नेपाल सरकार

कानून, न्याय तथा सं सदीय माममला मन्रालयको सूचना
कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी मनयमावली, २०७५
ु ी फौजदारी काययववमध (सं विता) ऐन, २०७४ को दफा १९६ ले ददएको अमधकार प्रयोग गरी
मुलक
मिान्यायामधवक्ताको परामर्यमा नेपाल सरकारले दे िायका मनयमिरू बनाएको छ ।
१.

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी मनयमिरूको नाम "फौजदारी कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी
मनयमावली, २०७५” रिेको छ ।
(२) यो मनयमावली २०७५ भदौ १ गते दे खी प्रारम्भ िुनेछ।

२.

पररभाषाः ववषय वा प्रसं गले अको अथय नलागेमा यस मनयमावलीमा,–
(क)

ु ी फौजदारी काययववमध (सं विता) ऐन, २०७४ सम्झनु पछय ।
“सं विता” भन्नाले मुलक

(ख)

“फौजदारी मुद्दा” भन्नाले सं विताको अनुसूची-१ र २ मा उक्षललक्षखत कसूर सम्बन्धी मुद्दा
सम्झनु पछय ।

(ग)

"सरकारी वकील कायायलय' भन्नाले मिान्यायामधवक्ताको कायायलय तथा सो मातित रिेका
उच्च सरकारी वकील कायायलय, ववर्ेष सरकारी वकील कायायलय र क्षजलला सरकारी
वकील कायायलय सम्झनु पछय ।

३.

ढााँचामा नभए पमन दताय गनुय पननः (१) सं विताको दफा ४ को उपदफा (१) वा (७) बमोक्षजम पनय
आएको जािेरी दरखास्त सं विताको अनुसूची–५ बमोक्षजमको ढााँचामा नभए पमन सम्बक्षन्धत कायायलय
वा अमधकारीले बुझी मलनु पननछ ।
(२) उपमनयम (१) बमोक्षजम प्राप्त दरखास्तको सम्बन्धमा अन्य कुनै आवश्यक कुरा
खुलाउन पनन दे क्षखएमा सम्बक्षन्धत कायायलयले जािेरी दरखास्त वा सूचना ददने व्यक्षक्त समि
कमयचारी पठाइ वा मनजलाई कायायलयमा क्षझकाइ आवश्यक कुरािरू खुलाउन सक्नेछ ।

४.

सनाखत गराउनु पननः (१) कुनै व्यक्षक्तमाफयत वा ववद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त
भएको जािेरी दरखास्त वा सूचनाको ववश्वसनीयतामा र्ंका भएमा त्यस्तो दरखास्त वा सूचना
बाटोको म्यादबािेक सात ददनमभर सम्बक्षन्धत व्यक्षक्तबाट सनाखत गराउनु पननछ ।
(२) उपमनयम (१) बमोक्षजम सनाखत िुन नसकेको दरखास्त वा सूचना उपर कुनै
कारवािी िुने छै न ।
(३)

उपमनयम (२) बमोक्षजम कारवािी नभएका दरखास्त वा सूचनाको छु ट्टै अमभलेख

राख्नु पननछ ।
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५.

दताय गरी लगत कट्टा गननः (१) सं विताको दफा ४ को उपदफा (१०) बमोक्षजम प्राप्त िुन आएको
सूचना सम्बक्षन्धत कायायलयले अनुसूची-१ बमोक्षजमको ढााँचाको दताय वकताबमा दताय गरी आवश्यक
कारवािीका लामग सम्बक्षन्धत कायायलय वा अमधकारी समि पठाउनु पननछ ।
(२) उपमनयम (१) बमोक्षजम सूचना सम्बक्षन्धत कायायलयमा पठाए पमछ सम्बक्षन्धत प्रिरी
कायायलयले आफ्नो कायायलयमा रिेको सो सूचनाको लगत कट्टा गननछ ।

६.

क्षजलला सरकारी वकील कायायलय समि उजुरी गनय सक्नेः (१) सं विताको दफा ५ को उपदफा
(१) बमोक्षजम क्षजलला सरकारी वकील कायायलयमा कुनै कसूरको जािेरी दरखास्त वा सूचना
सवितको उजुरी दताय गनय आएमा सो कायायलयले त्यस्तो उजुरीको छु ट्टै अमभले ख राखी त्यस्तो
उजुरीकतायलाई दतायको मनस्सा ददनु पननछ ।
(२) उपमनयम (१) बमोक्षजम प्राप्त भएको जािेरी दरखास्त वा सूचना आवश्यक
कारबािीका लामग यथाक्षर्घ्र सम्बक्षन्धत प्रिरी कायायलयमा पठाउनु पननछ ।

७.

प्रमुख क्षजलला अमधकारी समि उजुरी ददन सक्नेः (१) सं विताको दफा ५ को उपदफा (४)
बमोक्षजम प्रमुख क्षजलला अमधकारी समि कसूरको सूचना सवित उजुरी ददन आएमा त्यस्तो उजुरी
छु ट्टै दताय गरी उजुरीकतायलाई दतायको मनस्सा ददनु पननछ ।
(२) उपमनयम (१) बमोक्षजम दताय भएको सूचना सवितको उजुरी उपर सं विताको दफा ५
को उपदफा (५) बमोक्षजम मनर्यय गरी सम्बक्षन्धत कायायलयमा पठाउनु पननछ ।

८.

गृि मन्रालयमा उजुर ददन सक्नेः (१) सं विताको दफा ५ को उपदफा (४) को प्रमतवन्धात्मक
वाक्यााँर् बमोक्षजम गृि मन्रालयमा पनय आएको उजुरी छु ट्टै दताय गरी उजुरीकतायलाई दतायको
मनस्सा ददनु पननछ ।
(२) उपमनयम (१) बमोक्षजम दताय भएको सूचना सवितको उजुरी उपर सं विताको दफा ५
को उपदफा (५) बमोक्षजम मनर्यय गरी सम्बक्षन्धत कायायलयमा पठाउनु पननछ ।

९.

आवश्यक सियोग वा मद्दत गनुय पननः (१) सं विताको दफा ६ को उपदफा (४) बमोक्षजम कुनै
अमधकारीले कुनै कसूरको कारबािी गनुय पनन भएमा मनजले नक्षजकको कुनै मनकाय, अमधकारी वा
व्यक्षक्तसाँग आवश्यक सियोग वा मद्दत माग्न सक्नेछ ।यसरी सियोग वा मद्दत मागेमा आवश्यक
सियोग गनुय सम्बक्षन्धत मनकाय, अमधकारी वा व्यक्षक्तको कतयव्य िुनेछ ।
(२) सं विताको दफा ६ को उपदफा (६) बमोक्षजम सुराक मलन गएका बखत वा आफ्नो
उपक्षस्थमतमा कुनै कसूर भएको अवस्थामा त्यस्तो प्रिरी कमयचारीले घटनाको सम्बन्धमा यथाक्षर्घ्र
सम्बक्षन्धत प्रिरी कायायलयमा खबर गनुय पननछ ।
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(३) उपमनयम (२) बमोक्षजमको कसूरका सम्बन्धमा कुनै व्यक्षक्तलाई तत्काल पक्राउ गनुय
पनन अवस्था भएमा सं विताको दफा ९ को उपदफा (६) बमोक्षजम जरुरी पक्राउ पूजी ददइ पक्राउ
गनुय पननछ ।
(४) सं विताको दफा ६ को उपदफा (७) बमोक्षजम कसूरसाँग सम्बक्षन्धत दसीको
मालसमान वा अन्य कुनै प्रमार् वा वस्तु कब्जामा मलई मुच ुलका तयार गदाय सं विताको अनुसूची१३ बमोक्षजमको ढााँचामा तयार गनुय पननछ ।
१०.

अनुसन्धान अमधकारी तोक्नु पनन: (१) सं विताको दफा ४ वा ५ बमोक्षजम दताय भएको जािेरी
दरखास्त, सूचना वा प्रमतवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान गनय सम्बक्षन्धत प्रिरी कायायलयका प्रमुखले
अनुसूची-२ बमोक्षजमको ढााँचामा अनुसन्धान अमधकारी र आवश्यकता अनुसार अन्य सियोगी प्रिरी
कमयचारी समेत तोक्नु पननछ।
(२) उपमनयम (१) बमोक्षजम अनुसन्धान अमधकारी तोवकएको जानकारी सम्बक्षन्धत
सरकारी वकील कायायलयलाई ददनु पननछ।

११.

खानतलासी मुच ुलका तयार गनन : सं विताको दफा ९ र दफा १८ को उपदफा (१) बमोक्षजम कुनै
मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै व्यक्षक्तको र्रीरको खानतलासी मलनुपदाय आवश्यकता अनुसार सं विताको
दफा १८ को उपदफा (३) बमोक्षजम सोिी सं विताको अनुसूची…१३ बमोक्षजमको मुच ुलका खडा
गनुय पननछ।

१२.

पक्राउ पूजी जारी गनन अनुममत: सं विताको दफा ९ को उपदफा (२) बमोक्षजम पक्राउ पूजी जारी
गनुय भन्दा अगाडी सम्बक्षन्धत कायायलय वा अनुसन्धान अमधकारीले अनुसूची-३ बमोक्षजमको ढााँचामा
मुद्दा िनन अमधकारी समि अनुममतको लामग मनवेदन ददनु पननछ।

१३.

प्रिरी कायायलयमा बुझाउने: (१) सं विताको दफा ९ को उपदफा (८) मा उलले क्षखत कसूर गनन
व्यक्षक्तलाई कसूर गदायका बखत उपक्षस्थत भएको वा कसूर भएको दे ख्ने व्यक्षक्तले त्यस्तो कसूर
गनन व्यक्षक्तलाई भाग्न उम्कन नददई अनुसूची -४ बमोक्षजमको ढााँचाको मनवेदन सवित नक्षजकको
प्रिरी कायायलयमा बुझाउन सक्नेछ।
(२) उपमनयम (१) बमोक्षजम कसूर गनन व्यक्षक्तलाई भाग्न उम्कन नददई प्रिरी
कायायलयमा बुझाउने क्रममा कसूर गदायका बखत उपक्षस्थत भएको वा कसूर भएको दे ख्ने व्यक्षक्तले
अन्य व्यक्षक्तबाट आवश्यक सियोग मलन सक्नेछ।

१४.

र्ारीरीक जााँच गनन: सं विताको अनुसूची-१ मा उललेक्षखत कसूरको अनुसन्धानको मसलमसलामा कुनै
व्यक्षक्तलाई विरासतमा राख्दा र छोड्दा सम्भव भएसम्म सरकारी क्षचवकत्सक वा नेपाल सरकारले
तोकेको क्षचवकत्सक वा त्यस्तो क्षचवकत्सक उपलव्ध िुन नसकेमा मान्यताप्राप्त स्वास््यकमीबाट
मनजको र्ारीररक क्षस्थमतको जााँच गराई सो को अमभलेख राख्नु पननछ।
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१५.

