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ऩरयच्छेद १ 

प्रायजभबक खण्ड 

१.१ कवषम प्रवेश  ्  

याज्मको प्राथतभक कामा देशभा शाजन्त सयुऺा कामभ गनुा, नागरयकको जीउधनको यऺा गनुा य अभनचमन कामभ गनुा हो 
मसको रातग याज्मरे सभाजभा अऩयाध तनमन्रण गना  पौजदायी काननु भापा त ्तनयोधात्भक य उऩचायात्भक बतूभकाहरु 
खेरेको  हनु्छ । मसको रातग अऩयाध तनमन्रण गना आवश्मक काननु फनाई कामाान्वमन गने य उक्त काननुको कसैरे 
उल्रङ्घन गयेभा उल्रङ्घन कतााराई सजाम गने अथाात दण्ड ददने काभ गदाछ । मसथा पौजदायी न्माम प्रशासनको उद्देश्म 
अऩयाधीराई कानूनी प्रकिमाअनसुाय दण्ड ददन ुय तनदोषको  सॊयऺण गयी सभाजभा शाजन्त सयुऺाको कामभ गनुा हो । 
पौजदायी न्माम प्रशासनरे अऩयाधको अनसुन्धान, अतबमोजन, तनष्ऩऺ सनुवुाई, न्माकमक सनुवुाई तथा दण्ड सजाम 
तनधाायण य पैसराको कामाान्वमनसभेतका ऩऺहरुराई सभेटेको हनु्छ।पौजदायी न्माम प्रशासनको उद्देश्मको 
कामाान्वमनको रातग स्थाकऩत ती तनकामहरुरे आ-आफ्नो जजभभेवायीको कामा प्रबावकायी रुऩभा गनुाऩने हनु्छ । कुनै  

एउटा तनकामरे भार कामाभा प्रबावकारयता ल्माएन बने मसको उद्देश्म ऩूया हनु सकै्तन।तसथा पौजदायी न्माम प्रशासनका 
शरुुवात अथाात भदु्दाको उठान देजख अनसुन्धान अतबमोजन य न्माकमक कायवाही सभेतभा प्रबावकारयता हनुऩुदाछ । 
पौजदायी न्माम प्रशासनका मी कवकवध कामाहरु भध्मे पैसरा कामाान्वमन एउटा ज्मादै भहत्वऩूणा चयण हो । न्माम गयेय 
भार हदैुन न्माम गयेको जस्तो देजखन ुऩछा बन्ने पौजदायी न्मामको सवाभान्म तसद्धान्तको ऩारना कुनै भदु्दाभा बएको 
पैसरा कामाान्वमन ऩतछ भार साथाक हनु्छ । पैसरा कामाान्वमन ऩतछ भार अऩयाध गने व्मजक्तरे सजाम ऩाउने य 
ऩीतडतरे याहत तथा ऺततऩूतता ऩाउॉने हनु्छ, तय मसको अबावभा पौजदायी न्माम प्रशासनको उद्देश्मरे भूता रुऩ तरन 
सकै्तन । तसथा पौजदायी न्माम प्रशासनभा पैसरा कामाान्वमनको ज्मादै ठूरो भहत्व यहेको हनु्छ । 

पौजदायी न्माम प्रणारीराई सभमानकूुर फनाउदै रैजानका रातग सभम-सभमभा मस फायेभा अनसुन्धान य सबेऺणहरु 
बइयहेका हनु्छन ्य मस्ता अनसुन्धान य सबेऺणहरु आवश्मक ऩतन हनु्छन ्। भहान्मामातधवक्ताको कामाारम पौजदायी 
न्माम प्रशासनको एउटा भहत्वऩूणा ऩाटो हो । तसथा मस कामाारमरे सॊकवधान तथा काननुरे तोकेको जजभभेवायीका 
अततरयक्त अन्म अनसुन्धान य अध्ममनका कामाहरु ऩतन गदै आइयहेको छ । मसै सन्दबाभा मस कामाारमको तभतत 
२०७१।०७।२७ गतेको तनणामानसुाय ठगी भदु्दाको पैसरा कामाान्वमनको अवस्थाको अध्ममन गने कामादर गठन बइ 
मस कामादररे आपूराई प्राि कामाादेशको आधायभा आवश्मक अध्ममन, अनसुन्धान य कवश्लषेण गयी सभस्माको ऩकहचान 
य सझुाव सकहतको मो प्रततवेदन तमाय गयी प्रस्ततु गयेको छ ।  

१.२ अध्ममनको सान्दतबाकता ्   

पौजदायी न्माम प्रशासनको एक भार अतबष्ट बनेको सभाजभा अऩयातधक किमाकराऩभा तनमन्रण गयी साभाजजक 
सयुऺाको प्रत्माबतूत ददन ुहो । मसको रातग अऩयाध गने व्मजक्तरे सजाम ऩाउॉछ बन्ने कवश्वसनीम वातावयणको सजृना हनु ु
जरुयी हनु्छ । मस्तो कवश्वसनीम वातावयणको सजृना पौजदायी न्माम प्रशासनको प्रबावकायी कामाान्वमनफाट भार सॊबव 
हनु्छ । पौजदायी न्माम प्रशासनको हयेक चयणको प्रबावकारयताभा मसरे आत्भसात गयेको अतबष्ठ, रक्ष्म एवॊ उद्देश्म 
ऩूया हनु सक्छ, ततनभा ऩतन पैसरा कामाान्वमनको चयण अझै फढी भहत्त्वऩूणा यहेको छ, ककनकी पौजदायी न्माम 



 

4 
 

प्रशासनका भान्म तसद्धान्तहरुराई आत्भसात गना य ऩीतडत न्मामको दृकष्टकोण सभेतराई अवरभफन गना पैसरा कामाान्वन 
अऩरयहामा हनु्छ। देवानी भदु्दाभा होस ्अथवा पौजदायी भदु्दाभा होस,् वास्तकवक रुऩभा न्मामको प्राति उक्त भदु्दाभा बएको 
पैसराको कामाान्वमनफाट भार हनु्छ । भानव अतधकायको सॊयऺण य दण्डहीनताको अन्त्मको रातग पैसरा कामाान्वमन 
एक अतनवामा शता हो ।  

पौजदायी काननुरे कुनै ऩतन सभाजभा दोहोयो बतूभका खेरेको हनु्छ । मसरे एकाततय सावाजतनक कहतको यऺा गछा बने 
अकोततय व्मजक्तगत कहतको यऺा गछा । सावाजतनक कहत अन्तगात शायीरयक वा बौततक हानीफाट यऺा गने जस्ता कामा 
गदाछ बने व्मजक्तगत कहत अन्तगात अनजुचत शायीरयक हस्तऺेऩ योक्ने, व्मजक्तगत फेइज्जती योक्ने तथा व्मजक्तगत सभऩजि 
भातथको हस्तऺेऩराई योकी व्मजक्तको सभऩजि सभफन्धी हकको सॊयऺण गछा । स्वबावैरे भातनसको जीउज्मान ऩतछको 
भहत्वऩूणा प्मायो चीजवस्त ुबनेको उसको सभऩजि नै हो ।मसैकायण सभऩजि सभफन्धी हकराई भौतरक हकको रुऩभा 
सॊकवधानरे य कानूनी हकको रुऩभा अन्म कवतबन्न काननुहरुरे प्रत्माबतू गयेको हनु्छ । ठगी सभफन्धी अऩयाध एक 
सभऩजि कवरुद्धको अऩयाध हो । ठगी सभफन्धी काननुी व्मवस्थारे सभाजका कुनै ऩतन भातनसको सभऩजि धोकाधडीका 
ककतसभरे हडप्ने प्रवजृिभातथ तनमन्रण कामभ गयेको हनु्छ । धोकाधडी गयी अकााको सभऩजि तरने कामाराई हाम्रो 
काननुरे ऩतन अऩयाध घोषणा गयेको छ । उक्त काननुी व्मवस्थाको उद्देश्म तफ भार ऩूया हनु्छ, जफ उक्त काननुी 
व्मवस्थाको प्रबावकायी कामाान्वमन बई अऩयाध गने व्मजक्तरे दण्ड ऩाई उक्त कुया कामाान्वमनभा आउॉछ । ठगी 
सभफन्धी भदु्दाभा अदारतफाट बएका पैसराको कामाान्वमनफाट भार मस्ता अऩयाधफाट ऩीतडत व्मजक्तहरुरे वास्तकवक 
रुऩभा न्माम ऩाउॉने हनु्छ । तसथा, ठगी भदु्दाका अतबमकु्तराई बएको सजाम कामाान्वमन बएको अवस्था तथा ती भदु्दाका 
ऩीतडतरे तफगो बयाई ऩाएको अवस्थाको मथाथा जानकायी ऩाउन ती भदु्दाभा बएका पैसराको कामाान्वमनको 
प्रबावकारयताको अध्ममन गनुा आवश्मक देजखन्छ ।   

१.३ कामादरको गठन: 

ठगी भदु्दाको पैसरा कामाान्वमनको अवस्थाको सभफन्धभा अध्ममन गयी प्रततवेदन प्रस्ततु गनाका रातग 
भहान्मामातधवक्ताको कामाारमको तभतत २०७१|०७।२७ गतेको तनणामानसुाय मस कामाारमका नामफ भहान्मामातधवक्ता 
श्री दगुााफन्ध ुऩोखयेरज्मूको प्रत्मऺ अनगुभनभा सहन्मामातधवक्ता श्री ककय ण ऩौडेरको सॊमोजकत्वभा अध्ममन कामादर 
गठन बएको हो ।उक्त कामादरको सॊयचना तनभनानसुाय यहेको छ्- 

सहन्मामातधवक्ता श्री  ककयण ऩौडेर        सॊमोजक  

उऩन्मामातधवक्ता श्री शॊकय फहादयु याई     सदस्म  

शाखा अतधकृत श्री ईश्वय आचामा (प्रतततनतध: काठभाडौ जजल्रा अदारत)  सदस्म  

शाखा अतधकृत श्री सीता देवी सफेुदी*     सदस्म  

शाखा अतधकृत श्री जमन्ती अवस्थी      सदस्म  

शाखा अतधकृत श्री प्रभेभामा याना      सदस्म-सजचव  
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 (*द्रष्टव्म:- शाखा अतधकृत सीता देवी सफेुदी अध्ममन कवदाभा फस्न ुबएकोरे तनजको सट्टाभा शाखा अतधकृत 
 जमन्ती अवस्थीराई सदस्मको रुऩभा तोककएको ।) 

मस कामादरको काभभा सघाउनका रातग कवशेष काभका रातग अततरयक्त सभम काभ गने सहमोगी कभाचायीका रूऩभा 
तनभन कभाचायीराई तोककएको तथमो: 

  १. ना. स.ु श्री कौसर ढुॊगाना य  २. ह. स. चा. श्री सदुशान शे्रष्ठ  

१.४ कामादरराई तोककएको जजभभेवायी:  

प्रस्ततु प्रततवेदनभा भूरत: तनभनतरजखत कामाहरू  सभावेश हनुऩुने बनी कामादरराई जजभभेवायी तोककएको तथमो् 

!= sfo{bnnfO{ lbOPsf] d'2fsf] km/s km/s ef}uf]lns If]qsf] k|ltlglwTj x'g] u/L % lhNnfsf s;"/ 7x/ eO{ 

clGtd ePsf @% j6f d'2fsf km};nf cWoog ug'{kg{]  

@ = tL km};nfdf 7x/ eP cg';f/ ePsf] ;hfosf ;DaGwdf lgDg s'/fx¿sf] ;d]t tYof+s ;+sng tyf 

ljZn]if0f ug]{M 

s_ km};nf sfof{Gjogsf] cj:yf, k|s[of, kxn, sld sdhf]/L, 

ख) भदु्दा ऩऩुाऺ  गदाा प्रततवादीराई थनुा, धयौट वा साधायण तायेख कसयी याजखएको छ ? 

