशि तथा प्यारोल बोडाले तोहकददएको 

प्रोवेशि अनर्कृत वा प्यारोल अनर्कृतको सपुरीवेिणमा रिी सेवा गिुा पिेछ । 

(९) कुिै कसूरदारले यस दफा बमोन्जम भएको आदेश बमोन्जमको सामदुाहयक 

सेवा िगरेमा वा उपदफा (६) बमोन्जमका शता पालिा िगरेमा वा सामदुाहयक सेवा गिे 

गरी आदेश भएपनछ निजले अन्घ कुिै कसूर गरेको कुरा जािकारी ििु आएमा वा सो 

अवनर्मा अन्य कुिै कसूर गरेमा अदालतले उपदफा (१) बमोन्जमको आदेश रद्द गिेछ। 

(१०) उपदफा (९) बमोन्जम आदेश रद्द भएपनछ त्यस्तो कसूरदारले निजलाई 

भएको कैद वा निजको भिुाि गिुा पिे बााँकी कैद सजाय कारागारमा रिी भिुाि गिुा 

पिेछ।  

पररच्छेद-५ 
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कैद सम्बन्र्ी व्यवस्था 

२३ अन्य सजाय पयााप्त िभए कैद सजाय गिुा पिेाः यस ऐिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा 

बािेक कुिै कसूरदारलाई सजाय गदाा जररबािा र सामदुाहयक सेवा पयााप्त िििुे भएमा 

कैदको सजाय गिुा पिेछ । 

२४. कैद सजाय निलम्बि गिा सहकि े : (१) एक वषाभन्दा कम कैद निर्ाारण भएको 

कसूरदारले पहिलो पटक कसूर गरेको रिेछ र निजले गरेको कसूर, निजको उमेर, 

आचरण, कसूर गदााको पररन्स्थनत, कसूर गदाा अपिाएको तररकालाई हवचार गदाा 

निजलाई कैदमा राख्न उपयिु िदेन्खएमा अदालतले त्यस्तो कसूरदारलाई भएको कैद 

तत्काल कायाान्वयि िगरी निलम्बि गिा सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम कैद सजाय निलम्बि गदाा कैद सजाय निर्ाारण 

भएको नमनतदेन्ख तीि वषासम्म निलम्बि गिा सहकिछे ।  

(३) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेन्खएको भए तापनि देिायका कसूरमा 

कसूरदार ठिररएका बालबानलका बािेक अन्य कसूरदारलाई भएको कैद सजाय 

निलम्बि गिा सहकिे छैिाः– 

(क) कताव्य ज्याि, 

(क१) तेजाब वा अन्य ज्वलिशील पदाथा प्रयोग गरी ज्याि मारेको वा 

अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीररक िनत परु् याएको, 

(ख) जवजास्ती करणी, 

(ग) मािव बेचनबखि तथा ओसारपसार,  

(घ) िातिनतयार, खरखजािा तथा हवष्फोटक पदाथा, 

(ङ) भ्रष्टाचार,  

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्र्ी केिी िेपाल ऐिलाई संशोर्ि गिे ऐि, २०७५ द्वारा संशोनर्त । 

  फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कायाहवनर् सम्बन्र्ी केिी ऐि संशोर्ि गिे ऐि, २०७९ द्वारा थप । 
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(च) शरीर वन्र्क नलिे वा अपिरण गिे, 

(छ) डा“का, 

(ज) खोटा टक वा खोटा हटकट चलि, 

(झ) हवदेशी हवनिमय, 

(ञ)  लागू औषर्को ओसार पसार तथा कारोबार सम्बन्र्ी कसूर, 

(ट) प्राचीि स्मारक सम्बन्र्ी, 

(ठ) वि तथा वन्यजन्त ुसम्बन्र्ी, 

(ड)  सङ्गदठत अपरार्, 

(ढ)  सम्पन्त्त शदु्धीकरण, 

(ण)   यातिा वा कु्रर, निमाम, अमािवीय वा अपमािजिक व्यविार 

सम्बन्र्ी कसूर, 

(त)   मािवता हवरुद्धको अपरार् । 

(४) उपदफा (१) बमोन्जम कैद सजाय निलम्बि गिे आदेश गदाा कसूरदारले 

निलम्बिको अवनर्भर देिाय बमोन्जमको शता तोकी आदेश गिुा पिेछाः- 

   (क)  निाःशलु्क रुपमा कुिै सावाजनिक काम गिे, 
(ख) पीनडतको सिमनत भएमा पीनडत व्यन्िको कुिै काममा सियोग 

गिे, 

(ग) त्यस्तो आदेशमा उन्ल्लन्खत कुिै काम वा व्यविार िगिे, 

(घ) आफ्िो निवास वा कुिै खास स्थाि हवशेषभन्दा अन्यत्र िजाि,े 
   

 (ङ) ..................... 

