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न्याययक वा अर्धन्याययक निकायको आदेश बमोजिम 

माग भएको र्रौटी नििध िसकी थिुामा बसेका 
व्यजिहरुको वारेमा अध्ययि प्रनिवेदि 

 

 
 

 

 

 

 

प्रस्ििु गररएको निकाय 

सवोच्च अदालि 

न्यायमा पहुुँच आयोग 
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अध्ययि समूह 

सवोच्च अदालि 
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अध्ययि समूह 
 

सह रजिष्ट्रार श्री िहकुल सवेुदी 
सवोच्च अदालि 

 

सह रजिष्ट्रार श्री िपृध्वि निरौला 
सवोच्च अदालि 

 

महानिदेशक श्री महेन्रिाथ उपाध्याय 

सवोच्च अदालि 
 

शाखा अनर्कृि श्री दीपकप्रसाद न्यौपािे 

कारागार व्यवस्थापि यवभाग, काठमाडौ 
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अध्ययि समूहको भिाई 

 

कुिै मदु्दामा फौज्दारी अनभयोग लागेको व्यजि नििले कसूर गरेको प्रमाजिि 
िभएसम्म कसूरदार मानिदैि । प्रचनलि कािूिमा मदु्दा पपुधक्षको लानग अनभयिुलाई 
थिुामा राखी वा र्रौट वा िमािि नलई मदु्दाको कारवाई गिध सयकिे व्यवस्था 
भएिापनि र्रौट माग गररएका व्यजिले र्रौटी नििध िसकी थिुामा बस्ि ुपरेमा उि 
आदेश अन्िि: थिुामा राखी गररि ेकारवाई िस्िो हिु पगु्दछ ििु अवस्था स्वच्छ 
(Fair Trial) र न्यायमा सहि पहुुँचको र्ारिा अिकूुल हुुँदैि । न्याययक वा 
अर्धन्याययक निकायको आदेशबमोजिम माग भएको र्रौट नििध िसकी पपुधक्षका लानग 
थिुामा बस्िपुिे अवस्थालाई न्यायमा पहुुँच आयोगले न्यायमा पहुुँचमा रहेको एउटा 
अवरोर्क ित्वको रुपमा पयहचाि गदै सो सम्बन्र्मा अध्ययि गरी प्रनिवेदि प्रस्ििु 
गिध यस कायधसमूहलाई जिम्मेवारी सजुम्पएको नथयो ।  

यस कायधसमूहबाट आफ्िो अध्ययिको क्रममा अदालि एवम ्अर्धन्याययक निकायको 
आदेशबमोजिम माग भएको र्रौट रकम नििध िसकी थिुामा बसेका सबै 
व्यजिहरुको लगि सङ्कलि गरी के कस्िा मदु्दाहरुमा के कनि रकम र्रौट वा 
िमािि राख्न िसकी थिुामा रहि ु परेको हो सोको यववरि सङ्कलि गरी यवनभन्न 
आर्ारमा यवश्लषेि गिे प्रयास गररएको छ । अध्ययि प्रनिवेदिमा प्रस्ििु यवश्लषेि 
एवम ् सझुावहरुले न्यायमा पहुुँच आयोगले न्यायमा पहुुँच अनभवयृि गिध कािूिी, 
िीनिगि एवम ्व्यवस्थापकीय सरु्ारमा पहलहरुका लानग अवलम्वि गिुधपिे उपायहरु 
सझुाएको छ । यसको कायाधन्वयिबाट न्यायमा पहुुँच अनभवयृिको ददशामा योगदाि 
पगु्िेछ भन्न ेयवश् वास नलइएको छ ।  

अन्िमा प्रस्ििु अध्ययिको जिम्मेवारी ददएकोमा यस समूह आयोगप्रनि आभार व्यि 
गदधछ । अध्ययिका यववरि उपलब्र् गिध सहयोग गिे यवनभन्न अदालि िथा 
अर्धन्याययक निकाय एवम ्यवनभन्न कारागार कायाधलयका कमधचारीहरु र प्राप्त िथ्याङ्क 
संकलि, वनगधकरि र प्रनिवेदि ियार गिध सहयोग गिे यस अदालिका 
कमधचारीहरुप्रनि समेि र्न्यवाद ज्ञापि गदधछौं । 
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पररच्छेद-१ 

 

प्रारजम्भक 

१.१ पषृ्ठभनूम 

न्याय सम्बन्र्ी अनर्कार संयवर्ाि, कािूि र न्यायका मान्य नसिान्िबमोजिम 
अदालि िथा न्याययक निकायबाट प्रयोग गररिे व्यवस्था संयवर्ािबाट सनुिजिि 
गररएको छ । साथै मदु्दा मानमलाको रोहमा अदालिले ददएको आदेश वा 
नििधयको सबैले पालिा गिुधपिे किधव्य पनि संयवर्ािद्वारा िै यकटाि गररएको छ 
। यसै सन्दभधमा अदालि िथा अन्य न्याययक निकायबाट न्यायसम्बन्र्ी 
अनर्कारको प्रयोग गिे संवैर्ानिक दाययत्वको निवाधह गदाध सबैलाई सरल र 
सहिरुपमा न्यायमा पहुुँचको अवसर उपलब्र् गराउिे अनभप्रायले सम्माििीय 
प्रर्ाि न्यायार्ीशज्यूको अध्यक्षिामा न्यायमा पहुुँच आयोग गठि भएको छ ।  