ग_ cbfntsf laleGg txdf km};nfdf एs?ktf ePsf] 5 5}g < 

घ_ k'g/fj]bg txdf k|ltjfbLsf] cj:yf s] lyof] < -y'gf, w/f}6, km/f/ cflb _ 

ङ _ c;"n txl;nsf] ;dofjwL  

च) km};nf cg';f/sf] kLl8tnfO{ lauf] e/fpg] tyf Ifltk"lt{ lbnfpg] sfd ePsf] 5 5}g <  

छ) km};nf sfof{Gjog gePsf] cj:yf eP s] sf/0fn] x'g g;s]sf] /x]5 < 

१.५ कामादररे तरएको अध्ममनको उद्देश्म ्

भातथ उल्रेख बए फभोजजभ प्रततवेदन तमाय गयी ऩेश गने प्रमोजनका रातग अध्ममन गने सन्दबाभा कामादररे भूरत् 
तनभनानसुायको उद्देश्महरू तनधाायण गयी अध्ममन अनसुन्धान गरयएको छ । 

क) ठगी भदु्दासॊग सभफजन्धत काननुी व्मवस्थाको य पैसरा कामाान्वमन सभफन्धी काननुी व्मवस्थाको अध्ममन गनुा, 
ख) ठगी भदु्दासॊग सभफजन्धत पैसराको कामाान्वमनको अवस्था फाये अध्ममन एवॊ कववेचना गनुा, 
ग) ऩीतडतका अतधकायको सॊयऺण बए नबएको अवस्था फाये अध्ममन य कववेचना गनुा,  

घ) ठगी भदु्दासॊग सभफजन्धत पैसराको कामाान्वमनभा यहेका सभस्माहरूको ऩकहचान गने, 
ङ) सभस्मा सभाधानका रातग आवश्मक सझुावहरू प्रस्ततु गने, 
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१.६ कामादररे अवरभफन गयेको अध्ममनको कवतध एवॊ प्रकिमा् 

प्रस्ततु प्रततवेदन तमाय गने िभभा कामादररे भूरत् तनभनतरजखत कवतध एवॊ प्रकिमा अवरभफन गयेको तथमो्- 

क) तनधाारयत तफषमभा केही तोककएका जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम भापा त पैसरा भाग गयी नभूना 
अध्ममन, 
ख) सभफजन्धत ऺेरभा कवऻता हातसर गयेका कवऻ व्मजक्तहरुराई कामादरको फैठकभा आभन्रण गयी याम सझुाव 
सॊकरन एवॊ साभकुहक छरपर, 
ग) कामादरको जजभभेवायी वहन गने अतधकृतहरूद्वाया साभकुहक छरपर य व्मजक्तगत तवयभा गरयएको खोजतफन 
य अध्ममन, 
घ) मस कवषमभा सवोच्च अदारतफाट बएका केही पैसराको अध्ममन, 
 

१.७ मस कवषमभा बएका ऩूवा अध्ममनको सतभऺा तथा प्रततवेदन तमायीको िभभा प्रमोग गरयएका सन्दबा साभग्ी् 

क) ऩूवा अध्ममनको सभीऺा: 
k}m;nf sfof{Gjogsf ;DaGwdf /fli6«o Goflos k|lti7fgaf6 cg';Gwfg e} @)^% ;fndf km};nf sfof{Gjog 

;DaGwL ;d:of / ;dfwfgsf pkfox¿ gfds cg';Gwfgd"ns cWoog k|sflzt ePsf] 5 . pQm cWoog 

k}m;nf sfof{Gjogsf] ;Dk"0f{ ljifoa:t'df s]lGb|t 5 . o; cWoogn] k}m;nf sfof{Gjogsf ;DaGwdf /x]sf ;femf 

;d:ofnfO{ klxNofO ltgsf] ;dfwfgsf pkfo ;'emfPsf] 5 . t/ of] cg';Gwfg s'g} vf; d'2f ljz]ifsf k}m;nf 

sfof{Gjogsf] cj:yfdf s]lGb|t /x]sf] 5}g . 

ख) प्रततवेदन तमायीको िभभा प्रमोग गरयएका सन्दबा साभग्ी् 

१) तनभनतरजखत जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम भापा त प्राि ठगी भदु्दाभा बएका पैसरा सभेतका तभतसरहरू: 

 जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम भोयङ, 
 जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम सियी,* 
 जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम काठभाण्डौ, 
 जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम कास्की,  
 जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम फाॉके 

(*मस प्रकृततका भदु्दा नयहेको बनी जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम सियीफाट अजन्तभ अवस्थाभा 
जानकायी प्राि हनु आएकोरे मस जजल्राराई अध्ममनभा सभावेश गना सककएको छैन ।)  

२) भरुकुी ऐन 

३) न्माम प्रशासन ऐन, २०४८ 

३) जजल्रा अदारत तनमभावरी, २०५२ 

४) सयकायी भदु्दा सभफजन्ध तनमभावरी, २०४९ 
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५) सयकायी वकीर सभफजन्ध ददग्दशान, २०६३ (ऩरयभाजजात सॊस्कयण २०७०) 

६) फाकषाक प्रततवेदनहरू, भहान्मामातधवक्ताको कामाारम 

७) नेऩार काननु ऩतरका तथा सवोच्च अदारत फरेुकटनहरू 

१.८ सीभा  ्

सभम, स्रोत य साधनको सीतभतताका कायणरे मो अध्ममनभा ठगी भदु्दाका पैसरा कामाान्वमनका सभफन्धभा केही सीतभत 
ठगी भदु्दाहरूको भार नभूना अध्ममन गरयएको छ । अध्ममन कामादरराई ददइएको कामाादेशको सीभातबर यही 
नेऩारका फढी भदु्दा यहेको देजखएका तफतबन्न बौ गोतरक ऺेर का ऩाॉचवटा सयकायी वकीर कामाारम - जजल्रा सयकायी 
वकीर कामाारम भोयङ, जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम सियी, जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम काठभाण्डौ, जजल्रा 
सयकायी वकीर कामाारम कास्की, जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम फाॉ केराई चमन गरयएको तथमो । उक्त सयकायी 
वकीर कामाारमसॊग सभफजन्धत जजल्रा अदारतभा सभऩका  गदाा सियी जजल्रा अदारतभा मस प्रकृततका भदु्दा पैसरा 
कामाान्वमनका रातग नयहेको बनी जजल्रा सयकायी वकीर कामाारमफाट जानकायी गयाइएकोरे फाॉकी अन्म  जजल्रा 
सयकायी वकीर कामाारमफाट ठगी भदु्दाका अजन्तभ तनणाम बै सकेका पाइरहरू प्राि गयी अध्ममन गरयएको छ । उक्त 
अध्ममनभा आधारयत यही भूरत् पैसरा कामाान्वमनको अवस्थाको कवश्लषेण गदै त्मसराई प्रबावकायी फनाउन अऩनाउन ु
ऩने उऩाम सझुाउने तपा  कामादररे आफ्नो काभ केजन्द्रत गयेको छ । 

१.९ फजेट  ्

प्रस्ततु प्रततवेदन तमाय गदाा नेऩार सयकायफाट स्वीकृत कामा सॊचारन तनदेजशका २०७० द्वाया तनधाारयत भाऩदण्डको 
अतधनभा यही कामादर तथा ऩयाभशाका रातग आभन्रण गरयएका भहानबुावराई फैठक बिा उऩरब्ध गयाइएको य खाजा 
खचा व्महोरयएको छ । अध्ममनकारातग तनधाारयत जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम भापा त तभतसर भाग गदाा राग्ने 
न्मनुतभ खचा बकु्तानी ददइएको तथा प्रततवेदन तमायीभा राग्ने आवश्मक भशरन्दभा न्मूनतभ खचा गरयएको छ।  

१.१० प्रततवेदनको स्वरूऩ ्

प्रस्ततु प्रततवेदन ५ ऩरयच्छेदभा कवबाजजत छ । ऩकहरो ऩरयच्छेदभा प्रायजभबक कवषम उल्रेख गरयएको छ । मस 
अन्तयगत कवषम प्रवेश, अध्ममनको सान्दतबाकता, अध्ममनको उद्देश्म, अध्ममनको कवतध य प्रकिमा तथा अध्ममनको सीभा 
जस्ता कवषम सभेकटएका छन ्। दोश्रो ऩरयच्छेदभा भरुकुी ऐनभा यहेको ठगी सभफन्धी काननुी व्मवस्था य पैसरा 
कामाान्वमन सभफन्धी काननुी व्मवस्था तथा ठगीको वायदातका सभफन्धभा सवोच्च अदारतफाट गरयएका व्माख्माको 
उल्रेख गरयएको छ । तेस्रो ऩरयच्छेदभा अध्ममनका रातग प्राि पाइरहरूफाट देजखएका तफफयणहरू उल्रेख गरयएको  

छ । मस अन्तयगत अतबमोग ऩरसभभको कायफाही , पैसरासभभको अदारती कायफाही  तथा पैसरा कामाान्वमनको 
कायफाहीराई पयक पयक तातरकाभा देखाइएको छ । चौथो ऩरयच्छेदभा प्राि पाइरफाट देजखएका प्रस्ततु अध्ममनसॊग 
सभफजन्धत तफफयणहरूको कवश्लषेण गरयएको छ । ऩाॉचौ ऩरयच्छेदभा अध्ममन गरयएका भदु्दाभा देजखएको पैसरा 
कामाान्वमनको अवस्था, त्मसभा देजखएका सभस्मा तथा ततनको सभाधानको उऩामका फायेभा उल्रेख गरयएको छ ।  
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  ऩरयच्छेद २ 
ऐन, काननु य सवोच्च अदारतका पैसरा 

ठगी ऩयभऩयागत आतथाक कसूय अन्तयगत ऩने कसूय हो । प्रचतरत नेऩार काननु अनसुाय मस कसूय सभफन्धी भदु्दा 
नेऩार सयकाय वादी बै चल्छन ्। सयकायी भदु्दा सभफन्धी ऐन, २०४९ रे गयेको व्मवस्था अनसुाय मस कसूयका भदु्दा 
मस ऐनको अनसूुची १ भा उल्रेख गरयएका छन ्। ठगीको कसूयको अनसुन्धान प्रहयी कभाचायीफाट हनु्छ य अतबमोग 
ऩर सयकायी वकीरफाट दामय गरयन्छ । आ. व. ०७०-७१ को भहान्मामातधवक्ताको वाकषाक प्रततवेदन अनसुाय उक्त 
आतथाक वषाभा ठगी भदु्दाको रगत कवतबन्न तहका सयकायी वकीर कामाारमभा तनभन अनसुाय यहेको छ: 
ि. सॊ.  सयकायी वकीर कामाारम भदु्दाको रगत कैकपमत 

१. भहान्मामातधवक्ताको कामाारम ६६  
२. ऩनुयावेदन सयकायी वकीर कामाारमहरू ४२४  
३. जजल्रा सयकायी वकीर कामाारमहरू ७८८  
 

मस अवतधभा नेऩारबय दामय बएका ठगी भदु्दाको सॊख्मा ३९२ यहेको छ बने दताा बएका ठगीको अऩयाधको सॊख्मा 
४११ यहेको छ । 

मस ऩरयच्छेदभा ठगी सभफन्धी नेऩार काननुको व्मवस्था, मस कसूयका सभफन्धभा सवोच्च अदारतफाट बएका व्माख्मा य 
पैसरा कामाान्वमनसॊग सभफजन्धत काननुको उल्रेख गरयएको छ । 

१- नेऩारभा पौजदायी न्माम प्रणारीभा ठगी सभफन्धी अऩयाधको सभफन्धभा भरुकुी ऐनको ठगीको भहरभा यहेको 

काननुी तनभनानसुायको छ: 

! g+= s;}n] cfkmgf] xs gk'Ug] csf{sf] xssf] rn–crn wgdfn xs k'Ug]nfO{ jf h;sf lhDdfdf 

/x]sf]5 p;nfO{ nnfO{–kmsfO{ jf hfn kl/kGr u/L jf cfkmgf] xs gePsf] ;DklQdf cfkmgf] xs k'Ug] 

sLt]{ sfuh agfO{, lbO{ jf k]z u/L jf cfkm";+u gePsf] s'/f cfkm";+u 5 egL '́SofO{ jf e'm7f] 

s'/fnfO{ ;2] xf] egL '́SofO{ jf c¿ h'g;'s} Joxf]/f;+u wf]sf lbO{ ukmntdf kf/L cfkmgf] xs gk'Ug] 

csf{sf] xssf] rn–crn wgdfn lnP lbP lbnfPdf jf csf{sf] dfn d]/f] xf] egL jf d]/f] ePsf]5 

egL lnvt u/L jf gu/L ;f]xL dfn lnP lbP laqmL Jojxf/ u/]df jf ;§fk§f u/L lnPdf 7uL u/]sf] 

7x5{ . 