(च) अदालतले तोहकददएको कुिै स्थाििदमा रििे, 
                                                           
   मलुकुी संहिता सम्बन्र्ी केिी िेपाल ऐिलाई संशोर्ि गिे ऐि, २०७५ द्वारा संशोनर्त 
  मलुकुी संहिता सम्बन्र्ी केिी िेपाल ऐिलाई संशोर्ि गिे ऐि, २०७५ द्वारा संशोनर्त । 

  मलुकुी संहिता सम्बन्र्ी केिी िेपाल ऐिलाई संशोर्ि गिे ऐि, २०७५ द्वारा न्झहकएको । 
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(छ) उपचार तथा पिुस्थाापिा केन्रमा बस्ि,े 

(ज) कुिै खास व्यन्िलाई िभेट्ि े। 

(५) उपदफा (४) मा जिुसकैु कुरा लेन्खएको भए तापनि उपदफा (१) बमोन्जम 

बालबानलकाको िकमा सजाय निलम्बि गदाा निजको उमेर तथा कसूर गदााको पररन्स्थनत 

समेतलाई हवचार गरी शता तोकी वा ितोकी देिाय बमोन्जम निणाय गिा  सहकिेछाः- 

(क)  पररवारका कुिै सदस्य वा संरिकद्वारा असल मािवीय व्यविारका 

सम्बन्र्मा सम्झाउि तथा बझुाउि लगाउिे, 

(ख)  सेवा प्रदाि गिे संघसंस्था वा व्यन्ििरुबाट बालबानलकालाई 

अनभमखुीकरण गिा लगाउिे, 

(ग)  एकल, सामहुिक वा पाररवाररक मिोसामान्जक परामशा सेवा 

उपलब्र् गराउि लगाउिे, 

(घ)  पररवारका कुिै सदस्य, संरिक, हवद्यालय, सेवा प्रदाि गिे 

व्यन्ि वा संस्थाको निगरािीमा निर्ााररत शतािरु पालिा गिे गरी 

निन्ित अवनर्का लानग निजिरुको संरिकत्वमा राख्न लगाउिे । 

(६) उपदफा (४) बमोन्जमको आदेशमा उन्ल्लन्खत कुरािरु निलम्बिको 

अवनर्भर कसूरदारले पालिा गरेमा निजलाई उपदफा (१) बमोन्जम निर्ाारण गररएको 

कैद भिुाि गरेको मानििेछ । 

(७) कसूरदारले उपदफा (४) बमोन्जमको आदेश उल्लङ्घि गरेमा अदालतले 

उपदफा (१) बमोन्जमको आदेश रद्द गिेछ ।  

(८) उपदफा (७) बमोन्जम आदेश रद्द भएपनछ त्यस्तो कसूरदारले निजलाई 

भएको पूरा कैद कारागारमा बसी भिुाि गिुा पिेछ ।  

२५. सरु्ार गिृमा पठाउि सहकिे : (१) दईु वषा वा दईु वषाभन्दा कम कैदको सजाय भएको 

कसूरदारलाई निजले गरेको कसूर, निजको उमेर, आचरण, कसूर गदााको पररन्स्थनत, 
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कसूर गदाा अपिाएको तररका हवचार गदाा निजलाई कारागारमा िपठाई सरु्ार गिृमा राख्न 

उपयिु देन्खएमा प्रोवेशि अनर्कृतको नसफाररसमा अदालतले सरु्ार गिृमा पठाउि   

सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेन्खएको भए तापनि दफा २४ को उपदफा 

(३) मा उन्ल्लन्खत कसूर गिे कसूरदारलाई त्यस्तो सरु्ार गिृमा पठाउि सहकि ेछैि। 

(३) उपदफा (१) बमोन्जम कसूरदारलाई सरु्ार गिृमा पठाउँ दा प्रोवेशि तथा 

प्यारोल बोडाले निर्ाारण गरे बमोन्जम निजले पालिा गिुा पिे शतािरु समेत तोहक ददि ु

पिेछ । 

(४) कसूरदारले उपदफा (३) बमोन्जमका शतािरु पालिा गरी सरु्ार गिृमा कैद 

अवनर् भिुाि गरेमा निजले त्यस्तो अवनर् कारागारमा बसी भिुाि गरेको मानििेछ। 

 (५) यस दफामा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेन्खएको भए तापनि सरु्ार गिृमा रिेको 

कसूरदारको चालचलिमा सरु्ार िआएमा वा निजले उपदफा (३) बमोन्जमका शता 

पालिा िगरेमा वा त्यस्तो अवनर्मा कैद सजाय ििु ेकुिै कसूर गरेमा निजले यस दफा 

बमोन्जमको पूरा कैद अवनर् कारागारमा भिुाि गिुा पिेछ । 

२६. पिुस्थाापिा केन्रमा पठाउि सहकि े: (१) लागू औषर्को सेविको कसूरदार वा शारीररक 

वा मािनसक दवुालताबाट पीनडत कसूरदार वा अन्य यस्तै कसूरदारलाई निजको उमेर, 

कसूर गदााको पररन्स्थनतलाई हवचार गदाा निजलाई कारागारमा िपठाई पिुस्थाापिा केन्रमा 

पठाउि उपयिु देन्खएमा प्रोवेशि अनर्कृतको नसफाररसमा अदालतले त्यस्तो 

कसूरदारलाई पिुस्थाापिा केन्रमा पठाउि सक्िेछ । 

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजिको लानग “पिुस्थाापिा केन्र” भन्नाले लागू औषर् वा 

अन्य दूव्र्यसिी वा शारीररक वा मािनसक दबुालताबाट पीनडत कसूरदारलाईा उपचार तथा 

पिुस्थाापिा सेवा प्रदाि गिे उदे्दश्यले स्थाहपत संस्था सम्झि ुपछा ।  
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(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेन्खएको भए तापनि दफा २४ को उपदफा 

(३) मा उन्ल्लन्खत कसूर गिे कसूरदारलाई पिुस्थाापिा केन्रमा पठाउि सहकिे  छैि । 

(३) उपदफा (१) बमोन्जम कसूरदारलाई पिुस्थाापिा केन्रमा पठाउ“दा निजले 

पालिा गिुा पिे शतािरु समेत तोहकददि ुपिेछ । 

(४) कसूरदारले उपदफा (३) बमोन्जमका शतािरु पालिा गरी पिुस्थाापिा 

केन्रमा कैद अवनर् भिुाि गरेमा निजले कैद अवनर् भिुाि गरेको मानििेछ ।   

(५) यस दफामा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेन्खएको भए तापनि पिुस्थाापिा केन्रमा 