प्रारक्षम्भक अनुसन्धान प्रमतवेदनको ढााँचा: सं विताको दफा १० को उपदफा (२) बमोक्षजम
सरकारी वकील कायायलयमा प्रारक्षम्भक अनुसन्धान प्रमतवेदन पठाउाँदा अनुसूची…५ बमोक्षजमको
ढााँचामा पठाउनु पननछ।

१६.

भ्रमपूर्,य झुट्टा वा कालपमनक सूचना तामेलीमा राख्ने : (१) सं विताको दफा ११ को उपदफा (१)
बमोक्षजम कुनै कसूरका सम्बन्धमा प्राप्त जािेरी दरखास्त वा सूचना भ्रमपूर्,य झुट्टा वा कालपमनक भई
अनुसन्धान गनय आवश्यक नभएमा वा मनरथयक दे क्षखएमा सं विताको अनुसूची-१ अन्तगयतका कसूरको
िकमा सम्बक्षन्धत प्रिरी कायायलय र अनुसूची-२ अन्तगयतका कसूरको िकमा सम्बक्षन्धत कायायलयले
सोिी कुरा खुलाई सम्बक्षन्धत सरकारी वकील कायायलयमा अनुसूची-६ बमोक्षजमको ढााँचामा प्रमतवेदन
पठाउनु पननछ ।
(२) उपमनयम (१) बमोक्षजम प्राप्त प्रमतवेदनको अध्ययन गदाय वारदातको सम्बन्धमा
तत्काल अनुसन्धान गनय मनामसव नदे क्षखएमा सम्बक्षन्धत सरकारी वकीलले त्यसको आधार र
कारर् खोमल पछी थप प्रमार् प्राप्त भएका वखत पुनः अनुसन्धान गनय सवकने गरी तामेलीमा राख्ने
मनर्यय गनुय पननछ ।
तर प्राप्त प्रमतवेदनको अध्ययन गदाय तामेलीमा राख्न उपयुक्त नदे क्षखएमा त्यसको कारर्
खुलाई थप अनुसन्धान गनय सम्बक्षन्धत अनुसन्धान अमधकारीलाई मनदन र्न ददन सक्नेछ ।
(३) उपमनयम (२) बमोक्षजम तत्काल अनुसन्धान गनय मनामसव नदे क्षख तामेलीमा राख्ने
गरी मनर्यय भएकोमा सम्बक्षन्धत मुद्दाको िदम्याद मभर थप प्रमार् प्राप्त नभएमा सो मनर्यय स्वतः
अक्षन्तम िुनेछ ।

१७.

घटनास्थल मुच ुलका तयार गननः कुनै कसूरको अनुसन्धानको क्रममा घटनास्थल मुच ुलका खडा
गदाय लार् जााँच मुच ुलकाको िकमा सं विताको अनुसूची-१४ र सो बािेकका अन्य अवस्थाको
िकमा यस मनयमको अनुसूची‒७ बमोक्षजमको ढााँचामा घटनास्थल मुच ुलका खडा गनुय पननछ ।

१८.

ववर्ेष टोलीले प्रमतवेदन पेर् गननः (१) सं विताको दफा १२ को उपदफा (१) र (२) बमोक्षजम
गदठत अनुसन्धान ववर्ेष टोलीले अनुसन्धान सम्पन्न गरी सो दफाको उपदफा (५) बमोक्षजमको
प्रमतवेदन सरकारी वकील कायायलयमा पेर् गदाय सं विताको अनुसूची‒ १९ बमोक्षजमको ढााँचामा पेर्
गनुय पननछ ।
(२) उपमनयम (१) बमोक्षजम पेर् गरे को प्रमतवेदनको जानकारी प्रिरी कायायलय वा
अनुसन्धान गनय अमधकार प्राप्त कायायलय वा अमधकारीलाई समेत ददनु पननछ।

१९.

पक्राउ परे को व्यक्षक्तलाई विरासतमा राख्न अनुममत माग्नेः सं विताको दफा १४ को उपदफा (३)
बमोक्षजम अनुसन्धान अमधकारीबाट म्याद थपको लामग पेर् िुन आएको मममसल सवितको
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मनवेदनमा उलले क्षखत आधार र कारर् मनामसव दे क्षखएमा सम्बक्षन्धत सरकारी वकीलले मुद्दा िेनन
अमधकारी समि म्याद थपका लामग अनुसूची-८ बमोक्षजमको ढााँचामा मनवेदन पेर् गनुय पननछ।
तर त्यसरी पेर् भएको मममसल अध्ययन गदाय म्याद थप गनुय पनन स्पष्ट आधार र कारर्
नदे क्षखएमा सम्बक्षन्धत सरकारी वकीलले सं विताको दफा १५ बमोक्षजम धरौट वा जमानत मलई वा
कुनै माथवर व्यक्षक्तको क्षजम्मामा छाडन वा तारे खमा राख्नको लामग सम्बक्षन्धत अनुसन्धान
अमधकारीलाइ ले खी पठाउन सक्नेछ ।
२०.

विरासतमा रिेको व्यक्षक्तलाई अनुसन्धान अमधकारीले छाडन सक्नेः (१) सं विताको दफा १५ को
उपदफा (१) बमोक्षजम अनुसन्धानको मसलमसलामा विरासतमा रिेको कुनै व्यक्षक्तलाई विरासतमा
राखी रिन आवश्यक वा उपयुक्त नदे क्षखएमा वा मनजको ववरुद्धमा तत्काल बस्तुमनष्ठ सबुत प्रमार्
नभएमा वा नदे क्षखएमा धरौट वा जमानत मलई वा कुनै माथवर व्यक्षक्तको क्षजम्मा जमानीमा छाडनु
पनन भएमा सम्बक्षन्धत अनुसन्धान अमधकारीले अनुसूची-९ बमोक्षजमको ढााँचामा आफ्नो राय वा
मनर्यय सवित मममसल कागजात सवित सिममतको लामग सम्बक्षन्धत सरकारी वकील कायायलयमा
पठाउनु पननछ ।
(२) उपमनयम (१) बमोक्षजम प्राप्त मममसल अध्ययन गदाय त्यस्तो व्यक्षक्तलाइ विरासतमा
राक्षखरिन आवश्यक नदे खेमा विरासतमा रिेको त्यस्तो व्यक्षक्तलाइ विरासतबाट छोड्न सम्बक्षन्धत
सरकारी वकीलले सिममत ददनेछ ।
(३) उपमनयम (१) बमोक्षजम प्राप्त भएको मममसल अध्ययन गदाय मुद्दाको गाक्षम्भययता तथा
सं कमलत प्रमार्लाई मबचार गरी त्यसरी छाड्न उपयुक्त नदे क्षखएमा त्यसको कारर् खुलाई
सम्बक्षन्धत सरकारी वकीलले सिममत नददन सक्नेछ ।
(४) उपमनयम (१) बमोक्षजम सिममतको लामग सम्बक्षन्धत सरकारी वकील कायायलयमा
तत्काल पठाउन नसवकने अवस्था भएमा अनुसन्धान अमधकारीले कारर् सवितको पचाय खडा गरी
सरकारी वकीलको सिममत नमलइकन पमन त्यस्तो व्यक्षक्तलाई धरौट वा जमानत मलई वा कुनै
माथवर व्यक्षक्तको क्षजम्मा जमानीमा छाड्न वा ताररखमा राख्न सक्नेछ ।
(५) उपमनयम (४) बमोक्षजम सरकारी वकीलको सिममत नमलइकन धरौट वा जमानत वा
क्षजम्मा जमानीमा छाडने वा तारे खमा राख्ने गरी मनर्यय भएकोमा सो मनर्ययको जानकारी यथाक्षर्घ्र
सरकारी वकील कायायलयमा पठाउनु पननछ ।

२१.

धरौटी, जमानत, िाक्षजर जमानी वा तारे खमा छोड्दाको प्रवक्रयाः (१) सं विता बमोक्षजम अनुसन्धनको
मसलमसलामा विरासतमा रिेको व्यक्षक्तलाई सं विताको दफा १५ को उपदफा (१) तथा मनयम २०
बमोक्षजम अनुसन्धान अमधकारीले विरासतमा रिेको व्यक्षक्तलाई धरौट वा जमानतमा छाडदा सो
सम्बन्धमा मनर्यय गरी नगद वा बैंक ग्यारे न्टी मलनु पननछ।नगद वा बैंक ग्यारे न्टी ददन नसक्ने
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भएमा सम्बक्षन्धत मालपोत कायायलयले मूलयांकन गरे अनुसारको जेथा जमानत मलनु पननछ।बैंक
ग्यारे न्टी ददएकोमा त्यस्तो बैंक ग्यारे न्टी अमसममत अवमधको िुन ु पननछ ।
(२)

सं विताको

दफा

१५

को

उपदफा

(१)

बमोक्षजमको

अवस्थामा

अनुसन्धान

अमधकारीले दे िायको कुरा ववचार गरी अनुसन्धानको क्रममा विरासतमा रिेको व्यक्षक्तसाँग धरौट वा
जमानत वा बैंक ग्यारे ण्टीको रकम तोक्नु पछय :(क)

कसूरको प्रकृमत र गम्भीरता,

(ख)

अमभयुक्त तथा कसूरदारको आमथयक अवस्था तथा पाररवाररक क्षस्थमत,

(ग)

अमभयुक्त वा कसूरदारको उमेर र र्ारीररक क्षस्थमत,

(घ)

मनज पविले कुनै कसूरमा कसूरदार ठिरी सजाय पाएको वा नपाएको,

(ङ)

मनजले एकै वारदातमा ववमभन्न कसूर गरे वा नगरे को,

(च)

मनजलाई िुन सक्ने सजाय र मनजले व्यिोनुय पनन िमतपूमतय,

(छ)

कसूरबाट पीमडतलाई पुगक
े ो िमत,

(ज)

कसूरबाट सृक्षजत पररर्ाम,

(झ)

कसूरमा सामबती भए वा नभएको,

(ञ)

असिाय वा अर्क्त व्यक्षक्त वा गभयवती वा स्तनपान गराउने क्षर्र्ु भएकी
मविला भए नभएको ।

