राजप मा

कािशत म तः २०७५।५।१

फौजदार कसूर (सजाय नधारण तथा काया वयन) स ब धी नयमावल ,२०७५
फौजदार
अ धकार

कसूर (सजाय

नधारण तथा काया वयन) ऐन,२०७४ को दफा ५० ले

योग गर सव च अदालतले दे हायका नयमह

दएको

बनाएको छ ।

प र छे द –१
ारि भक
१

सं ि

नाम र

ार भः (१) यी

नयमह को नाम "फौजदार

कसूर (सजाय

नधारण तथा

काया वयन) नयमावल ,२०७५" रहे को छ ।
(२) यो नयमावल सं वत् २०७५ साल भदौ १ गते दे िख
२

स ले अक अथ नलागेमा यस नयमावल मा,–

प रभाषाः वषय वा

ार भ हुनछ
े ।

(क)

“अदालत” भ ाले स बि धत अदालत स झनु पछ।

(ख)

"ऐन" भ ाले फौजदार कसूर (सजाय नधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४

(ग)

स झनु पछ ।

ु
"सजाय" भ ाले मुलक

अपराध (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा ४०

बमोिजमको सजाय स झनु पछ ।
प र छे द –२

ु ाई
सजाय नधारणको पेशी यव थापन र सुनव
३

ु ाईः (१) कुनै यि
सजाय नधारणको पेशी यव थापन र सुनव

कसूरदार ठहर भई ऐनको दफा

ु ाई गनुपन भएमा अदालतले सो
९ बमोिजम सजाय नधारणको ला ग मु ाको छु ै सुनव
ला ग तीस दन भ

योजनको

पन गर पेशी ता रख तो नु पनछ।

(२) उप नयम (१) बमोिजम तो कएको पेशीका दनमा मु ाको कुनै प

अदालतमा

अनुपि थत रहे प न सजाय नधारण स ब धी कारबाह गन बाधा पन छै न ।
(३) उप नयम (१) बमोिजम तो कएको पेशीका दन कसूर ठहर गन यायाधीश वदामा
बसेको वा

काजमा ख टएको वा अ य

वशेष कारणले अदालतमा उपि थत नभएमा

अदालतमा हािजर हुन आउने म त अ जाम गर

नज

ु ाईको ला ग अक
सजाय नधारणको सुनव

पेशीको ता रख तो नु पनछ।
(४) सजाय
स बि धत प

ु ाईको पेशीको ता रख तो दा स भव भएस म
नधारण स ब धी सुनव

र नजको कानून यवसायी समेतसँग परामश गर अदालतको पेशी यव थापन र

स बि धत यायाधीशको कायबोझ समेतलाई वचार गर तो नु पनछ ।
(५) सजाय
पाउनेछ।
(६) सजाय
सा ा हक पेशी सूचीमा

ु ाईका ला ग पेश भएका मु ाले पेशीमा
नधारणको सुनव

ाथ मकता

ु ाईका ला ग पेशी तो कएका मु ाह लाई अदालतको
नधारणको सुनव
काशन गन अ नवाय हुने छै न ।

(७) सजाय नधारणको ला ग तो कएको पेशी मु ाका प
सामा यतया थगन गन पाउने छै न।
1

वा नजको कानून यवसायीले

(८) कुनै मु ामा एकभ दा बढ

तवाद कसू रदार ठहर भई सजाय नधारण गनु परे मा

ु ाई गर सजाय नधारण गनु पनछ।
य ता सबै कसूरदारको हकमा एकै पटक सुनव

(९) सजाय नधारण स ब धी आ नो कुनै िज कर रहे मा वाद वा कसूरदार वा नजको
ु ाई हुन ु पूव य तो िज कर लिखत
यवसायीले सजाय नधारणको सुनव