रिेको कसूरदारको चालचलिमा सरु्ार िआएमा वा उपदफा (३) बमोन्जमका शता 

पालिा िगरेमा वा त्यस्तो अवनर्मा निजले कैद सजाय ििुे कुिै कसूर गरेमा निजले यस 

दफा बमोन्जमको पूरा कैद अवनर् कारागारमा भिुाि गिुा पिेछ । 

२७. सप्तािको अन्न्तम ददि वा रात्रीकालीि समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भिुाि गिा 

सहकिाेः  (१) एक वषासम्म कैद निर्ाारण भएको कसूरदारलाई निजले गरेको कसूर, 

निजको उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तररका र निजको आचरण समेतलाई 

हवचार गदाा नियनमत रुपमा कैदमा राख्न उपयिु िदेन्खएमा त्यसको कारण खोली 

अदालतले निजलाई सप्तािको अन्न्तम ददि मात्र वा दैनिक रुपमा रानत्रकालीि समयमा 

मात्र कारागारमा बस्ि पिे गरी कैद निर्ाारण गिा सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेन्खएको भए तापनि दफा २४ को उपदफा 

(३) मा उन्ल्लन्खत कसूर गिे कसूरदारलाई यस दफा बमोन्जमको सजाय तोहकि ेछैि । 

(३) अदालतले उपदफा (१) बमोन्जमको सजाय निर्ाारण गदाा कसूरदारले पालिा 

गिुा पिे शतािरु तोहकददि सक्िेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोन्जम कारागारमा रान्खएको कसूरदारले उपदफा (३) 

बमोन्जमका शतािरु पालिा गरी त्यस्तो अवनर् भिुाि गरेमा निजले कारागारमा रिी 

त्यस्तो कैद भिुाि गरेको मानििेछ । 
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(५) उपदफा (१) बमोन्जम कारागारमा रान्खएको कसूरदारले उपदफा (३) को 

शता पालिा िगरेमा वा त्यस्तो अवनर्मा कैद सजाय ििुे कुिै कसूर गरेमा निजले 

आफूलाई भएको कैदको पूरा अवनर् कारागारमा बसी भिुाि गिुा पिेछ । 

२८. खलु्ला कारागारमा राख्न सहकि े : (१) कैद अवनर्को दईु नतिाई अवनर् भिुाि 

गररसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रमखुको नसफाररसमा सम्बन्न्र्त 

न्जल्ला अदालतको न्यायार्ीशले खलु्ला कारागारमा राख्न ेआदेश ददि सक्िेछ ।  

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजिका लानग “खलु्ला कारागार” भन्नाले कैदीले तोहकएको 

समयमा आफूलाई रान्खएको ठाउ“भन्दा बाहिर समेत गई कुिै काम गिा पाउि े गरी 

िेपाल सरकारले तोकेको कुिै ठाउँ  सम्झि ुपछा । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम खलु्ला कारागारमा पठाउाँदा निजले पालिा गिुा पिे 

शता तोक्ि ुपिेछ । 
(२क) उपदफा (१) बमोन्जम खलु्ला कारागारमा रान्खएको कसूरदारले उपदफा 

(२) बमोन्जमका शतािरु पालिा गरी त्यस्तो अवनर् भिुाि गरेमा निजले खलु्ला 

कारागारमा रिी त्यस्तो कैद भिुाि गरेको मानििेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोन्जम खलु्ला कारागारमा पठाइएको कैदीले उपदफा (२) 

बमोन्जमको शता पालिा िगरेमा वा त्यस्तो अवनर्मा कैद सजाय ििु ेकुिै कसूर गरेमा 

निजले आफूलाई तोहकएको बााँकी कैद सजाय कारागारमा बसी भिुाि गिुा पिेछ । 

२९. प्यारोलमा राख्न सहकि े : (१) एक वषाभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दईु 

नतिाई अवनर् भिुाि गररसकेको र राम्रो आचरण भएको कसूरदारलाई सम्बन्न्र्त 
प्रोवेशि तथा प्यारोल बोडाको नसफाररसमा न्जल्ला अदालतको न्यायार्ीशले प्यारोलमा 

राख्न ेआदेश ददि सक्िेछ ।  

                                                           


  मलुकुी संहिता सम्बन्र्ी केिी िेपाल ऐिलाई संशोर्ि गिे ऐि, २०७५ द्वारा थप । 

  मलुकुी संहिता सम्बन्र्ी केिी िेपाल ऐिलाई संशोर्ि गिे ऐि, २०७५ द्वारा संशोनर्त । 
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  तर देिायका कसूरदारलाई प्यारोलमा राख्न सहकि ेछैि ःाः  

   (क) जन्मकैदको सजाय पाएको, 

   (ख) भ्रष्टाचारको कसूरमा सजाय पाएको, 

   (ग) जबरजस्ती करणीको कसूरमा सजाय पाएको, 

 (ग१) तेजाब वा अन्य ज्वलिशील पदाथा वा अन्य घातक रासायनिक 

पदाथा प्रयोग गरी ज्याि मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको कसूरमा सजाय 