@ g+= s;}n] cfkmgf] gfpF 9fF6L ;f] gfpF d]/f] xf]Og, cs}{sf] xf] egL jf ;f] dflg; d xf]Og cs}{ xf] egL 

/ csf]{ dflg;sf] gfpFnfO{ d]/f] xf] ;f] dflg; d} x'F egL eGg' jf To:tf] s'/f csf{af6 hfgL a'´L 

egfpg' egL lbg' OToflb h'g;'s} s'/f] u/L xf];\ s;"/ ;hfoaf6 aRgfsf nflu jf a]OdfgLsf lgot;+u 

c¿ s;}nfO{ wf]sf, ukmnt jf '́Sofgdf kf/L csf{sf] gf]S;fg jf cfkmgf] kmfObf x'g] sfd u/]df 7uL 

u/]sf] 7x5{ . 

# g+= 7lug]n] 7uL ug]{nfO{ kqmL efvf td;'s u/fO{ /fv]sf] /x]5 eg] ;fx" c;fdL ;/x x'G5 . 

$ g+= 7uL ug]{nfO{ 7uL lnPsf] lauf] sfod ePdf xs k'Ug]nfO{ lauf] e/fO{ lauf] afdf]lhd / lauf] 

sfod gePdf kfFrxhf/ ?k}ofF;Dd hl/afgf / kfFrjif{ ;Dd s}b x'g]5 . 
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% g+= 7uL ug]{;+u ldln 7uL u/]sf] wgdfn afF8L lng] jf 7uL ug{nfO{ d2t lbg] jf 7uL ug{sf] lgldQ 

u/]sf] s'g} lnvtdf hfgL hfgL ;fIfL x'g] JolQm dltof/ 7x5{ To:tfnfO{ 7uL ug]{ ;/x ;hfo x'G5 . 

^ g+= 7uL NofPsf] xf] egL hfgL hfgL 7uL NofPsf] wgdfn lng] jf lsGg]af6 ;f] lnP lsg]sf] 

wgdfnsf] lauf] xs k'Ug]nfO{ e/fO{ To:tf] lng] lsGg]nfO{ b'O{ ;o krf; ?k}ofF;Dd hl/jfgf jf tLg 

dlxgf;Dd s}b jf b'a} ;hfo x'g]5 .  

& g+= 7uL u/]sf] wgdfn lbP lnPsf]df kfpg] jf lng]sf] ;b/ x'Fb}g . hf]l;t 5 p;}af6 dfn eP dfn, 

geP lauf] ;f] wgdfndf xs k'Ug]nfO{ e/fO{ lbg' k5{ . 7uL u/L NofPsf] xf] egL hfgL hfgL lng]sf] 

y}nL e/fO{ lbg' kb}{g . ghfgL lnPsf] eP y}nL skfnL ;/x x'G5 . 

* g+= o; dxndf n]lvPsf] s'/fdf g]kfn ;/sf/ jfbL x'g]df g]kfn ;/sf/ nfO{ ;f] s'/f yfxf ePsf] 

ldltn] Ps jif{leq / c¿ cj:yfdf ;f] s'/f u/] ePsf] ldltn] b'O{ jif{leq gfln; glbP nfUg ;Sb}g . 

 

२- सवोच्च अदारतफाट के कस्तो प्रकृततको काभ ठगीको अऩयाध अन्तगात ऩरयबाकषत गने बन्ने सभफन्धभा कवतबन्न 

सभमभा कवतबन्न व्माख्मा गयी पैसरा बएको ऩाईन्छ । जसभध्मे केही पैसरा तनभनतरजखत यहेका छन-् 

s_ g] sf k @)&), c+s $, k[i7 %&), clht /fh 9'+u]n lj= g]kfn ;/sf/   

;xsf/Lsf] /sd cfkm"v'zL lgod ljlgod tyf ;+:yfut k|lqmof afx]s vr{ ul/g ;Sb}g . o:tf sfo{df 

cfk/flws dg;fo lyPg eGg ;lsFb}g . d'2f cf/De eO;s] kl5sf s'g} egfO{ jf kqfrf/ ljjflbt sfo{ x'Fbfsf 

s'g} clen]vaf6 k'li6 gePdf ;f]nfO{ k|df0fsf ¿kdf u|x0f u/L s'g} Goflos cjwf/0ff agfpg gldNg] .  

P]g ljlgodn] Joj:yf g} gu/]sf] k|lqmof ckgfO{ ;+:yfsf] s'g} sf/f]jf/ ul/G5 eg] ;f] sfo{df ;+nUg JolQm 

JolQmut ¿kdf lhDd]jf/ x'g'kg]{ .  

7uLsf] s;"/ eof] ls ePg eGgsf] nflu tTsfn 3l6t sfo{nfO{ g} x]l/g] xf] . k'g/fj]bs k|ltjfbLn] csf]{ 

;+:yfsf] gfpFdf shf{ :j¿k /sd lbO{ cfkmgf] kbLo bfloTj lgjf{x u/]sf] egL lhsL/ lnP klg pQm /sd 

cfkm\g} ;+:yfsf] pkfWoIfsf] gfpFdf r]s sf6L ;f] /sd ;DalGwt ;+:yfnfO{ wf]sf lbO{ ukmntdf kf/L b'¿kof]u 

u/L ;+:yfnfO{ xflg gf]S;fgL / ;DalGwt JolQmnfO{ nfe k'¥ofpg] p2]Zon] lbOPsf] sfo{af6 7uL ug]{ dg;fo 

:ki6 x'g] .  

v_ g] sf k @)&), c+s !, k[i7 !!(, g]kfn ;/sf/ lj= dw';"bg k'/L ;d]t 

ck/fw 36fpgsf] nflu k"j{tof/L :j¿k vftfjfnfsf] x:tfIf/ ldnfpgsf] nflu x:tfIf/ ePsf] r]ssf] 

kmf]6f]skL u/L lng], gofF r]sa's lngsf] nflu x:tfIf/ ldnfO{ lgj]bg lbP/ gofF r]sa's lng], vftf vf]Ngsf] 

nflu gSsnL gful/stf agfpg], gSsnL n]6/Kof8 tof/ ug]{nufotsf oL k|ltjfbLx¿åf/f ul/Psf sfo{x¿ 

a}Fs 7uL ug]{ dg;fo / p2]Zo lnP/ ul/Psf] / o;af6 lgif]lwt kl/0ffd lg:sG5 eGg] s'/f hfgL–hfgL u/]sf] 

/ ;f] dg;fo (Mens rea) cg'¿ksf] sfo{ (Actus reus) ;d]t ;DkGg ePsf] b]lvG5 .  

o;/L x]bf{ 7uL h:tf] kmf}hbf/L s;"/df oL k|ltjfbLx¿n] hfgL–hfgL ;f] sfo{ cfk/flws sfo{ xf] / ;f]af6 

lgif]lwt kl/0ffd lg:sG5 eGg] yfxf hfgsf/L x'Fbfx'Fb} 7uL ug]{ ;f]rlarf/ u/L dg;fosf ;fy} s'g}n] r]ssf] 

kmf]6f]skL ug]{, s'g}n] x:tfIf/ ldnfpg], s'g}n] gSsnL gful/stf agfpg], s'g}n] n]6/Kof8 agfpg], s'g}n] /sd 

6«fG;km/ ug]{nufotsf s'g} g s'g}n] Pp6f ;+ul7t ck/fwnfO{ k"0f{tf lbg ;+hfno'Qm sfo{ (Networking) df 
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;xeflutf hgfO{ a}+s 7uLsf] ck/fwdf s'g} g s'g} e"ldsf lgjf{x u/]/ a}Fs 7uL ug]{ sfo{ ;DkGg ePsf] :ki6 

¿kdf b]lvg cfof] .  

u_ g] sf k @)^&, c+s &, k[i7 !!!^, g]kfn ;/sf/ lj= 1fg]Gb| lai6 

7uL ug]{ p2]Zon] sLt]{ u/L tof/ kfl/Psf] gS;f cg';f/sf] hUuf lwtf] /fvL shf{ lnOPsf] / shf{ k|of]hgsf 

nflu tof/ kfl/Psf lwtf] aGws sfuh / zt{aGb]h sfuhdf k|ltjfbL ;fIfL ;d]t a;]sf] b]lvFbf lghnfO{ 

7uLsf] % g+= adf]lhdsf] s;"/af6 pGd'lQm k|bfg ug{ gldNg] .  

3_ g] sf k @)^^, c+s $, k[i7 %*#, gf/fo0f yfkf lj= g]kfn ;/sf/ 

lglZrt ;dokZrft\ /sd lkmtf{ ug'{kg]{ bfloTj ePsf] ;~rfns ;ldltn] cfˆgf] bfloTj k"/f gu/]sf] / lgh 

k|ltjfbLn] cbfnt Pj+ clwsf/k|fKt clwsf/L;dIf jofg ubf{ hfx]/Ljfnx¿sf] jrt /sd lkmtf{ ul/;lsPsf] 

5 egL eGg g;s]sf] cj:yfdf hfx]/L syg / cleof]u bfjL ;To ;fFrf] g} b]lvg] .  

cfkm\gf] ;xsf/L ;+:Yffdf /fd|f] Jofh lbg] egL cfsif{0f b]vfO{ /sd hDdf ug{ nufO{ lghx¿n] dfu]sf jvt 

/sd lkmtf{ glbO{ ;+:Yff g} aGb u/L lxF8]sf] sfo{nfO{ jrtstf{x¿nfO{ unkmtdf kf/L wf]sf lbPsf] xf]Og eGg 

sfg'gtM gldNg] .  