 

आयोगलाई प्राप्त कायाधदेशबमोजिम आयोगको वायषधक कायधयोििा 
२०७२।०७३ ििुधमा भई कायाधन्वयिमा आई सकेको छ । उि 
कायधयोििामा न्यायमा पहुुँच आयोगले यस आनथधक वषधमा सम्पादि गिे यवनभन्न 
कायधक्रमहरु मध्ये सेवा प्रदायक (Supply Side) मा केजन्रि कायधक्रमिफध  न्याय 
सम्मको पहुुँचमा रहेका अवरोर्क ित्वहरुको वारेमा अध्ययि गिे यक्रयाकलाप 
पनि समावेश गररएको छ । साथै उि कायधयोििाको कायधक्रम ५.१ को 
न्याय सम्मको पहुुँचमा रहेका अवरोर्क ित्वहरुको वारेमा अध्ययि गिे 
कायधक्रम अन्िरगि नस.िं. ६ मा न्याययक वा अर्धन्याययक निकायको आदेश 
बमोजिम माग भएको र्रौटी नििध िसकी पपुधक्षका लानग थिुामा बस्ि वाध्य 
भएका व्यजिहरुको वारेमा अध्ययि गिे यक्रयाकलाप निर्ाधरि गररएको छ। 

 

िीवि, स्विन्रिा र सम्माि व्यजिका आर्ारभिु एवं िैसनगधक अनर्कार हिु ्। 
अदालि वा अन्य न्याययक निकायहरु न्याय सम्पादि कायधमा व्यजिका यी 
अनर्कारहरुप्रनि उदानसि रहि सक्दैिि ्। यी निकायहरुद्वारा एकानिर आफ्िा 
कामकारवाईका क्रममा कािूिद्वारा निर्ाधररि प्रकृया (Due Process) पालिा गिै 
पिे बाध्यिा छ भिे अकोनिर आरोयपि व्यजिका सम्बन्र्मा स्थायपि 
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अनर्कारको सम्माि कायम राख्न ु पिे दाययत्व पनि छ । यसरी अदालि वा 
अन्य न्याययक निकायहरुबाट न्याययक काम कारवाईको क्रममा कािूिद्वारा 
निर्ाधररि प्रकृया पालिा गरर र्रौटी माग गदाध सेवाग्राहीको सक्षमिा वा 
असक्षमिाका कारि न्याय सम्मको पहुुँचमा अवरोर् भै नििको स्विन्रिाको 
अनर्कारमा िै असर पगेुको ि छैि? भन्न े सन्दभधमा अध्ययि हिु आवश्यक 
देजखएको छ । यसै सन्दभधमा मदु्दाको कामकारवाईको नसलनसलामा न्याययक वा 
अर्धन्याययक निकायको आदेश बमोजिम माग भएको र्रौटी नििध िसकी पपुधक्षका 
लानग थिुामा बस्ि वाध्य भएका व्यजिहरुका वारेमा वस्िजुस्थनि पयहचाि हिु ेर 
सोको आर्ारमा निश्कषधमा पगुी प्रस्ििु गररएको सझुाव न्यायमा पहुुँच विृीको 
लानग उपयोगी हिु ेअपेक्षा सयहि प्रस्ििु अध्ययि कायध गररएको छ । 

  

१.२ अध्ययि समूहको गठि र कायाधदेश 

प्रस्ििु अध्ययि कायधका लानग सवोच्च अदालिको नमनि २०७२।८।४ को 
नििाधयािसुार देहायका पदानर्कारी रहिे गरी अध्ययि समूह गठि भएको 
नथयो। 

१. सह रजिष्ट्रार श्री िहकुल सवेुदी , सवोच्च अदालि 

२. सह रजिष्ट्रार श्री िपृध्वि निरौला , सवोच्च अदालि 

३. महानिदेशक श्री महेन्रिाथ उपाध्याय , सवोच्च अदालि 

४. शाखा अनर्कृि श्री दीपकप्रसाद न्यौपािे ,प्रनिनिनर् कारागार व्यवस्थापि 
यवभाग, काठमाडौ  

 

यस अध्ययि समूहलाई देहाय अिसुारको कायाधदेश प्राप्त भएको छ। 
 

"न्याययक वा अर्धन्याययक निकायको आदेशबमोजिम माग भएको र्रौटी नििध 
िसकी पपुधक्षका लानग थिुामा वस्ि वाध्य भएका व्यजिहरुको वारेमा अध्ययि 
गरी न्यायमा पहुुँच आयोगसमक्ष प्रनिवेदि पेश गिे" ।  

 

१.३ अध्ययिको उद्दशे्य र औजचत्य 

न्याययक वा अर्धन्याययक निकायको आदेशबमोजिम माग भएको र्रौटी नििध 
िसकी पपुधक्षका लानग थिुामा बस्ि वाध्य भएका व्यजिहरुको वारेमा अध्ययि 
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गिे, यवद्यमाि वस्िजुस्थनिको यवश्लषेि गिे र सो सम्बन्र्मा आवश्यक सझुाव 
प्रस्ििु गिे यस अध्ययिको उदे्दश्य रहेको छ। 
 

