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पैसरा कामा ान्वमन ननदेशिका , २०७५ 

 

भरुकुी पौजदायी कामाववनध (सॊवहता) ऐन, २०७४ को दपा १९७ रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी 
सवोच्च अदारतरे देहामफभोशजभको ननदेशिका फनाई रागू गयेको छ । 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायशभबक 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मस ननदेशिकाको नाभ “पैसरा कामाान्वमन ननदेशिका, २०७५” यहेको 
छ। 

(२) मो ननदेशिका सॊवत् २०७५ बदौ १ गतेदेशि प्रायभब हनेुछ। 

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस ननदेशिकाभा,- 
(क) “अऩयाध सॊवहता” बन्नारे भरुकुी अऩयाध (सॊवहता) ऐन, २०७४ सभझन ुऩछा। 

(ि) “ऐन” बन्नारे भरुकुी पौजदायी कामाववनध (सॊवहता) ऐन, २०७४ सभझन ुऩछा। 

(ग) “अदारत” बन्नारे सभफशन्धत अदारत सभझन ुऩछा। 

(घ) “तहनसरदाय” बन्नारे शजल्रा अदारतको तहनसरदाय सभझन ु ऩछा य सो िव्दरे 
पैसरा कामाान्वमन अनधकायीसभेतराई जनाउॉछ । 

(ङ) “ननमभावरी” बन्नारे भरुकुी पौजदायी कामाववनध ननमभावरी, २०७५ सभझन ुऩछा। 

(च) “ननदेिनारम” बन्नारे पैसरा कामाान्वमन ननदेिनारम सभझन ुऩछा । 

(छ) “रगत” बन्नारे पैसराफभोशजभ असरु गन ुा ऩन ेकैद वा जयीवाना तथा बयाई ददन ु
ऩन ेनफगो वा ऺनतऩूनता वा अन्म यकभको रगत सभझन ुऩछा । 

ऩरयच्छेद - २ 

पैसरा कामाान्वमन गने ननकाम  

३. पैसरा कामाान्वमन गने ननकाम् (१) भदु्दाको पैसरा जनुसकैु तहको अदारतफाट बएको बए ऩनन त्मस्तो 
भदु्दाभा बएको पैसराको कामाान्वमन शजल्रा अदारतरे गनेछ ।  

  (२) वविेष अदारत, उच्च अदारत वा सवोच्च अदारतरे िुरू कायफाही य वकनाया गयेको भदु्दाको 
पैसरा कामाान्वमन सभेत सभफशन्धत शजल्रा अदारतरे गनेछ। 

(३) शजल्रा अदारत, वविेष अदारत, उच्च अदारत य सवोच्च अदारतफाहेक अन्म न्मावमक 
ननकामफाट बएको पैसराको कामाान्वमन सभफशन्धत न्मावमक ननकामफाटै हनेुछ । 

(४) पैसरा कामाान्वमन गने सभफन्धभा कानूनभा अन्मथा व्मवस्था नबएभा सभफशन्धत शजल्रा 
अदारतरे पैसरा कामाान्वमन गनेछ । 

४. सभफशन्धत अदारतभापा त पैसरा कामाान्वमन हुने ् (१) पैसराको कामाान्वमन अनबमोगऩत्र वा उजयुी दामय 
बएको शजल्रा अदारतफाट हनेुछ। 

(२) ऐनको दपा ५१ फभोशजभ सनुुवाई गदाा अको अदारतको अनधकाय ऺेत्रनबत्र ऩने देशिई भदु्दा 
ऩठाइएकोभा त्मस्तो भदु्दाको पैसरा कामाान्वमन पैसरा गने शजल्रा अदारतफाट हनेुछ। 
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(३) ऐनको दपा ९६ तथा १७६ फभोशजभ भदु्दा स्थानान्तयण बएको भदु्दाको पैसरा कामाान्वमन 
त्मस्तो भदु्दा हेने अनधकाय ऺेत्र बएको शजल्रा अदारतफाट हनेुछ। 

ऩरयच्छेद - ३ 

रगत याख् नेसभफन्धी 
५. रगत तमाय गनु ा ऩने् (१) भदु्दाको पैसरा बए ऩनछ सोको कामाान्वमनको रानग ऐनको दपा १५१ फभोशजभ 

शजल्रा अदारतरे पैसरा तमाय बएको नभनतरे तीन ददननबत्र त्मस्तो पैसराफभोशजभ व्मशिराई रागेको दण्ड, 

जरयवाना वा ठहयेको नफगो वा ऺनतऩूनत ाको रगत याख्नु ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ रगत याशिएकोभा ऩनुयावेदन सनेु्न अदारतफाट पैसरा हुॉदा तल्रो 
अदारतको पैसरा उल्टी बई वा फदय बई त्मस्तो रगत सॊिोधन हनेु अवस्था बएभा शजल्रा अदारतरे त्मस्तो 
पैसराफभोशजभ रगत सॊिोधन गयी अद्यावनधक गनु ा ऩनेछ । 

(३) ऩनुयावदेन सनेु्न अदारतफाट पैसरा हुॉदा तल्रो अदारतको पैसरा उल्टी वा फदय बई कुनै 
व्मशिराई दण्ड, जरयवाना बएभा वा ननजरे नफगो वा ऺनतऩूनत ा नतनु ा ऩने बएभा शजल्रा अदारतरे उऩदपा (१) 
फभोशजभ त्मस्तो पैसरा फभोशजभको रगत तमाय गयी याख् नु ऩनेछ । 

(४) वविेष अदारत, उच्च अदारत वा सवोच्च अदारतरे सरुु कायवाही वा वकनाया गयेको भदु्दाको 
पैसराफभोशजभ कुनै व्मशिराई दण्ड, जरयवाना बएभा वा ननजरे नफगो वा ऺनतऩूनत ा नतनु ा ऩने बएभा सभफशन्धत 
शजल्रा अदारतरे उऩदपा (१) फभोशजभ त्मस्तो पैसराफभोशजभको रगत तमाय गयी याख् नु ऩनेछ ।  

(५) मस दपाफभोशजभ रगत तमाय गदाा जन्भकैद, कैद, जरयवाना, ऺनतऩूनत ा य नतनु ा फझुाउनु ऩने 
नफगोसभेतको वववयण स्ऩष्ट देशिने गयी गाउॉऩानरका वा नगयऩानरकाको वडाअनुसाय अरग अरग तमाय गनु ा 
ऩनेछ।  

(६) मस दपाफभोशजभ रगत याख्दा ननमभावरीको अनुसूची - 25 फभोशजभको ढाॉचाभा याख्नु ऩनेछ ।  

६. रगत प्रभाशणत गनु ा ऩने : (१) तहनसरदायरे दपा ५ फभोशजभ तमाय गरयएको रगतभा देहामफभोशजभको वववयण 
दठक दुरुस्त बए नबएको सभफशन्धत पैसरा तथा नभनसरस ॉग नबडाई जाॉच गनु ा ऩनेछ:- 

(क) दण्ड जरयवाना रागेको व्मशिको नाभ, थय, वतन य नभनसरफाट िुरेसभभको 
हनुरमासभफन्धी अन्म वववयण। 

(ि) दण्ड जरयवाना रागेको व्मशिको फाफ,ु आभा, फाजे य फज्मैको िुरेसभभको नाभ, 
थय, वतन य अन्म वववयण। 

(ग) पैसराफाट रागेको कैदको अवनध, जरयवानाको अॊक वा नतनु ाऩने नफगो वा ऺनतऩूनत ा 
यकभ। 

(घ) नफगो वा ऺनतऩूनत ा बयाई ऩाउने व्मशिको नाभ, थय य वतन। 

(ङ) िुरु तथा ऩनुयावेदन तहफाट बएको पैसराफभोशजभ रगत अद्यावनधक बए वा 
नबएको। 

(च) रगतको ढाॉचाभा उशल्रशित अन्म वववयण। 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ जाॉच गदाा पैसरा फभोशजभ दठक दुरुस्तरुऩभा रगत तमाय गरयएको 
यहेनछ बने तहनसरदायरे सभफशन्धत कभ ाचायीराई दठक दुरुस्तरूऩभा रगत तमाय गन ा रगाउनु ऩनेछ। 

 (३) मस दपाफभोशजभ जाॉच गरयएको रगत दठक दुरुस्त देशिएभा तहनसरदायरे नाभ , थय य 
दस्तित स्ऩष्ट रूऩभा फशुझने गयी रेिी नभनत सभेत उल्रेि गयी प्रभाशणत गनु ा ऩनेछ। 

७. सभफशन्धत अदारतभा रगत ऩठाउन सवकने् (१) रगत यहेको व्मशि यहे/फसेको वतन वा ननजको सभऩशिको 
अवशस्थनत वा अन्म कुनै कायण अनबमोग ऩत्र वा उजयुी दामय बएको वा भदु्दा स्थानान्तयण बई आएको शजल्रा 
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अदारतफाट पैसरा कामाान्वमन गन ा नसवकने बएभा त्मस्तो व्मशिको फसोफास बएको वा ननजको सभऩशि 
यहे/बएको शजल्रा अदारतफाट पैसरा कामाान्वमन हनेु गयी रगत ऩठाउन सवकनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ रगत प्राप्त बएभा रगत प्राप्त बएको शजल्रा अदारतरे आफ्नो अदारतको 
रगत वकतावभा रगत कसी सोको कामाान्वमन गनु ा ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ रगत कसेको फेहोयाको जानकायी उऩदपा (१) फभोशजभ रगत ऩठाउने 
अदारतराई ददनु ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ जानकायी प्राप्त बएभा उऩदपा (३) फभोशजभ रगत ऩठाउने अदारतको 
तहनसरदायरे आफ्नो रगत वववयणभा सो फेहोया जनाई प्रभाशणत गयी याख् नु ऩनेछ। 