पाएको, 

(घ) मािव बेचनबखि तथा ओसार पसार सम्बन्र्ी कसूरमा सजाय 

पाएको, 

(ङ)  सङ्गदठत अपरार् सम्बन्र्ी कसूरमा सजाय पाएको, 

(च)  सम्पन्त्त शदु्धीकरण सम्बन्र्ी कसूरमा सजाय पाएको, 

(छ)  यातिा वा कु्रर, निमाम, अमािवीय वा अपमािजिक व्यविार 

सम्बन्र्ी कसूरमा सजाय पाएको, 

(ज)   मािवता हवरुद्धको अपरार् सम्बन्र्ी कसूरमा सजाय पाएको,  

(झ)  राज्य हवरुद्धको अपरार् सम्बन्र्ी कसूरमा सजाय पाएको । 

स्पष्टीकरण :  यस दफाको प्रयोजिको लानग “प्यारोल” भन्नाले आफूलाई तोहकएको 

कैद सजायको दईु नतिाइ अवनर् भिुाि गररसकेको कैदीलाई बााँकी अवनर् 

तोहकएको शता पालिा गरी प्यारोल अनर्कृतको निगरािीमा समाजमा जीवि यापि 

गिा अिमुनत ददइएको अवस्था सम्झि ुपछा । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम आदेश गदाा प्यारोलमा रिेको अवनर्मा 

त्यस्तो कसूरदारले पालिा गिुा पिे भिी प्रोवेशि तथा प्यारोल बोडाले निर्ाारण 

गरेका शतािरु समेत तोहकददि ुपिेछ । 
                                                           
  फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कायाहवनर् सम्बन्र्ी केिी ऐि संशोर्ि गिे ऐि, २०७९ द्वारा थप । 
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(३) उपदफा (२) बमोन्जमका शतािरु सम्बन्न्र्त कसूरदारले पालिा गरे वा 

िगरेको अिगुमि प्यारोल अनर्कृतले गिेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोन्जम प्यारोलमा रिेको कसूरदारले उपदफा (२) 

बमोन्जमको शता पालिा गरेमा निजलाई तोहकएको कैद सजाय भिुाि भएको मानििेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोन्जम प्यारोलमा रिेको कसूरदारले उपदफा (२) 

बमोन्जमको शता पालिा िगरेमा वा त्यस्तो अवनर्मा कैद सजाय ििु ेकुिै कसूर गरेमा 

निजले आफूलाई तोहकएको बााँकी कैद सजाय कारागारमा बसी भिुाि गिुा पिेछ । 

(६) प्यारोल सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोन्जम ििुेछ ।  

३०. सामान्जकीकरण गराउि ुपिे : (१) यस ऐि तथा अन्य कािूिमा जिुसकैु कुरा उल्लेख 

भए तापनि एक वषाभन्दा बढी अवनर्को कैद सजाय पाई कैद भिुाि गरररिेको र राम्रो 

आचरण भएको कसूरदारलाई निजलाई तोहकएको कैद अवनर् भिुाि ििुभुन्दा छ महििा 

अगानड देिायको कामको लानग कारागारले मानसक वा दैनिक रुपमा कारागारबाट छोड्ि 

सक्िेछाः- 

   (क) पाररवाररक पिुनमालि, 

   (ख) सामान्जक, सााँस्कृनतक सम्बन्र् स्थापिा,  

(ग) सामान्जक एकीकरण तथा पिुस्थाापिा, 

   (घ) व्यवसाय वा रोजगारी गिा,  

   (ङ) सीपमूलक वा रोजगारमूलक तानलम नलि । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम कारागारबाट छोड्दा त्यस्तो कसूरदारले पालिा गिुा 

पिे शतािरु समेत तोहकददि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोन्जम छोड्दा त्यस्तो काममा नबताउि ुपिे अवनर् र समय 

समेत  खलुाउि ुपिेछ । 
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(४) उपदफा (१) बमोन्जम छोनडएको व्यन्िले आफूले गरेको कामको 

सम्बन्र्मा साप्ताहिक रुपमा सम्बन्न्र्त कारागारमा प्रनतवेदि पठाउि ुपिेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोन्जम छोनडएको व्यन्िले उपदफा (२) मा उन्ल्लन्खत शता 

पूरा िगरेमा वा त्यस्तो अवनर्मा कुिै कसूर गरेमा निजले पिुाः कारागारमा िै बसी बााँकी 

कैद अवनर् भिुाि गिुा पिेछ । 

३१. कैद बापत शारीररक श्रममा लगाउि सहकि े : (१) तीि वषा वा तीि वषाभन्दा बढी 

कैदको सजाय पाएको अठार वषाभन्दा बढी उमेरको र शारीररक रुपमा स्वस््य रिेको 

कसूरदारले चािेमा निजलाई कारागारले सावाजनिक कामको लानग शारीररक श्रममा 

लगाउि सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सावाजनिक कामको लानग शारीररक श्रममा 

लगाइएको कसूरदारले प्रनत तीि ददि श्रम गरे बापत थप एक ददिको दरले निजको कैद 

कट्टा ििुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोन्जम सावाजनिक कामको लानग शारीररक श्रममा लगाउि े

सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोन्जम ििुेछ । 

३२. कारागार बाहिर जाि ददि सहकि े : कैदको सजाय पाई कारागार नभत्र कैद भिुाि 

गरररिेको कैदीलाई देिायको अवस्थामा कारागारले कारागारबाट आवश्यक सरुिाका 

साथ बाहिर जािे अिमुनत ददि सक्िेछाः- 

(क)  िन्जकको िातेदार नबरामी भएमा सोिी ददि फकेर आउिे गरी त्यस्तो 

नबरामीलाई भेट्ि, 

(ख) आफैं ले सदगत वा काजहक्रया गिुा पिे िातेदारको मतृ्य ुभएमा तोहकएको 

ददि फका िे गरी सदगत वा काजहक्रया गिा । 

३३. सरु्ारात्मक कायाक्रम सञ्चालि गिुा पिे : (१) कैद सजाय भोनगरिेको कैदीको आचरण 

सरु्ार गिालाई कारागारले सीप, न्शिा तथा रोजगारमूलक, िैनतक, अिशुासिात्मक, 
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भौनतक, आध्यान्त्मक, योग तथा व्यायाम न्शिा लगायतका सरु्ारात्मक कायाक्रम तथा 