ङ) स अ फरेुकटन, फषा १७, अॊक १२, ऩूणााङक ३९०, ऩषृ्ठ १, नेऩार सयकाय कव. भोहन फहादयु भैनारी  

आफ्नो हक नऩगु्ने चर वा अचर सभऩजि सभऩजि भातरकराई रराई पकाई वा जार प्रऩन्च गयी आफ्नो फनाउने तथा 

धोखा ददई जनुसकैु व्महोयारे गपरतभा ऩायी अकााको सॊऩजि तरए ददए वा ददराउने सभेत गयेभा ठगीजन्म किमा 

घकटतहनु जान,े 

जाहेयवारीको रगानीफाट रयसोट सन्चारन गना बौततक ऩूवााधाय सकहत तमाय बई सन्चारनभा आउने अवस्थाभा यहेको 

कववाददत घय ,जग्गा सो केही नजनाई तनतभात बौततक सॊयचनाको अजस्तत्व रोऩ गयी खेतीको जग्गा बनी जाहेयवाराराई 

थाहा नददई अको प्रततवादीराई याजीनाभा गरयददएको कामा भरुकुी ऐन ठगीको १ नॊ. को ऩरयबाषा तबर ऩने नै देजखने । 

च) स अ फरेुकटन, फषा १८, अॊक २१, ऩूणााङक ४२३, ऩषृ्ठ २२, नेऩार सयकाय कव. अजीज कवायी 

प्रततवादीरे जाहेयवारा सॊग सतभद कवायीराई कवदेशभा वैदेजशक योजगायको काभभा ऩठाई ददने बनी धोखाको तनमतरे 

रु.३५,०००।– तरएको ऩकुष्ट हनु गएको य तनज प्रततवादी सॊग वैदेजशक योजगायको कायोफाय सॊचातरत गने आतधकारयक 

इजाजत अनभुततऩरसभेत नबएको अवस्थाभा जाहेयवाराको ज्वाई ऩीतडत सतभद कवायीराई नक्करी तबसा फनाई गरत 

तरयकारे कवदेश कताय ऩठाउने सभभको ऩरयऩन्च यची दूकषत भनसामरे गयेको कामा ठगीको ऩरयबाषातबर ऩने । 

३- हाम्रो काननुी व्मवस्थाराई तनमाल्दा भदु्दाभा पैसरा कामाान्वमनको सन्दबाभा कैद असूर सभफन्धी, जरयवाना असूर 
सभफन्धी तथा तफगो बयाउन रातग भरुकुी ऐन, दण्ड सजामको भहरभा तनभनानसुायको व्मवस्था कवद्यभान यहेको ऩाईन्छ: 

s_ km};nf sfof{Gjogsf s|ddf s}b ;hfo c;"n ug]{ ;DaGwdf d'n'sL P]g b08 ;hfosf] dxnsf] @# 

g+=df /x]sf] Joj:yf lgDg cg';f/ 5M  

;hfo tf]sL km};nf ubf{ ;hfo kfpg] s;"/bf/ xflh/ /x]sf] eP ;f] km};nf ug]{ c8\8fn] g} p;} avt 

kqmL km};nfn] nfu]sf] ;hfo c;"n ug'{ k5{ . ;f] ubf{ hl/jfgf nfu]sf]df a'´fP a'´L jf ;f] afkt 
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h]yf hdfgL lnO{ 5f8L lbg'k5{ . s}b nfu]sf]df k'g/fj]bg ug{ cbfntL aGbf]a:tsf] dxnsf] !($ 

gDa/ adf]lhd w/f}6 jf hdfgt lbPdf ;f] lnO{ 5f8\g' k5{ . ga'´fP jf glbP hl/jfgf afkt nfUg] 

s}b / km};nfn] ePsf] s}b ;d]t c;"n ug{ sf/fuf/df k7fO{ lbg' k5{ . ;hfo kfpg] s;"/bf/ xflh/ 

g/x]sf] eP lu/kmtf/ ug{ c8\8faf6} ;DalGwt k|x/L sfof{nonfO{ cfb]z u/L o;} dxnsf] @% / @^ 

gDa/x¿df n]lvP adf]lhdsf] sf/jfO{ ;d]t rnfpg' k5{ . ;f] adf]lhd n]lv cfPdf ;DalGwt k|x/L 

sfof{non] ;hfo kfpg] s;"/bf/nfO{ vf]h tnf; u/L kqmL c8\8fdf bflvn ug'{ k5{ . km};nf adf]lhd 

nfu]sf] ;hfosf] nut km};nf ug]{ c8\8fn] cfkm}n] s:g' kg]{df cfkm} s:g' / cGo Onfsfsf] z'? 

c8\8fdf s:g k7fpg' kg]{df ;f] c8\8fdf km};nf ePsf] ;ftlbg leq k7fpg' k5{ . nut s:bf s:g 

k7fpFbf ;hfo kfpg] s;"/bf/nfO{ km};nf adf]lhd nfu]sf] ;hfo / ;f] c;"n ug{ u/]sf] sf/jfxL 

;d]t v'nfpg' k5{ . ;fws hfx]/ u/]sf]df ;fws lgsf;f eO{ cfPkl5 ;f] adf]lhd nut s:g' 

s;fpg' k5{ .  

v_ km};nf sfof{Gjogsf s|ddf hl/jfgfsf] ;hfo c;"n ug]{ ;DaGwdf d'n'sL P]g b08 ;hfosf] 

dxnsf] @% g+=df /x]sf] Joj:yf lgDg cg';f/ 5M  

hl/jfgf jf ;/sf/L lauf] c;"n ug{nfO{ b'lgoFfsf] lauf] pk/ gx'GHofn kvL{ /xg' kb}{g . ;/sf/L lauf] 

nfu]sf] dflg;n] ;f] lt/] lnO{ / glt/] P]g adf]lhd hfohft u/L c;"n ug'{ k5{ . ;f] adf]lhd 

hfohft u/L ln+bf gk'u]sf] afFsLdf xflh/ /x]sf] eP t'?Gt / xflh/ g/x]sf] eP o;} dxnsf] @#s= 

gDa/ adf]lhd ug'{ k5{ . ;/sf/L lauf] afx]s s}b hl/jfgf nfu]sfsf] xsdf ;f] hl/jfgf lt/] lnO{ 

glt/] ;f] hl/jfgf afkt ;d]t s}b ug'{ k5{ . s}b ePkl5 hfohft ug'{ x'Fb}g . s}b hl/jfgf nfu]sf] 

dflg; efuL uof] eg] o;} dxnsf] @# gDa/ adf]lhd kqmfp u/L hl/jfgfdf / Ps lbgsf] krf; 

?k}ofFsf] b/n] ?k}ofF s;L s}bdf ;d]t hfohft u/L c;"n ug'{ k5{ . km};nf adf]lhd s}b x'g] 7x/]sf] 

dflg; o;} dxnsf] @$ gDa/sf] Dofbleq km]nf k/] lghnfO{ km};nf adf]lhd s}b u/L s}b jfkt 

cfPsf] ?k}ofF lkmtf{ lbg' k5{ . 

u_ km};nf sfof{Gjogsf s|ddf lauf] e/fpg] ;DaGwdf d'n'sL P]g b08 ;hfosf] dxnsf] $@ g+=df 

/x]sf] Joj:yf lgDg cg';f/ 5M  

lauf] el/kfpg]df ;f] el/kfpg]sf] b/vf:t gk/L e/Le/fp ug{ x'b}g . el/kfpgfnfO{ km};nfsf] 

/Ltk"j{ssf] gSsn nL b]xfosf] Dofbdf hfohftsf] b/vf:t lbg cfPdf b]xfo adf]lhd u/L e/fO{ lbg' 

k5{ . ;f] Dofb gf3]kl5 b/vf:t nfUg / Dofbleq b/vf:t lbPdf c•faf6 lbPsf] tf/Lv u'hf/L a:of] 

eg] km};nfn] kfpg] ePsf] lauf] e/Le/fp x'g ;St}g –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

lauf] el/kfpg] u/L cflv/L km};nf ePsf] ldltn] tLg jif{leq b/vf:t lbg'k5{ . n]lvPsf] Dofbleq 

b/vf:t lbg cfPdf lauf] e/L kfpg] sfd vtd geP;Dd c•faf6 lbPsf] tf/Lvdf /xL hfohft 

;d]t b]vfO{ lbpFnf tf/Lv u'hf/] P]g adf]lhd ug'{ eGg];d]t af]nL kf/L b/vf:t lnO{ tf/Lvdf /fvL 

b/vf:t k/]sf ldltn] tLg dxLgf;Dddf km};nf adf]lhd e/fO{ lbg'kg]{ 7x/]sf] lauf] glt/] P]g 

adf]lhd hfohft u/L e/fOlbg'k5{========================================================================================! 

dfly ! bkmf adf]lhd hfohftaf6 k"/f lauf] k'u]g eg] gk'uhltdf n]gb]g Jojxf/sf] dxnsf] !( 

gDa/, bfdf;fxLsf] dxnsf] !) gDa/, afF+sL gltg]{sf] dxnsf] !) gDa/, rf]/Lsf] dxnsf] !) gDa/ / 
cfuf] nufpg]sf] dxnsf] ( gDa/ adf]lhd s}b u/fpg kfpg]df s}b u/fO{kfpmF egL s}bdf a;'~Hofn 
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vfgfnfO{ s}bL y'g'jfn] kfpg] ;/xsf] l;wf vr{;d]t bflvn u/L cl3 hfohftaf6 e/L kfPsf ;ft 

lbgleq b/vf:t lbg'k5{ . To:tf] b/vf:t kg{ cfof] eg] xflsdn] To; s'/fsf] krf{ v8fu/L s}b 

ul/lbg'k5{ . ;f] adf]lhd s}b gu/fPsf] jf s}b gx'g]df cl3 hfohft x'+bf bafP 5kfPsf] eP dfq 

bafP 5kfPsf] rn crn wg dfnsf] kQf nufO{ cl3 e/L kfPsf ldltn] b'O{ jif{leq b/vf:t lbg'k5{ 

. ;f] Dofbleq bafP 5kfPsf] rn crn wgdfnsf] kmf+6 vf]nL b/vf:t lbg cfof] eg] P]gsf] /Lt 

k'¥ofO{ kQf nufO{ NofPsf] Hoyf wgdfn lnnfd laqmL u/L wgLnfO{ e/fO{lbg'k5{ . n]lvP adf]lhd eO 

;s]kl5 klg e/L kfpg] hDd} wg k'Ug ;s]g eg] gk'udf ;f] hfohft x'g]nfO{ kqmg bfjf ug{ / 

bf]xf/f] hfohft u/fpg;d]t kfpFb}g . axL vftf td;'s lnvt ;d]t hf] 5 km§f u/fO{ lbg'k5{ ======@ 
hfohft ug'{ gk/L c•faf6 e/fO{lbPsf] jf hfohftaf6 pk/ ePsf] lauf] e/fO{ lbPsf]df P]g adf]lhd 

p;} avt bzf}+b lazf}+b pk/ u/L lng'k5{ ==============================================================================# 

hfohft ug'{kg]{ dflg; cs}{ Onfsfdf a;]sf] /x]5 / k"hL{åf/f cs}{ c•faf6 ug'{kg]{df wgLn] hfohft 

b]vfpg uP p;nfO{;d]t /fvL / guP c•}af6 af6fsf Dofb afx]s kGw| lbgleq ul/lbg'k5{ ==========$ 

hfohft u/fOdfUg] b/vf:t bL sf/jfO{nfO{ c•faf6 lbPsf] tf/]v u'hf/L a:g]nfO{ o;} dxnsf] $* 

gDa/ adf]lhd u/L lauf]sf] nut;d]t sf6L lbg' k5{===============================================================% 

#- k}m;nf sfof{Gjog ;DaGwdf lhNnf cbfnt lgodfjnL @)%@ df /x]sf] Joj:yf lgDg cg';f/ /x]sf] 5M 

s_ pSt lgodfjnLsf] lgod ^* n] u/]sf] Joj:yf lgDg cg';f/ 5M 

 km};nf sfof{Gjog ug'{ kg]{ ;DaGwL ;Dk"0f{ sfd lhNnf cbfntsf] txl;nbf/n] ug'{ kb{5 . 

 cbfntsf] km};nfn] nfu]sf] b08, hl/jfgf / s}bsf] nut d"n nut lstfadf /fvL c;'n 

txl;n ug]{, nut s§f u/fpg], km};nf adf]lhd ljuf] e/fpg], a08f 5'6\ofpg] / km};nf 

sfof{Gjog ug]{ l;nzLnfdf ;a} sfd txl;n zfvfn] ug'{k5{ . 

 km};nfn] 7x/ ePadf]lhd hl/jfgf nfu]sf]df ;f] hl/jfgfafkt s}b 7]Sg' kbf{ hl/jfgfsf] cÍ 