८. ननकासाको रानग रेिी ऩठाउनु ऩने : (१) कुनै भदु्दाभा धेय ैजना प्रनतवादीहरू यहेको य ननजहरुको फसोवास वा 
सभऩशि नबन्न नबन्न शजल्राभा बई वा अन्म कुनै कायणरे पैसरा कामाान्वमन गने शजल्रा अदारत मवकन हनु 
नसकेभा रगत यहेको शजल्रा अदारतरे ननकासाको रानग ऐनको दपा १५२ को उऩदपा (३) फभोशजभ 
ऩनुयावेदन सनेु्न अदारतभा रेिी ऩठाउनु ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (२) फभोशजभ रेिी आएभा सभफशन्धत ऩनुयावेदन सनेु्न अदारतरे उऩमिुता हेयी त्मस्तो 
पैसराको कामाान्वमन गने शजल्रा अदारत तोक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ शजल्रा अदारत तोवकॉ दा रगत यहेको शजल्रा अदारतराई नतोवकएको 
बएभा रगत यहेको शजल्रा अदारतरे फेहोया जनाई आफ्नो अदारतभा यहेको रगत त्मसयी तोवकएको शजल्रा 
अदारतभा ऩठाउनु ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (२) फभोशजभ तोवकएको अदारतभा उऩदपा (३) फभोशजभ रगत प्राप्त बएभा त्मसयी 
तोवकएको शजल्रा अदारतरे आफ्नो रगत वकतावभा रगत कसी सभफशन्धत अदारतराई जानकायी ददई सोको 
कामाान्वमन गनु ा ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोशजभ जानकायी प्राप्त बएभा उऩदपा (३) फभोशजभ रगत ऩठाउने अदारतको 
तहनसरदायरे आफ्नो रगत वववयणभा सो फेहोया जनाई प्रभाशणत गयी याख् नु ऩनेछ। 

९. पैसराको जानकायी ऩठाउनु ऩने : (१) वविेष अदारत, उच्च अदारत  वा  सवोच्च अदारतरे सरुु कायवाही वा 
वकनाया गयेको भदु्दाभा पैसरा फभोशजभ कुनै व्मशिराई दण्ड, जरयवाना बएभा वा ननजरे नफगो वा ऺनतऩूनत ा नतनु ा 
ऩने बएभा त्मस्तो पैसरा गने अदारतरे सोको रगत िडा गयी पैसराको प्रनतनरवऩ सवहतको जानकायी पैसरा 
कामाान्वमनका रानग सभफशन्धत शजल्रा अदारतभा ऩठाउनु ऩनेछ।  

(२) ऩनुयावदेन सनेु्न अदारतफाट पैसरा हुॉदा तल्रो अदारतको पैसरा उल्टी वा फदय बई कुनै 
व्मशिराई दण्ड, जरयवाना बएभा वा ननजरे नफगो वा ऺनतऩूनत ा नतनु ा ऩने बएभा वा शजल्रा अदारतफाट कनसएको 
रगत सॊिोधन हनेु बएभा त्मस्तो अदारतरे पैसराको प्रनतनरवऩसवहतको जानकायी सभफशन्धत शजल्रा अदारतभा 
ऩठाउनु ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोशजभ पैसराको जानकायी ऩठाउॉदा त्मस्तो अदारतफाट पैसरा 
प्रभाणीकयण बएको नभनतरे तीन ददननबत्र ऩठाउनु ऩनेछ। 

१०. रगत अद्यावनधक गने : (१) सभफशन्धत अदारत वा ननकामफाट रगत अद्यावनधक गन ा वा रगतभा जनाउन वा 
रगत कट्टा गन ा कुनै जानकायी प्राप्त बएभा तहनसरदायरे सोका आधायभा अदारतभा रगत कामभ गने, यहेको 
रगत अद्यावनधक गने वा जनाउने वा रगत कट्टा गनु ा ऩनेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोशजभको जानकायी सभफशन्धत अदारत वा कामाारमफाट प्राप्त नबएभा वा रगत 
अद्यावनधक गन ा वा जनाउन वा कट्टा गन ा आवश्मक बएभा तहनसरदायरे त्मस्तो अदारत वा ननकामफाट 
जानकायी नरई त्मस्तो रगत अद्यावनधक गने, रगतभा जनाउने वा रगत कट्टा गने कामा गनु ा ऩनेछ। 
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(३) स्थानीम तह, शजल्रा वा प्रदेिको नाभ, वडा नॊ. ऩरयवत ान वा नसभाना हेयपेय बएकोभा 
पैसराफभोशजभ रगत याख्दा वा कामभ रगत अद्यावनधक गदाा तहनसरदायरे हार कामभ बएको ठेगानाको 
आधायभा रगत अद्यावनधक गयी याख् नु ऩनेछ। 

११. एकीकृत रगत याख् नु ऩने : (१) अदारतफाट पैसरा हुॉदा कुनै व्मशिराई रागेको कैद, जरयवाना, नफगो वा 
ऺनतऩूनत ा सभफन्धी रगत अध्मावनधक गयी ननदेिनारमभा एकीकृत रगत याख् नु ऩनेछ। 

(२) ननदेिनारमरे एकीकृत रगत याख् दा ववद्यतुीम स्वरुऩभा याख् नु ऩनेछ। 

(३) एकीकृत रगत याख् ने तथा अध्मावनधक गने प्रमोजनका रानग शजल्रा अदारतरे आ-आफ्नो 
अदारतभा यहेको रगतको वववयण ननदेिनारमभा ऩठाउनु वा प्रवृवष्ट गनु ा ऩनेछ। 

ऩरयच्छेद - ४ 

कैद सजामको असूरीसभफन्धी 
१२. कायागायभा ऩठाउनु ऩने : (१) भदु्दा पैसरा हुॉदा कैद सजाम बएको व्मशि अदारतभा उऩशस्थत यहेछ बने 

तहनसरदायरे ननजराई बएको कैदको रगत कसी सजाम कामाान्वमन गन ा ऐनको दपा १५१ को उऩदपा (४) 
फभोशजभ सभफशन्धत कायागाय कामाारमभा ऩठाउनु ऩनेछ। 

(२) कैदको सजामको रगत बएको व्मशि ऩक्राउ ऩयी वा अदारतभा आपैं  उऩशस्थत बएभा 
तहनसरदायरे ननजराई बएको कैदको रगत कामाान्वमन गन ा कायागाय कामाारमभा ऩठाउनु ऩनेछ। 

तय पयाय कसूयदायराई ऩक्राउ गयी कायागायभा फझुाएको कैदीको हकभा सभफशन्धत कायागायरे कैदी 
ऩूजी भाग गयेभा रगत हेयी सभफशन्धत कायागाय कामाारमभा कैदी ऩूजी ऩठाउनु ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोशजभ कायागाय कामाारमभा ऩठाउॉदा तहनसरदायरे कैदको सजाम हनेु 
व्मशिराई अनुसूची-१ फभोशजभको ढाॉचाभा कैदी ऩूजी ददनु ऩनेछ। 

(४) भानथल्रो अदारतको पैसराफाट सजाम थऩघट बई कैदी ऩूजी सॊिोधन गनु ा ऩने बएभा 
तहनसरदायरे उऩदपा (३) फभोशजभ ददइएको कैदी ऩूजी सॊिोधन गयी अको कैदी ऩूजी ददनु ऩनेछ। 

(५) अशन्तभ पैसराफाट जरयवाना वा सयकायी नफगोको रगत वाॉकी यहेको कैदभा यहेको व्मशिको 
कैद अवनध बिुान हनु अगावै ननजरे त्मस्तो यकभ नफझुाएभा वा योक्का यहेको सभऩशि नरराभ ववक्री गदाा वा 
ननजरे यािेको धयौट वा जभानतफाट कट्टा गदाा वा ननजको सभऩशि जामजात गदाा ननजको नाभभा कामभ यहेको 
रगत असूर नबएभा ननजराई फाॉकी जरयवाना वा सयकायी नफगोफाऩत हनेु कैदको अवनध ननधाायण गयी कैदी 
ऩूजी ददई कैदभा याख् नु ऩनेछ। 

१३. प्रहयी कामाारमराई रेिी ऩठाउनु ऩने : पैसरा फभोशजभ कैद सजाम बएको व्मशि भदु्दाको पैसरा हुॉदा 
अदारतभा उऩशस्थत बएको यहेनछ वा थुना वा कैदभा ऩनन फसेको यहेनछ बने ननजराई ऩक्राउ गयी ल्माउन 
ऐनको दपा १५१ को उऩदपा (४) फभोशजभ सभफशन्धत प्रहयी कामाारमराई तहनसरदायरे ऐनको अनुसूची-४९ 
फभोशजभको ढाॉचाभा आदेि गयी रेिी ऩठाउनु ऩनेछ। 