उपायिरु सञ्चालि गिुा पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सञ्चालि गररएको कायाक्रम तथा उपायबाट कैदीको 

आचरणमा सारभतू सरु्ार आए िआएको सम्बन्र्मा कारागारले प्रत्येक छ महििामा 

प्रोवेशि तथा प्यारोल बोडामा प्रनतवेदि पेश गिुा पिेछ । 

(३) सरु्ारात्मक कायाक्रम सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोन्जम ििुेछ । 

३४. अस्पताल वा यस्तै अन्य स्थािमा राख्न ु पिे : (१) यस ऐि बमोन्जम कैदको सजाय 

पाएको कुिै कसूरदारको िोस ठेगाि िरिेमा त्यस्तो कसूरदारलाई कारागारले अस्पताल 

वा यस्तै अन्य न्चहकत्सा केन्रमा राख्न ुपिेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम अस्पताल वा न्चहकत्सा केन्रमा रान्खएको 

अवनर्भरलाई निजले कैद भिुाि गरेको अवनर् मानििेछ । 

३५. खण्डे सजायको हिसाब : यस ऐि बमोन्जम खण्डे सजाय गदाा जन्म कैदको सजायलाई 

पच्चीस बषा कैद सजाय कायम गरी त्यसको कािूि बमोन्जम खण्डे सजाय गिुा पिेछ ।

  

३६. हवनभन्न कसूर बापत भएको कैद सजायको कायाान्वयि : (१) कैदको सजाय पाई कैद 

सजाय भोनगरिेको व्यन्िलाई एकभन्दा बढी कसूर बापत कैद सजाय गिुा पदाा देिाय 

बमोन्जम कैद सजाय गरी फैसला कायाान्वयि गिुा पिेछ :- 

(क) पहिले भएको फैसला बमोन्जमको कैदको सजायको अवनर् पनछल्लो 

फैसला बमोन्जमको कैदको सजायको अवनर्भन्दा बढी वा बराबर भएमा 

पहिले भएको फैसलाको कैदको सजाय कायाान्वयि गिुा पिेछ । 

(ख) पनछ भएको कैदको सजायको अवनर् पहिलेको कैदको सजायको 

अवनर्भन्दा बढी भएमा पनछल्लो कैदको सजायको अवनर् जनत बढी िनु्छ 

सोिी अवनर्सम्म कैद थप गिुा पिेछ ।  
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(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेन्खएको भए तापनि कुिै कसूरमा कैदको 

सजाय पाएको व्यन्िले त्यस्तो सजाय भिुाि ििुाँदै निजलाई अको कसूर बापत कैदको 

सजाय भएमा पहिले भएको कैदको अवनर् भिुाि भएपनछ गणिा ििु ेगरी पनछ भएको 

कैदको सजाय कायाान्वयि गिुा पिेछ । 

(३) एउटै मदु्दामा एउटै व्यन्िलाई प्रचनलत कािूि बमोन्जम हवनभन्न कसूर बापत 

हवनभन्न कैदको सजाय भएकोमा त्यस्तो सजायमध्ये सबैभन्दा बढी कसूरको कैदको सजाय 

मात्र कायाान्वयि गिुा पिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोन्जम तोहकएको कैदको सजाय बराबर भएमा त्यस्तो 

सजायमध्ये कुिै एउटा मात्र सजाय कायाान्वयि गिुा पिेछ । 

(५) यस दफामा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेन्खएको भए तापनि पटके कसूरदारका 

सम्बन्र्मा वा एकीकृत कसूरका सम्बन्र्मा कािूिमा छुटै्ट सजाय तोहकएको रिेछ भि े

सोिी सजाय कायाान्वयि ििुेछ ।  

३७. कैद कट्टा ििु सक्ि े : देिायका कसूरदार बािेकका कसूरदारको कैदमा रि“दा 

चालचलिमा सरु्ार आएमा र निजले पचास प्रनतशत कैद सजाय भिुाि गरेमा निजलाई 

भएको कैद सजाय कारागारले तोहकए बमोन्जम कट्टा गिा सक्िेछाः- 

  (क) जन्म कैदको सजाय पाएको, 

 (क१) तेजाब वा अन्य ज्वलिशील पदाथा वा अन्य घातक रासायनिक पदाथा 

प्रयोग गरी ज्याि मारेको, अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीररक िनत परु् याएको 

कसूरमा सजाय पाएको, 

  (ख)  जबरजस्ती करणी सम्बन्र्ी कसूरमा सजाय पाएको, 

  (ग) भ्रष्टाचार सम्बन्र्ी कसूरमा सजाय पाएको, 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्र्ी केिी िेपाल ऐिलाई संशोर्ि गिे ऐि, २०७५ द्वारा संशोनर्त । 

  फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कायाहवनर् सम्बन्र्ी केिी ऐि संशोर्ि गिे ऐि, २०७९ द्वारा थप । 
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(घ) मािव बेचनबखि तथा ओसारपसार सम्बन्र्ी कसूरमा सजाय पाएको, 