न्यायमा पहुुँच आयोगको आ.व. २०७२।०७३ को वायषधक कायधयोििा 
बमोजिम सेवा प्रदायक निकाय (Supply side)  मा केजन्रि कायधक्रम अन्िगधिको 
न्यायसम्मको पहूुँचमा रहेका अवरोर्क ित्वहरुको वारेमा अध्ययि गिे 
यक्रयाकलाप समेि समावेश गररएको सन्दभधमा प्रस्ििु अध्ययि प्रनिवेदिबाट 
न्यायमा पहूुँच प्रभावकारी हिु िसक्िकुा कािूिी िथा प्रकृयागि अवरोर्हरुको 
प्रकृनि र निराकरिका उपायहरु पयहल्याउि न्यायमा पहुुँच आयोगलाई सहयोग 
पगु्िे छ।  

 

१.४ अध्ययि यवनर् 

प्रस्ििु अध्ययि कायधका लानग वाजिज्य इिलास रहेका पिुरावेदि अदालिहरु, 

सबै जिल्ला अदालिहरु र कारागार व्यवस्थापि यवभागमाफध ि कारागार 
कायाधलयहरुबाट प्राप्त िथ्याङ्कको आर्ार नलइएको छ।उल्लेजखि अदालि िथा 
निकायबाट िथ्याङ्क प्राप्त गिध उपयोग गररएको फारम पररजशष्टमा समावेश 
गररएको छ।  
 

१.५ अध्ययिको नसमा 
न्याययक वा अर्धन्याययक निकायको आदेशबमोजिम माग भएको र्रौटी नििध 
िसकी थिुामा बस्िे यवषय मदु्दाको कारवाईको प्रयक्रयामा हिु ेर माग गररएको 
र्रौटी रकम ििुसकैु समय दाखेला गरी व्यजि थिुामिु हिु े अवस्था रहि े
हुुँदा प्रस्ििु अध्ययि प्रयोििका लानग िथ्याङ्क माग गररएको नमनि 
२०७२।९।०३ देजख िथ्याङ्क प्राप्त अजन्िम नमनि २०७२।१०।१८ सम्मको 
अवनर्लाई आर्ार अवर्ी मािी अध्ययि एवम ्वस्िजुस्थनिको यवश्लषेि गररएको 
छ । 
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पररच्छेद-२ 

 

वस्िजुस्थनिको यवश्लषेि 

 
 

वाजिज्य इिलास रहेका पिुरावेदि अदालिहरु, सबै जिल्ला अदालिहरु र कारागार 
व्यवस्थापि यवभागमाफध ि कारागार कायाधलयहरुबाट प्राप्त िथ्याङ्कको आर्ारमा 
निम्िािसुार वस्िजुस्थनिको यवश्लषेि गररएको छ। 

 

२.१ मदु्दाको आर्ारमा यवश्लषेि 

अध्ययिको नसमा अवनर्मा िम्मा ६८१ ििा व्यजि यवनभन्न मदु्दामा न्याययक 
एवम ्अर्धन्याययक निकायको आदेशबमोजिम माग गररएको र्रौटी नििध िसकी 
थिुामा रहेको देजखन्छ।त्यसमध्ये चोरी मदु्दामा सबैभन्दा रे्रै २५१ ििा थिुामा 
रहेको देजखन्छ भिे सावधिनिक अपरार् मदु्दामा २०३ ििा व्यजिहरु थिुामा 
बसेको देजखन्छ।त्यसैगरी ठगी मदु्दामा ३४ ििा, लाग ुऔषर् मदु्दामा २२ ििा, 
बैदेशीक रोिगारसम्बन्र्ी मदु्दामा १७ ििा, हािहनियार खरखिािा र भन्सार 
चोरी मदु्दामा १२-१२, किधव्य ज्याि मदु्दामा १० िथा आगलागी र कीिेमा ७-
७ ििा व्यजि थिुामा रहेको देजखन्छ भिे िवरिस्िी करिी मदु्दा र  VoIP call 

by pass मा ४-४ ििा, सवारी ज्याि ३, कालोबिारी, अपहरि र वहयुववाह 
मदु्दाहरुमा २-२ ििा िथा बैंयकङ्ग कसरु, भ्रष्टाचार, पासपोटध सम्बन्र्ी, कुटयपट 
अंगभंग र खोटा चलि मदु्दामा १-१ ििा र उल्लेजखि मदु्दावाहेकका अन्य 
मदु्दामा ८ ििा थिुामा रहेको देजखन्छ। उल्लेजखि यववरि िालीका िं. १ बाट 
देख्न सयकन्छ। 

िालीका िं. १ 
 

सि.नं मुद्दाको नाम 
मुद्दा 
िंख्या 

१ कर्तव्य ज्यान १० 

२ बैङ्ककङ कसूर १ 

३ भ्रष्टारचार १ 
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४ ककर्े ७ 

५ जबरजस्र्ी करणी ४ 

६ VOIP Call by Pass ४ 

७ चोरी २५१ 

८ ठगी ३४ 

९ लागु औषध २२ 

१० सार्तजननक अपराध २०३ 

११ बैदेशिक रोजगार  १७ 

१२ भन्सार चोरी १२ 

१३ सर्ारी ज्यान/सर्ारी क्षर्ीपूर्त ३ 

१४ अपहरण २ 

१५ पासपोटत सम्बन्धी १ 

१६ कालो बजारी २ 

१७ हार् हनर्यार खर खजाना १२ 

१८ आगोलागी ७ 

१९ कुटपपट अगंभंग १ 
२० खोटा चलन १ 
२१ र्हुपर्र्ाह २ 
१९ अन्य ८ 

  जम्मा ६०५ 

   