१४. इजरासभा ऩेि गनु ा ऩने : (१) कुनै कसूयदायराई बएको कैद सजामको कामाान्वमनको सभफन्धभा कुनै दिववधा 
बई कायागाय कामाारमरे ऐनको दपा १५१ को उऩदपा (५) फभोशजभ शजल्रा अदारतभा रेिी ऩठाएभा 
त्मस्तो ववषम ननकासाको रानग इजरासभा ऩेि गनु ा ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩेि बएको ववषमभा इजरासफाट बएको आदेिको जानकायी तहनसरदायरे 
सभफशन्धत कायागाय कामाारमराई रेिी ऩठाउनु ऩनेछ। 

१५. नावारकराई बएको कैद सजामको कामाान्वमन : (१) पैसरा फभोशजभ कैद सजामको रगत बएको 
वारवानरकाको कैदको सजाम कामाान्वमन गदाा ननजराई ठहय बएको सजामफभोशजभ ननजरे फारसधुाय गृहभा 
फस्नु ऩने अवनध वकटान गयी ऐनको दपा १५४ को उऩदपा (१) को प्रनतफन्धात्भक वाक्माॊिफभोशजभ 
फारसधुाय गृहभा ऩठाउनु ऩनेछ। 
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(२) अऩयाध सॊवहताको दपा ४६ को उऩदपा (२) फभोशजभ अठाय वषा उभेय नऩगेुको फारफानरकाको 
हकभा जरयवानाफाऩत कैद गदाा देहामफभोशजभ गनु ा ऩनेछ्- 

(क) जरयवाना भात्र हनेु वा कैद वा जरयवानाभध्मे कुनै एक सजाम हनेु कसूयभा जरयवाना 
ननतयेकोभा कैद नगयी जरयवाना नभनाह गनु ा ऩनेछ। 

(ि) कैद वा जरयवाना वा दुवै सजाम हनेु कसूयभा जरयवाना भात्र सजाम बएकोभा त्मस्तो 
जरयवाना ननतयेफाऩत कैद सजाम ननधाायण गनु ा ऩदाा तीन भवहनाबन्दा फढी नहनेु गयी 
कैद गनु ा ऩनेछ। 

(ग) चौध वषा उभेय ऩगेुको तय अठाय वषाबन्दा कभ उभेय बएको व्मशिराई कैद 
ननधाायण गदाा अठाय वषा उभेय ऩगेुको व्मशिराई गनु ा ऩने कैद सजामको आधाबन्दा 
फढी नहनेु गयी कैद गनु ा ऩनेछ।   

(३) उऩदपा (२) को िण्ड (ि) वा (ग) फभोशजभ कैद गनु ा ऩयेभा सभेत त्मस्तो फारफानरकाराई 
ननजरे फस्नुऩने अवनध वकटान गयी वारसधुाय गृहभा ऩठाउनु ऩनेछ। 

१६. रगतभा फेहोया जनाउनु ऩने : (१) कैद सजाम बएको व्मशिराई सजाम कामाान्वमन गन ा कैदी ऩूजी ददई 
कायागाय कामाारमभा ऩठाएऩनछ तहनसरदायरे अदारतभा बएको रगतभा सोही फेहोया जनाई प्रभाशणत गनु ा 
ऩनेछ। 

(२) पैसराफभोशजभ कैद सजाम बएको व्मशिराई तत्कार कायागायभा नऩठाई साभदुावमक सेवाभा 
ऩठाएको वा कैद ननरभफन बएको वा सधुाय गृहभा ऩठाएको वा ऩनुस्थााऩना केन्रभा ऩठाएको वा अस्ऩतार वा 
शचवकत्सा केन्रभा ऩठाएकोभा तहनसरदायरे अदारतभा बएको रगतभा सोही फेहोया जनाई प्रभाशणत गनु ा ऩनेछ। 

(३) पैसराफभोशजभ कैद सजाम ऩाई कायागायभा यहेको कैदीराई कानूनफभोशजभ िुरा कायागायभा 
याशिएको वा सप्ताहन्त वा यानत्रकारीन सभमभा भात्र कायागायभा याशिएको वा प्मायोरभा याशिएको वा 
कैदफाऩत िायीरयक श्रभभा रगाएको वा साभाशजकीकयणको रानग कुनै काभभा छोनडएको कुयाको जानकायी 
कायागाय कामाारमफाट प्राप्त बएभा तहनसरदायरे अदारतभा बएको रगतभा सोही फेहोया जनाई प्रभाशणत गनु ा 
ऩनेछ। 

(४) पैसराफभोशजभ कैद सजाम बएको व्मशिरे ऐनको दपा १५५ फभोशजभ कैदको सट्टा यकभ 
जभभा गयी छुटेभा तहनसरदायरे अदारतभा बएको रगतभा सोही फेहोया जनाई प्रभाशणत गनु ा ऩनेछ। 

(५) तहनसरदायरे उऩदपा (१) फभोशजभ कैदी ऩूजी ददएको तथा उऩदपा (२), (३) य (४) फभोशजभ 
फेहोया प्रभाशणत गयेको रगतको छुट्टा छुटटै वववयण याख् न सक्नेछ। 

१७. कैद अवनधभा गणना हुने : (१) कैदको सजाम ऩाएको व्मशिको कैद अवनध गणना गदाा ननज अनुसन्धानको 
नसरनसराभा वहयासतभा वा भदु्दाको ऩऩुाऺ को नसरनसराभा थुनाभा फसेको बए त्मस्तो अवनध ऐनको दपा १६१ 
उऩदपा (१) फभोशजभ ननजराई हनेु कैद अवनधभा गणना गनु ा ऩनेछ। 

(२) पैसराफाट कैदको सजाम बएको व्मशिरे पौजदायी कसूय सजाम ननधाायण तथा 
कामाान्वमनसभफन्धी प्रचनरत कानूनफभोशजभ देहामको भध्मे कुनै प्रकृमाफाट कैद बिुान गयेको भाननने अवस्था 
ऩूया गयेको बए त्मस्तो अवनध ननजराई रागेको कैदको अवनधभा गणना हनेुछ्- 

(क) साभदुावमक सेवाभा ऩठाएको, 
(ि) कैद ननरभफन बएको, 
(ग) सधुाय गृहभा ऩठाएको, 
(घ) ऩनुस्थााऩना केन्रभा ऩठाएको,  

(ङ) अस्ऩतार वा शचवकत्सा केन्रभा ऩठाएको, 
(च) िुरा कायागायभा याशिएको, 
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(छ) सप्ताहको अशन्तभ ददन भात्र कायागायभा याशिएको, 
(ज) यानत्रकानरन सभमभा भात्र कायागायभा याशिएको,  

(झ) प्मायोरभा याशिएको, 
(ञ) कैद फाऩत िायीरयक श्रभभा रगाएको,  

(ट) साभाशजकीकयण गयाउन कुनै काभको रानग कायागायफाट छोनडएको। 

(३) पौजदायी कसूय सजाम ननधाायण तथा कामाान्वमनसभफन्धी प्रचनरत कानूनफभोशजभ कैदफाऩत 
िायीरयक श्रभ गने कसूयदायको कैदको अवनध ननजरे प्रनत तीन ददन श्रभ गयेफाऩत थऩ एक ददनको दयरे कैद 
अवनध कट्टा हनेु गयी गणना गनु ा ऩनेछ। 

(४) प्रचनरत कानूनफभोशजभ कुनै कसूयदायराई बएको कैदको सजाम बिुानी बएको भाननने अवस्था 
ऩूया बएभा वा कैद अवनधभा छुट ऩाउने बएभा त्मस्तो अवनधको कैद बिुान गयेको भानननेछ। 

(५) कैदको अवनध गणना गदाा वहयासत वा थुना वा कैदभा फसेको नभनतदेशि गणना गनु ा ऩनेछ य 
वहयासत, थुना वा कैदफाट छुटेको ददनराई गणना गन ा हुॉदैन। 

१८. कैदफाऩत यकभ फुझाउन सक्ने : (१) पैसराफाट एक वषा वा सोबन्दा कभ कैदको सजाम बएको व्मशिराई 
ऐनको दपा १५५ फभोशजभ यकभ फझुाउन सक्ने गयी आदेि बएभा य ननजरे कैद सजाम बएको अवनधको 
प्रनतददन रु. ३००।– का दयरे यकभ फझुाएभा तहनसरदायरे ननजराई कैदको सट्टा यकभ फझुी छोनडददनु 
ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ आदेि ददनु अशघ ननजस ॉग कुनै प्रकायको कसूय नगयी याम्रो आचयण 
ऩारना गनेछु बने्न फेहोयाको अनुसूची-२ फभोशजभको ढाॉचाभा कागज गयाउनु ऩनेछ। 

१९. ववदेिीरे कैदफाऩत यकभ फुझाउन सक्ने : (१) पैसराफाट एक वषा वा सोबन्दा कभ कैदको सजाम बएको 
ववदेिी व्मशिरे ऐनको दपा १५५ उऩदपा (५) फभोशजभ कैदको सट्टा यकभ फझुाई कैदफाट छुटकाया ऩाउन 
ननवेदन ददएभा य अदारतफाट भागफभोशजभ आदेि बएभा ननजरे कैद सजाम बएको अवनधको प्रनतददन रु. 
५००।– का दयरे यकभ फझुाएभा तहनसरदायरे कैदको सट्टा यकभ फझुी ननजराई छोनडददनु ऩनेछ। 