(३) यस मनयम बमोक्षजम कुनै व्यक्षक्तबाट धरौट, जमानत वा बैंक ग्यारे ण्टी मलाँदा अनुसूची१० बमोक्षजमको ढााँचामा कागज गराउनु पननछ ।
(४) उपमनयम (१) बमोक्षजम प्रमतबाददले नगद रकम दाक्षखल गनय लयाएमा सो रकम
सम्बक्षन्धत कायायलयले धरौटी खातामा जम्मा गरी त्यसको प्रमार् मममसल सामेल राख्नु पननछ ।
अदालतबाट थुनछे कको क्रममा अनुसन्धान अमधकारीले मलएको धरौटी नै कायम गरे मा त्यसरी
कायम गरे को रकम बािेक बााँकी धरौटी सम्बक्षन्धत अनुसन्धान अमधकारीले सम्बक्षन्धत व्यक्षक्तलाई
तत्काल वफताय गररददनु पननछ ।
(५) उपमनयम (१) बमोक्षजम धरौट, जमानत वा बैंक ग्यारे न्टी मलई अनुसन्धानमा रिेको
व्यक्षक्त अनुसन्धान अमधकारीले खोजेका बखत उपक्षस्थत नभइ फरार भएमा मनजले राखेको त्यस्तो
धरौट, जमानत वा बैंक ग्यारे न्टी बापतको रकम जफत िुनेछ ।
तर काबूबाविरको पररक्षस्थमत परी उपक्षस्थत िुन नसकेको भनी मुद्दा दायर गनन िदम्याद
मभरै एकै पटक वा बढीमा

दुई पटकसम्म कारर् जनाइ मनवेदन ददएमा र त्यस्तो व्यिोरा मनामसब

दे क्षखएमा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा पन्र ददनसम्म उपक्षस्थत नभए पमन मनजले राखेको
त्यस्तो धरौट, जमानत वा बैंक ग्यारे न्टी बापतको रकम जफत िुने छै न ।
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(६) उपमनयम (१) बमोक्षजम नगद, बैंक ग्यारे न्टी वा जमानत नददने व्यक्षक्तलाई अनुसन्धान
अमधकारीले थुनामा नै राख्नेछ ।
(७) थुनामा राक्षखएको व्यक्षक्तलाई यस मनयम बमोक्षजम नगद, बैंक ग्यारे न्टी वा जमानत
मलई वा कसै को क्षजम्मा जमानीमा छाडी अनुसन्धान अमधकारीले ताररखमा राखी वा आवश्यकता
भएको बखतमा उपक्षस्थत िुने गरी अनुसन्धान गनय सक्नेछ ।
(८) सं विताको दफा १५ को उपदफा (४) बमोक्षजम अनुसन्धान अमधकारीले जमानी ददने
व्यक्षक्तलाई जररवाना गरी असूल गरे को रकम नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गनुय पननछ ।
२२. श्रव्य–दृश्य

सं वाद

(मभमडयो

कन्फरे न्स)

को

माध्यामबाट

सं कमलत

प्रमार्को अमभलेक्षखकरर्

गनन : (१) सं विताको दफा १६ को उपदफा (६) बमोक्षजम र्ारीररक अस्वस्थताका कारर्ले वा
सुरिाका कारर्ले अनुसन्धान अमधकारी समि उपस्थीत िुन नसक्ने अवस्थाको व्यक्षक्तसाँग श्रव्य–
दृश्य सं वाद (मभमडयो कन्फरे न्स) को माध्यमबाट मलएको बयान वा गररएको सोधपुछ वा सं विताको
दफा १८४ बमोक्षजम मलइएको बयान, कागज वा कुनै मलखत पमछ सुन्न, िेन य वा पढ्न सक्ने गरी
पेनड्राइभ, मस.मड. जस्ता कुनै ववद्युतीय वस्तु वा उपकरमा रे कडय गरी राख्नु पननछ ।
(२) सं विताको दफा १६ को उपदफा (१) बमोक्षजम कुनै जघन्य वा गम्भीर प्रकृमतका
कसूरका सम्बन्धमा अमभययुक्तको वयान मलएकोमा सो को ले खबद्ध अमभलेखको अमतररक्त श्रव्यदृश्यको सं वाद पमन सुरक्षित राख्न आवश्यक र मनामसव छ भन्ने अनुसन्धान अमधकारीलाई लागेमा
सरकारी वकील समि गरे को अमभयुक्तको वयानलाई श्रव्य-दृश्यको साधनमा अमभलेखबद्ध गनय,
गराउन सक्नेछ।
(३) उपमनयम (१) र (२) बमोक्षजम राक्षखएको रे कडय सम्बक्षन्धत अमधकारीले प्रमाक्षर्त गरी
कसै ले तोडमोड वा फेरवदल (ट्याम्पररङ्ग) गनय नसक्ने व्यवस्था ममलाइ सुरक्षितसाथ राख्नु पननछ।
२३.

र्व परीिर् गनय लाग्ने खचय ददनु पननः (१) सं विताको दफा २० को उपदफा (३) बमोक्षजम र्व
परीिर्को लामग र्व पठाउाँदा सम्बक्षन्धत प्रिरी कमयचारी वा प्रिरी कायायलयले र्वको र्रीररक
अवस्था, घटनास्थलदे क्षख र्व परीिर् गररने स्थानको दुरी आददको ववचार गरी र्व बोक्न लाग्ने
मनामसब मावफकको रकम र र्व परीिर् वापत कुनै दस्तुर लाग्ने रिेछ भने सो रकम समेत
त्यस्तो र्व मलई जाने प्रिरी कमयचारीलाइ पेश्की स्वरुप ददइ पठाउनु पननछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको रकम प्रिरी कमयचारीले खटी जाने कमयचारी वा आफैले
खचय गरे को रिेछ भने त्यस्तो खचय भएको रकम सम्बक्षन्धत प्रिरी कायायलयबाट मनजले सोधभनाय
पाउनेछ।
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२४. भौमतक प्रमार् परीिर्ः (१) सं विताको दफा २१ बमोक्षजम कुनै व्यक्षक्तको र्रीरको जााँच गनन
क्षचवकत्सक वा प्रयोगर्ालाले दे िाय बमोक्षजमको ढााँचामा सम्बक्षन्धत कायायलयमा तुरुन्त प्रमतवेदन
पठाउनु पननछ :(क)

यौनजन्य कसूरमा र्ारीररक जााँच गरे कोमा मविलाको भए अनुसूची–११ र
पुरुषको भए अनुसूची–१२ बमोक्षजमको ढााँचामा,

(ख)

उमेर जााँच गरे कोमा अनुसूची– १३ बमोक्षजमको ढााँचामा,

(ग)

मादक पदाथय सेवन सम्बन्धी जााँच गरे कोमा अनुसूची–१४ बमोक्षजमको ढााँचामा ।

(२) अनुसन्धानको मसलमसलामा वैज्ञामनक वा मड.एन.ए. परीिर्बाट कसूरसाँग मित्वपूर्य
प्रमार् उपलब्ध िुन सक्छ भन्ने ववश्वास गनन मनामसव आधार भएमा अनुसन्धान अमधकारीले त्यस्तो
परीिर् गनय सम्बक्षन्धत मनकायमा पठाउन सक्नेछ।
(३) उपमनयम (२) बमोक्षजम मड.एन.ए. परीिर्का लामग पठाउनु अक्षघ अनुसन्धान
अमधकारीले मड.एन.ए. नमूनादाताको अनुसूची– १५ बमाक्षजमको ढााँचामा मन्जुरनामा मलनु पननछ।
(४) उपमनयम (२) बमोक्षजम वैज्ञामनक वा मड.एन.ए. परीिर्का लामग पठाइएकोमा त्यस्तो
परीिर् गनन क्षचवकत्सक वा प्रयोगर्ालाले वैज्ञामनक परीिर् गरे कोमा अनुसूची– १६ र मड.एन.ए.
परीिर् गरे कोमा अनुसूची–१७ बमोक्षजमको ढााँचामा परीिर् प्रमतवेदन सम्बक्षन्धत प्रिरी कायायलयमा
तुरुन्त पठाउनु पननछ।
२५. पक्राउ नगरी वा विरासतमा नराखी अनुसन्धान गनुय पनन : (१) कसुरसाँग सम्बक्षन्धत कुनै व्यक्षक्तलाई
पक्राउ गनय पनन मनामसव आधार नदे क्षखएको अवस्थामा अनुसन्धान अमधकारीले पक्राउ नगरी
अनुसन्धान गनुय पननछ ।
(२) कैदको सजाय निुने कुनै कसूरको अनुसन्धान गनुय पदाय सोसाँग सम्बक्षन्धत व्यक्षक्तलाई
विरासतमा नराखी अनुसन्धान गनुय पननछ ।
(३) उपमनयम (२) बमोक्षजम विरासतमा नराक्षख अनुसन्धान गनुय पदाय आवश्यकता अनुसार
त्यस्तो व्यक्षक्तसाँग धरौट, जमानत वा कुनै माथवर व्यक्षक्तको क्षजम्मा जमानीमा छाडन सवकनेछ।
२६.

सरकारी वकील माफयत अदालतमा उपक्षस्थत गराउनेः अदालतमा दायर भैसकेको मुद्दासाँग
सम्बक्षन्धत व्यक्षक्त पक्राउ भै वा आफै उपक्षस्थत भै प्रिरी कायायलयमा िाक्षजर िुन आएमा त्यस्तो
व्यक्षक्तलाइ प्रिरीले यथाक्षर्घ्र सम्बक्षन्धत सरकारी वकील माफयत अदालतमा उपक्षस्थत गराउनु
पननछ ।

२७.

दर्ी सनाखत गराउनेः सं विताको दफा २४ को उपदफा (५) बमोक्षजम कुनै मुद्दासाँग सम्बक्षन्धत
दर्ी वा चीज वस्तु सनाखत गराउनु पदाय सनाखत गराउनु पनन सम्बक्षन्धत व्यक्षक्तलाई त्यस्तो दसी
वा चीज वस्तु दे खाई अनुसूची–१८ बमोक्षजमको ढााँचामा सनाखत गराउन पननछ ।
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२८.

मुद्दा िेनन अमधकारी समि सूचनाको प्रमत पठाउनु पनन : सं विताको दफा २८ को उपदफा (१)
बमोक्षजम अनुसन्धान अमधकारीबाट प्राप्त भएको जािेरी दरखास्त वा सूचनाको प्रमत सरकारी वकील
कायायलयमा अमभलेख राखी मुद्दा िेनन अमधकारी समि पेर् गनुय पनन छ ।

२९.