कानून

पमा अदालतमा

पेश गन स नेछ ।

(१०) मु ाको सजाय नधारणको नणय अनुसूची -१ बमोिजमको छु ै राय कताबमा ले ु

पनछ ।

ु ाई गर सजाय नधारण गनुपन मु ाको लगत सजाय
(११) ऐन बमोिजम छु ै सुनव

नधारण भएप छ मा

क ा गनु पनछ ।

ु ाई गरे कोमा
(१२) कुनै मु ामा कसू र ठहर गर छु ै सजाय नधारण स ब धी सुनव

फैसलाको पूण पाठ तयार गदा कसूर ठहर र सजाय नधारणको नणय न बर उ लेख गर

फैसलाको ठहर ख डमा कसूर ठहरको नणय बेहोरा र कसूरदारलाई नधारण भएको सजायको
नणय बेहोरा लेखी

मशः कसूर ठहर भएको, सजाय नधारण भएको र फैसला

माणीकरण

भएको म त जनाई यायाधीशले द तखत गनु पनछ ।
४

सजायपूवको
सजायपूवको

तवेदन पेश गनः (१) ऐनको दफा १२ बमोिजम अदालतमा पेश ग रने

ु ी -२ बमोिजमको ढाँचामा पेश गनु पनछ ।
तवेदन अनुसच

(२) उप नयम (१) बमोिजम पेश ग रने सजायपूवको

कुराह का अ त र

दे हायका वषय समेत उ लेख गनु पनछः-

तवेदनमा ऐनमा उ लेख भएका

(क) कसूरदारको शैि क, आ थक, शार रक र मान सक अव था, पेशा,
ज ता यि

गत

यवसाय

मता र है सयत,

(ख) कसूरदारको पा रवा रक ि थ त र दा य व, सामािजक स ब ध, प रवारका
सद यह को िश ा र चेतनाको

तर, सां कृ तक मू य, मा यता, पर परा

ज ता सामािजक र सां कृ तक पृ भू म।
(३) उप नयम (१) बमोिजम अदालतमा

ा

भएको सजायपूवको

तवेदनका स ब धमा

स बि धत सरकार व कल, कसूरदार, कसूरदार बालबा लका भए नजको सं र क वा कानून
ु ाई हुनपु ूव लिखत
यवसायीको कुनै राय भएमा सजाय नधारणको सुनव

पमा अदालतमा पेश

गनु पनछ।
(४) ऐनको दफा १२ बमोिजम अदालतबाट मु ामा सजायपूवको
आदे श भएकोमा सो अनुसार
स बि धत सरकार व कल,

तवेदन पेश नगरे मा वा पेश भएको
कसूरदार वा नजको कानून

तवेदन पेश गन

तवेदनका स ब धमा

यवसायीबाट अदालतमा राय पेश

नगरे मा प न तो कएको पेशीको दनमा अदालतले सजाय नधारण स ब धी नणय गनु पनछ।
प र छे द –३
सजाय नल बन र
५

तपू त

कैद सजाय नल बनः (१) ऐनको दफा २४ बमोिजम अदालतले कसूरदारलाई भएको कैद
सजाय नल बन गदा य तो बेहोरा फैसलामा उ ले ख गनु पनछ।
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(२) उप नयम (१) बमोिजम कैद सजाय नल बनको आदे श गदा नल बनको अव धभर
कसूरदारले ऐनको दफा २४ को उपदफा (४) मा उ लेख भएका शतह

पालना गरे नगरे को

अनुगमन गन अ धकार समेत तो नु पनछ ।
(३) उप नयम (२) बमोिजम अनुगमन गन अ धकार तो दा अदालतले तह सलदार वा
अ य नकाय वा अ धकार लाई तो न स नेछ ।
(४) उप नयम (३) बमोिजम अनुगमन गन तो कएको अ धकार ले कसूरदारको अनुगमन
गदा दे हाय बमोिजम गन स नेछःअनुगमन गन अ धकार आफले अनुगमन गन वा

(क)