  तय ऐनको दपा १५९ को उऩदपा (४) भा उशल्रशित कसूय गने ववदेिी कसूयदायको हकभा  
त्मस्तो आदेि गन ा सवकने छैन। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ आदेि गदाा त्मस्तो ववदेिी व्मशिराई सात ददननबत्र नेऩारफावहय ऩठाउने 
आदेि गनु ा ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोशजभ आदेि बएभा तहनसरदायरे आदेिको प्रनतनरवऩसवहत सो कुयाको 
जानकायी सभफशन्धत कायागाय तथा अध्मागभन कामाारमराई ददनु ऩनेछ। 

ऩरयच्छेद - ५ 

जरयवाना य सयकायी नफगो वा ऺनतऩूनत ाको असूरीसभफन्धी  
२०. जरयवानाको असूरी: (१) जरयवाना भात्रको रगत बएको व्मशि भदु्दाको अनुसन्धानको नसरनसराभा वहयासतभा 

वा भदु्दाको ऩऩुाऺ को नसरनसराभा थुनाभा फसेको यहेछ बने त्मस्तो व्मशि वहयासत वा थुनाभा फसेको अवनधको 
एक ददनको रु. ३००।– का दयरे वहसाफ गयी हनु आउने यकभ ऐनको दपा १६१ को उऩदपा (२) 
फभोशजभ ननजरे फझुाउन ऩने जरयवानाको यकभभा कट्टा गनु ा ऩनेछ।  

(२) पैसराफभोशजभ जरयवाना भात्र वा जरयवाना सभेतको सजाम बएको रगत यहेको व्मशि जरयवाना 
फझुाउन अदारतभा उऩशस्थत बएभा ननजफाट सो यकभ फझुी नरई असूरी जनाउनु ऩनेछ ।  

(३) जरयवानाको रगत बएको व्मशिरे भदु्दाको ऩऩुाऺ को क्रभभा वा ऩनुयावेदन गदाा ऐनको दपा 
१३७ फभोशजभ धयौट वा जभानत यािेको यहेछ य ननजरे सो यकभ वपताा ऩाउन सक्ने यहेछ बने ननजराई 
रागेको जरयवाना त्मस्तो धयौट वा जभानतफाट असूर उऩय गनु ा ऩनेछ। 
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 (४) जरयवानाको रगत बएको व्मशिरे आपुराई रागेको जरयवाना तत्कार फझुाउन नसकी कुनै 
सभऩशि जभानत ददएभा अदारतरे एक वषानबत्र त्मस्तो यकभ चिुा हनेु गयी फढीभा तीन वकस्ताभा जरयवाना 
फझुाउने आदेि ददन सक्नेछ। 

२१. जरयवानाफाऩत कैद गन ा सवकने : (१) जरयवानाको रगत बएको व्मशिराई असूर हनु नसकेको ऩूय ैवा आॊशिक 
जरयवानाफाऩत कैद गदाा अऩयाध सॊवहताको दपा ४६ को उऩदपा (२) फभोशजभ देहामको अवनधभा नफढ्ने गयी 
कैद गन ा सवकनेछ:- 

(क) कैद य जरयवाना दुवै सजाम बएको व्मशिको हकभा दि वषा, 
(ि) कैद वा जरयवाना वा दुवै सजाम हनु सक्ने कसूयभा जरयवानाको भात्र सजाम बएको 

व्मशिको हकभा हनु सक्ने कैदको उऩल्रो हदको आधा, 
(ग) जरयवाना भात्र बएकोभा दुई वषा ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ जरयवानाफाऩत हनेु कैदको अवनध ननधाायण गदाा ननजराई हनु सक्ने 
कैदको अवनध य जरयवानाको कूर यकभको अनुऩातभा ऐनको दपा १६२ को उऩदपा (५) फभोशजभ ननधाायण 
गनु ा ऩनेछ। 

२२. सयकायी नफगो वा ऺनतऩूनत ा बयाउने : (१) पैसराफभोशजभ सयकायी नफगो वा ऺनतऩूनत ा फझुाउनु ऩने रगत बएको 
कसूयदायरे ऐनको दपा १६३ को उऩदपा (२) फभोशजभ पैसरा अशन्तभ बएको नभनतरे तीस ददननबत्र त्मस्तो 
सयकायी नफगो वा ऺनतऩूनत ाफाऩतको यकभ फझुाउनु ऩनेछ। 

    (२) उऩदपा (१) फभोशजभ सयकायी नफगो वा ऺनतऩूनत ा फझुाउनु ऩने रगत बएको कसूयदायरे त्मस्तो 
यकभ नफझुाएभा ननजरे वा ननजको तपा फाट ददएको धयौट वा जभानतफाट असरु उऩय गन ा सवकने बए सोफाट 
य नबए ऐनको दपा १६४ को उऩदपा (२) फभोशजभ ननजको सभऩशि जामजात गयी असूर उऩय गनु ा ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ कसूयदायको सभऩशि जामजात गने प्रमोजनको रानग ननजको सभऩशि ऩवहरे 
नै योक्का बएको यहेनछ बने तहनसरदायरे मथासभबव चाॉडो ननजको सभऩशि योक्का याखे्न आदेि गयी सभफशन्धत 
ननकामभा रेिी ऩठाउनु ऩनेछ। 

(४) सयकायी नफगो वा ऺनतऩूनत ा फझुाउनु ऩने रगत बएको कसूयदायको चर सभऩशि योक्का यहेछ बने 
सभफशन्धत ननकाम वा सॊस्थाफाट त्मस्तो सभऩशि प्राप्त गयी य अचर सभऩशि योक्का यहेको बए कानूनफभोशजभ 
नरराभ नफक्री गयी बयाई ददनु ऩनेछ। 

२३. असूर उऩय हुन नसकेको सयकायी नफगो वा ऺ नतऩूनत ाफाऩत कैद गन ा सवकने : (१) कसूयदायको सभऩशि जामजात 
गदाा सयकायी नफगो वा ऺनतऩूनत ा असूर उऩय हनु नसकेभा सो फाऩत ऐनको दपा १६४ फभोशजभ सात वषाबन्दा 
फढी नहनेु गयी कैद गन ा सवकनेछ। 

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको रानग कसूयदायराई कैदभा याख् ने अवनध ननधाायण गदाा देहाम 
फभोशजभ ननधाायण गनु ा ऩनेछ:- 

(क) ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉदेशि दि हजाय रुऩैमाॉसभभको नफगोफाऩत एक भवहना, 
(ि) दि हजाय रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉसभभको नफगोफाऩत तीन भवहना, 
(ग) ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩचास हजाय रुऩैमाॉसभभको नफगोफाऩत छ भवहना, 
(घ) ऩचास हजाय रुऩैमाॉबन्दा फढी एक राि रुऩैमाॉसभभको नफगोफाऩत एक वषा, 
(ङ) एक राि रुऩैमाॉबन्दा फढी प्रत्मेक ऩचास हजाय रुऩैमाॉसभभको नफगोफाऩत छ 

भवहनाका दयरे। 

(३) उऩदपा (२) को िण्ड (क) भा उशल्रशित यकभबन्दा कभ यकभ फाऩत कैद गनु ा ऩदाा प्रनत 
ददनको तीनसम रुऩैमाॉ कट्टी हनेु गयी गनु ा ऩनेछ । 



 

8 
 

२४. पयाय कसूयदायको जरयवाना , सयकायी नफगो वा ऺनतऩूनत ाको असूरी: (१) पैसराफभोशजभ बएको जरयवाना, 
सयकायी नफगो वा सयकायी ऺनतऩूनत ाको रगत फाॉकी यहेको व्मशि अदारतभा उऩशस्थत बए ननजफाट 
रगतफभोशजभको नगद यकभ फझुी नरई असरुी जनाउनु ऩनेछ। 

(२) पयाय कसूयदायरे वा ननजको तपा फाट ददएको धयौट वा जभानतफाट असरु उऩय गन ा सवकने बए 
सोफाट तथा ननजको सभऩशि ऐनको दपा ५८ को उऩदपा (१५), दपा ६५ फभोशजभ योक्का यहेको वा दपा 
१५६ फभोशजभ योक्का गरयएकोभा त्मस्तो कसूयदायको हकभा दपा १५४ को उऩदपा (४) फभोशजभ ऩक्राउ 
गयी ल्माउन आदेि ददइएको छ भवहनाको अवनध व्मतीत बएऩनछ त्मसयी योक्का याशिएको सभऩशि नरराभ गयी 
ननजको नाभभा कामभ यहेको जरयवाना, सयकायी नफगो वा सयकायी ऺनतऩूनत ा असरु गनु ा ऩनेछ । 

(३) पैसरा फभोशजभको जरयवाना, सयकायी नफगो वा ऺनतऩूनत ाफाऩतको रगत असूरीको रानग कुनै 
काभ कुनै ननकामरे गनु ा ऩने यहेछ बने तहनसरदायरे सभफशन्धत ननकामराई त्मस्तो काभ गन ा आदेि गयी रेिी 
ऩठाउनु ऩनेछ । 