(ङ) अपिरण तथा शरीर बन्र्क सम्बन्र्ी कसूरमा सजाय पाएको, 

(च) लागू औषर्को ओसारपसार तथा कारोबार सम्बन्र्ी कसूरमा सजाय पाएको,  

(छ)  सङ्गदठत अपरार् सम्बन्र्ी कसूरमा सजाय पाएको, 

(ज)  सम्पन्त्त शदु्धीकरण सम्बन्र्ी कसूरमा सजाय पाएको, 

(झ)   यातिा वा कु्रर, निमाम, अमािवीय वा अपमािजिक व्यविार सम्बन्र्ी कसूरमा 

सजाय पाएको, 

(ञ)   मािवता हवरुद्धको अपरार् सम्बन्र्ी कसूरमा सजाय पाएको । 

३८. प्रोवेशि तथा प्यारोल बोडा रिि े : (१) कैद सजाय पाएका कसूरदारको सामान्जक 

पिुस्थाापिा तथा एकीकरण गिे कायामा सियोग समेत परुय्ाउिको लानग देिाय 

बमोन्जमको एक सङ्घीय प्रोवेशि तथा प्यारोल बोडा रििेछाः- 

(क) मिान्यायानर्विा           – अध्यि 

(ख) सन्चव, कािूि, न्याय तथा संसदीय  

मानमला मन्त्रालय                    – सदस्य 

(ग) सन्चव, गिृ मन्त्रालय              – सदस्य 

(घ)  उपलब्र् भएसम्म एक जिा महिला सहित 

 सम्बन्न्र्त मन्त्रालयले तोकेका दईु जिा  

मिोन्चहकत्सक          –सदस्य 

(ङ) मिानिरीिक, िेपाल प्रिरी               –

सदस्य 

(च)  सम्बन्न्र्त मन्त्रालयले तोकेको  

 अपरार्शास्त्री वा दण्डशास्त्री           – सदस्य 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्र्ी केिी िेपाल ऐिलाई संशोर्ि गिे ऐि, २०७५ द्वारा संशोनर्त । 
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(छ)  मिानिदेशक, कारागार व्यवस्थापि हवभाग    सदस्य सन्चव 

(२) प्रोवेशि तथा प्यारोल बोडाको प्रत्यि निदेशि, नियन्त्रण र सपुरीवेिणमा 

रििे गरी प्रत्येक प्रदेशमा देिाय बमोन्जमको प्रदेश प्रोवेशि तथा प्यारोल बोडा रििेछाः- 

(क)  मखु्य न्यायानर्विा                  – अध्यि 

(ख)  सन्चव, प्रदेश कािूि मन्त्रालय           – 

सदस्य 

(ग) सन्चव, प्रदेश गिृ मन्त्रालय               –सदस्य 

(घ)  प्रिरी प्रमखु, प्रदेश प्रिरी                –सदस्य 

(ङ)  उपलब्र् भएसम्म एक जिा महिला सहित  

 प्रदेश सरकारले तोकेका दईु जिा मिोन्चहकत्स    –सदस्य 

(च)  प्रदेश सरकारले तोकेको अपरार्शास्त्री  

 वा दण्डशास्त्री                            – सदस्य 

(छ)  प्रदेश कारागार व्यवस्थापि  

 सम्बन्र्ी निकायको प्रमखु              – सदस्य–सन्चव 

३९. प्रोवेशि तथा प्यारोल बोडाको काम, कताव्य र अनर्कार : (१) यस ऐिमा अन्यत्र 

उल्लेख भएको काम, कताव्य र अनर्कारको अनतररि सङ्घीय प्रोवेशि तथा प्यारोल 

बोडाको काम कताव्य र अनर्कार देिाय बमोन्जम ििुेछाः- 

(क)  प्रोवेशि तथा प्यारोल सम्बन्र्ी िीनत निमााण गरी िेपाल सरकार  

समि नसफाररस गिे, 

(ख) कैदीलाई प्रोवेशि तथा प्यारोलमा राख्न ेमापदण्ड हवकनसत गिे, 

(ग) प्रोवेशि तथा प्यारोलमा छुट्ि ेकसूरदारले पालिा गिुा पिे शतािरु 

निर्ाारण गिे, 
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(घ) प्रदेश प्रोवेशि तथा प्यारोल बोडाको काम कारबािीको 

सपुरीवेिण, नियन्त्रण गिे तथा आवश्यकता अिसुार निदेशि 

गिे, 

(ङ) यस ऐि बमोन्जम सजाय कायाान्वयिमा नसफाररस तथा 

कसूरदारलाई पिुस्थाापिामा सियोग गिा आवश्यक प्रोवेशि 

अनर्कृत वा प्यारोल अनर्कृतको रुपमा नियिु वा तोक्ि सहकि े

व्यन्ििरुको सूची निमााण गिे, 

(च) प्रोवेशि तथा प्यारोल सम्बन्र्ी अन्य आवश्यक कुरािरु गिे । 

(२) प्रोवेशि तथा प्यारोल बोडाले आफ्िो काम कारबािी सञ्चालिको लानग 

आवश्यक पिे कायाहवनर् आफै निर्ाारण गिेछ । 

(३) प्रोवेशि तथा प्यारोल बोडाले आफ्िो काम कारबािीमा सियोग परुय्ाउिको 

लानग आवश्यकता अिसुार उपसनमनत गठि गिा सक्िेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोन्जम गठि गररएको उपसनमनतको कायािेत्रगत शता, 

कायाहवनर् र अन्य आवश्यक कुरािरु प्रोवेशि तथा प्यारोल बोडाले तोहकददए बमोन्जम 

ििुेछ । 

(५) प्रदेश प्रोवेशि तथा प्यारोल बोडाको काम, कताब्य र अनर्कार तोहकए 

बमोन्जम ििुेछ । 

४०. कैद अवनर्को गणिा : (१) कैद अवनर्को गणिा गदाा कसूरदार हिरासतमा वा थिुामा 

रिेकोमा त्यस्तो नमनतदेन्ख र हिरासतमा िरिेकोमा कारागारमा बसेको नमनतदेन्ख गणिा 

गिुा पिेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको अवनर्मा हिरासत वा कैदबाट छुटेको ददिलाई 