र्ुर पररचालन गनय सक्ने: (१) जघन्य वा गम्भीर प्रकृतीका अपराध अनुसन्धानका लामग
आवश्यकता अनुसार प्रमार् सं कलन गनय र र्ंवकतलाई पक्राउ गनन प्रयोजनका लामग अनुसन्धान
अमधकारीले सम्बक्षन्धत कायायलयको प्रमुखलाई प्रमतवेदन गरी र्ुर पररचालन गनय सक्नेछ।
(२) उपमनयम (१) बमोक्षजम र्ुर पररचालन भएकोमा त्यसको अमभले ख गोप्य रुपमा राख्नु
ु ाईको क्रममा र्ुर पररचालन सम्बन्धमा कुनै मबवाद उठे मा सम्बक्षन्धत मुद्दा िेनन
पननछ। मुद्दा सुनव
अमधकारीले मार त्यस्तो र्ुर पररचालन सम्बन्धी अमभले ख िेरी तत्कालै सम्बक्षन्धत मनकायमा
वफताय पठाउनु पननछ।
(३) सरकारी वकीलले अमभयोजन, बिस पैरवी एवं प्रमतरिाको क्रममा आवश्यकता
अनुसार र्ुर पररचालन सम्बन्धी जानकारी मलन सक्नेछ र त्यसको जानकारी उपलव्ध गराउनु
सम्बक्षन्धत कायायलय र अमधकारीको कतयव्य िुनछ
े ।
(४) उपमनयम (१) बमोक्षजम प्रयोग भएको र्ुर सम्बन्धी अमभलेख सो र्ुर प्रयोग गनन
कायायलय बािेक अन्यर कुनै पमन अड्डा अदालत वा मनकायमा राक्षखने छै न।

३०.

सािी उपक्षस्थत गराउन नसक्ने भएमा मुच ुलका तयार गनुय पनन: (१) सं विताको दफा १०१ बमोक्षजम
अदालतको आदे र् अनुसार प्रिरीले सरकारी पिको सािी गवािलाई तोवकएको ददनमा उपक्षस्थत
गराउन नसकेको अवस्थामा उपक्षस्थत गराउन नसक्नाको कारर् खोली अनुसूची-१९ बमोक्षजमको
ढााँचामा मुच ुलका तयार गरी सम्बक्षन्धत सरकारी वकील कायायलयमा पेर् गनुय पननछ।
(२) उपमनयम (१) बमोक्षजम पेर् भएको मुच ुलका समेत सं लग्न गरी सम्बक्षन्धत सरकारी
वकीलले पुन: सािी गवाि उपक्षस्थत गराउनको लामग अनुरोध गरे मा अदालतले पुन: सािी गवाि
उपक्षस्थत गराउने आदे र् ददन सक्नेछ।

३१.

अनुसूचीमा िेरफेर तथा थपघट गनय सक्नेः (१) नेपाल सरकारले मिान्यायामधवक्तासाँग परामर्य गरी
यस मनयमको अनुसूचीमा आवश्यकतानुसार िेरफेर तथा थपघट गनय सक्नेछ र त्यसको सूचना नेपाल
राजपरमा प्रकार्न गररनेछ ।

३२. खारे जी र बचाउः (१) सरकारी मुद्दा सम्बन्धी मनयमावली,, २०५५ खारे ज गररएको छ ।
(२) सरकारी मुद्दा सम्बन्धी मनयमावली,, २०५५ बमोक्षजम भए गरे का काम कारबािीिरू
यसै मनयमावली बमोक्षजम भए गरे को मामननेछ ।
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घटनाको

छोटकरी वववरर्
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फााँटवालाको नाम थर:प्रिरी अमधकृतको नाम थर:-

दस्तखत:दस्तखत:-

दजाय:दजाय:-

मममत:मममत:-

कारवािी वववरर्

कैवफयत

पठाईको माध्यम

मममत, पर सं ख्या, च.नं.

पठाईको

सम्बक्षन्धत प्रिरी

जािेरी थप कारवािीको लामग

सो सूचना/

कायायलयबाट भएको

सम्बक्षन्धत काययलयमा

प्रमार्को सुरिा र सं रिर्

जािेरी/सूचनाको दताय

िेरामधकार भएको कायायलयको वववरर्

भौमतक सबुत प्रमार्

कसूरबाट िुन पुगक
े ो िमतको वववरर्

थर, िुमलया

अमभयुक्त वा र्ंकास्पद व्यक्षक्तको नाम

पेर्ा

वपमडतको नाम थर, वतन, उमेर, मलङ्ग,

घटनाको मममत, समय र स्थान

वतन
अपराधको वकमसम

जािेरवाला /सूचनाकतायको नाम थर

सूचना प्रामप्तको श्रोत/ माध्यम

जािेरी/सूचना प्राप्त मममत र समय

द.नं.

अनुसूची…१

(मनयम ५ साँग सम्बक्षन्धत)

सुचना दताय वकतावको ढााँचा

सं विताको अनुसूची-२ मा उललेक्षखत कसूरको दताय वकताब
नेपाल सरकार
गृि मन्रालय
प्रदे र् नं........

श्री .............................................प्रिरी कायायलय,
अपराध अनुसन्धान र्ाखा

अनुसूची…२
(मनयम १० साँग सम्बक्षन्धत)
अनुसन्धान अमधकृत तोवकएको परको ढााँचा
नेपाल सरकार
गृि मन्रालय

श्री .........प्रिरी कायायलय ...............
(अपराध अनुसन्धान र्ाखा)
च.नं........

प्रदे र् नं ............
मममत:- ..............
ववषय:- अनुसन्धान अमधकृत तोवकएको ।

प्र. ............ श्री ..............................
॰॰॰॰ ॰॰॰ .. प्रिरी कायायलय ..................।
उपरोक्त ववषयमा......................................................................... को जािेरीले वादी नेपाल
सरकार, प्रमतवादी .................................. भएको ....................... मुद्दाको अनुसन्धानका लामग सं विताको
दफा ८ को उपदफा (१) बमोक्षजम अनुसन्धान अमधकृत तोवकएको
प्रवक्रया

पूरा

गरी

सं विताको

दफा

३१

को

उपदफा

(१)

छ । अनुसन्धान तिवककातका सम्पूर्य
बमोक्षजम

श्री क्षजलला

सरकारी

वकील

कायायलय................. मा सं विताको अनुसूची-१९ बमोक्षजमको ढााँचामा अनुसन्धान प्रमतवेदन पेर् गनुि
य ोला ।
उक्त मुद्दा अनुसन्धानको लामग दे िायका कमयचारीलाई समेत खटाईएको छ । अनुसन्धान प्रवक्रया कानून
बमोक्षजम रुवटरिीत तवरले सम्पन्न गनय िुन अनुरोध छ ।
उक्त मुद्दाको अनुसन्धान प्रगमत वववरर् कायायलय प्रमुख समि प्रमतबेदन गनय िुन र ववदा, काज रिनु
परे मा वा सरुवा, बढु वा भई अन्यर पदस्थापन भएमा अनुसन्धान काययको प्रगमत वववरर् तथा थप अनुसन्धान
िुन, गनय बााँकी कायय वववरर् समेत स्पष्ट रुपमा मममसल साथ राखी क्षजम्मेवार अमधकृतलाई मममसल ररतपूवक
य
बुझाउनिुन समेत मनदन र्न गररएकोछ ।
अन्य प्रिरी कमयचारी :दजाय ........... नाम थर ... ... ... ... ... काययरत कायायलय ... ... ... ... ...
दजाय ........... नाम थर ... ... ... ... ... काययरत कायायलय ... ... ... ... ...
दजाय ........... नाम थर ... ... ... ... ... काययरत कायायलय ... ... ... ... ...
..........................
(कायायलय प्रमुख)
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अनुसूची… ३

(मनयम १२ साँग सम्बक्षन्धत)
पक्राउ अनुममतपरको ढााँचा
नेपाल सरकार
गृि मन्रालय

श्री .........प्रिरी कायायलय ...............
(अपराध अनुसन्धान र्ाखा)
च.नं........

प्रदे र् नं........
मममत:-..............
ववषय:- पक्राउ अनुममत सम्बन्धमा ।

श्री ...........................क्षजलला अदालत,

...................................................... ।
उपरोक्त ववषयमा............................को जािेरी / सूचना/ प्रिरी प्रमतवेदनले ....................... मुद्दाको
अनुसन्धानको मसलमसलामा दे िायको पररचय, वतन खुलेका व्यक्षक्तलाई तत्कालै प्रिरी मनयन्रर्मा मलई
अनुसन्धान गनुप
य नन

र तत्काल मनजलाई पक्राउ नगरे मुद्दा साँग सम्बद्ध प्रमार्िरु लोप, नार् गनय सक्ने र मनज

समेत भागी जाने सम्भावना दे क्षखएकोले दे िाय बमोक्षजमको पररचय खुलेका व्यक्षक्तलाई पक्राउ गनन अनुममत
पाउन अनुरोध गररएको छ ।

दे िाय
नाम थर...................................
वावुको नाम .............................

उमेर:.........
पेर्ा:........

उपनाम..................................
स्थायी वतन..................

अस्थायी वतन.........................

प्रयोग गनन सवारी साधन नं .........

सम्पकय नं...............................

िुमलया.................................

उपलब्ध भए सम्म पररचय खुलने वववरर् (नागररकता प्रमार्पर नं ./ सवारी चालक अनुममत पर

पररचय पर नं./ रािदानी नं) :-

नं./ राविय

.............................
(अनुसन्धान अमधकृत)
नाम थर: .........
दजाय: ............

श्री .. .. .. .. क्षजलला अदालतबाट जारी गररएको पक्राउ अनुममत ।
यसमा तिां कायायलयको च.नं. ......... मममत................... गतेको परमा उक्षललक्षखत व्यक्षक्तलाई पक्राउ गरी
थप अनुसन्धान गनुप
य नन आधार, कारर् मनामसव दे क्षखएकोले सं विताको को दफा ९ को उपदफा (३) बमोक्षजम
मनजलाई पक्राउ गनन अनुममत ददइएको व्यिोरा अनुरोध छ ।
........................
मुद्दा िेनन अमधकारी
पद:नाम थर:मममत:-.........
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अनुसूची… ४
(मनयम १३ साँग सम्बक्षन्धत)
कसूर गनन व्यक्षक्त प्रिरी कायायलयमा दाक्षखला प्रमतवेदनको ढााँचा
श्री ...........................प्रिरी कायायलय ... ... ... मा चढाएको
प्रमतवेदन
ववषय: मामनस दाक्षखला गरे को सम्बन्धमा ।
उपरोक्त ववषयमा मममत .........................गते ................. बजेको समयमा क्षजलला...........मिा/उप/ नगरपामलका/
गााँउपामलका वडा नं .... को ............ स्थान/ घर/ सवारी साधन वा अन्य ठााँउमा िाल पररचय खुलन आएका मनम्न
व्यक्षक्त/व्यक्षक्तिरु ... ... ... ... वारदात/ घटना /दुघट
य नामा सं लग्न रिे, भएको दे क्षख, भेटी सो घटनास्थलमा तत्काल
प्रिरीको उपक्षस्थती नदे क्षखएकोले मनज/ मनजिरुलाई भाग्न उम्कन नददई सं विताको दफा ९ को उपदफा (८) बमोक्षजम
मनयन्रर्मा मलई नक्षजकको यस प्रिरी कायायलयमा दाक्षखला गरे को छु / छौ । मनज उपर कानुन बमोक्षजम गररपााँउ ।
मनयन्रर्मा मलईएका व्यक्षक्तको वववरर्:१. नाम ............................