/ hl/jfgfafkt s}b Dofb ;d]t ls6fg u/L d"n nut lstfadf nut s:g' kg]{ . o;/L 

hl/jfgf nfu]sf] JolQmn] hl/jfgfsf] /sd a'emfpg NofP a'emL ;b/ :ofxf u/L hl/jfgfsf] 

nut s6[f u/L lbg' kg]{ . hl/jfgf ltg{ g;Sg] JolQmsf] xsdf hl/jfgf tyf ;f]afkt 7]lsPsf] 

s}b Dofbsf] nut;lxt sf/fuf/ sfof{nodf k7fO{ lbg' kg]{ . o;/L nut k7fPsf]df sf/fuf/ 

sfof{noaf6 cfk\mgf] nut k'l:tsfdf ;f]sf] nut sl;Psf] hfgsf/L k|fKt ePkl5 ;f]xL 

cfwf/df cbfntn] d"n nut k'l:tsfaf6 hl/jfgf tyf hl/jfgfafkt 7]lsPsf] s}bsf] nut 

s6[f u/L lbg' kg]{ . 

 k'g/fj]bg ;'Gg] cbfntdf b08 hl/jfgf a'emfPsf] s'/fsf] ;"rgf k|fKt ePdf txl;n zfvfn] 

;DalGwt d'2fsf] b08 hl/jfgfsf] nut s§f ug'{ k5{ . 

 cbfntsf] km};nfn] nfu]sf] b08, hl/jfgf, s}bsf] nutsf] c;'n txl;n cGo cbfntaf6 

u/fpg' kg]{ eP To:tf] nut ;DalGwt cbfntsf] txl;n zfvfdf k7fpg' k5{ . o;/L nut 

s:g k7fOPsf] cbfntaf6 nut sl;Psf] hgfp k|fKt ePkl5 dfq cfk\mgf] c8\8fdf /x]sf] 

nut s§f ug'{k5{ . 
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 nut le8fpg] / c;'n txl;n 8f]/ v6fpg] k|of]hgsf nflu b08 hl/jfgf / s}bsf] nut 

km5\of}{6 afFsLsf] ljj/0f ufpF ljsf; ;ldlt jf gu/kflnsfsf] j8f cg';f/sf] lx;fan] tof/ 

ug'{ k5{ . 

 c;'n txl;n ug'{ kg]{ afFsLjfnf s'g} sfdn] cbfntdf cfPdf kqmfp u/L tTsfn c;'n ug'{ 

k5{ . To:tf] afFsLjfnf JolQmnfO{ cbfntsf] sd{rf/Ln] hxfF;'s} km]nf kf/] klg kqmfp u/L 

c;'n ug{ ;Qm5 . 

 cleof]ukq ;fy bfv]n ePsf c+z ;j{:j /f]Ssf / h]yf hdfgtsf] rn crn wgdfnsf] 

nut txl;n zfvfdf lbg' k5{, txl;n zfvfn] klg To;sf] 5'§} nut tof/ u/L /fvL kl5 

km};nf jf cfb]z eP adf]lhd ug'{k5{ . 

v_ pSt lgodfjnLsf] lgod ^( df ePsf] Joj:yf cg';f/ cGo lhNnf cbfnt, k'g/fj]bg cbfnt / 

;jf]{Rr cbfntn] u/]sf] km};nf adf]lhd cfk\mgf] If]qleq sfof{Gjog ug'{kg]{ b08, hl/jfgf, s}b / 

lauf]sf] nut ;DalGwt lhNnf cbfntsf] txl;n zfvfn] a'emL c;'n txl;n ug'{k5{ . 

u_ pSt lgodfjnLsf] lgod *^ df ePsf] Joj:yf cg';f/ cbfntsf] km};nfn] nfu]sf] b08 hl/jfgf 

/ s}bsf] nut b'¿:t /fVg nufpg] / ;f]xL nut adf]lhd c;'n txl;n u/fpg] clGtd lhDd]jf/L 

;DalGwt lhNnf GofofwLzsf] x'g] sfg"gL Joj:yf /x]sf] 5 . 

$- cbfntaf6 ePsf km};nf tyf clGtd cfb]zsf] sfof{Gjog tyf cg'udgsf] ;DaGwdf ;jf]{Rr cbfnt 

lgodfjnL, @)$( df km};nf sfof{Gjog lgb]{zgfnosf] Joj:yf /x]sf] 5 . pQm lgodfjnLsf] lgod !)%ª df 

ul/Psf] lgb]{zgfno :yfkgf ;DaGwL Joj:yf lgDg cg';f/ 5M 

 -!_ ;jf]{Rr cbfnt / dftxt cbfntaf6 ePsf] km};nf tyf clGtd cfb]zsf] sfof{Gjog tyf 

 cg'udgsf nflu ;jf]{Rr cbfntcGt{ut Ps km};nf sfof{Gjog lgb]{zgfno /xg] . 

 -@_ ;jf{]Rr cbfntn] g]kfn Gofo ;]jf, Gofo ;d"xsf] /fhkqflÍt k|yd >]0fLsf] clws[tnfO{{ 

 dxflgb]{zssf] ?kdf sfd ug]{ u/L tf]Sg] . / lgb]{zgfnodf cfjZostfg';f/ sd{rf/Lx¿ /xg] .  

 -#_ lgb]{zgfnon] cfkm"n] ;Dkfbg u/]sf sfdx¿sf] k|ltj]bg ;jf]{Rr cbfntdf k]z ug'{ kg]{ . 

pQm lgodfjnLsf] lgod !)%r= n] lgb]{zgfnosf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g] eg]sf] 5M  

 -s_ km};nf sfof{Gjog;DaGwL s]Gb|Lo lgsfosf] ?kdf sfd ug]{, 

 -v_ km};nfadf]lhdsf] b08 hl/jfgf, ;/sf/L lauf];DaGwL nut sDKo'6/ ;~hfndf ;d]t /fvL 

 s]Gb|Lo clen]vfnosf] sfd ug]{, 

 -u_ ;jf]{Rr cbfntaf6 z'? sf/afxL / lsgf/f ePsf d'2fdf km};nf jf clGtd cfb]zcg';f/ sfod 

 x'g] nutsf] ljj/0f /fvL c;"npk/ ug{ ;DalGwt c•f, cbfnt jf lgsfodf n]vL k7fpg], 

 -3_ ;jf]{Rr cbfntaf6 l/6 lgj]bgsf] ;Gbe{df hf/L ePsf clGtd cfb]z tyf lg0f{osf] sfof{Gjog 

 eP gePsf] cg'udg u/L sfof{Gjog u/fpg], 

 -ª_ ljleGg cbfntsf] km};nfcg';f/ nfu]sf] b08, hl/jfgf, s}b / ;/sf/L lauf] c;"n tx;Ln ug]{ / 

 km};nfadf]lhd lauf] e/fpg], rng rnfpg], j08f 5'6\ofpg] Pj+ kLl8tnfO{ Ifltk"lt{ e/fpg] nufotsf 

 sfo{df ;xof]u k'¥ofpg] / To;sf] cg'udg ug]{, 
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 -r_ s}b, b08 hl/jfgf, ;/sf/L ljuf]sf]] cBfjlws nut k|sfzg u/L g]kfn ;/sf/sf ljleGg 

 lgsfox¿df c;"npk/sf] nflu n]vL k7fpg], 

 -5_ d'2fsf] lhG;L ;fdfgsf] Joj:yfkg;DaGwL gLlt tof/ u/L To;sf]+ ;+/If0f ug]{, u/fpg] / clen]v 

 /fVg],  

 -h_ w/f}6 tyf h]yf hdfgt;DaGwL clen]v Joj:yfkg ug]{ u/fpg],  

 -em_ km};nf sfof{Gjog ;DaGwdf dftxtsf cbfnt tyf cw{Goflos lgsfox¿nfO{{ gLltut lgb]{zg 

 lbg],  

 -`_ km};nf sfof{Gjogdf ;+nUg sd{rf/LnfO{ cfjZostfg';f/ Ifdtf clej[l4 ;DaGwL sfo{qmd 

 ;~rfng ug]{, 

 -6_ km};nf sfof{Gjogsf] qmddf cfOk/]sf ;d:ofx¿ ;dfwfg ug{ cfjZostfg';f/ k|x/L ;d]t 

 kl/rfng u/L cfjZos pkfox¿ cjnDjg ug]{, u/fpg], 

 -7_ km};nf sfof{Gjog;DaGwdf ;/f]sf/jfnfx¿;Fu ;dGjo sfod u/L ;xof]u k|fKt ug]{ k|jGw 

 ldnfpg], 

 -8_ km};nf sfof{Gjog ;DaGwL sfd sf/afxLsf] lg/LIf0f, cg'udg Pj+ d"NofÍg ug]{ / k}m;nf 

 sfof{Gjog ;DaGwdf ug'{kg]{ gLltut tyf sfg'gL ;'wf/sf] ljifodf ;jf]{Rr cbfnt;dIf ;'emfj k]z 

 ug]{, 

 -9_ b08 hl/jfgf tyf ;/sf/L lauf]sf] nut / clen]v Joj:yfkg ug]{ k|of]hgsf] nflu cfjZos kg]{ 

 kmf/fdsf 9fFrfx¿ :jLs[t u/L u/fO{ nfu" ug]{ u/fpg],  

 -0f_ km};nf sfof{GjognfO{{ cfjZos kg]{ ;km\6j]o/ lgdf{0f u/L cfkm\gf] sfd, sf/afxLnfO{{ ;"rgf 

 k|ljlw ;~hfndf cfj4 ug]{, u/fpg], 

 -t_ ;jf]{Rr cbfntaf6 tf]lsPsf cGo sfdx¿ ug]{ u/fpg] . 
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ऩरयच्छेद ३ 

अध्ममन गरयएका पाइरफाट देजखएका तफफयण 

छातनएका जजल्राफाट प्राि बएका पाइर अध्ममनका िभभा तरइएका कववयणराई तीन वगाभा फाॉतडएको छ । 

ऩकहरो वगाको कववयणभा  अतबमोग ऩरसभभको कायफाहीराई सभेकटएको छ । दोश्रो वगाभा पैसरासभभको अदारती 

कायफाहीराई याजखएको छ । तेस्रो वगाभा पैसरा कामाान्वमनको कुयाराई याजखएको छ । उक्त कववयणहरू िभश: 

तातरका नॊ १, २ य ३ भा उल्रेख गरयएको छ ।                                                                                          

तातरका नॊ १ अतबमोग ऩरसभभको कववयण 

िभसॊख्मा जाहेयी 
ददनेको 
हैतसमत  

प्रततवादीको 
सॊख्मा 

अतबमोग 
ऩरसाथ 
प्रस्ततु 
गरयएका 

प्रततवादीको 
सॊख्मा 

कसूय य 
सजाम भाग 
दावी  

दावी तफगो रु. कैकपमत  

(भदु्दा सॊकेत) 
 

१ ऩीतडत २  

 

२ भरुकुी ऐन, 
ठगीको 
भहर, १ य 
नॊ २/ ४ 
नॊ  

१,१०,०००।-  काठ २०६०-
१४१/११९२ 

२ ऩीतडतहरू ३ २ भरुकुी ऐन, 
ठगीको 
भहर, १ य 
नॊ २/ ४ 
नॊ 

११,२४, १०७।- काठ  

०६२/०६३-
३५२/१०४७ 

३ ऩीतडतहरू १ १ भरुकुी ऐन, 
ठगीको 
भहर, १ नॊ 
/ ४ नॊ 

२०,३५७।- काठ 
०५९/६०-५८४ 

४ ऩीतडतहरू १ (कवदेशी, 
बायतीम) 

१ भरुकुी ऐन, 
ठगीको 
भहर, १ नॊ 
/ ४ नॊ 

८,००,०००।- काठ 
०६१/६२-
७२४/१५१७ 

५ ऩीतडतहरू ३ १ भरुकुी ऐन, 
ठगीको 
भहर, १ य 
२ नॊ / ४ 
नॊ 

१९,०००।- काठ  

०६०/६१-७७२  
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६ कवदेशी 
दतुावासको 
ऩर (जाऩानी) 

२ (कवदेशी, 
बायतीम) 

२ भरुकुी ऐन, 
ठगीको 
भहर, १ य 
२ नॊ / ४ 
नॊ 

३,८९,६००।- काठ २०६०-
४४९/८५७ 

७ ऩीतडत १(घटनाभा 
सॊरग्न ४ 
जनाको स्ऩष्ट 
वतन 
नखरेुको)  