कैद अवनर्मा गणिा गररिे छैि ।  

पररच्छेद-६ 
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िनतपूनता सम्बन्र्ी व्यवस्था 

४१ िनतपूनता भराई ददि ुपिे : (१) कुिै कसूरको पररणाम स्वरुप पीनडतको जीउ, ज्याि, 

सम्पन्त्त वा इज्जतमा कुिै िनत पगेुमा त्यस्तो िनत बापत अदालतले कसूरदारबाट 

पीनडतलाई मिानसब िनतपूनता भराई ददि ुपिेछ । 

तर कािूिमा कुिै कसूर बापत छुटै्ट िनतपूनताको व्यवस्था भएकोमा सोिी बमोन्जम 

ििुेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको िनतपूनता निर्ाारण गदाा देिायका कुरािरुलाई 

हवचार गिुा पिेछाः- 

(क) पीनडतलाई पगेुको भौनतक, शारीररक, मािनसक र भाविात्मक 

िनत, 

(ख) पीनडतको मतृ्य ु भइसकेको भए निजको िकवालालाई पिा गएको 

िनत, 

(ग) कसूरदारको आनथाक श्रोत र अवस्था, 

(घ) पीनडत तथा निजमा आन्श्रत व्यन्िको अवस्था, 

(ङ) अदालतले उपयिु ठिरय्ाएका अन्य कुरा । 

(३) उपदफा (१) बमोन्जम िनतपूनता भराउाँदा कसूरको पररणाम स्वरुप 

पीनडतलाई चोटपटक लागेको वा अङ्गभङ्ग भएको भए उपचार खचा तथा पीनडतको मतृ्य ु

भएकोमा सद्गत खचा एवं काजहक्रया खचा समेत भराई ददि ुपिेछ । 

(४) कसूरदारले पीनडतको सम्पन्त्त िनत गरेकोमा त्यस बापत िनतपूनता भराउाँदा 

त्यस्तो बस्त ुयथान्स्थनतमा िै हफताा गराइददि ुपिेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोन्जम यथान्स्थनतमा वस्त ुहफताा गिा िसक्ि ेअवस्था भएमा 

त्यस्तो वस्तकुो मूल्य खलु्िेमा त्यस्तो मूल्य, मूल्य िखलेुमा िनत िुाँदा वा सजाय 
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तोक्दाका बखत त्यस्तो वस्तकुो कायम ििु सक्िे मूल्यका आर्ारमा िनतपूनता भराई ददि ु

पिेछ । 

(६) िनतपूनता भराउाँदा िगद वा न्जन्सी वा दवैु भराउि सहकिेछ ।  

(७) कसूरबाट पीनडत व्यन्िको उपदफा (१) बमोन्जम िनतपूनता भराउिअुन्घ िै 

मतृ्य ु भइसकेको रिेछ भिे उपदफा (१) बमोन्जमको िनतपूनता निजको आन्श्रत 

िकवालालाई भराई ददि ुपिेछ । 

४२. िनतपूनता तत्काल बझुाउि ुपिे : (१) यस पररच्छेद बमोन्जम भएको िनतपूनता कसूरदारले 

तत्काल बझुाउि ुपिेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेन्खएको भए तापनि त्यस्तो व्यन्िले 

िनतपूनता तत्काल बझुाउि िसकी त्यस बापत कुिै सम्पन्त्त जमाित ददएमा अदालतले 

एक वषानभत्र त्यस्तो रकम चिुा ििुे गरी बढीमा तीि हकस्तामा िनतपूनता बझुाउिे आदेश 

ददि सक्िेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोन्जम िनतपूनता िबझुाएमा त्यस्तो कसूरदारको 

सम्पन्त्त जायजात गरी पीनडतलाई िनतपूनता भराई ददि ुपिेछ ।  

४३. प्रत्येक कसूरदारले िनतपूनता व्यिोिुा पिे : कुिै कसूरमा एकभन्दा बढी कसूरदार भए 

िनतपूनता भराउि आदेश दद“दा प्रत्येक कसूरदारले कसूरको मात्रा अिसुार िनतपूनता 

व्यिोिे गरी आदेश ददि ुपिेछ । 

४४ सिमनत बमोन्जम ििु े: (१) यस पररच्छेदमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेन्खएको भए तापनि 

कुिै कसूरका सम्बन्र्मा िनतपूनता नलि ेददिे सम्बन्र्मा पीनडत र कसूरदारले कुिै सिमनत 

गिा सक्िेछि।् 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको सिमनत मिानसब देन्खए अदालतले त्यस्तो सिमनत 

बमोन्जमको िनतपूनताको आदेश गिा सक्िेछ ।  
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४५ िनतपूनता िनतरे कैद ििु े : (१) िनतपूनता नतिुा पिे कसूरदारले िनतपूनता नतिुा पिे 

अवनर्नभत्र िनतपूनताको रकम िबझुाएमा त्यस्तो कसूरदारको सम्पन्त्त जायजात गरी 

पीनडतलाई िनतपूनता भराई ददि ुपिेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोन्जम जायजात गदाा िनतपूनता रकम असूल िभएमा वा 

िनतपूनता नतिुा पिे कसूरदारले िनतपूनता िनतरेमा निजलाई एक ददिको तीि सय रुपैयााँको 

दरले िनतपूनता रकमलाई कैदमा पररणत गरी कैद गिुा पिेछ ।  

(३) यस ऐि र अन्य कािूिमा जिुसकैु कुरा लेन्खएको भए तापनि उपदफा (२) 