जचर िं. २ 
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२.२ माग गररएको र्रौटी रकमको आर्ारमा यवश्लषेि 
 

र्रौटी माग गररएको र्रौटी रकमको आर्ारमा थिुामा रहेका व्यजिहरुको 
सङ्ख्या हेदाध पाुँच हिार भन्दा कम र्रौट नििध िसक्िे २६ ििा, पाुँच हिार 
देजख दश हिारयवचको र्रौटी नििध िसक्ि े १३९ ििा, सबैभन्दा बढी १६२ 
ििा दश हिारदेजख पचास हिार यवचको र्रौटी रकम बझुाउि िसयक थिुामा 
बसेको देजखन्छ । पचास हिारदेजख एक लाखयवचको र्रौट नििध िसक्ि े५४ 
ििा, त्यसैगरी एक लाखदेजख दश लाख यवचको र्रौटी रकम नििध िसयक 
थिुामा बस्ि ेव्यजिको सङ्ख्या १४२, दश लाख देजख एक करोडयवचको र्रौटी 
नििध िसक्ि े३९ ििा,  र एक करोडभन्दा बढी र्रौट रकम बझुाउि िसकी 
थिुामा बस्िे ११ ििा व्यजि रहेका छि ् । साथै अध्ययिका क्रममा ३२ 
ििा व्यजिहरुको सन्दभधमा माग गररएको र्रौटी रकम खलु्ि िआएको 
पाईएको छ।(िानलका िं. २) 

िालीका िं. २ 

 

सि.नं धरौट रकम िंख्या कैफियत 

१ ५००० मुननको २६   

२ ५००० देखख १०००० पर्चको १३९   

३ १०००० देखी ५०००० पर्चको १६२   

४ ५०००० देखख १००००० पर्चको ५४   

५ १ लाख देखख १० लाख पर्चको १४२   

६ १० लाख देखख १ करोडसम्मको ३९   

७ १ करोड भन्दा माथि ११   

८ नखुलेको ३२   

  जम्मा ६०५   
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जचर िं. २ 

 

 
 

२.३ आदेश गिे निकायको आर्ारमा यवश्लषेि 

िम्मा ६०५ ििा व्यजिहरुमध्ये जिल्ला अदालिको आदेशािसुार सबैभन्दा बढी 
३८७ ििा र जिल्ला प्रशासि कायाधलयको आदेशािसुारको र्रौटी नििध िसकी 
१८१ ििा व्यजिहरु थिुामा रहेको देजखन्छ । त्यसैगरी बैदेजशक रोिगार 
न्यायानर्करिको आदेशािसुार १६, भन्सार कायाधलयको आदेशािसुार १२, 
रािश्व यवभागको आदेशािसुार ६ िथा वाजिज्य इिलास भएको पिुरावेदि 
अदालि, यवशेष अदालि, र अध्यागमि यवभागको आदेशािसुार माग गररएको 
र्रौटी रकम बझुाउि िसकी थिुामा बसेका व्यजिहरु १-१ ििा रहेका छि ्
।(िानलका िं.३) 
 

 

िानलका िं. ३ 
 

सि.नं. अदालत / ननकाय िंख्या कैफियत 

१ पुनरार्ेदन अदालर्बाट १   

२ पर्िषे अदालर् १   
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३ जजल्ला अदालर्बाट ३८७   

४ जजल्ला प्रिासन कायातलयबाट १८१   

५ 
बैदेशिक रोजगार 
न्यायाथधकरणबाट 

१६   

६ भन्सार कायातलय १२   

७ राजश्र् अनुसन्धान पर्भाग ६   

८ अध्यागमन पर्भाग १   

  जम्मा ६०५   

 

जचर िं. ३ 

 

 
 

२.४ अन्य आर्ारहरुमा यवश्लषेि 
 

उल्लेजखि आर्ारका साथसाथै ठेगािा, के्षर, नलङ्ग, उमेर, िािीय र थिुामा 
बसेको समयावर्ीको आर्ारमा समेि निम्िािसुार यवश्लषेि गररएको छ:- 

 

क. ठेगािा अिसुार 
 

न्याययक वा अर्धन्याययक निकायहरुबाट माग गररएको र्रौट रकम बझुाउि 
िसकी थिुामा रहेका िम्मा ६०५ ििा व्यजिहरु मध्ये ५८५ ििा व्यजिहरु 
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िेपाली िागररक र २० ििा व्यजिहरु यवदेशी िागररक रहेका छि ्। यवदेशी 
िागररक मध्ये १६ ििा भारिीय िथा केन्या, चीि, बंगलादेश र पायकस्िािका 
१-१ ििा िागररकहरु र्रौटी राख्न िसकी थिुामा रहेका छि ् । (िानलका 
िं.४) 

िानलका िं. ४ 
 

 