१ भरुकुी ऐन, 
ठगीको 
भहर, १ य 
२ नॊ / ४ 
नॊ 

३,८८,०००।- काठ 
२०६२/२०६३-
४२९/११९८ 

८ ऩीतडत १ १ भरुकुी ऐन, 
ठगीको 
भहर, १ य 
२ नॊ / ४ 
नॊ 

१,५६,०००।- काठ 
०६०/०६१-
६९९/७०६ 

९ ऩीतडत १ १ भरुकुी ऐन, 
ठगीको 
भहर, १ य 
२ नॊ / ४ 
नॊ 

१७,२२,०००।- काठ 
२०६१/०६२- 
३१०/८९२ 

१० ऩीतडतहरू १ १ भरुकुी ऐन, 
ठगीको 
भहर, १ य 
२ नॊ / ४ 
नॊ 

४,३९,०००।- कास्की  

२०६८-
३८७/१४९ 

 

११ सॊस्थाको 
तपा फाट 
कभाचायी 

४ ० भरुकुी ऐन, 
ठगीको 
भहर, १ नॊ 
/ ४ नॊ 

१३,०७,३२२।- कास्की 
०६९-
३६५/१६४ 

 
१२ ऩीतडतहरू १ १ भरुकुी ऐन, 

ठगीको 
भहर, १ नॊ 
/ ४ नॊ 

३,९१,६०१।- कास्की 
०६७-२२१/२७ 

 

१३ ऩीतडत २ २ भरुकुी ऐन, 
ठगीको 
भहर, १ नॊ 
/ ४ नॊ 

१,३४,८३४।- कास्की  

२०६८-
२०७/४६ 

१४ ऩीतडत १ १ भरुकुी ऐन, 
ठगीको 
भहर, १ नॊ 

१,३१,०००।- फाॉके  

७४-२०६९-
०१०१३ 
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/ ४ नॊ 
१५  ऩीतडतहरू १ १ भरुकुी ऐन, 

ठगीको 
भहर, १ नॊ 
/ ४ नॊ 

२५,०००।- फाॉके 

७४-०६७-
००२६० 

१६ ऩीतडतहरू 
(सफै भकहरा) 

१ १ भरुकुी ऐन, 
ठगीको 
भहर, १ नॊ 
/ ४ नॊ 

२,००,९८५।- फाॉके 

७४-०६९-
०१०१२ 

१७ ऩीतडत १ १ भरुकुी ऐन, 
ठगीको 
भहर, १ नॊ 
/ ४ नॊ 

९,५०,०००।- फाॉके 

७४-०६८-
००००२ 

१८ ऩीतडत 
(सॊस्था) 

१ १ भरुकुी ऐन, 
ठगीको 
भहर, १ नॊ 
/ ४ नॊ 

१३,४१,२६६।७७ भोयङ  

२७-०६५-
००६७६ 

१९ ऩीतडत १  भरुकुी ऐन, 
ठगीको 
भहर, १ य 
२ नॊ / ४ 
नॊ 

९,००,०००।- 
 

भोयङ 

२७-०६७-
०१५३३ 

२०  ऩीतडत १ १ भरुकुी ऐन, 
ठगीको 
भहर, १ य 
२ नॊ / ४ 
नॊ 

७०,०००।- भोयङ  

२०६९-स पौ-
०१३६ 

२१ ऩीतडत १ १ भरुकुी ऐन, 
ठगीको 
भहर, १ य 
२ नॊ / ४ 
नॊ 

६०,०००।- भोयङ २०६९- 
स पौ- ०१२९२ 

 

तातरका नॊ २ अदारती कायफाहीको कववयण 

िभसॊ
ख्मा 

थनुछेक 
आदेश 

बएको सजाम  ऩनुयावेदन तहभा 
प्रततवादीको अवस्था 

पैसरा 
(कवतबन्न 
तहभा) 

कामभ तफगो रु. कैकपमत  

(भदु्दा सॊकेत) 

१ दावी तफगो कैद वषा १ य जजल्रा अदारतको  १,१०,०००।- काठ 
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फभोजजभ 
धयौट भाग 

जरयवाना रु. 
१,१०,०००।- 
जनही  

पैसरा अजन्तभ बएको (दाकव फभोजजभ) २०६०-
१४१/११९
२ 

२ थनुाभा याख्न े
आदेश 

१) कैद वषा २ 
भकहना ६ य 
जरयवाना रु. 
७,१८,७९१।- 
२) कैद वषा २ य 
जरयवाना रु. 
२,७५,०४१।- 

३) कैद वषा २ य 
जरयवाना रु. 
९९,७२०।- 

थनुाभा यहेका ऩनुयावेदन 
अदारतफाट 
जजल्रा 
अदारतको 
सदय 

१०,९३,५५२।- काठ  

०६२/०६३
-
३५२/१०४
७ 

३ रु. 
१,०००।- 
धयौट भाग 

कैद ददन १५ य 
जरयवाना रु. 
२०,३५७।- 

जजल्रा अदारतको 
पैसरा अजन्तभ बएको 

 २०,३५७।- 
(दाकव फभोजजभ) 

काठ 
०५९/६०-
५८४ 

४ थनुाभा याख्न े
आदेश 

कैद भकहना ६ य 
जरयवाना रु. 
८,००,०००।- 

धयौटी याखी ऩनुयावेदन 
गयेको 

ऩनुयावेदन 
अदारतफाट 
जजल्रा 
अदारतको 
सदय 

८,००,०००।- 
(दाकव फभोजजभ) 

काठ 
०६१/६२-
७२४/१५१
७ 

५ १ जना 
थनुाभा  

१ तायेखभा 

-१ जनाका 
हकभा कैद वषा 
१ य तफगो 
फभोजजभ जरयवाना 
-१ जनाका 
हकभा सपाई 

-१ जनाका 
हकभा ताभेरीभा 

फादीको ऩनुयाफेदन 
ऩयेको 

ऩनुयावेदन 
अदारतफाट 
जजल्रा 
अदारतको 
सदय 

३,९००।- काठ 

०६०/६१- 

७७२ 

६ थनुाभा याख्न े
आदेश 

जनही कैद वषा २ 
य जरयवाना रु. 
३,८९,६००।- 

थनुाभा यहेका ऩनुयावेदन 
अदारतफाट 
जजल्रा 
अदारतको 
सदय 

३,८९,६००।- 
(दाकव फभोजजभ) 

काठ 
२०६०-
४४९/८५७ 

७ थनुाभा याख्न े
आदेश 

कैद वषा १ य 
जरयवाना रु. 
१,५०,०००।- 

जरयवानाको हकभा 
जेथा धयौटी याखी 
ऩनुयावेदन गयेको 

दवैु ऩऺको 
ऩनुयावेदन 
ऩदाा 
ऩनुयावेदन 
अदारतफाट 
जजल्रा 

१,५०,०००।- काठ 
२०६२/२०
६३-
४२९/११९
८ 
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अदारतको 
सदय 

८ थनुाभा याख्न े
आदेश 

(थनुाफाट 
बागेको) 

कैद वषा १ 
भकहना ६ य 
जरयवाना रु. 
१,५६,०००।- 

फादी ऩऺको ऩनुयावेदन 
(तफगो बयाउने तपा  
नफोरेको बनी) 

काननुी 
व्मवस्था 
अनसुाय 
तफगो 
बयाइने हुॉदा 
बनी 
ऩनुयावेदन 
अदारतफाट  
जजल्रा 
अदारतको 
सदय 

 १,५६,०००।-
(दाकव फभोजजभ) 

काठ 
०६०/०६१
-
६९९/७०६ 

९ धयौटी ददन 
नसकी थनुाभा 

कैद वषा १ य 
जरयवाना रु. 
१५,००,०००।- 

थनुाभा यहेका ऩनुयावेदन 
अदारतफाट 
जजल्रा 
अदारतको 
सदय 

१५,००,०००।- काठ 
२०६१/०६

२- 
३१०/८९२ 

१० थनुाभा याख्न े
आदेश 

कैद वषा ३ य 
जरयवाना रु. 
४,३९,०००।- 

थनुाभा यहेका ऩनुयावेदन 
अदारतफाट  
जजल्रा 
अदारतको 
सदय 

४,३९,०००।- 
(दाकव फभोजजभ) 

कास्की  

२०६८-
३८७/१४९ 

११ १ जना 
भमादभा 
अनऩुजस्थत 

३ जनाको 
वतन मककन 
नबएको 

१ जनाका हकभा 
कैद वषा १ य 
जरयवाना रु. 
१३,०७,३२२।- 

३ जनाका हकभा 
ताभेरी 

  १३,०७,३२२।- 

(दाकव फभोजजभ) 
कास्की 
०६९-
३६५/१६४ 

१२ साधायण 
तायेख 

कैद वषा १ य 
जरयवाना रु. 
५,०००।- 
तफगो बयाउन ु
नऩने 

वादी ऩऺको ऩनुयावेदन ऩनुयावेदन 
अदारतफाट 
कैद वषा १ 
य जरयवाना 
रु. 
२,१३,५०
७।- 

२,१३,५०७।- कास्की 
०६७-
२२१/२७ 

१३ थनुाभा याख्न े
आदेश 

कैद भकहना ८ य 
जरयवाना रु. 
५०००।-  

तफगो साभान 

वादी ऩऺको ऩनुयावेदन ऩनुयावेदन 
अदारतफाट 
कैद ८ 
भकहना य 

१,३४,८४३।- 
साभान कपताा 
बएकोरे बयाउन ु
नऩने 

कास्की  

२०६८-
२०७/४६ 
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कपताा बएकोरे 
बयाउन ुनऩने 

जरयवाना रु. 
१,३४,८४
३।- 
(दाभसाहीरे 
हनुे) 

१४ थनुाभा याख्न े
आदेश 

कैद भकहना २ य 
जरयवाना रु. 
१,१६,०००।- 

जजल्रा अदारतको 
पैसरा अजन्तभ बएको 

 १,१६,०००।- फाॉके  

७४-२०६९-
०१०१३ 

१५ रु. 
३२,०००।- 
धयौट भाग 

कैद भकहना १ य 
जरयवाना रु. 
१६,६००।- 

वादी ऩऺको 
ऩनुयावेदन/(प्रततवादीरे 
जजल्रा अदारतको 
तारयख गजुायेको) 

ऩनुयावेदन 
अदारतफाट 
कैद य 
जरयवाना 
यकभ 
जजल्रा 

अदारतको 
कामभ/धयौ
ट यकभ 
जपत गने 
य जरयवाना 

यकभ 
प्रततवादीफाट 
असूर गने  

१६,६००।- फाॉके 

७४-०६७-
००२६० 

१६ थनुाभा याख्न े
आदेश 

कैद भकहना ४ य 
जरयवाना रु. 
१,५२,२५०।- 

जजल्रा अदारतको 
पैसरा अजन्तभ बएको 

 १,५२,२५०।- फाॉके 

७४-०६९-
०१०१२ 

१७ थनुाभा याख्न े
आदेश 
(सवोच्च 
अदारतफाट 
सभेत सदय 
बएको) 

कैद वषा १ य 
जरयवाना रु. 
७,५०,०००।- 

दवैु ऩऺको ऩनुयावेदन 
 

ऩनुयावेदन 
अदारतफाट 
कैद ११ 
भकहना २० 
ददन हनुे 
ठहयी 

जरयवानाको 
हकभा शरुु 

सदय 

७,५०,०००।- फाॉके 

७४-०६८-
००००२ 

१८ थनुाभा याख्न े
आदेश 

कैद वषा डेढ य 
जरयवाना रु. 
१३,४१,२६६।
७७ 

प्रततवादीको ऩनुयावेदन ऩनुयावेदन 
अदारतफाट  
जजल्रा 

अदारतको 
सदय 

१३,४१,२६६।
७७ 

(तफगो फभोजजभ) 