बमोन्जम कैद गदाा चार वषाभन्दा बढी कैद गिुा िुाँदैि ।    

पररच्छेद-७ 

हवहवर् 

४६. सजाय सझुाव सनमनत रिि े: सजाय निर्ाारण सम्बन्र्ी िीनत निमााण काया समेतको लानग 

देिाय बमोन्जमको एक सजाय सझुाव सनमनत रििेछाः- 

(क) मिान्यायानर्विा                              – अध्यि 

(ख)  सन्चव, कािूि, न्याय तथा संसदीय मानमला मन्त्रालय       – सदस्य                     

(ग)  मिानिरीिक, िेपाल प्रिरी                        – सदस्य 

(घ) अपरार् अिसुन्र्ािको िेत्रमा कम्तीमा पन्र वषाको अिभुव 

 िानसल गरेका वा दण्डहवदिरु मध्येबाट िेपाल सरकारले  

 तोकेको एक जिा         –सदस्य 

(ङ) कसूरदारलाई पिुाःस्थापिा गिे काममा संलग्ि व्यन्ििरु  

 मध्येबाट िेपाल सरकारले तोकेको कम्तीमा दश वषाको 

 अिभुव प्राप्त गरेको एक जिा     –सदस्य 

४७. सनमनतको काम, कताव्य र अनर्कार : (१) सनमनतको काम, कताव्य र अनर्कार देिाय 

बमोन्जम ििुेछाः- 
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(क)  कसूरको गम्भीरता अिसुार कसूरदारलाई ििुे सजायको उपयिु 

िद निर्ाारण गिा मापदण्ड हवकनसत गिे, 

(ख) प्रचनलत दण्ड िीनतको सम्बन्र्मा अध्ययि अिसुन्र्ाि गिे तथा 

सरु्ारका लानग िेपाल सरकार समि सझुाव ददिे,  

(ग) कुिै खास प्रकृनतका कसूरका सम्बन्र्मा गिुा पिे सजायका 

सम्बन्र्मा िेपाल सरकारलाई राय, सल्लाि र परामशा ददिे, 

(घ) कसूरदारको हववरण सङ्कलि गिे र अद्यावनर्क गरी राख्न,े 

हवश्लषेण गिे र दण्ड सजायका सम्बन्र्मा सझुाव ददिे, 

(ङ) दण्ड सजायका सम्बन्र्मा प्रचनलत कािूिमा कुिै सरु्ार गिुा पिे 

देखेमा िेपाल सरकारलाई सझुाव ददि े। 

(२) सनमनतले आफ्िो काम कारबािी सञ्चालिको लानग आवश्यक पिे कायाहवनर् 

आफै निर्ाारण गिेछ । 

(३) सनमनतले आफ्िो काम कारबािीमा सियोग परुय्ाउिको लानग आवश्यकता 

अिसुार उपसनमनत गठि गिा सक्िेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोन्जम गठि गररएको उपसनमनतको कायािेत्रगत शता, 

कायाहवनर् र अन्य आवश्यक कुरािरु सनमनतले तोहकददए बमोन्जम ििुेछ । 

४८. पीनडत राित कोष खडा गिुा पिे : (१) कसूरबाट पीनडतलाई औषर्ोपचार, अन्तररम 

िनतपूनता तथा राित उपलब्र् गराउि पीनडत राित कोष िामक एक कोष खडा 

गररिेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम खडा भएको कोषमा अदालतको फैसला बमोन्जम 

जररबािा बापत असूल उपर भएको वा अपरार् संहिता बमोन्जम कैद बस्ि ुपिे कसूरदार 

                                                           
  फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कायाहवनर् सम्बन्र्ी केिी ऐि संशोर्ि गिे ऐि, २०७९ द्वारा थप । 
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कैद िबसी कैद बापत जररबािा नतरेको रकममध्ये पचास प्रनतशत रकम िेपाल सरकारले 

जम्मा गिुा पिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको कोषमा उपदफा (२) बमोन्जम जम्मा गररि ेरकम 

बािेक कािूि बमोन्जम व्यवस्था भएको रकम वा िेपाल सरकारबाट वा अन्य कुिै 

स्रोतबाट प्राप्त भएको रकम समेत जम्मा ििुेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोन्जमको कोषको सञ्चालि, पीनडतको वगीकरण, कोषबाट 

पीनडतलाई ददइिे राित रकमको आर्ार, त्यस्तो रकमको िद तथा हवतरण प्रकृया 

सम्बन्र्ी अन्य कायाहवनर् तोहकए बमोन्जम ििुेछ । 

४९. प्रोवेशि अनरृ्कत वा प्यारोल अनर्कृत तोक्ि े: (१) िेपाल सरकारले सामदुाहयक सेवा वा 

पिुस्थाापिा कायामा काम गरेका व्यन्िलाई प्रोवेशि अनर्कृत वा प्यारोल अनरृ्कत नियिु 

गिा वा तोक्ि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको प्रोवेशि अनर्कृत वा प्यारोल अनर्कृतको 

योग्यता, सेवाका शता तथा सहुवर्ा सम्बन्र्ी व्यवस्था तोहकए बमोन्जम ििुेछ ।  

५०. नियम बिाउि ेअनर्कार : यस ऐिको कायाान्वयि गिा आवश्यक पिे नियमिरु अदालती 

कारबािीको िकमा सवोच्च अदालतले र अन्य हवषयका िकमा िेपाल सरकारले बिाउि 

सक्िेछ ।  

५१. निदेन्शका बिाउि सक्ि े : यो ऐि र यस ऐि अन्तगात बिेको नियमको प्रनतकूल िििु े

गरी िेपाल सरकारले आवश्यक निदेन्शका बिाई लागू गिा सक्िेछ । 