सि.नं. राष्ट्रियता िंख्या कैफियत 

१ नेपाली ५८५   

२ पर्देिी २० 

केन्या- १  

थचन -१ 
बंगलादेि- १ 
पाककस्र्ान- १ 
भारर्-१६ 

 

जचर िं. ४ 

 
 

त्यसैगरी ५८५ ििा िेपाली िागररकमध्ये पहाडी क्षेरबाट ३५६ ििा,  िराई 
क्षेरबाट २१९ ििा र यहमाली क्षेरबाट १० ििा व्यजिहरु र्रौटी बझुाउि 
िसकी थिुामा रहेको देजखन्छ । (िानलका िं. ५) 
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िालीका िं. ५ 

सि.नं. आधार ठेगाना िंख्या कैफियत 

१ हहमाल १० २० जना 
पर्देिी बाहेक २ पहाड ३५६ 

३ र्राइ २१९ 

 
 
 
 

जचर िं. ५ 

 
 

 

साथै उपत्यका वायहर स्थायी ठेगािा भएका ५४० ििा र काठमाडौ 
उपत्यकानभर स्थायी ठेगािा भएका ४५ ििा व्यजिहरु माग भएको र्रौटी 
बझुाउि िसकी थिुामा रहेका देजखन्छ । (िानलका िं. ६)  

िालीका िं. ६ 

सि.नं. आधार क्षेत्र िंख्या कैफियत 

१ उपत्यकाको ४५   

२ उपत्यका र्ाहहरको ५४०   

३ पर्देिी २०   

  जम्मा ६०५   
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जचर िं. ६ 

 
ख. लैंनगक आर्ारमा 
लैंनगक आर्ारमा हेदाध अध्ययि गररएका िम्मा ६०५ ििा मध्ये परुुष ५७९ 
ििा र मयहला २६ ििाले माग गररएको र्रौटी रकम नििध िसकी थिुामा 
रहेको देजखन्छ । (िानलका िं. ७) 

िालीका िं. ७ 

सि.नं. सलङ्ग िंख्या कैफियत 

१ महहला २६   

२ पुरुष ५७९   

  जम्मा ६०५   
 
 

जचर िं. ७ 
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ग. उमेका आर्ारमा 
माग गररएको र्रौटी रकम बझुाउि िसकी थिुामा रहेकाहरुको उमेरको 
आर्ारमा हेदाध ४४८ ििाको उमेर खलेुको र १५७ ििाको उमेर सम्बन्र्ी 
यववरि प्राप्त हिु आएको पाइएि । उमेर खलेुका ४४८ मध्ये सबैभन्दा रे्रै 
२० देजख ३० बषध समूहको २२७ ििा रहेका छि ्। त्यसैगरी ३० देजख ४० 
वषध उमेर समूहका १०० ििा, २० वषध मनुिका ९१ ििा,  ४० देजख ५० वषध 
उमेर समूहका २१ ििा र ५० वषध भन्दा मानथको उमेर भएका ९ ििा माग 
भएको र्रौटी रकम नििध िसकी थिुामा रहेको देजखन्छ । (िानलका िं. ८)  

िालीका िं. ८ 

सि.नं. आधार उमेर िंख्या कैफियत 

१ २० र्षत मुननको ९१   

२ २०-३० र्षत मुननको २२७   

३ ३०-४० र्षत मुननको १००   

४ ४०-५० र्षत मुननको २१   

५ ५० र्षत भन्दा माथिको ९   

६ उमेर नखलेुको १५७   

  जम्मा ६०५   
 

जचर िं. ८ 
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घ. िािीय आर्ारमा 
िािीय आर्ारमा वनगधकरि गरी हेदाध सबैभन्दा बढी आददवासी िििािी 
समूहबाट २८२ ििा व्यजिहरु न्याययक वा अर्धन्यययक निकायबाट माग 
भएको र्रौटी रकम बझुाउि िसयक थिुामा रहेको पाईन्छ । त्यसैगरी व्राम्हि/ 
के्षरी समदुायका ११९ ििा, मरे्शी समदुायका ८२ ििा, दनलि समदुायका 
८१ ििा र्रौयट रकम बझुाउि िसयक थिुामा रहेको देजखन्छ । साथै 
उल्लेजखिबाहेक अन्य समदुायबाट २१ ििा समेि माग भएको र्रौटी रकम 
बिुाउि िसयक थिुामा रहेको देजखन्छ । यस सम्बन्र्ी यवस्ििृ यववरि िालीका 
िं. ९ मा ददइएको छ ।(िानलका िं. ९) 
 

िालीका िं. ९ 

सि.नं. जात / जाती िंख्या कैफियत 

१ व्राम्हण/ क्षेत्री ११९ 

११ पर्देिी  

२ आददवािी जनजाती २८२ 

३ मधेशी ८२ 

४ दसलत ८१ 

  ववदेशी २० 

५  अन्य २१ 

  जम्मा ६०५   

 