ऩरयच्छेद - ६ 

ननजी नफगो य ऺनतऩूनत ा बयाइ ददनेसभफन्धी 
२५.  ननजी नफगो वा ऺ नतऩूनत ाफाऩतको यकभ फुझाउनु ऩने : (१) अदारतको पैसराफभोशजभ नफगो वा ऺनतऩूनत ाको रगत 

बएको व्मशिरे ऐनको दपा १६५ को उऩदपा (१) फभोशजभ पैसरा अशन्तभ बएको छ भवहनानबत्र त्मस्तो 
नफगो वा ऺनतऩूनत ाफाऩतको यकभ पैसरा फभोशजभ बयी ऩाउने ऩीनडत वा ननजको हकवाराराई फझुाउनु ऩनेछ य 
सोको ननस्सा अदारतभा ऩेि गनु ा ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ नफगो वा ऺनतऩूनत ाको रगत बएको व्मशिरे आपुरे फझुाउनु ऩने नफगो वा 
ऺनतऩूनत ाको यकभ ऩीनडत वा ननजको हकवाराराई नफझुाई अदारतभा दाशिर गन ा ल्माएभा तहनसरदायरे 
धयौटीभा आभदानी फाॉध्नु ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ नफगो वा ऺनतऩूनत ाको यकभ धयौटीभा आभदानी फाॉनधएकोभा तहनसरदायरे 
त्मस्तो नफगो वा ऺनतऩूनत ा बयी ऩाउने ऩीनडत वा ननजको हकवाराराई सो यकभ फझुी नरन आउन सूचना ददनु 
ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभको सूचना अनुसाय वा स्वमभ ्रे थाहा ऩाई ऩीनडत वा ननजको हकवारा 
यकभ फझुी नरन अदारतभा उऩशस्थत बएभा तहनसरदायरे त्मस्तो यकभ ननजराई फझुाइददनु ऩनेछ। 

२६.  धयौट वा जभानतको यकभफाट ननजी नफगो वा ऺ नतऩूनत ा बयाइददने : नफगो वा ऺनतऩूनत ा बयाई ऩाउन ननवेदन ऩयेभा 
य अदारतको पैसरा फभोशजभ नफगो वा ऺनतऩूनत ा फझुाउनु ऩने रगत बएको व्मशिरे अदारत सभऺ धयौट वा 
जभानत यािेको यहेछ य ननजरे उि धयौट वा जभानत वपताा ऩाउन सक्ने यहेछ बने ऐनको दपा १६५ को 
उऩदपा (५) फभोशजभ तहनसरदायरे त्मस्तो यकभफाट ननजरे फझुाउनु ऩने नफगो वा ऺनतऩूनत ाफाऩतको यकभ 
नफगो वा ऺनतऩूनत ा बयी ऩाउने ऩीनडत वा ननजको हकवाराराई बयाईददनु ऩनेछ।  

२७.  ननजी नफगो वा ऺ नतऩूनत ा बयाउन ननवेदन ददनु ऩने : (१) पैसरा फभोशजभ नफगो य ऺनतऩूनत ा फझुाउनु ऩने रगत 
यहेको व्मशिरे अशन्तभ पैसरा बएको नभनतरे छ भवहनानबत्र त्मस्तो नफगो वा ऺनतऩूनत ाफाऩतको यकभ नफझुाएभा 
ऐनको दपा १६५ को उऩदपा (३) फभोशजभ नफगो वा ऺनतऩूनत ा यकभ बयी ऩाउने ऩीनडत वा ननजको 
हकवारारे पैसरा अशन्तभ बएको नभनतरे तीन वषानबत्र नफगो वा ऺनतऩूनत ा बयाउन ननमभावरीको ननमभ ८३ 
फभोशजभको वववयण िुराई ननवेदन ददनु ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ननवेदन ददॉदा नफगो वा ऺनतऩूनत ा बनु ाऩने व्मशिको हकको सभऩशि ऩवहरे 
नै योक्का यहेको नबएभा ननजको हकको सभऩशिसभेत देिाई फभोशजभको अनुसूची-३ ढाॉचाभा ननवेदन ददनु 
ऩनेछ। 
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(३) उऩदपा (२) फभोशजभ ऩयेको ननवेदनभा देिाइएको सभऩशि योक्का याि्  न तहनसरदायरे आदेि 
गयी सभफशन्धत ननकामभा रेिी ऩठाउनु ऩनेछ। 

(४) मस दपाफभोशजभ ननवेदन ऩन ा आएभा तहनसरदायरे कानूनफभोशजभको अवनधनबत्र नफगो वा 
ऺनतऩूनत ा नफझुाउने त्मस्तो व्मशिराई ऐनको दपा १६५ फभोशजभ जरयवाना गने प्रमोजनको रानग  इजरास 
सभऺ ऩेि गनु ा ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोशजभ इजरासभा ऩेि बएकोभा नफगो वा ऺनतऩूनत ाको रगत बएको व्मशिराई 
इजरासफाट बएको जरयवाना य रगत यहेको नफगो वा ऺनतऩूनत ाफाऩतको यकभ फझुाउन ल्माउनु बनी प्रनतवादीका 
नाभभा तीन ददननबत्र ननमभावरीको अनुसूची-२७ फभोशजभको ढाॉचाभा सूचना जायी गनु ा ऩनेछ।   

(६) उऩदपा (५) फभोशजभ जायी बएको सूचनाको भमादनबत्र नफगो य ऺनतऩूनत ाको रगत बएको 
व्मशिरे ननजराई बएको जरयवाना य रगत फभोशजभको नफगो वा ऺनतऩूनत ाफाऩतको यकभ फझुाउन ल्माएभा फझुी 
नरई नफगो वा ऺनतऩूनत ाफाऩतको यकभ ननवेदकराई बयाई ददनु ऩनेछ। 

(७) पैसराफभोशजभको ननजी नफगो वा ऺनतऩूनत ाफाऩतको रगत असूरीको रानग कुनै काभ कुनै 
ननकामरे गनु ा ऩने यहेछ बने तहनसरदायरे सभफशन्धत ननकामराई त्मस्तो काभ गन ा आदेि गयी रेिी ऩठाउनु 
ऩनेछ । 

२८.  नरराभ नफक्री गयी ननजी नफगो वा ऺनतऩूनत ा बयाई ददने: नफगो वा ऺनतऩूनत ा फझुाउनु ऩने रगत यहेको व्मशिरे 
दपा २५ फभोशजभ जायी बएको सूचनाको अवनधनबत्र नफगो वा ऺनतऩूनत ाफाऩतको यकभ फझुाउन नल्माएभा य 
ननज भमादनबत्र हाशजय बएभा ननजराई तारयिभा यािी ननजको योक्का यहेको सभऩशि जामजात नरराभ ववक्री गयी 
त्मस्तो यकभ ननवेदकराई बयाई ददनु ऩनेछ।   

२९.  ननवेदन ताभेरीभा याख् ने : (१) पैसरा अशन्तभ बएको तीन वषानबत्र नफगो वा ऺनतऩूनत ा बयाई ऩाउने ऩीनडत वा 
ननजको हकवारारे नफगो वा ऺनतऩूनत ा फझुाउन ऩने रगत यहेको व्मशिको सभऩशि ऩिा रगाउन नसकी ऐनको 
दपा १६५ फभोशजभ ददएको ननवेदनभा सभऩशि निुराएभा त्मस्तो सभऩशि पेरा ऩयेको फित ननजरे जनाउ 
ददएभा बयाई ददने गयी अदारतरे त्मस्तो ननवेदन ताभेरीभा याख्नु ऩनेछ।  

(२) नफगो वा ऺनतऩूनत ाफाऩतको यकभ बयाई ऩाउन ननवेदन ददई तायेिभा यहेको ऩीनडत वा ननजको 
हकवारा अदारतरे तोकेको तायेिको ददन अनुऩशस्थत यहेभा वा ननजरे ऐनको दपा १६८ फभोशजभ थभाउन 
ऩाउने अवनधनबत्र उऩशस्थत बई ननवेदन नददएभा त्मस्तो नफगो वा ऺनतऩूनत ा बयाई ददने सभफन्धी कायवाही एक 
वषासभभको रानग ताभेरीभा याख् नु ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोशजभको अवनधनबत्र सभफशन्धत व्मशि नफगो वा ऺनतऩूनत ाफाऩतको यकभ बयाउने 
कायवाही गयी ऩाउॉ बनी ननवेदनसवहत अदारतभा उऩशस्थत बएभा त्मस्तो ननवेदन दताा गयी नफगो वा ऺनतऩूनत ा 
बयाई ददनेसभफन्धी कायवाही गनु ा ऩनेछ।  

३०.  कायवाही अशन्तभ हुने : (१) नफगो वा ऺनतऩूनत ा बयाई ऩाउॉ बनी ननवेदन ददने व्मशि अदारतफाट तोवकएको 
तायेिभा उऩशस्थत नबई ननवेदन ताभेरीभा याशिएकोभा त्मसयी ताभेरीभा याशिएको एक वषाको अवनधनबत्र 
सभफशन्धत व्मशि अदारतभा उऩशस्थत नबएभा ऐनको दपा १६८ को उऩदपा (४) फभोशजभ त्मस्तो नफगो वा 
ऺनतऩूनत ा बयाई ददनेसभफन्धी कायवाही अशन्तभ हनेुछ।  