थर: ..............................................

वतन:.............................

उमेर:.............................................

वपताको नाम .................................................
दसी वरामद भए सो को वववरर् .........................
र्ारीररक अवस्था :–
घाउ...........

चोट..................

मनलडाम........................

२. नाम:.............................

अन्य:................

थर:............................................

वतन:...............................

उमेर:............................................

वपताको नाम:...........................................................
दसी वरामद भए सो को वववरर् ...............................................
र्ारीररक अवस्था:-

घाउ........चोट..................

मनलडाम........................

अन्य:..............................

प्रमतवेदक
नाम थर:-.............................वतन:-................................................
सम्पकय नं:-...................................
नागररकता प्रमार्पर नं ./सवारी चालक अनुममत पर नं./ राविय पररचय पर नं ./ .......
ईमेल :.................................... पेर्ा:-..........................................
कायायलयको नाम ठे गाना..................................
मममत: ...........

समय: .......

लेक्षखए बमोक्षजमको व्यक्षक्तलाई बुझ्ने
प्रिरी कमयचारीको वववरर्:दजाय:-

मौसम:-

नाम थर:मममत:-

समय:-

दस्तखत:-
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अनुसूची… ५
(मनयम १५ साँग सम्बक्षन्धत)
प्रारक्षम्भक अनुसन्धान प्रमतवेदनको ढााँचा
नेपाल सरकार
गृि मन्रालय

श्री .........प्रिरी कायायलय ...............
(अपराध अनुसन्धान र्ाखा)
प्रदे र् नं.......
च.नं........

मममत:-..............
ववषय:- प्रारक्षम्भक अनुसन्धान प्रमतवेदन पठाईएको ।

श्री क्षजलला सरकारी वकील कायायलय,
..................................................... ।
उपरोक्त ववषयमा......................................................................... को जािेरीले बादी नेपाल सरकार
प्रमतवादी .................................. भएको ....................... मुद्दाको जािे री दरखास्त सं विताको अनुसूची-७
बमोक्षजमको दताय वकताबको..... नं मा.............. मुद्दा र्ीषयकमा दताय गरी तत्काल प्रारक्षम्भक अनुसन्धान
अन्तगयत दे िायका काययिरु सम्पन्न भएको िुाँदा दरखास्तको प्रमतमलपी

यसै साथ सं लग्न राखी सं विताको दफा

१० को उपदफा (२) बमोक्षजम प्रारक्षम्भक प्रमतवेदन पठाईएको छ।यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान काययका
लामग सं विताको दफा १० को उपदफा (३) बमोक्षजम आवश्यक मनदन र्न िुन अनुरोध गररएको छ ।
प्रारक्षम्भक चरर्मा सम्पन्न अनुसन्धान काययिरु:१.
२.
३.
...........................
(अनुसन्धान अमधकृत)
नाम थर: ................
दजाय: ..................
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अनुसूची…६
(मनयम १६ को उपमनयम (१) साँग सम्बक्षन्धत)
जािेरी दरखास्त वा सूचना तामेलीमा राख्न पेर् गनन प्रमतवदे नको ढााँचा

श्री क्षजलला सरकारी वकील कायायलय, ॰॰॰॰ ॰॰॰ मा पेर् गरे को सूचना तामेलीमा राख्न पेर् गररएको प्रमतवेदन
मुद्दा नं॰ ॰॰॰ ॰॰॰
१॰ कसूरको सूचना वा उजुरी प्राप्त भएको मममत: .........................
२॰ अनुसन्धान अमधकारीको नाम र दजाय: .........................
३॰ सूचना ददने व्यक्षक्तको नाम र ठे गाना: .........................
४॰ जािे री दरखास्त वा सूचनाको छोटकरी मबवरर्: .........................
५॰ कसूर गरे को भमनएको मममत, समय र स्थान: .........................
६॰ कसूरदार भमनएको व्यक्षक्त पक्राउ परे को भए मममत, समय र स्थान: .........................
७॰ कसूरदार भमनएको व्यक्षक्तको नाम, थर, उमेर, वतन: ..............(धेरैजना भए क्रमर्: उललेख गनन)...........
८॰ कसूरदार भमनएको व्यक्षक्तको बाबु आमाको नाम, थर, र वतन: ..............
९॰ िालसम्म सं कलन भएका प्रमार्को मबवरर्;…
(क) बयान भएको भए छोटकरी मबवरर्:
(ख) अन्य प्रमार्िरु :
(ग) क्रमर्: उललेख गनन :
१०॰ तामेलीका राख्नु पनन राय:

(कुन कुन प्रमार्को आधारमा तामेलीमा राख्न उपयुक्त दे क्षखएको िो भन्ने मबषयमा उलले ख गनन )
अनुसन्धान अमधकृतः .....................
मममतः ....................

समयः ....................
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अनुसूची - ७
(मनयम १७ साँग सम्बक्षन्धत)
घटनास्थल मुच ुलकाको ढााँचा
श्री ........... प्रिरी कायायलय .........................बाट ............. (फलाना ठाउाँ) खडा गरे को घटनास्थल, मूचलका ।
१.

दरखास्त वा सूचनाको छोटकरी वववरर्ः–
......................... ......................... ......................... ......................... ...................
......................... ......................... ......................... ......................... ....................
......................... ......................... ...................... ......................... .........................

२

घटनास्थलको चार वकलला सवितको वववरर्ः–
......................... ......................... ...................... ......................... .........................
......................... ......................... .................. ......................... .........................
......................... ......................... ..................... ......................... .........................

३.

घटना स्थलको रे खा क्षचरर् (गनय सवकन्छ भने)

४. दे खे बमोक्षजम सिी छाप गनन सािीिरूको नाम, थर, उमेर, वतन र सिीः–

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

५.

रोिवरमा बस्नेिरूको नाम, थर, वतन र सिीः–
......................... ......................... ..................... ......................... .........................
......................... ...................... ......................... ......................... .........................
......................... ................. ......................... ......................... .........................
दरखास्त वा सूचना ददने व्यक्षक्तको नाम, थर, उमेर, वतन र सिीः–
अमभयुक्तिरूको नाम, थर, उमेर, वतन र सिीः–
काम तामेल गननः– .......................

अनुसन्धान अमधकृतः– .......................
अन्य प्रिरी कमयचारीः– .......................
........................
मममतः–
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अनुसूची… ८

(मनयम १९ साँग सम्बक्षन्धत)
म्याद थप परको ढााँचा
नेपाल सरकार
गृि मन्रालय
श्री .........प्रिरी कायायलय ...............
(अपराध अनुसन्धान र्ाखा)
प्रदे र् नं.......
च.नं........

मममत:-..............
ववषय:- प्रिरी विरासतमा राख्न .......पटक ददन...... को म्याद थप अनुममत सम्वन्धमा ।

श्री

क्षजलला सरकारी वकीलको कायायलय .................,

............................................. ।
उपरोक्त

ववषयमा.............................को

जािेरीले

बादी

नेपाल

सरकार,

प्रमतवादी

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

भएको..................... मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा मममत .............. गते पक्राउ परे का............ .......को
वयान कागज गनय सम्पन्न भई सकेको/ बााँकी रिे को र अनुसन्धानका अन्य प्रवक्रयािरु सम्पन्न गनय बााँकी रिेको
िुाँदा मनजलाई विरासतमा राखी अनुसन्धान मनरन्तर जारी राखी थप प्रमार् सं कलन गनय मनजलाई विरासतमा
नराखी छाडी दददां सवुत प्रमार्िरु लोप, नार् िुन जाने प्रवल सम्भावना रिे कोले पक्राउमा परे का दे िायका
प्रमतवादीलाई मममत......... गते दे क्षख लागू िुने गरी ........पटक ददन .............. प्रिरी विरासतमा राख्न
सं विताको दफा १४ को उपदफा (३) बमोक्षजम म्याद थपको अनुममतको लामग पक्राउ परी आएका व्यक्षक्त,
दसीका सामान र सक्कल मममसल कागजात यसै साथ सं लग्न राखी पठाईएको व्यिोरा अनुरोध गररएको छ ।
प्रमतवादीको नाम थर :.............................................
बरामद दर्ीको वववरर्:.......................
सं लग्न मममसल कागजातिरु
(१) ...................
(२) ..................

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

(३) ...................

(अनुसन्धान अमधकृत)
दजाय: ...............
नाम थर: ..................

श्री क्षजलला सरकारी वकील कायायलय ... ... ... को राय
यसमा श्री ...........................प्रिरी कायायलयको च.नं. ............. मममत .................. गतेको पर

पेर् िुन

आएका प्रमतवादी, वरामद भई आएका दसीका सामान सक्कल मममसल कागजातिरुको अध्ययन गदाय पक्राउमा
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परे का प्रमतवादीिरुलाई विरासतमा राखी अनुसन्धान गनय मनामसव आधार र कारर् दे क्षखएकोले माग बमोक्षजम
विरासतमा राख्न म्याद थप अनुममतका लामग प्रस्तुत सक्कल मममसल कागजात र पक्राउ परे का व्यक्षक्तिरू समेत
मुद्दा िेनन अमधकारी समि पेर् गररएकोछ ।
पेर् गनन :िस्तािर: ... ... ... ...
नाम थर:- ... ... ...
पद:- ... ... ... ...
मममत:- ... ... ... ...
कायायलयको छाप:
श्री ....................... बाट
प्रस्तुत मुद्दामा क्षजलला सरकारी वकील कायायलय, .............. माफयत...........प्रिरी कायायलय..........को च.नं. .............
मममत .................. गतेको परसाथ म्याद थप अनुममतको लामग सक्कल मममसल साथ उपक्षस्थत गराईएका प्रमतवादीलाई
विरासतमा राखी अनुसन्धान गनुय मनामसव दे क्षखएकोले सं विताको दफा १४ को उपदफा (६) बमोक्षजम मममत...............
दे क्षख लागू िुने गरी .........पटक ददन............... को म्याद थपको अनुममत ददई मममसल मामनस वफताय पठाईएको छ।
मुद्दा िेनन अमधकारी/ श्रे स्तेदार
पद: ...............
नाम थर: ................
मममत: ..............
कायायलयको छाप: ......
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अनुसूची…९
(मनयम २० को उपमनयम (१) संग सम्बक्षन्धत)
नेपाल सरकार
गृि मन्रालय

प्रदे र् नं..........

श्री ................. प्रिरी .................
................................ ।
(अपराध अनुसन्धान र्ाखा)

प.सं ...............

च.नं. .............