नकायलाई अनुगमन गर

नय मत

थानीय तह वा अ य कुनै

पमा अदालतमा

तवेदन पेश गन

आदे श दने,
(ख) कसूरदार वयं लाई आव धक

पमा अदालतमा

तवेदन पेश गन लगाउने।

(५) उप नयम (४) बमोिजम अनुगमन गन िज मेवार तो कएको अ धकार ले अनुगमन
गदा

य तो कसूरदारले तो कएका शतह

आदे श बदर गन अदालत सम

पालना गरे को नदे िखएमा कैद सजाय नल बन गन

तवेदन पेश गनु पनछ।

(६) यस नयम बमोिजम कसूरदारलाई भएको कैद सजाय नल बन गन आदे श भएमा

वा कैद सजाय

नल बन गन आदे श बदर भएमा

य तो बेहोरा द ड ज रबानाको लगत

कताबमा समेत जनाउनु पनछ ।
६

तपू त भराउने

याः (१) ऐनको दफा ४४ बमोिजम पी डत र कसूरदारले

दने सहम त गरे मा सोह बेहोरा खुलाई अदालतमा सं य ु
(२) उप नयम (१) बमोिजम पेश भएको
नवेदन बमोिजम

तपू त भराई दने आदे श गर

तपू त लने

नवेदन दनु पनछ ।

नवेदन बेहोरा मना सब दे िखए अदालतले
तपू त लने दने प को कागज गराई म सल

सं ल न गनु पनछ ।
७

जायजातको गदाको काय व धः फैसला अनुसार कसूरदारले पी डतलाई तनुपन
तो कएको अव ध भ

नबुझाई कसूरदारको स पि

ु
को उपदफा (१) बमोिजम भराउँ दा मुलक
ु
प र छे द –१५ र मुलक

फौजदार

जायजात गर पी डतलाई ऐनको दफा ४५

फौजदार

काय व ध

तपू तको रकम

काय व ध (सं हता) ऐन, २०७४ को

नयमावल , २०७५ को

नयम ८३ र ८४

बमोिजमको काय व ध अबल बन गनु पनछ ।

प र छे द –५
व वध
८

अ य काय व ध आफ यवि थत गन स नेः ऐन र यस नयमावल मा ले िखएदे िख बाहे कका अ य
अदालती काय व धका वषय ऐन र यस नयमावल को
यवि थत गन स नेछ ।

3

तकूल नहुने गर अदालत आफले

अनुसूची -१
ँ स बि धत)
( नयम ३ को उप नयम (१०) सग
सजाय नधारणको राय कताबको ढाँचा
...............अदालत

सजाय नधारणको राय कताब
नणय

न बर

मु ा

न बर

र दता
मत

मु ा

प

वप को
नाम

कसूर ठहर
नणय
मत

सजाय नधारण

नणय इजलास नं कानून

न बर र

यायाधीश

यवसायीको
नाम

कै फ

नणय

इजलास

नणय

मत

न बर र

बेहोरा

यायाधीशको
नाम
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यत

अनुसूची -२

ँ स बि धत)
( नयम ४ को उप नयम (१) सग
सजायपूवको
वाद ः..........................

तवेदनको ढाँचा

...............अदालतमा पेश गरे को सजायपूवको

तवेदन

तवाद ः................

मु ाः

मु ा न बरः

कसूरदारको नाम थरः
अदालतबाट कसूरदार ठहर भएको म तः
कसूरदार ठहर गन यायाधीशको नामः
तवेदन पेश गरे को म तः
१.

पृ भू मः

३.

कसू रदारलाई ठहर भएको कसू रः

४.

कसू रदारको यि

२.

५.
६.

कसू रदार उपरको अ भयोग दाबीः
गत ववरणः

(क)

नाम थरः

(ख)

उमेरः

(ग)

शैि क अव थाः

(घ)

शार रक अव थाः

(ङ)

मान सक अव थाः

(च)

पेशा यवसायः

(छ)

अ य ववरणः

कसू रदारको आ थक अव थाः

कसू रदारको सामािजक पृ भू मः
(क)

प रवार स

याः

(ख)

प रवारका सद यह को िश ा र चेतनाको तरः

(ग)

पा रवा रक दा य वः

(घ)

सामािजक स ब धः

७.

कसू रदारको सां कृ तक पृ भू मः

८.

कसू र गदाको प रि थ तः

९.

कसू र गनुअिघको कसू रदारको चालचलनः

१०. अ य आव यक कुराः
११.

तवेदकको रायः

तवेदकको,द तखतः

नाम थरः
म तः
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