(२) उऩदपा (१) भा उशल्रशित अवनध व्मतीत बएऩनछ अदारतफाट त्मस्तो नफगो वा ऺनतऩूनत ा 
बयाईददने सभफन्धी कुनै कायवाही गरयने छैन। 

३१.  ननजी नफगो वा ऺ नतऩूनत ाफाऩत कैद गयाउन सक्ने: (१) ननजी नफगो वा ऺनतऩूनत ा बयाई ऩाउने ऩीनडत वा ननजको 
हकवारारे देहामको अवस्थाभा देहामको अवनधनबत्र त्मस्तो व्मशिराई ऐनको दपा १६५ फभोशजभ कैद 
गयाउन ननवेदन ददन सक्नेछ:- 
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(क) ननजी नफगो वा ऺनतऩूनत ा फझुाउनु ऩने व्मशिको सभऩशि नरराभ ववक्री गदाा प्राप्त 
बएको यकभरे बयाउनु ऩने नफगो वा ऺनतऩूनत ाको यकभ निाभेभा असूर हनु 
नसकेको यकभफाऩत सभऩशि नरराभ ववक्री बएको नभनतरे तीस ददननबत्र। 

(ि) ननजी नफगो वा ऺनतऩूनत ा फझुाउनु ऩने व्मशिको सभऩशि ऩिा रगाउन नसकेको 
कायण ऐनको दपा १६५ फभोशजभ ननवेदन ताभेरीभा याशिएकोभा बयाई ऩाउने 
नफगो वा ऺनतऩूनत ाको यकभफाऩत ननवेदन ताभेरीभा याशिएको नभनतरे तीस 
ददननबत्र। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ननवेदन ऩयेभा अदारतरे असूर हनु नसकेको ननजी नफगोको यकभको 
हकभा दुई वषाबन्दा फढी नहनेु गयी, ऺनतऩूनत ा यकभको हकभा य नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय वा स्थानीम 
तहको ऩूणा वा अनधकाॊि स्वानभत्व वा ननमन्त्रण बएको साव ाजननक सॊस्थाको नफगोको हकभा चाय वषाबन्दा फढी 
नहनेु गयी एक ददनको तीन सम रुऩैमाॉको दयरे त्मसयी फाॉकी हनु आएको ननजी नफगो वा ऺनतऩूनत ाको यकभराई 
कैदभा ऩरयणत गयी ननजी नफगो वा ऺनतऩूनत ा फझुाउनु ऩने व्मशिराई कैद गनु ा ऩनेछ।  

(३) ननजी नफगो वा ऺनतऩूनत ाफाऩत कैद गनु ा ऩदाा तीन सम रुऩैमाॉबन्दा कभ यकभ बएभा वा फाॉकी 
यहन गएभा सोफाऩत एक ददन कैद गनु ा ऩनेछ। 

(४) ननजी नफगो वा ऺनतऩूनत ाफाऩत कैद गदाा कानूनफभोशजभ राग्ने नसधा िच ा नेऩार सयकायरे व्महोनु ा 
ऩनेछ।  

ऩरयच्छेद - ७  

रगत कट्टासभफन्धी  

३२. रगत कट्टा हुने : (१) देहामको अवस्थाभा ऐनको दपा १६० को उऩदपा (१) फभोशजभ आफ्नो अदारतभा 
यहेको रगत कट्टा गनु ा ऩनेछ:-  

(क) कसूयदायरे ननजराई बएको कैद बिुान गयेभा, 
(ि) कसूयदायरे प्रचनरत कानून फभोशजभ श्रभ गयी कैद बिुान गयेभा, 
(ग) कसूयदायको भृत्म ुबई ऐनको दपा १५८ फभोशजभ कैद वा जरयवाना नभनाहा 

बएभा, 
(घ) प्रचनरत कानून फभोशजभ सधुाय गृह, वारसधुाय गृह, साभदुावमक सेवा गयी, 

प्मायोरभा फसी, सप्ताहन्त वा यानत्रकानरन सभमभा भात्र कैदभा फसी, ऩनु ास्थाऩना 
केन्रभा फसी वा िुरा कायागायभा यही, अस्ऩतार वा शचवकत्सा केन्रभा फसी वा 
कैद सजाम ननरभवन बई कैद बिुान गयेको भाननने अवनध ऩूया गयेभा,  

(ङ) कसूयदायरे ऐनको दपा १५९ फभोशजभ सजाम भापी ऩाएभा, 
(च) कसूयदायरे पैसराफभोशजभ जरयवाना वा नफगो वा ऺनतऩूनत ाफाऩतको ऩूय ै यकभ 

फझुाएभा, वा 
(छ) कसूयदायराई रागेको कैद वा सजाम वा नफगो वा ऺनतऩूनत ाफाऩतको यकभ असरु 

गरयएभा । 

(२) ऐनको दपा १५५ फभोशजभ कैदफाऩत यकभ फझुाएको व्मशिको रगत सोही दपाफभोशजभको 
आदेि यद्द बएकोभा फाहेक ननजराई रागेको कैद अवनध सभाप्त बएऩनछ ननजको नाभको रगत कट्टा गनु ा 
ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोशजभ रगत कट्टा गदाा तहनसरदायरे रगत कट्टा हनेु कायण िुराई 
प्रभाशणत गनु ा ऩनेछ। 
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३३. रगत कट्टा गनु ा ऩने वविेष अवस्था : (१) शजल्रा अदारतरे ऐनको दपा १६० को उऩदपा (२) फभोशजभ 
कैदको सजाम तोवकएको वा जरयवाना वा सयकायी नफगो वा अन्म कुनै यकभ फाऩत कैद फस्नु ऩने व्मशि 
देहामको अवनधसभभ अदारतभा उऩशस्थत नबएभा वा कैद फस्न नआएभा वा ऩक्राउ हनु नसकेभा ननजको हकभा 
िडा बएको कैदको रगत कट्टा गरयददनु ऩनेछ्– 

(क) जन्भकैदको सजाम बएकोभा ऩचास वषा, 
(ि) दि वषाबन्दा फढी कैद सजाम बएकोभा चारीस वषा, 
(ग) ऩाॉच वषाबन्दा फढी दि वषासभभ कैद सजाम बएकोभा तीस वषा, 
(घ) एक वषाबन्दा फढी ऩाॉच वषासभभ कैद सजाम बएकोभा फीस वषा, 
(ङ) एक वषासभभको कैद सजाम बएकोभा फाह्र वषा । 

(२) कैदसवहत जरयवाना वा सयकायी नफगो वा अन्म कुनै यकभको रगत बएको व्मशिको रगत 
उऩदपा (१) फभोशजभको अवनधसभभ तथा कैदफाहेक जरयवाना वा सयकायी नफगो वा अन्म कुनै यकभको भात्र 
रगत बएको व्मशिको रगत फाह्र वषासभभ असरु नबएभा ननजराई रागेको जरयवाना वा सयकायी नफगो वा 
अन्म कुनै यकभराई ऐनको दपा १६० को उऩदपा (२) को प्रमोजनको रानग कैदभा ऩरयणत गनु ा ऩनेछ। 

(३) ऐनको दपा १६० को उऩदपा (२) को प्रमोजनको रानग जरयवाना वा सयकायी नफगो वा अन्म 
कुनै यकभ फाऩत कैद फस्नु ऩने अवनध ननधाायण गदाा अऩयाध सॊवहताको दपा ४६ को उऩदपा (२) को 
अनधनभा यही ऐनको दपा १६४ को उऩदपा (४) फभोशजभ प्रनतददनको रु. ३००।– कट्टा हनेु गयी कैदको 
अवनध ननधाायण गनु ा ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (२) फभोशजभ कैदभा ऩरयणत गयेऩनछ त्मस्तो अवनधराई कसूयदायराई कैद सजाम बएको 
सयह भानी उऩदपा (१) फभोशजभको अवनध व्मतीत बएऩनछ रगत कट्टा गनु ा ऩनेछ। 

(५) मस दपा फभोशजभ कट्टा गरयएको रगतको ननमभावरीको अनुसूची-२६ फभोशजभको ढाॉचाभा छुटै्ट 
अनबरेि तमाय गयी तहनसरदायरे प्रभाशणत गयी याख् नु ऩनेछ। 

३४. रगत कामभ गयी असूर गरयने : (१) ऐनको दपा १६० को उऩदपा (२) फभोशजभ रगत कट्टा बएको व्मशि 
त्मसयी रगत कट्टा बएऩनछ पेरा ऩयेभा अदारतरे ननजको हकभा कट्टा बएको रगत ऩनु: कामभ गनु ा ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ रगत कामभ गयी ननजको नाभभा कैदको रगत बए सो कामाान्वमन गन ा 
कायागाय कामाारमभा ऩठाउनु ऩनेछ य जरयवाना, नफगो वा ऺनतऩूनत ाको रगत बए मस ै ननदेशिका फभोशजभ गयी 
कामाान्वमन गनु ा ऩनेछ। 

ऩरयच्छेद - ८ 

ववववध 

३५. पैसरा कामाान्वमन स्थनगत हुने ् (१) देहामको अवस्थाभा ऐनको दपा १५३ फभोशजभ अदारतरे पैसरा 
कामाान्वमन स्थगन गनु ा ऩनेछ :– 