जचर िं. ९ 
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ङ. थिुामा बसेको समयावनर्को आर्ारमा 
अध्ययि गररएका ६०५ ििा व्यजिहरुमध्ये २ देजख ६ मयहिा अवनर् थिुामा 
वसेका व्यजिहरुको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी अथाधि ्२८९ ििा रहेको देजखन्छ 
। त्यसैगरी २ मयहिा भन्दा कम अवनर् थिुामा वसेकाको सङ्ख्या १५९ र ६ 
मयहिा देजख १ वषध भीरको अवनर् थिुामा रहेकाहरुको सङ्ख्या ८३ रहेको 
पाइन्छ । साथै माग गररएको र्रौटी बझुाउि िसकी १ वषध भन्दा बढी अवर्ी 
थिुामा रहेका व्यजिहरुको सङ्ख्या ६७ देजखन्छ । ७ ििाको हकमा भि े
थिुामा रहेको अवनर्को यववरि प्राप्त हिु सकेको पाइएि ।यस सम्बन्र्ी 
यववरि िालीका िं. १० मा ददइएको छ । (िानलका िं. १०) 

िालीका िं. १० 
 

सि.नं. थनुामा रहेको अवधी िंख्या कैफियत 

१ २ महहना भन्दा कम १५९ 
२०७२।१०।१७ 

लाई पनिल्लो 
आधार शमनर् 
माननएको 

२ २ देखख ६ महहना २८९ 

३ ६ महहना देखख १ बषत ८३ 

४ १ बषत भन्दा बढी ६७ 

५ अर्थध नखलेुको ७ 

  जम्मा ६०५   

 

जचर िं. १० 
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पररच्छेद-३ 

निष्कषध र सझुाव 

३.१ निष्कषध 
  प्रस्ििु अध्ययि प्रयोििाथध िथ्याङ्क माग गररएको २०७२।९।३ देजख 

२०७२।१०।१८ सम्मको अवनर्मा माग भएको र्रौटी रकम नििध िसकी 
थिुामा रहेका ब्यजिहरूको सम्बन्र्मा पररच्छेद दईुमा गररएको यवश्लषेिबाट 
देहायबमोजिमको निष्कषध निस्केको छ: 

१. अध्ययिको प्रयोििको लानग िथ्याङ्क माग गरेको र िथ्याङ्क प्राप्त भएको डेढ 
मयहिाको अवनर्को िथ्याङ्कबाट ६०५ ििा व्यजिहरु न्याययक वा अर्धन्याययक 
निकायको आदेशबमोजिम माग भएको र्रौटी नििध िसकी पूपधक्षको लानग थिुामा 
रहेको देजखयो ।  

२. माग भएको र्रौटी बझुाउि िसकी थिुामा रहेका व्यजिमध्ये ४१.४८ प्रनिशि 
चोरी र ३३.६० प्रनिशि सावधिनिक अपरार् अथाधि चोरी र सावधिनिक अपरार् 
मदु्दाका प्रनिवादी ७५.०८ प्रनिशि देजखयो । िर बैयङ्कङ कसूर, भ्रष्ट्राचार िस्िा 
स्वेिग्रीवी अपरार् (White color crime) मा भि ेर्रौटी नििध िसकी थिुामा बस्ि े
व्यजिहरुको सं्या न्यूि (क्रमश: १-१ििा) रहेको देजखयो । यसबाट सािानििा 
अपरार्मा र्रौटी वापि थिुामा रहि ेगरेको अवस्था देजखयो । 

३. माग भएको र्रौट रकमको आर्ारमा हेदाध ५ हिार भन्दा कम र्रौट रकम 
बझुाउि िसयक थिुामा बस्िे व्यजिको सङ्या ४.२९ प्रनिशि िथा ५ देजख 
१० हिारसम्म र्रौट बझुाउि िसकी थिुामा बस्ि े व्यजिको सं्या २२.९७ 
प्रनिशि रहेको र १० हिार देजख ५० हिार रुपैयासम्मको बीचको र्रौटी माग 
रकम बझुाउि िसकी थिुामा रहेका व्यजिहरु निकै बढी (अथाधि २६.७७ 
प्रनिशि) रहेको िथ्याङ्कले देखाएबाट थोरै र्रौटी माग रकम बझुाउि 
िसक्िेहरुको िै वाहलु्यिा (५४.०३प्रनिशि) रहेको पाईयो । यसबाट गम्भीर 
अपरार्हरुमा भन्दा सामान्य िररवािादेजख केही कैदसम्म हिु ेमदु्दाहरुमा र्रौटी 
नििध िसकेवापि व्यजिहरु थिुामा वस्िपुरेको अवस्था छ ।  
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४. आदेश गिे निकायको आर्ारमा हेदाध ६३.९६ प्रनिशि व्यजिहरु जिल्ला 
अदालिको आदेशले र जिल्ला प्रशासि कायाधलयको आदेशले २९.९१ िथा 
बाुँकी अन्य कायाधलयहरुको आदेशले माग भएको र्रौटी बझुाउि िसकेका 
व्यजि ६.१३ प्रनिशि रहेका देजखन्छि ् । अनर्कांश व्यजि चोरी मदु्दामा र 
अन्य केही सावधिनिक अपरार् मदु्दामा माग र्रौटी बझुाउि िसकी थिुामा रहेको 
िथ्याङ्क रहेको हुुँदा आदेश गिे निकाय क्रमश: जिल्ला अदालि र जिल्ला 
प्रशासि कायाधलय रहिे स्पष्ट हनु्छ । 

 