मममत:- ................
ववषय:- धरौट वा जमानतमा छाड्न सिममत ददने सम्बन्धमा ।

श्री क्षजलला सरकारी वकीलको कायायलय, ...............
........................................... ।
उपयुक्त
य
सम्बन्धमा सं विताको दफा १५ को उपदफा (१) बमोक्षजम अनुसन्धानको मसलमसलामा

विरासतमा रिेको दे िायको व्यक्षक्तलाई विरासतमा राक्षखरिन आवश्यक र उपयुक्त नदे क्षखएकोले दे िाय
बमोक्षजमको वववरर् तथा राय सवित आवश्यक सिममतको लामग पठाईएको व्यिोरा अनुरोध छ ।
दे िाय :
१. मुद्दाको सं क्षिप्त वववरर्:क. मुद्दा:

ख. अमभयुक्तको नाम, थर र वतन :

ग. जािेरी दरखास्त / सूचनाको सं क्षिप्त व्यिोरा:
२.

सं कमलत वा दाक्षखला िुन आएका दसी, प्रमार्को वववरर् :-

३.

अमभयुक्तको बयान :-

४.

बुक्षझएका सािी वा घटना वववरर् कागज गनन व्यक्षक्तको भनाई :-
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५.

धरौट वा जमानत मलई वा कुनै माथवर व्यक्षक्तको क्षजम्मा िाक्षजर जमानी वा तारे खमा रिन पााँऊ भन्ने

६.

िाक्षजर जमानी वा तारे खमा क्षजम्मामा मलने व्यक्षक्तको वववरर् :

७.

अमभयुक्तको मनवेदन पेर् गरे को भए सो को सं क्षिप्त व्यिोरा :-

विरासतमा रिेका अमभयुक्तलाई धरौट वा जमानीमलई वा कुनै माथवर व्यक्षक्तको क्षजम्मामा िाक्षजर जमानी
वा तारे खमा छाड्न अनुसन्धान अमधकारीको राय / मनर्यय :-

राय पेर् गनन :-

अनुसन्धान अमधकारी:
नाम, थर:
दजाय :

दस्तखत:
मममत:
श्री क्षजलला सरकारी वकील कायायलय ....................................... बाट भएको मनर्यय
श्री ..................... कायायलय, ................................ को च.नं. ............ मममत ................. गतेको
परसाथ सं लग्न राखी पठाईएको राय सवितको मनर्यय पचायमा उललेक्षखत व्यिोरा अध्ययन गरी िाल
अनुसन्धानका क्रममा मनयन्रर्मा रिेका अमभयुक्त क्षजलला ............... म.न.पा. / उ.म.न.पा./ न.पा./
गा. पा. .......................... वडा नं. ............. टोल/एररया ................ स्थायी ठे गाना भएका
..................................................... लाई अनुसन्धानका क्रममा प्रिरीले खोजेका बखत उपक्षस्थत िुने
गरी मनजको माथवर व्यक्षक्तको क्षजम्मामा िाक्षजर जमानीमा छाड्न/छाड्न/ धरौट वा जमानत ताररखमा मलई
छाड्ने गरी प्राप्त िुन आएको अनुसन्धान अमधकारीको राय तथा सं लग्न कागजातको अध्ययन गदाय दे िायको
आधारमा सं विताको दफा १५ को उपदफा (१) बमोक्षजम सिममत प्रदान गनन मनर्यय भएको व्यिोरा जानकारी
गराईन्छ ।
सरकारी वकीलले गरे को मनर्यय:
.........................................

सिममत ददने अमधकारीको,

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

नाम,थर :-

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

दजाय:दस्तखत:मममत:-
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अनुसूची- १०
मनयम २१ को उपमनयम (३) साँग सम्बक्षन्धत
नगद धरौट/ बैंक ग्यारे ण्टी ददने व्यक्षक्तलाई गराइने कागजको ढााँचा
...................... को जािेरीले बादी नेपाल सरकार र अमभयुक्त .................भएको दताय नं: ............
(२०

/

/

) को मुद्दा ................ को अनुसन्धानको क्रममा ............ अनुसन्धान अमधकारी

(दजाय)........(नाम) ......................... को मममत ................... को मनर्यय बमोक्षजम ............. धरौट/
बैंक ग्यारे ण्टी माग भएकोले धरौट/बैंक ग्यारे ण्टी बापत नगद .................. रुपैंया वा दे िाय बमोक्षजमको
बैंक ग्यारे ण्टी राख्ने अनुममतको लामग मनवेदन गरे को छु । अनुसन्धान अमधकारीले तोकेको समय र स्थानमा
सदै व उपक्षस्थत िुनेछु र नभएमा मैले मतनुय व्यिोनुय पनन
मेरो मञ्जुरी छ ।

धरौट ददनेको नाम, थर वतन :
बाबु बाजेको नाम, थर वतन :
बैंक ग्यारे ण्टीको वववरर् :
मममत:
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रकमसम्म सो नगद धरौट/बैंक ग्यारे ण्टी जफत िुन

अनुसूची– ११
(मनयम २४ को उपमनयम (१) को खण्ड (क) साँग सम्बक्षन्धत)

यौनजन्य अपराध सम्बन्धी र्ारीररक परीिर् प्रमतवेदनका ढााँचा (मविलाका िकमा)

REPORT OF MEDICAL EXAMINATION IN SEXUAL OFFENCE
(FEMALE SUBJECT)
1.
2.

Case Registration No.:
Name of the Office referred for examination (with letter reference No. and Date)

3.

Name of the accompanying Police Personnel:

DETAIL ABOUT THE EXAMINEE
1. Name/ Code Name (To maintain confidentiality):
2. Age and Sex:
3. Address:
4. Marital status:
5. Guardian′s Name and relation:
6. Date and time of examination:
7. Attendant's Name and address:
8. Identification marks:
9. Consent for examination: I am fully aware about the process and possible consequences of the
examination; I hereby give my full consent for medical examination without any compulsion.
(Consent should be taken in the form of signature ⁄ thumb print.) For minors Consent should be
taken from guardians.
10. Brief History of the incident, as stated by examinee or guardian (How, When, Where and what
had happened?):
11. Medical history (Emotional, Medical and Psychological history including past medical history):
12. Clothes changed or not after incident:
13. Whether clothes and body parts washed or not after the incident:
14. Description of the examination of clothes (Any tear, scratches, stain and foreign
materials :

EXAMINATION
1. General physique and vitals:Height:
Weight:
Pulse:
B.P:
Temperature:
Respiratory rate:
Degree of consciousness:
Any disability:
2. Injuries on the bodies (Name, Size, Site, Color, Surrounding area, Sign of treatment, Bleeding
Marks, Sign of Healings, any Imprints etc.) Please use the figure provided to depict the

injuries as best as possible:-
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3.

Genital injuries (Name, Size, Site, Color, Surrounding area, Sign of treatment,
Bleeding Marks, Sign of Healings, Imprints, any content, stain and discharge etc.)
Please use the figure provided to depict the injuries as best as possible:(a) Perineum:
(b) Vulva:
(c) Vagina:
(d) Hymen:
(e) Perianal area and anal orifice:
(f) Oral cavity:
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4. Conditions of pubic hair (Matted, stained, any foreign hairs) :
5. Bite marks: (enclose photos if possible)
6. Specimen preserved for further analysis:
(a) Blood (Alcohol, Drug, Grouping, DNA, HIV AIDS, VDRL, HBS- g, TPHA)
(b) Urine (Intoxication/pregnancy)
(c) swab from stains
(d)Vaginal swab
(e) Foreign hairs ⁄ debris
(f) Hair from the examinee
(g) Nail scrapings
(h) Others:
7. Investigation and reports:
8. Treatment (including prevention of pregnancy, vaccination and sexually transmitted
diseases):
9. Referral (Where and Why?):
10. Follow up visits suggested on :
11. Psychiatric evaluation and psychosocial counselling:
12. Condition of teeth (Type of dentition and Number of teeth) :
87654321⁄12345678
……………………………… ═
( Total teeth)
87654321⁄12345678
Opinion of the expert:(while framing opinion the examiner should analyze her mental
status, possible causation of injuries and their time of infliction, age estimation in case of
minors or teenagers and general condition of the examinee. If there are signs of alleged
sexual activities mentioned in history also should be considered while framing opinion. In
case of complete negative findings in examinee, the examiner cannot declare that the alleged
incident did not take place).
(a) Opinion about mental status of the examinee:
25

(b) Opinion about the injuries on body:
(c) Opinion about the condition of genital organs:
(d) Opinion about age of the Examinee:
(e) Other opinion, if any :
Name of the Examiner:
Signature:
NMC ⁄ NHPC Reg. No. :
Date:-

Qualification:
Office/Hospital/Health Centre:
Seal of the Hospital/Health Centre:

द्रष्टव्यः


परीिर् कायय Forensic ववषयको ववर्ेषज्ञले र त्यस्तो ववर्ेषज्ञ नभएमा तामलम प्राप्त क्षचवकत्साकमीले
गनुय पदयछ।




परीिर् गनन ववषेर्ज्ञ वा क्षचवकत्साकमीले नै प्रमतवेदन तयार गनुय पदयछ।

सं भव भएसम्म कम्युटर टाइप गरी प्रमतवेदन तयार गनुय पननछ, सो नभएमा स्पष्ट बुक्षझने गरी व्यिोरा
उललेख गनुय पननछ। साथै, परीिर् प्रमतवेदनको सक्कल प्रमत नै सं लग्न गनुय पननछ।



मनधायररत स्थानमा वववरर् उललेख गनय नपुग भएमा छु ट्टै पानामा समेत वववरर् उललेख गनुय पननछ।
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अनुसूची– १२
(मनयम २४ को उपमनयम (१) को खण्ड (क) साँग सम्बक्षन्धत)

यौनजन्य कसूर सम्बन्धी र्ारीररक परीिर् प्रमतवेदनका ढााँचा (पुरुषका िकमा)
REPORT OF MEDICAL EXAMINATION OF MALE SUBJECT IN SEXUAL
OFFENCES
1. Case Registration No.:
2. Name of the Office referred for examination (with letter reference No. and Date)
3. Name of the Accompanying Police Personnel:
DETAIL ABOUT THE EXAMINEE
1. Name/ Code Name (To maintain confidentiality):
2. Age and Sex:
3. Address:
4. Marital Status:
5. Guardian′s Name and Relation:
6. Date and Time of Examination:
7. Attendant's Name ⁄ Address:
8. Identification Marks :
9. Consent for examination: I am fully aware about the process and possible consequences of the
examination; I hereby give my full consent for medical examination
without any compulsion. (Consent taken in the form of signature ⁄ thumb
print.) For minors Consent taken from guardians .
10. Brief History of the incident (How, When, Where and what had happened?):
11. Medical History (Emotional, Medical and Psychological history including past medical history):
12. Clothes changed or not after incident:
Examiner's initial ……………….
Date……………………………..
13. Whether clothes and body parts washed or not after the incident:
14. Description of the examination of clothes (Any tear, scratches, stain and foreign materials:
EXAMINATION
1. General Physique and vitals:
Height:
Weight:
Respiratory Rate:
Degree of Consciousness:

Pulse:
B.P: Temperature:
Any disability:

2. Injuries on the bodies (Name, Size, Site, color, Surrounding area, Sign of treatment, bleeding Marks,
Sign of Healings, any Imprints etc.) :
3. Genital injuries (Name, Size, Site, color , Surrounding area, Sign of treatment, Bleeding
Marks, Sign of Healings, imprints, any stain and discharge etc.) :
(a) Perineum:
(b) Penis:
(c) Scrotum:
(d) Perianal area and anal orifice:
(e) Oral cavity:
4. Conditions of pubic hair (Matted, Stained, Any foreign hairs) :
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5. Bite Marks:- (Enclose photos if possible)
6. Specimen Preserved for further analysis:
(a) Blood (Alcohol, Drug, Grouping, DNA, HIV, VDRL, HBS-Ag, TPHA)
(b) Urine.
(c) Swab from stains.
(d) Swab from penis
(e) Foreign hairs ⁄ debris
(f) Hair from the Examinee.
(g) Nail scrapings.
(h) Others (including oral sexual activities):
7. Investigation and reports:
8. Treatment (including sexually transmitted diseases):
9. Referral (Where and Why?):
10. Follow up (if necessary):
11. Psychiatric evaluation and psychosocial counselling:
12. Condition of teeth (Type of dentition and Number of teeth to assess age of examinee)
87654321⁄12345678
……………………………… ═
( Total teeth)
87654321⁄12345678
13. Opinion of the expert:
(a) Opinion about injuries on body:
(b) Opinion about condition of genital organs:
(c) Opinion about the age of
the examinee:
(d) Other opinion; if any:
Name of the Examiner:
Signature:
Qualification:
NMC ⁄ NHPC Reg. No.:
Office/Hospital/Health Centre:
Date:
Seal of the Hospital/Health Centre:
द्रष्टव्यः


परीिर् कायय Forensic ववषयको ववर्ेषज्ञले र त्यस्तो ववर्ेषज्ञ नभएमा तामलम प्राप्त क्षचवकत्साकमीले
गनुय पदयछ।



परीिर् गनन ववषेर्ज्ञ वा क्षचवकत्साकमीले नै प्रमतवेदन तयार गनुय पदयछ।



सं भव भएसम्म कम्युटर टाइप गरी प्रमतवेदन तयार गनुय पननछ, सो नभएमा स्पष्ट बुक्षझने गरी व्यिोरा
उललेख गनुय पननछ। साथै, परीिर् प्रमतवेदनको सक्कल प्रमत नै सं लग्न गनुय पननछ।



मनधायररत स्थानमा वववरर् उललेख गनय नपुग भएमा छु ट्टै पानामा समेत वववरर् उललेख गनुय पननछ।
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अनुसूची– १३
(मनयम २४ को उपमनयम (१) को खण्ड (ख) साँग सम्बक्षन्धत)

उमेर जााँच सम्बन्धी र्ारीररक परीिर् प्रमतवेदनका ढााँचा

REPORT OF MEDICAL EXAMINATION
(AGE ESTIMATION)
1. Case Registration No.:
2. Name of the Office referred for examination (with letter reference No. and Date)
3. Name of the accompanying Police Personnel or other:
DETAILS ABOUT THE EXAMINEE
1. Name ⁄ Code Name (For the purpose of maintaining confidentiality):
2. Alleged Age and Sex:
3. Address:
4. Identification marks (Huliya):
5. Brought by and identified by:
6. Date, time and place of examination:
7. Consent: I am fully aware about the procedure and possible consequences of the examination; I
hereby give my full consent for medical examination without any compulsion. (Consent should
be taken in the form of signature ⁄ thumb print. In case of minors consent shall be taken from
guardians.)

From the examinee:

From other guardian:

GENERAL PHYSIQUE AND DEVELOPMENT
1. Height:

2. Weight:

3. Voice (Adult/Child type):
4. Adam’s apple
5. Scalp hair (Colour, length):
6. Moustaches (Present/absent; colour, length, distribution):
7. Beards (Present/Absent; colour, length, distribution) :
8. Auxiliary hairs (Present/absent; colour, length, distribution):
9. Pubic hairs (Present /absent; colour, length, distribution):.
10. Any abnormality and disease (If present to be described):
11. Breast Development (Globular/Pendular; nipple and areola colour):
12. Menstruation; when started:
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13. Mental state (Alert/ not alert):
14. Dental development (Type of dentition; temporary/mixed/permanent and Number
of teeth):
87654321/12345678
………….……………...............
87654321/12345678

=

(Total teeth)

15. X-ray examination:
(a) Right elbow A/P & lateral views:





Lateral epicondyle is (completed/not completed/not started) to fuse.
Medial epicondyle is (completed/ not completed/not started) to fuse
Upper end of radius is(completed/not completed/not started)to fuse.
Olecranon is (completed/ not completed/not started)to fuse

(b) Right wrist with hand A/P view:







Lower end of radius is (completed/not completed/not started) to fuse.
Lower end of ulna is (completed/not completed/not started)to fuse.
Base of first metacarpal is (completed/not completed/not started) to fuse.
Heads of metacarpals are (completed/not completed/not started) to fuse.
Pisi form bone is (ossified/ not ossified.
Phalanges are (completed/not completed/not started)to fuse

(c) Pelvis A/P view:






Heads of femur are (completed/not completed/not started) to fuse
Greater and lesser trochanters are (completed/not completed/not started) to fuse.
Tri radiate cartilages are visible/invisible in acetbular fossa.
Iliac creasts are (completed/not completed/not started) to fuse.
Ischial tuberosities are (completed/not completed/not started) to fuse.

(d) Other parts of the body:
X-ray taken in (Hospital):
Date: X-ray code or Number in plates:
OPINION:
The examinee is in between …. year and ….
Name of the Examiner:
Signature:
Qualification:
NMC Reg. No. :
Office/Hospital/Health Centre: Date:
Seal of the Hospital/Health Centre:
द्रष्टव्यः
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Year.



परीिर् कायय Forensic ववषयको ववर्ेषज्ञले र त्यस्तो ववर्ेषज्ञ नभएमा तामलम प्राप्त क्षचवकत्साकमीले
गनुय पदयछ।



परीिर् गनन ववषेर्ज्ञ वा क्षचवकत्साकमीले नै प्रमतवेदन तयार गनुय पदयछ।



सं भव भएसम्म कम्युटर टाइप गरी प्रमतवेदन तयार गनुय पननछ, सो नभएमा स्पष्ट बुक्षझने गरी व्यिोरा
उललेख गनुय पननछ। साथै, परीिर् प्रमतवेदनको सक्कल प्रमत नै सं लग्न गनुय पननछ।



मनधायररत स्थानमा वववरर् उललेख गनय नपुग भएमा छु ट्टै पानामा समेत वववरर् उललेख गनुय पननछ।
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अनुसूची– १४
(मनयम २४ को उपमनयम (१) को खण्ड (ग) साँग सम्बक्षन्धत)

मादक पदाथय सेवन जााँच सम्बन्धी र्ारीररक परीिर् प्रमतवेदनको ढााँचा

REPORT OF DRUNKENNESS EXAMINATION
(Including cases of drug intoxication)
1. Case Registration No.:
2. Name of the Office referred for examination (with letter reference No. and Date)
3. Name of the accompanying Police Personnel:
DETAIL ABOUT THE EXAMINEE
1. Name of the Examinee :
2. Age and sex ……
3. Address:…
4. Identification marks (Huliya): …
5. Brought by and identified by:
6. Date and time of examination:
7. Examination place:
8. Examinee restrained on arrival: yes / no;
9. Expressed consent for examination:
10. Persons present during examination (Name and position):
11. Brief history of the case (In the language of examinee if possible including
the habit of the examinee; regular drinker/casual drinker/non drinker):
12. Any medicine or recreational drugs taken?:
13. Past medical history:
EXAMINATION AND
FINDINGS General physique and vitals

1. Height:

2. Weight:

3. Blood pressure:

4. Pulse rate:

5. Breathe (any smell):

6. Respiration rate:

7. Gait:

8. Stance:

9. Speech:

10. Consciousness:
11. Orientation to time, place and person:
12. Reflexes:
13. Visual acuity:
14. Muscles coordination tests:
 Finger to finger test: can /cannot perform/performs with difficulty.
 Finger nose test: can/cannot perform/performs with difficulty.
 Buttoning/unbuttoning cloth: can/cannot perform/performs with difficulty.
 Picking small objects from surfaces: can/cannot perform/performs with difficulty.
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Walking on straight line: can/cannot walk.
Writing: normally in straight line/incoherent.

15. Condition of the clothes (Any stains, tears, scratches, buttons off etc):
16. Injuries; if any (Nature, site, size of injuries):
17. Mental state assessment: Mentally alert or not? Whether s/he needs mental state
examination?
18. Blood analysis for alcohol level (5ml from vein in NaF preservative): Yes /no
19. Urine for alcohol: yes/no
(Report of laboratory analysis): To be added after test completed
20. Acute health needs found:
21. Treatment provided:
22. Referral; if necessary (where and why?):
OPINION: (Mark any one of the following)
i. The examinee has not consumed alcohol
ii. The examinee has consumed alcohol but not under influences of it. iii.
The examinee has consumed alcohol and under influences of it.
iv. The examinee needs treatment in hospital for intoxication by alcoholic drink. v.
Any other remarks:
Name of the Examiner:Signature:Qualification:NMC ⁄ NHPC Reg. No.:Office/Hospital/Health Centre:Date:Seal of the Hospital/Health Centre:द्रष्टव्यः


परीिर् कायय Forensic ववषयको ववर्ेषज्ञले र त्यस्तो ववर्ेषज्ञ नभएमा तामलम प्राप्त क्षचवकत्साकमीले
गनुय पदयछ।



परीिर् गनन ववषेर्ज्ञ वा क्षचवकत्साकमीले नै प्रमतवेदन तयार गनुय पदयछ।



सं भव भएसम्म कम्युटर टाइप गरी प्रमतवेदन तयार गनुय पननछ, सो नभएमा स्पष्ट बुक्षझने गरी व्यिोरा
उललेख गनुय पननछ। साथै, परीिर् प्रमतवेदनको सक्कल प्रमत नै सं लग्न गनुय पननछ।



मनधायररत स्थानमा वववरर् उललेख गनय नपुग भएमा छु ट्टै पानामा समेत वववरर् उललेख गनुय पननछ।
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अनुसूची– १५
(मनयम २४ को उपमनयम (३) साँग सम्बक्षन्धत)