भोयङ  

२७-०६५-
००६७६ 

१९ प्रततवादीरे कैद वषा १ य   ९,००,०००।- भोयङ 
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अदारतफाट 
जायी बएको 
भमाद 
गजुायेको 

जरयवाना रु. 
९,००,०००।- 

(तफगो फभोजजभ) २७-०६७-
०१५३३ 

२० रु. 
९०,०००।- 
धयौट भाग 
(तय प्रततवादी 
थनुाभा) 

कैद भकहना ६ य 
जरयवाना रु. 
७०,०००।- 

थनुाभा यही  ऩनुयावेदन 
अदारतफाट  
जजल्रा 

अदारतको 
सदय 

७०,०००।-  

(तफगो फभोजजभ) 
भोयङ  

२०६९-स 
पौ-०१३६ 

२१ रु. 
७०,०००।- 
धयौट भाग 

कैद भकहना ६ य 
जरयवाना रु. 
६०,०००।- 

जजल्रा अदारतको 
पैसरा अजन्तभ बएको 

 ६०,०००।- 
(तफगो फभोजजभ) 

भोयङ 
२०६९- स 
पौ- 
०१२९२ 
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तातरका नॊ ३ पैसरा कामाान्वमनको कववयण 

िभसॊख्मा सजाम कामाान्वमन तफगो बयाइएको कामाान्वमनको 
सभमावतध 

कैकपमत  

(भदु्दा सॊकेत) 
१  काभ फाॉकी काभ फाॉकी  काठ २०६०-

१४१/११९२ 

२ कैद सजाम 
कामाान्वमन  

जरयवाना असूर फाॉकी   

काभ फाॉकी  काठ  

०६२/०६३-
३५२/१०४७ 

३ ददन १२ कैद असूर 
बै ददन ३ फाॉकी  

जरयवाना असूर फाॉकी 

काभ फाॉकी  काठ ०५९/६०-
५८४ 

४ कैद कामाान्वमन 
बएको/  

जरयवाना असूर हनु 
फाॉकी साथै ऩनुयावेदन 
गदाा जरयवाना वाऩत 
तरएको धयौटी जपत 
गने ऩ ुअ को आदेश 
तय रगतभा कैद 
जरयवाना फाॉकी 
बतनएको  

रु. ६,००,०००।- 
बयाउन फाॉकी 

 काठ ०६१/६२-
७२४/१५१७ 

५ फाॉकी बतनएको काभ फाॉकी  काठ 

०६०/६१- 

७७२ 
६ ०६०।१०।१२ को 

ऩररे कामाान्वमन 
बएको 

काभ फाॉकी  काठ २०६०-
४४९/८५७ 

७ २०६२।८।२१ को 
ऩररे कामाान्वमन 
बएको 

काभ फाॉकी  काठ 
२०६२/२०६३-
४२९/११९८ 

८ ६ भकहना १६ ददनको 
कैद असूर बै फाॉकी 
कैद जरयवानाको 
रगत कामभ (पैसरा 
हनु ुअगावै प्रततवादी 
थनुाफाट बागेको) 

काभ फाॉकी  काठ ०६०/०६१-
६९९/७०६ 

९ ०६१।११।२१ को 
ऩररे कामाान्वमन 
बएको 

काभ फाॉकी  काठ २०६१/०६२- 
३१०/८९२ 
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१० कैद य जरयवाना 
असरु 

ऩीतडतको तनवेदन 
नऩयेको 

सजाम कामाान्वमन 
तत्कारै /तफगो 
बयाउने काभ नबएको  

कास्की  

२०६८-३८७/१४९ 

११ फाॉकी ऩीतडतको तनवेदन 
नऩयेको 

 कास्की 
०६९-३६५/१६४ 

१२ फाॉकी ऩीतडतको तनवेदन 
नऩयेको 

 कास्की 
०६७-२२१/२७ 

१३ कैद य जरयवाना 
असरु 

 सजाम कामाान्वमन 
/तत्कारै साभान 
कपताा बएको 

 कास्की  

२०६८-२०७/४६ 

१४ कैद य जरयवाना 
फाऩत कैद ठेककएको 

काभ फाॉकी  फाॉके  

७४-२०६९-
०१०१३ 

१५ कैद बकु्तान/जरयवाना 
असूर हनु फाॉकी 

काभ फाॉकी  फाॉके 

७४-०६७-००२६० 
१६ कैद य जरयवाना 

फाऩत कैद ठेककएको 
 सजाम कामाान्वमन 

/तत्कारै साभान 
कपताा बएको 

फाॉके 

७४-०६९-०१०१२ 

ि सॊ १४ य मो 
एउटै व्मजक्त 
कवरुद्धको भदु्दा हो। 

१७ कैद बकु्तान य 
जरयवाना फाऩत कैद 
ठेककएको 

काभ फाॉकी  फाॉके 

७४-०६८-००००२ 

१८ ०६७।१।२२ को 
ऩरफाट कैद य 
जरयवाना फाऩत कैद 
ठेककएको य 
कामाान्वमन बएको 

दयखास्त नऩयेको  भोयङ  

२७-०६५-००६७६ 

१९ फाॉकी दयखास्त नऩयेको  भोयङ 

२७-०६७-०१५३३ 
२० कैद य जरयवाना 

असरु प्रकिमाभा 
यहेको (प्रततवादी 
थनुाभा यहेको) 

काभ बएको 
नदेजखएको 

 भोयङ  

२०६९-स पौ-
०१३६ 

२१ कैद ददन २६ 
कहयासतभा फसेको 
अवतधफाट 
कटाएको/जरयवाना 
धयौटीफाट असूर गने 

काभ बएको 
नदेजखएको 

 भोयङ  

२०६९-स पौ- 
०१२९२ 
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आदेश फाॉकी कैदको 
रगत याजखएको  

 

ऩरयच्छेद ४ 

अध्ममन गरयएका पाइरफाट देजखएका तफफयणको कवश्लषेण 

अध्ममन गरयएका भदु्दाहरूको साभान्म तफफयण: 

अध्ममन गरयएका भदु्दाहरू २०५९-०६० देजख ०६९ सभभको अवतधका यहेका छन ्। १९ वटा भदु्दाको जाहेयी स्वमॊ 
ऩीतडतफाट ददइएको छ य तीभध्मे एउटा भदु्दाका ऩीतडत भकहरा यहेको ऩाइमो । २ वटा भदु्दाका ३ जना प्रततवादीहरू 
कवदेशी (बायतीम) छन ्। ऩीतडत १ जना कवदेशी (जाऩानी) छन ्। २ वटा भदु्दाका ऩीतडत सॊस्था यहेका छन ्।  

१६ वटा भदु्दाभा प्रततवादीराई अतबमोग ऩरसाथै ऩेस गरयएको छ । एउटा भदु्दाभा प्रततवादीको अतधकतभ सॊख्मा ५ जना 
यहेको छ । अध्ममन गरयएका भदु्दाभा दाफी गरयएको तफगोको यकभ न्मूनतभ रु. १९,०००।- यहेको छ बने अतधकतभ 
रु. १७,२२,०००।- यहेको छ । २१ भदु्दाहरू भध्मे ११ वटा भदु्दाभा अतबमोग दाफी फभोजजभको तफगो ठहय बएको 
छ । कैद सजाम न्मूनतभ १५ ददन गरयएको ऩाइमो बने अतधकतभ ३ वषा गरयएको छ । ३५ जना प्रततवादी उऩय भदु्दा 
दामय गरयएकोभा ४ जना प्रततवादीका हकभा भदु्दा ताभेरीभा याख्न ेगयी अदारतफाट आदेश बएको ऩाइमो बने १ जना 
प्रततवादीराई भार सपाई ददइएको छ ।            

भदु्दा ऩऩुाऺ  गदाा प्रततवादीराई थनुा, धयौट वा साधायण तायेख कसयी याजखएको यहेछ ? 

अध्ममन गरयएका २१ थान पैसराभा प्रततवादीको सॊख्मा ३५ यहेको छ । भदु्दाभा दाफी गरयएको तफगो यकभ पयक 
पयक छ ताऩतन सजाम भाग गरयएको दपा सफै भदु्दाभा एउटै छ, य त्मो हो- भरुकुी ऐन, ठगीको भहरको ४ नॊ. 
अनसुायको सजाम । भदु्दा ऩऩुाऺ का िभभा थनुछेक आदेश गदाा जजल्रा अदारतहरूफाट एकै प्रकायको आदेश बएको 
देजखदैन । प्रततवादीको अवस्था तथा उनीहरूका हकभा बएको थनुछेक आदेशको पयक अवस्था तनभन तातरकाभा 
देखाइएको छ:  

तातरका नॊ. ४ 

थनुाभा याजखएका 
प्रततवादीको 
सॊख्मा 

धयौट भाग 
गरयएका 
प्रततवादीको सॊख्मा 

तायेखभा याजखएका 
प्रततवादीको सॊख्मा 

अदारतको भमादभा 
उऩजस्थत नबएका 
प्रततवादीको सॊख्मा 

वतन मकीन हनु नसकेका 
प्रततवादीको सॊख्मा 
अनसुन्धानको 
अवस्थाभा 

अदारतभा भदु्दा 
दामय बएऩतछ 

१६ ६* ३ २ ४ ४ 
*उऩयोक्त भध्मे २ वटा भदु्दाका २ जना प्रततवादीहरू अदारतफाट भाग बएको धयौट ददन नसकी भदु्दा ऩऩुाऺ का सभमभा 
थनुाभा यहेका छन ्। 

ऩनुयावेदन तहभा प्रततवादीको अवस्था के यहेछ (थनुा, धयौट, पयाय आदद) ? 



 

26 
 

प्रततवादीका हकभा जजल्रा अदारतफाट बएको थनुछेक आदेश ऩनुयावेदन अदारतफाट पेरयएको ऩाइएन । तय, एउटा 
भदु्दाको एकजना प्रततवादीरे ऩनुयावेदन गदाा रागेको जरयवानाको हकभा जेथा धयौटी याखी ऩनुयावेदन गयेको ऩाइमो ।  

अदारतका कवतबन्न तहभा पैसराभा एकरूऩता बएको छ छैन ?  

अध्ममन गरयएका २१ थान पैसरा भध्मे कुनै भदु्दा ऩतन सवोच्च अदारतसभभ आइऩगुेको देजखएन । ती भदु्दाहरूको 
पैसराको अवस्था अदारतको पयक तहभा तनभन तातरकाभा देखाए अनसुाय ऩाइमो: 

तातरका नॊ. ६ 

जजल्रा तहफाट 
अजन्तभ पैसरा 
बएका भदु्दाको 
सॊख्मा  

ऩनुयावेदन 
तहफाट अजन्तभ 
पैसरा बएका 
भदु्दाको सॊख्मा 

शरुु तहको 
पैसरा सदय 
बएका भदु्दाको 
सॊख्मा 

शरुु तहको 
पैसरा पयक  
ऩयेका भदु्दाको 
सॊख्मा 

प्रततवादीको 
ऩनुयावेदन ऩयेका 
भदु्दाको सॊख्मा 

वादीको 
ऩनुयावेदन ऩयेका 
भदु्दाको सॊख्मा 

५ (मसफाहेक २ 
वटा भदु्दाभा 
प्रततवादी अदारतभा 
अनऩुजस्थत यहेको)  

१४  १० ४  ९* ७* 

 
* दईुवटा भदु्दाभा दवैु ऩऺको 
ऩनुयावेदन ऩयेको 

उऩयोक्त तातरकाभा उल्रेख बएका ऩनुयावेदन अदारतफाट जजल्रा अदारतको पैसरा बन्दा पयक पैसरा बएका ४ 
वटा भदु्दा भध्मे ३ वटाभा वादी ऩऺको ऩनुयावेदन ऩयेको छ । त्मसभध्मे २ वटा भदु्दाभा जजल्रा अदारतफाट तफगो 
कामभ नहनुे बनी ठहय बएकोभा ऩनुयावेदन अदारतफाट तफगो कामभ बएको छ बने एउटा भदु्दाभा तायेख गजुायेको 
प्रततवादीको धयौट जजल्रा अदारतफाट जपत नगने गयी पैसरा बएकोभा ऩनुयावेदन अदारतफाट धयौट जपत गने 
पैसरा बएको छ । दवैु ऩऺको ऩनुयावेदन ऩयेको एउटा भदु्दाभा जजल्रा अदारतफाट बएको १ वषा कैद सजामको 
अवतधराई ऩनुयावेदन अदारतफाट ११ भकहना २० ददन कैद हनुे गयी ऩरयवतान गरयएको छ । 