५. माग भएको र्रौटी बझुाउि िसक्िेमा िेपालमा स्थायी बसोबास गिे ब्यजि िै 
बढी रहेको देजखन्छ (९६.६९प्रनिशि) भि ेगैरिेपालीको सं्या न्यूि देजखन्छ । 
मलुकुी ऐि अदालिी बन्दोवस्िको ११८ िं. को देहाय (३) मा िेपालमा स्थायी 
वसोवास िभएको कुिै अनभयिु ित्काल प्राप्त प्रमािबाट ६ महीिा वा सोभन्दा 
बढी कैदको सिाय हिुसक्िे अपरार्को कसूरदार हो भन्न ेयवश्वास गिे मिासीव 
आर्ार भएमा अड्डाले नििलाई थिुामा राखी पूपधक्ष गिुधपछध भन्न ेप्रावर्ािका कारि 
पनि िेपालमा स्थायी बसोवास िहिु ेअथाधि यवदेशी कुिै मदु्दामा परेपनि पूपधक्षको 
क्रममा प्रायस: थिुामा िै िाि े जस्थनि रहन्छ । त्यस्िाको हकमा र्रौट माग 
कम िै हिु े र माग भएमा िै पनि नििध सक्ि े अवस्था हुुँदो रहेछ भन्ने न्यूि 
सं्यामा र्रौट बझुाउि िसकी थिुामा बसेको भन्ने िथ्याङ्कले प्रष्ट पादधछ । 

 

६. थिुामा रहेका व्यजिको लैङ्गक जस्थनिका आर्ारमा यवश्लषेि गदाध अनर्कांश परुुष 
(९५.७० प्रनिशि) थिुवुा देजखयो भि ेमयहलाको सं्या न्यूि रहेको पाइयो । 
मयहलाभन्दा परुुषहरु िै र्रौट नििध िसकी थिुामा रहि ेगरेको देजखन्छ। 

 

७. उमेर समूहका आर्ारमा हेदाध २० बषध मनुिका व्यजिहरु पनि केही (१५.०४ 
प्रनिशि) र्रौट नििध िसकेवापि थिुामा रहेका र वहसंु्यक २० वषधदेजख ३० 
वषध उमेरका व्यजि (३७.५२ प्रनिशि)  देजखन्छ । यसरी थिुामा रहेका 
१९.७६ प्रनिशि व्यजि िीस देजख चालीस वषध उमेर समूहका रहेको पाईयो । 
साथै चालीस देजख पचास वषध उमेर समूहका ४.१५ प्रनिशि यसरी थिुामा रहेको 
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देजखएकोमा पचास वषध भन्दा मानथका सं्या सबैभन्दा न्यूि (१.४८%) रहेको 
देजखन्छ ।  

८. संशोर्ि हिुपूुवधको  केही सावधिनिक अपरार् र सिाय ऐि, २०२७ अन्िगधिका 
मदु्दामा कसूरको मारा अिसुार दश हिार रुपैयासम्म िररवािा हिु सक्ि े र 
िररवािाको सिायले मार पयाधप्त िभई कैदको सिायसमेि गिुधपिे देजखएमा 
बढीमा दईु वषध सम्म कैद गिध पिुरावेदि सनु्न े अदालिमा सार्क िाहेर गिे 
व्यवस्था रहेको र चोरीको महलमा चोरीमा बढीमा बाह्र वषधसम्म कैद हिु े
व्यवस्था रहेको छ । सार्ारि चोरीमा न्यूििम सिाय हिु ेप्रावर्ाि पनि छ । 
िररवािा मार वा न्यूििम कैद हिुसक्ि े अपरार्को पूपधक्षको क्रममा र्रौट 
बझुाउि िसक्दा २ मयहिादेजख ६ मयहिासम्म थिुामा रहिकेो सं्या अनर्क ( 
२८९ ििा अथाधि ४७.७६ प्रनिशि) रहेको र एक वषध भन्दा बढी सम्म थिुामा 
रहिेको सं्या िै कररव एघार प्रनिशि रहेको पाईयो । यसबाट अपरार् 
प्रमाजिि हुुँदा न्यूििम िररवािा वा न्यूििम कैद हिुसक्ि ेअवस्थाका व्यजिहरु 
पनि माग  भएको र्रौट बझुाउि िसकी लामो समय अथाधि फैसलाले हिु े
सिाय भन्दा बढी अवनर् थिुामा बस्ि वाध्य भएको अवस्था रहेको निष्कषध 
निस्कन्छ ।  

९. के्षरगि आर्ारमा हेदाध यवदेशीवाहेक यहमाली के्षरका मार र्रौट बझुाउि िसकी 
थिुामा रहेका सं्या न्यूि िै छ भि े पहाडी इलाकाका अनर्क (३५६ ििा 
अथाधि ५८.८४ प्रनिशि) रहेका पाईयो ।  

समग्रमा प्रस्ििु अध्ययिको मु् य निष्कषध देहाय बमोजिम छ:- 

१. र्रौट नििध िसयक थिुामा रहेका थिुवुाहरुमा बढी कैद हिु सक्ि े र गम्भीर 
प्रकृनिका मदु्दाहरु समेि भएिा पनि मूलरुपमा चोरी र सावधिनिक अपरार् मदु्दा 
िस्िो कम सिाय हिु ेसािाप्रकृनिका मदु्दामा माग भएको र्रौट बझुाउि िसकी 
थिुामा रहेको व्यजिको वाहलु्यिा देजखयो । 