(क) कानूनफभोशजभ ऩनुयावेदन राग्न सक्ने भदु्दाभा ऩनुयावेदन ऩयेको बए ऩनुयावेदनको 
योहफाट भदु्दाको अशन्तभ वकनाया नबएसभभ वा ऩनुयावेदन नऩयेकोभा ऩनुयावेदन 
राग्न सक्ने भमाद बिुान नबएसभभ, 

(ि) कानून फभोशजभ साधक ऩेि हनेु भदु्दा बए ऩेि बएको साधकको ननकासा 
नबएसभभ। 

(२) उऩदपा (१) को िण्ड (क) फभोशजभ ऩनुयावेदन ऩयेकोभा ऩनुयावेदन गने ऩऺरे ऩनुयावेदन 
गयेको फेहोयाको जानकायी सभफशन्धत अदारतभा ददन सक्नेछ। 

(३) कुनै कसूयदायराई कैदको सजाम हनेु ठहयी पैसरा बएकोभा ऐनको दपा १५३ को उऩदपा 
(३) फभोशजभ त्मस्तो कसूयदायराई तत्कार कैदभा ऩठाउनु ऩनेछ।  
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 (४) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩनुयावेदन ऩये नऩयेको वा साधक ननकासा बए वा नबएको सभफन्धभा 
तहनसरदायरे सभफशन्धत अदारतभा ऩत्राचाय सभेत गयी तथा नभनसर अध्ममन गयी पैसराको कामाान्वमन 
स्थगन गनु ा ऩने नऩने ववषमको मवकन गनु ा ऩनेछ। 

३६. सजाम ऩाएको व्मशिको भृत्म ु बएभा सजाम नभनाहा हुने : (१) अदारतफाट कसूयदाय ठहयी सजाम ऩाएको 
व्मशिको भृत्म ु बएभा ऐनको दपा १५८ फभोशजभ ननजको भृत्म ु हुॉदाका फितसभभ कामाान्वमन हनु फाॉकी 
यहेको सभऩूणा कैद सजाम वा जरयवाना स्वत् नभनाहा हनेुछ । 

 (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩनन सयकायी वा ननजी नफगो, ऺनतऩूनत ा वा अन्म 
कुनै यकभ बनु ा ऩने व्मशिको त्मस्तो नफगो, ऺनतऩूनत ा वा यकभ बयाउनु अगावै भृत्म ु बएभा ननजको हकको 
सभऩशिफाट असरु उऩय हनेुसभभ असरु उऩय गयी बयाई ददनु ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ नफगो, ऺनतऩूनत ा वा यकभ बयाउॉदा त्मस्तो व्मशिको सभऩशिरे िाभेसभभ 
क्रभि् सयकायी नफगो, ऺनतऩूनत ा य ननजी नफगोराई प्राथनभकता ददई क्रभि् बयाउनु ऩनेछ । 

३७. जरयवाना, नफगो य ऺ नतऩूनत ा बयाउॉद ाको प्राथनभकता: (१) पैसरा फभोशजभ जरयवाना, नफगो वा ऺनतऩूनत ाको यकभ 
बयाउॉदा कसूयदायरे यािेको नगद धयौट, जभानत, कसूयदायको योक्का यहेको सभऩशि य कसूयदायको अन्म 
सभऩशिफाट बयाइददनु ऩनेछ। 

   (२) पैसराफभोशजभ जरयवाना, नफगो य ऺनतऩूनत ा यकभ बयाउॉदा ऐनको दपा १६६ को उऩदपा (२) 
फभोशजभ देहामको प्राथनभकताक्रभको आधायभा बयाई ददनु ऩनेछ:– 

(क) जरयवाना, 
(ि) नफगो, 
(ग) ऺनतऩूनत ा,  
(घ) अन्म कुनै यकभ बए त्मस्तो यकभ ।  

३८. धयौट वा जभानतफाट जरयवाना, नफगो वा ऺनतऩूनत ा बयाउने : (१) कसूयदायरे जरयवाना, नफगो वा ऺनतऩूनत ा वा 
अन्म यकभ नफझुाएभा वा ननजरे यािेको नगद धयौटफाट त्मस्तो यकभ असूर उऩय नबएभा मस ै ननदेशिकाको 
अनधनभा यही त्मस्तो कसूयदायरे वा ननजराई अन्म व्मशिरे ददएको फैंक जभानतफाट त्मस्तो यकभ असूर उऩय 
गनु ा वा बयाई ददनु ऩनेछ ।  

(२) कसूयदायरे वा ननजराई अन्म व्मशिरे ददएको जभानत फाऩत कुनै सभऩशि यािेको बए ऐनको 
दपा १६६ को उऩदपा (५) फभोशजभ त्मस्तो सभऩशि नरराभ नफक्री गयी त्मस्तो यकभ असूर उऩय गनु ा वा 
बयाई ददनु ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ कुनै कसूयदायको हकभा कुनै व्मशिरे आफ्नो सभऩशि धयौट वा जभानत 
ददएको यहेछ बने अदारतरे त्मस्तो व्मशिको सभऩशि नरराभ नफक्री गनु ाअशघ ननजराई पैसरा फभोशजभ 
कसूयदायरे फझुाउनु ऩने जरयवाना, नफगो, ऺनतऩूनत ा वा अन्म यकभ फझुाउन अनुसूची - ४ फभोशजभको ढाॉचाभा 
ऩैँतारीस ददनको सूचना ददनु ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३)  फभोशजभको अवनधनबत्र कसूयदाय वा ननजको हकभा सभऩशि जभानत ददने व्मशिरे 
त्मस्तो यकभ फझुाएभा नरई ननजरे धयौट वा जभानत ददएको हदसभभको सभऩशि पुकुवा गरयददनु ऩनेछ ।  

३९. कसूयदायको अन्म सभऩशिफाट जरयवाना , नफगो वा ऺ नतऩूनत ा बयाउने : (१) कसूयदायरे जरयवाना, नफगो वा ऺनतऩूनत ा 
वा अन्म यकभ नफझुाएभा वा नगद धयौट वा जभानतफाट त्मस्तो यकभ असूर उऩय नबएभा त्मस्तो असूर 
उऩय हनु नसकेको यकभ ऐनको दपा १६६ को उऩदपा (६) फभोशजभ कसूयदायको अरू सभऩशि नरराभ 
नफक्री गयी बयाई ददनु ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ नरराभ गने प्रमोजनका रानग कसूयदायको अॊि छुवट्टएको यहेनछ बने 
ननजको हकभा कानूनफभोशजभ अॊि बाग छुट्याई नरराभ गनु ा ऩनेछ । 
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४०. भमाद सूचनाको ताभेरी: पैसरा कामाान्वमनको क्रभभा सभफशन्धत व्मशिका नाभभा जायी हनेु भमाद वा सूचना 
ताभेर गदाा भमाद ताभेरी ननदेशिका, २०७५ फभोशजभ गनु ा ऩनेछ । 

४१. दण्ड जरयवानाको रगत नबडाउने : (१) अदारतभा कुनै नरित दताा गन ा ल्माउने, वकऩत्र गन ा आउने वा 
अदारतफाट कुनै सेवा सवुवधा नरन आउने व्मशिको नाभभा पैसराअनुसाय कुनै कैद, जरयवाना, सयकायी नफगो 
वा सयकायी ऺनतऩूनत ा वा अदारती िुल्क फझुाउनु ऩने रगत फाॉकी यहे नयहेको सभफन्धभा तहनसरदाय वा 
ननजरे तोकेको तहनसर िािाको कभ ाचायीरे शजल्रा अदारत ननमभावरी, २०७५ को ननमभ १११ फभोशजभ 
रगत रुज ुगयी नबडाउनु ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ रगत नबडाउॉदा त्मस्तो व्मशिको नाभभा पैसरा अनुसाय रागेको कैद, 
जरयवाना, नफगो वा ऺनतऩूनत ा वा अदारती िुल्क फझुाउन फाॉकी रगत देशिए ननजफाट त्मस्तो रगत तत्कार 
असूर उऩय गनु ा ऩनेछ। 

तय कैद फाहेक जरयवाना, नफगो वा ऺनतऩूनत ाको रगत बएको व्मशिको हकभा त्मस्तो जरयवाना, नफगो 
वा ऺनतऩूनत ा हनेु गयी बएको पैसरा अशन्तभ बएऩनछ असूर उऩय गरयनेछ। 

४२. ननकासाको रानग इजराससभऺ ऩेि गनु ा ऩने्  (१) केही नेऩार कानूनराई सॊिोधन, एकीकयण, सभामोजन य 
िायेज गने ऐन, २०७४ को दपा ३९ को उऩदपा (२) को िण्ड (ग) को प्रनतफन्धात्भक वाक्माॊि फभोशजभ 
अऩयाध सॊवहताभा रेशिएको हदसभभको भात्र सजाम कामाान्वमन गयी ऩाउन सभफशन्धत व्मशिको ननवेदन ऩयेभा 
वा त्मस्तो सजामको कामाान्वमन गनु ा ऩयेभा तहनसरदायरे ननकासाको रानग इजराससभऺ ऩेि गनु ा ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩेि बएकोभा इजरासफाट बएको आदेिफभोशजभको सजाम तहनसरदायरे 
कामाान्वमन गनु ा ऩनेछ। 
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अनुसूची – १ 