डी.एन.ए. नमुनादाताको मन्जुरनामा फारामको ढााँचा
पासपोटय साइजको फोटो
टााँसी फाराम र फोटोमा

१. डी.एन.ए. नमुनादाताको वववरर्ः

पनन गरी दस्तखत वा
औ ंठाछाप लगाउने

(क)

पूरा नाम :

(ख)

जन्म मममतः

(ग)

मलङ्गः

(ङ)

ठे गानाः (क्षजलला, गाउाँपामलका/नगरपामलका, वडा नं., टोल, घर नं. आदी समेत)

(घ) रावियताः

स्थायीः
अस्थायीः
(च)

फोटो सवितको पररचय खुलने कागजः (नम्बर, जारी मममत र कायायलय समेत उललेख गनन)

(छ)

अक्षस्थमज्जा (Bone Marrow) वा ववगत तीन मविनामभर अरुबाट रगत मलए/नमलएकोः

२. डी.एन.ए. परीिर् गनन व्यक्षक्त वा मनजको अमभभावकको (नमुनादाता १६ वषय पूरा नगरे को भए)
मन्जुरीनामाः
श्री

................................को

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

छोरा/छोरी म श्री

.........................................ले यस

प्रयोगर्ालामा डी.एन.ए.परीिर्का लामग मेरो/मेरा नाताका व्यक्षक्तका रगत/रयाल

राजीखुर्ीले दददै आवश्यक डी.एन.ए.त्यांङ्कीय ववश्लेषर् तथा जनसं ख्या डाटाबेस प्रयोजन समेतका लामग
भववष्यमा सो प्रयोग गनय सक्ने गरी मन्जुरी प्रदान गदयछु। रगत/ रयाल नमुना मेरो/मेरो .........

नाताको

व्यक्षक्तको िो र मैले मामथ भरे को सम्पूर्य वववरर् ठीक सााँचो छ।
दस्तखत

औ ंठा छाप

मममतः

दााँया

वााँया

३. नमुनाको वववरर्ः ...............
४. रोिवरः उक्षललक्षखत

व्यक्षक्तका डी.एन.ए. परीिर् नमुना मेरो उपक्षस्थमतमा सं कलन गररएका िो ।

(क) नाम, थर, ठे गाना र उमेरः
दस्तखतः
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(ख) नाम, थर, ठे गाना र उमेरः
दस्तखतः
(ग) नाम, थर, ठे गाना र उमेरः
दस्तखतः
५. नमूना मनकालने कमयचारीको वववरर्
नाम थर र पदः
दस्तखतः
योग्यताः

पररचयपर नम्बरः

प्रयोगर्ाला प्रयोजनका लामग मारः
केर् नम्बरः

केर्को वववरर्ः

केर् पठाउनेको नामः

प्राप्त परको च.नं. र मममतः

प्रामप्त मममतः

नमूना नम्बरः

आमधकाररक व्यक्षक्तः
अन्यः
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अनुसूची– १६
(मनयम २४ को उपमनयम (४) साँग सम्बक्षन्धत)

वैज्ञामनक परीिर् प्रमतवेदनको ढााँचा

FORENSIC EXAMINATION REPORT
Lab Case No :

Date :
Sender (Referred by) :
Designation) : Date :
Ref. No. Received Date :
Sample:
Case No:

Carried by (Name and
Letter No.
Numbers of
Seal:

Description of Exhibit:
Method of Examination:
Result of Examination:
Expert opinion:
Above analysis is done by me/us. To the best of my/our knowledge the report is true and correct.
Examiner:
Signature:
Name:
Qualification:
Position :
Office:
Date:

Signature:
Name:
Qualification:
Position:
Office:

Signature:
Name:
Position:
Qualification:
Office:

Seal of the Office:

द्रष्टव्यः


परीिर् कायय Forensic ववषयको ववर्ेषज्ञले र त्यस्तो ववर्ेषज्ञ नभएमा तामलम प्राप्त क्षचवकत्साकमीले
गनुय पदयछ।




परीिर् गनन ववषेर्ज्ञ वा क्षचवकत्साकमीले नै प्रमतवेदन तयार गनुय पदयछ।

सम्भव भएसम्म कम्युटर टाइप गरी प्रमतवेदन तयार गनुय पननछ, सो नभएमा स्पष्ट बुक्षझने गरी व्यिोरा
उललेख गनुय पननछ। साथै, परीिर् प्रमतवेदनको सक्कल प्रमत नै सं लग्न गनुय पननछ।



मनधायररत स्थानमा वववरर् उललेख गनय नपुग भएमा छु ट्टै पानामा समेत वववरर् उललेख गनुय पननछ।
कृपया यस सम्बन्धमा थप पराचार गदाय र अदालतमभर िुने काम कारवािीमा मामथको मुद्दा नं॰
उललेख गनुय िोला।
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अनुसूची– १७
(मनयम २४ को उपमनयम (४) साँग सम्बक्षन्धत)
मड.एन.ए. परीिर् प्रमतवेदनको ढााँचा
DNA EXAMINATION REPORT

Lab Case No :

Date :

Sender :
Date :
Received Date :
Case No:

Carried by :
Letter No.
Number of Samples:
Seal :

Ref. No.

DNA नमुनादाताको व्यक्षक्त गत वववरर्ः
Description of Exhibit:
Expressed consent for examination:
Method of Examination:
Result of Examination:
Expert opinion:
Above analysis is done by me/us. To the best of my/our knowledge the report is true and
correct.
Examiner:
Signature:
Name:
Qualification:
Position:
Office:

Signature:
Name:
Qualification:
Position.:
Office:

Date:

Signature:
Name:
Qualification:
Position:
Office:
Seal of the Office:

द्रष्टव्यः


परीिर् कायय Forensic ववषयको ववर्ेषज्ञले र त्यस्तो ववर्ेषज्ञ नभएमा तामलम प्राप्त क्षचवकत्साकमीले
गनुय पदयछ।



परीिर् गनन ववषेर्ज्ञ वा क्षचवकत्साकमीले नै प्रमतवेदन तयार गनुय पदयछ।



सम्भव भएसम्म कम्युटर टाइप गरी प्रमतवेदन तयार गनुय पननछ, सो नभएमा स्पष्ट बुक्षझने गरी व्यिोरा
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उललेख गनुय पननछ। साथै, परीिर् प्रमतवेदनको सक्कल प्रमत नै सं लग्न गनुय पननछ।


मनधायररत स्थानमा वववरर् उललेख गनय नपुग भएमा छु ट्टै पानामा समेत वववरर् उललेख गनुय पननछ।
कृपया यस सम्बन्धमा थप पराचार गदाय र अदालतमभर िुने काम कारवािीमा मामथको मुद्दा नं॰
उललेख गनुय िोला।
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अनुसूची– १८
(मनयम २७ साँग सम्बक्षन्धत)
दसी सनाखत गराउने मुच ुलकाको ढााँचा
श्री .................... ...... प्रिरी कायायलय ............... बाट खडा भएको दसी सनाखत मुच ुलका
श्री .....................................

को छोरा/छोरी

गाउाँपामलका/नगरपामलका वडा नं. .......... बस्ने

.................. क्षजलला

वषय .......... को ................................

... ... ... ... ... ... को जािेरीले वादी नेपाल सरकार प्रमतवादी
... ... ... ... मुद्दामा

स्थानमा/............................

घटनास्थल

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

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

मा

आगे

... ... ... ... ... ... भएको ... ... ...
फेला

परे को/

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

ाँ
र्रीर तलासी मलं दा फेला परे को/प्रमतवादीले कसूर गदाय प्रयोग गरे को कसूरसग

सम्बक्षन्धत दे िायका चीज वस्तु वा दसी अनुसन्धान अमधकृतबाट आज मलाइ दे खाउाँदा दे खें, पविचान गरी
सनाखत समेत गरें । उक्त चीज वस्तु वा दसी मैल कसूर गदायका अवस्थामा प्रयोग गरे को/अनुसन्धान
अमधकृतबाट खान तलासी मलं दा फेला परी बरामद भै आएको चीज वस्तु वा ..........................

दसी िो

भनी सनाखत गररददएको छु फरक छै न, फरक ठिेर कानून बमोक्षजम सिुाँला बुझाउाँला भनी यो सनाखत
मुच ुलका गररददएको छु ।

सनाखत गनन व्यक्षक्तको नाम, थर, वतन .......................
सनाखत गरे का चीज वस्तु/स्थान/दसीको वववरर्ः

उमेर ......... दस्तखतः

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

सनाखत गराइएको स्थानः

रोिवरमा बस्नेको दस्तखत
(क) मेरो सामुन्ने ...........................
कायायलय ........................मा
दस्तखत

गनन

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

ले

आज

मममत

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

उपयुक्त
य
चीज वस्तु वा दसी

क्षजलला

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

मा

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

सनाखत गरे को ठीक सााँचो िो भनी

गाउाँपामलका/नगरपामलका

................... स्थान बस्ने वषय............ को जािेरवाला/प्रमतवादी .................................

(ख) ...................................................

(ग) ....................................................
सनाखत गराउने अनुसन्धान अमधकृतको नाम, थर, दजाय र दस्तखतः
सनाखत गरे को मममतः
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वडा

नं.

अनुसूची– १९
(मनयम ३० को उपमनयम (१) साँग सम्बक्षन्धत)
सािी/गवाि फेला नपरे को मुच ुलकाको ढााँचा

............ जािेरीले वादी नेपाल सरकार प्रमतवादी ............... समेत भएको ............ मुद्दामा .......... बस्ने
सरकारी सािी/गवाि .............. लाई अदालतमा उपक्षस्थत गराउन ................ प्रिरी कयायलयका प्रिरी
कमयचारी (प्रिरी कमयचारीको नाम) ................ खटी आउाँदा उक्षललक्षखत सािी/गवाि ..................
कारर्ले घर ठे गाना फेला नपरे को व्यिोरा ठीक सााँचा िो भनी िामी तपमसलका व्यक्षक्तिरूले यो मुचलका
गरी ददएका छौं। झुट्टा व्यिोरा ले क्षखददएको ठिरे कानुन बमोक्षजम सजाय सिुाँला ।
तपमसल
मुच ुलकामा बस्ने व्यक्षक्तिरू (सम्बक्षन्धत नगरपामलका वा गाउाँपामलकाका पदामधकारी वा भद्र भलाद्मीिरू):–
(क)
(ख)

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

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

(ग)

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

(ङ)

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

(घ)

...................
खटी जाने प्रिरी कमयचारीकोः–
सिीः–
नामः–
दजायः–
कायायलयः–
मममतः–

आज्ञाले ,

राजीव गौतम
नेपाल सरकारको सक्षचव
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