२. माग भएको र्रौट नििध िसकी थिुामा रहेका वहसंु्यक थिुवुा चोरी र 
सावधिनिक अपरार् मदु्दाको देजखि ेिर थिुामा रहेको अवनर्लाई हेदाध सो मदु्दामा 
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ठहर भएका हिुसक्ि ेअनर्किम कैदको अवनर् भन्दा लामो समयसम्म थिुामा 
रहेको देजखयो । 

 
३.२ सझुाव 

 

१. गरीबी र अभावले मानिसलाई अपरार्िन्य कायधमा सररक हिु प्ररेरि गदधछ 
। गरीब हिु ु कुिै कसूर वा दोष होइि । समािमा गरीवी रहिमुा राज्य 
कुिै ि कुिैरूपमा जिम्मेवार छ ।त्यसैले सावधिनिक अपरार् वा चोरीिस्िा 
सािानििा प्रकृनिका अपरार्समेिलाई न्यूि गिध आनथधक र मािवीय 
गरीवीलाई सम्बोर्ि गिध आवश्यक छ ।रोिगारीका अवसरहरू नसिधिा गिुध 
आवश्यक छ ।  

२. थिुछेकको आदेश गदाध र्रौट िथा िमािि माग्ि ुभिेको प्रनिवादीको पिु: 
उपजस्थनिको सनुिजिििा गिुध हो । थिुामा राखेर पूपधक्ष गदाध पनछ प्रमािबाट 
कसूरदार िठहरे थिुाको क्षनिपूनिध हिु िसक्िे भएकोले र्रौट मानगिे हो । 
िर र्रौटी माग्दा अनभयिुको आनथधक अवस्था, चल अचल सम्पनि िायिेथा, 
पाररवाररक जस्थनि, ब्यहोिुधपिे क्षनि, हिु सक्ि े सिाय, उमेर अवस्था, 
अपरार्को प्रकृनि र अपरार् हुंदाको पररस्थनि, पयहले सिाय पाए िपाएको 
जस्थनि समेिलाई आर्ार मािी माग गिुधपदधछ । यसको लानग अनभयिुको 
ब्यजिगि िथा पाररवाररक अवस्थासमेिको अिसुन्र्ािको क्रममा नबवरि 
नलिपुिे हनु्छ । िसथध, िहयककाि अिसुन्र्ािको क्रममा अनभयिु बिाईिे 
ब्यजिको पूरा िेकीबेदी सयहिको नबवरि नलि ुपदधछ ।  

३. कुिै अनभयोग लागेको ब्यजिलाई नििले गरेको कसूर प्रमाजिि िभएसम्म 
कसूरदार मानिि ेछैि भन्ने संवैर्ानिक प्रावर्ाि रहेको र माग भएको र्रौटी 
नििध िसकी आनथधक कारिले बैयजिक स्विन्रिालाई कुजठठि हिुे गरी 
थिुामा बस्ि ु पिे अवस्थालाई कम गिध मलुकुी ऐि अदालिी बन्दोवस्िको 
११९ िं. िथा १२२ िं. मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोगमा ल्याउि ु पदधछ 
।साथै फैसलाले ठहदाध कम कैद, िररवािा हिु सक्िे सािानििा अपरार्मा 
माग भएको र्रौट नििध बझुाउि िसक्िे आनथधक हैनसयि कमिोर रहेका भन्न े
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नमनसल कागिबाट देजखएका अनभयिुहरूका मदु्दालाई प्रथनमकिाका साथ 
सिुवुाई गरी चाुँडो टुङ्याउिे िीनि अवलम्बि गिुधपदधछ ।  

४. िेपाल काििु पनरका, २०६६, नििधय िं.८२०२, पषृ्ठ १२८१ मा प्रकाजशि 
अनर्विा रािीव बास्िोलासमेि नब. प्रर्ािमन्री िथा मन्रीपररषद्को 
कायाधलयसमेि भएको उत्प्रषेिको ररट निवेदिमा २०६६।५।११ मा 
भएको आदेशबमोजिम िेपाल सरकारबाट थिुछेकसम्बन्र्ी नबद्यमाि 
काििुलाई संवैर्ानिक ब्यवस्था र अन्िरायष्ट्रय काििु सापेक्ष बिाई सरु्ार गिे 
िफध  आवश्यक अध्ययि अिसुन्र्ाि हिु पिे छ । 

५. प्रस्ििु अध्ययिबाट उत्पादिशील उमेर समूहका मानिस सािानििा मदु्दामा 
माग भएको र्रौट नििध िसकी थिुामा बसेको अवस्था देजखंदा यसरी कमिोर 
आनथधक अवस्थाकै कारिले थिुामा बस्िपुरेको भए त्यस्िा ब्यजिको हकमा 
समेि कारागार ऐि, २०१९ को दफा १०क मा भएको कसूरदारलाई 
सामदुाययक सेवामा पठाउि सयकिे प्रावर्ािलाई नबस्िाररि गिध सयकन्छ यक 
सो बारे समेि अध्ययि हिु आवश्यक छ ।  

 