(दपा १२ को उऩदपा (३) सॉग सभफशन्धत) 

कैदी ऩूजीको ढा ॉचा  

 

................................ अदारत 

श्री कायागाय कामाारम -------------------, 

---------------------------------------------------------। 

ववषम्- कैदी ऩूजी । 

 

-------------- को जाहेयीरे/वादी-------------------------- ववरुद्ध ----------------------------------------- 
बएको ------------ भदु्दाभा ---------------- अदारतको नभनत ------------------- को पैसरारे ---------
--वषा ----भवहना --------- ददन कैद/ रु --------------- जरयवाना हनेु / रु -------- ऺनतऩूनता/ रु -----
----- नफगो बयाइ ददने ठहयी मस अदारतभा रगत कनसएकोभा आदेिानसुाय थनुाभा यहेका/ननवेदनसाथ 
हाशजय हनु आएका/--------- प्रहयी कामाारमको च.नॊ. ------- को ऩत्रसाथ उऩशस्थत गयाइएका देहामका 
प्रनतवादीराई कायागायभा यािी सजाम कामाान्वमन गना मो कैदी ऩूजी जायी गरयएको छ । 

 ननज प्रनतवादी नभनत ---------- देशि वहयासत/ नभनत -------- देशि थनुभा यहेको ह ुॉदा सो 
वहयासत/थनुाभा यहेको अवधी --------- फषा --------- भवहना ---------- ददन ननजराई रागेको कैद/ 
जयीवानाभा कट्टा गयी /जयीवाना/ऺनतऩूनता/नफगो फाऩत कैद हनेु अवधी ------- फषा --------- भवहना ------
---- ददन ननजफाट कैद असरु गन ुा ऩन े बएकोरे नभनत ------------------ सभभ ननज प्रनतवादीराई 
ननमभानसुाय ननजरे ऩाउने नसधा िचा य अन्म सवुवधा उऩरब्ध गयाई कैदभा यािी नभनत ---------------- भा 
कैदफाट भिु गयी सोको जानकायी ददन ुहनु अनयुोध छ ।  

साथ ै ननज प्रनतवादी प्मायोर/साभाशजकीकयणसभफन्धी कामाक्रभभा छुट्ने बएभा वा ननजको सजाम 
भापी नभनाहा बएभा सोको जानकायी अववरभफ मस अदारतभा गयाउन ुहनु अनयुोध छ । 

कैद ठेवकएको व्मशिको वववयण  

कैद ठेवकएको व्मशिको नाभ् 
पैसरा नभनत् 
ठहयेको कैद् 
थनुाभा ऩयेको नभनत  ्

कैदफाऩत कायागायभा याख्न ुऩने अवनध: 

जयीवाना/ऺनतऩूनता/नफगोफाऩत कैद ह ुने अवनध: 
कैदभिु गन ुा ऩने नभनत् 
फोधाथा्  
श्री  --------------------------------- तऩाईँराई -------- अदारतको नभनत --------------- को पैसरारे रागेको 
कैद/जरयवाना/नफगो/ऺनतऩूनत ाफाऩत मो कैदी ऩूजी जायी गरयएको फेहोया जानकायीको अनुयोध छ । 

 

(पैसरा फभोशजभ बएको सजामको आधायभा कैदी ऩूजीको ढाॉचाभा आवश्मक हेयपेय य सॊिोधन गन ा सवकनेछ।) 
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अनसूुची-२ 

(दपा १८ को उऩदपा (२) सॉग सभफशन्धत) 

याम्रो आचयण ऩारना गने गयी गयाउन ुऩने कागजको ढाॉचा 
 

…………………………….. अदारत । 

याम्रो आचयण ऩारना गने कागज  
 

-------------- को जाहेयीरे/वादी-------------------------- ववरुद्ध ----------------------------------------- 
बएको ------------ भदु्दाभा ---------------- अदारतको नभनत ------------------- को पैसरारे --------- 
भ ------------------------------------------ राई ---------- वषा --------------------- भवहना --------
----- ददन कैद हनेु ठहयी पैसरा बएकोभा भ अफ याम्रो आचयण ऩारना गनछुे । कुन ैप्रकायको कसूय गन े
छैन । कुन ैकसूय गये वा याम्रो आचयण नगयेभा भराई उशल्रशित पैसराफभोशजभको कैद सजाम बिुान गना 
भञ्जुय छु बनी कैद ---------- वषा --------------------- भवहना ------------- ददनफाऩत प्रनतददन रु 
३००।- का दयरे हनेु यकभ रु ------------------- मससैाथ सॊरग्न गयी मो कागज गयी ददएको छु । 
 

कागज गनेको  
दस्तित् 
कागज गनेको नाभ् 
ठेगाना् 
यकभ जभभा गयेको यनसद नभफय् 
नभनत 
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अनुसूची-३ 

(दपा २७ को उऩदपा (२) सॉग सभफशन्धत) 

 

पैसराफभोशजभ नफगो वा ऺनतऩूनता बयाइ ऩाउन ददने ननवेदनको ढा ॉचा 
 

--------------------- अदारतभा ऩेि गयेको ननवेदन 

भुद्दा .......................................... 
........सारको नभफय........ 

............................................................................................. ननवेदक ।वादी 
ववरुद्ध  

.................................................................................... ववऩऺी।प्रनतवादी 
 

ववषम् पैसराफभोशजभ नफगो/ऺनतऩूनता बयाइ ऩाऊॉ  । 

 

१. ---------------------- को जाहेयीरे/वादी --------------------------- प्रनतवादी बएको---
------------------ भुद्दाभा ------------------ अदारतको नभनत -----------------को 
अशन्तभ पैसरारे प्रनतवादी ------------------------- फाट रु -------------------
नफगो/ऺनतऩूनता बयाई ददने गयी पैसरा बएको य पैसरा फभोशजभ ननजरे सो 
नफगो/ऺनतऩूनताफाऩतको यकभ नफुझाएको हुॉदा तथा मस प्रमोजनको रानग ननजको कुनै 
सभऩशि योक्का नयहेको हुॉदा भुरुकी पौजदायी कामाववनध (सॊवहता) ऐन, २०७५ को दपा १६५ 
को उऩदपा (३)  फभोशजभ देहामको सभऩशि िुराई मो ननवेदन गयेको छु । सो सभऩशि 
योक्का यािी पैसरा फभोशजभको नफगो/ऺनतऩूनता बयाइ ऩाऊॉ  । 

सभऩशिको वववयण                  

(क) ……………………………………………………………………………………………….. 

(ि) ……………………………………………………………………………………………….. 

(ग) ……………………………………………………………………………………………….. 

(घ) ……………………………………………………………………………………………….. 

२. मसभा रेशिएको फेहोया ठीक साॉचो छ, झुठ्ठा ठहये कानूनफभोशजभ सहुॉरा फुझाउॉरा । 

                                         
 

                                                      ननवेदक, 

…………………… 

 

इनत सॊवत्………सार भवहना …………… गते ………………… योज ……… िुबभ्। 
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अनुसूची-४ 

(दपा ३८ को उऩदपा (३) सॉग सभफशन्धत) 

 

जभानत ददने व्मशिको नाभभा जायी हुने ऩैंतारीस ददने सूचनाको ढा ॉचा  

 

................ को छोया/ छोयी/........... ऩनत /ऩशि ............ शजल्रा ... ...गा. 
ऩा. /न. ऩा. फडा नॊ ......फस्ने फष ा ... ...का नाभभा ... ...शजल्रा अदारतफाट जायी बएको 
ऩैंतारीस ददने सूचना 

      ––––––––––––––––––––––––––––------------------–––– 

...............वादी य... ... प्रनतवादी बएको ... ... भुद्दाभा ... ...अदारतको नभनत ... 
... को आदेिफभोशजभ तऩाइॉरे वादी/प्रनतवादी …………… को तपा फाट जभानत ददएकोभा 
......... अदारतको नभनत ............ को अशन्तभ पैसराफभोशजभ ननज ......... राई रागेको 
जरयवाना/नफगो/ऺनतऩूनता/अन्म यकभ रु. .............. नफुझाएकोरे मो सूचना जायी गयी 
ऩठाइएको छ । मो सूचना तऩाइॉरे ऩाए वा तऩाइॉको घय दैरोभा टाॉस बएको नभनतरे 
फाटाको भमादफाहेक ऩैंतारीस ददननबत्र तऩाइॉरे जभानत ददएको हदसभभको यकभ रु. 
.............. फुझाउन ल्माउनु होरा । नफुझाई भमाद गुजायी फसेभा तऩाइॉरे जभानतफाऩत 
ददएको देहामको सभऩशि नरराभ गयी जभानत ददएको हदसभभको पैसराफभोशजभको 
जरयवाना/नफगो/ऺनतऩूनता/अन्म यकभ रु. .............. असूर उऩय गरयने /बयाइ ददने फेहोया 
जानकायी गयाइन्छ। 

जभानतफाऩत ददएको सभऩशिको वववयण  

(क)  .............. 
(ि) ............... 
(ग) ............... 
 

अनधकृत 

इनत सॊवत ्२० ...सार ...भवहना योज ... िुबभ ्। 

 