पैसरा कामाान्वमनको अवस्था:  

ठगी भदु्दाको पैसरा कामाान्वमनका सन्दबाभा दईुवटा ऩाटो हेनुा ऩने हनु्छ ।ऩकहरो- प्रततवादीराई बएको सजाम 
कामाान्वमन हनु ुऩने कुया य दोश्रो- ऩीतडतको तफगो बयाउन ुऩने कुया । प्रततवादीराई बएको सजामको कुया गदाा कैद 
सजाम तथा जरयवानाको सजामका फायेभा पयक रूऩभा हेनुा ऩने हनु्छ । अध्ममन गरयएका भदु्दाहरूको कैद सजाम 
कामाान्वमनको अवस्था तनभन अनसुाय यहेको ऩाइमो:    

तातरका नॊ. ७ 

कैद सजाम कामाान्वमन बएका 
भदु्दाको सॊख्मा 

कैद सजाम कामाान्वमन नबएका 
भदु्दाको सॊख्मा 

कैद सजाम आॊजशक कामाान्वमन बएका 
भदु्दाको सॊख्मा 

१३ ५ ३ 
 

उक्त पैसराहरूफाट बएको जरयवानाको कामाान्वमनको अवस्था तनभनानसुाय यहेको छ: 
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तातरका नॊ. ८ 

जरयवानाको यकभ असूर 
गयी सजाम कामाान्वमन 
बएका भदु्दाको सॊख्मा 

जरयवानाको सजाम 
कामाान्वमन नबएका 
भदु्दाको सॊख्मा 

जरयवानाको सजाम 
आॊजशक कामाान्वमन 
बएका भदु्दाको सॊख्मा 

जरयवानाको सजामराई कैदभा 
ऩरयणत गयी कामाान्वमन बएका 
भदु्दाको सॊख्मा 

० (दईुवटा पैसराभा 
याखेको धयौटफाट जरयवाना 
असूर गने बतनए ऩतन 
कामाान्वमन नबएको 

११ ० १० 

 

उक्त पैसराहरू अनसुाय बयाइन ुऩने तफगोका सभफन्धभा बएको कामाान्वमनको अवस्था तनभनानसुाय यहेको छ: 

तातरका नॊ. ९ 

तफगो बयाइएका भदु्दाको सॊख्मा तफगो बयाउन फाॉकी भदु्दाको सॊख्मा तफगो आॊजशक बयाइएका भदु्दाको सॊख्मा 
२ (जजन्सी फस्त ुठगी गरयएकोभा उक्त 
साभान अदारतफाट तत्कारै कपताा   
बएको) 

१८ १ 
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ऩरयच्छेद ५ 

प्राति, सभस्मा य सझुाव 

प्राति: 

मस अध्ममनफाट ठगी भदु्दाभा बएका पैसरा तथा पैसरा कामाान्वमनको अवस्था तनभन अनसुायको ऩाइमो: 

क) जजल्रा अदारतफाट बएको थनुछेक आदेश ऩनुयावेदन तहफाट ऩरयवतान बएको ऩाइएन ।  

ख) जजल्रा अदारतफाट बएका पैसराभध्मे ६६.६६% भा ऩनुयावेदन ऩयेको ऩाइमो । मसभध्मे ६४.२८% ऩनुयावेदन 
प्रततवादी ऩऺफाट ऩयेको तथा ५०% ऩनुयावेदन वादी ऩऺफाट ऩयेको ऩाइमो । १४.२८% पैसराभा दवैु ऩऺफाट 
ऩनुयावेदन ऩयेको ऩाइमो ।       

ग) ७१.४२% भदु्दाभा जजल्रा अदारतफाट बएको पैसरा ऩनुयावेदन अदारतफाट सदय बएको ऩाइमो । ऩनुयावेदन 
ऩयेकोभध्मे जजल्रा अदारतफाट बएको पैसरा पयक ऩयेकोभा ७५% पयक वादी ऩऺको ऩनुयावेदन यहेका भदु्दाभा ऩयेको 
ऩाइमो । ५२.३८% भदु्दाभा अतबमोग दावी अनसुायको तफगो ठहय बएको ऩाइमो । 

घ) अदारतफाट ठहय गरयएको तफगो य कैद सजामका फीचभा साभञ्जस्म यहेको देजखएन । उदाहयणका रातग: सफैबन्दा 
फढी रु. १५,००,०००।- तफगो ठहय बएको भदु्दाभा कैद सजाम १ वषा भार गरयएको छ बने रु. ४,३९,०००।- 
तफगो ठहय बएको भदु्दाभा कैद सजाम ३ वषा गरयएको छ । सफैबन्दा कभ रु. ३,९००।- भार तफगो ठहय बएको 
भदु्दाभा ऩतन कैद सजाम १ वषा गरयएको छ । 

ङ) भदु्दा ऩऩुाऺ का रातग थनुाभा यहेका प्रततवादीका हकभा बएको कैद सजाम तत्कारै कामाान्वमन बएको ऩाइमो । तय, 
भदु्दा ऩऩुाऺ का अवस्थाभा धयौट भाग गयी तायेखभा छोतडएका य साधायण तायेखभा छोतडएका भध्मे १५ ददन कैद सजाम 
ठहरयएको एउटा भदु्दाभा फाहेक अन्म सफै भदु्दाभा कैद सजाम कामाान्वमन हनु सकेको देजखएन । 

च) जरयवाना असूरीभा सभस्मा यहेको ऩाइमो । जरयवाना नगदभा असूर बएको कभ नै ऩाइमो । खास गयी धयौटी 
यहेको भदु्दाभा भार नगद जरयवाना असूर बएको ऩाइमो । मसफाहेक जरयवाना कैदभा ऩरयणत गयी असूर गरयएको 
ऩाइमो ।  

छ) तफगो बयाउने काभको कामाान्वमनको अवस्था सन्तोषजनक देजखएन ।११.११% भदु्दाभा भार तफगो बयाउने काभ 
बएको ऩाइमो । मो ऩतन ठगी गदाा जजन्सी फस्त ुरतगएको य उक्त फस्त ुनै पेरा ऩयेको हुॉदा कपताा गरयएको अवस्था   
हो । ५.५५% भदु्दाभा आॊजशक तफगो बयाइएको ऩाइमो ।  

ज) तफगो बयाउने काभ दयखास्त नऩये सभभ नगरयने बन्ने काननुी व्मवस्था छ (ऩूवा उजल्रजखत भरुकुी ऐन, दण्ड 
सजामको भहरको ४२ नॊ. भा यहेको व्मवस्था) । मस्तो दयखास्त भदु्दाको अजन्तभ पैसरा बएको तभततरे तीन वषातबर 
ददन ुऩने उक्त नॊ. रे गयेको छ । तफगो बयी ऩाउनका रातग दयखास्त तरॉदा प्रततवादीको जामजात देखाइददउॉरा बन्ने 
सभेत फोरी ऩानुा ऩछा बन्ने काननुी व्मवस्था छ । मसै काननुी व्मवस्था अनसुाय तफगो बयी ऩाउनेफाट दयखास्त नऩयेको 
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कायणरे तफगो बयाउने काभ हनु नसकेको बन्ने जानकायी ऩाइमो । ०५९|०६० आतथाक वषाभा दामय बई जजल्रा 
अदारतफाट अजन्तभ बएको भदु्दाभा सभेत तफगो बयाउने काभ फाॉकी यहेको ऩाइमो । 

झ) भदु्दा ऩऩुाऺ का सभमभा यकभ धयौटी याखेका तय उक्त धयौटी भध्मेफाट केही यकभ कपताा ऩाउने पैसरा बएका 
प्रततवादीका हकभा ऩतन उक्त यकभ तफगो प्रमोजनका रातग अदारतभा यहने वा उक्त यकभ सभेतफाट तफगो बयाउने गयी 
आदेश गरयएको ऩाइएन । 

ञ) ठगी भदु्दाभा सवोच्च अदारतफाट बएका केही पैसराको अध्ममनफाट ठगीको कसूयका सभफन्धभा भदु्दा चराउॉदा 
अन्म ऩथृक काननुफाट व्मवस्था बएका कवषमभा ऩतन भरुकुी ऐन ठगीको भहर अन्तयगत भदु्दा चराइएको तथा 
अदारतफाट ती भदु्दाभा ठगीको कसूय ठहय बएको ऩाइमो । त्मसयी पयक पयक काननुभा व्मवस्था बए ऩतन ठगीको 
कसूयभा कायफाही बै कसूय ठहय बएका कवषम तनभन अनसुायका ऺेरका यहेका ऩाइए: 

 सहकायी सॊस्था खोरी फचत उठाई फचतकतााहरूको तथा सॊस्थाको यकभ कहनातभना गयेको कवषम  

 वाजणज्म फैंकसॊगको कायोफायभा झटु्ठा कागजातहरू ऩेश गयी फैंकराई नोक्सान ऩमुााकई आपूराई पाइदा 
ऩमुााणएको कवषम 

 वैदेजशक योजगायभा ऩठाउने बनी यकभ तरई नऩठाएको कवषम 

सभस्मा: 

प्रस्ततु अध्ममनफाट ठगी भदु्दाको पैसरा कामाान्वमनका सन्दबाभा दईु प्रकायका सभस्मा यहेको ऩाइमो:  

 क) काननुी  

 ख) अन्म  

क) काननुी सभस्मा: ठगी सभफन्धी कसूय आतथाक अऩयाध अन्तयगत ऩने बए ऩतन मसको ऩयभऩयागत प्रकृततराई काननुरे 
मथारूऩभा स्वीकाय गरयआएको छ । मस कसूयको पैसरा कामाान्वमन सभफन्धभा कैद तथा जरयवानाका हकभा काननुी 
व्मवस्थाहरू सभस्माका रूऩभा नदेजखए ऩतन तफगो बयाउने सभफन्धभा काननुरे नै मसराई सॊयऺण गना सकेको देजखदैन 
। मससभफन्धभा देजखएका काननुी सभस्मा तनभन अनसुाय यहेका छन:्  

१) कुनै कसूयको कायणरे आतथाक नोक्सानी व्महोनुा ऩने ऩीतडतका सभफन्धभा काननुरे हारसभभ उजचत 
सभफोधन नगयेको अवस्था ठगीको कसूयका ऩीतडतका सभफन्धभा ऩतन उस्तै यहेको छ ।  

२) मस कसूयका अतबमकु्त उऩय भदु्दा दामय गनुा ऩूवा वा भदु्दा दामय गरयसके ऩतछ तनजको सभऩजि योक्का याख्न े
स्ऩष्ट काननुी व्मवस्था हारसभभ बएको ऩाइॉदैन ।  

३) भदु्दा ऩऩुाऺ का सभमभा प्रततवाददफाट तरइएको धयौटी पैसरा हुॉदा ठहरयएको तफगो बयाउने प्रमोजनका रातग 
प्रमोग हनुे गयेको ऩतन ऩाइॉदैन ।  
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४) पौजदायी भदु्दाभा कसूय ठहय बएको प्रततवादीरे ऩनुयावेदन गदाा अदारतरे धयौट वा जभानत स्वीकाय 
गयेको अवस्थाभा फाहेक कैदको सजाम ऩाएकोभा तनज कैदभा यहेको तनस्सा तथा जरयवानाको सजाम बएकोभा 
जरयवाना ततयेको वा त्मसवाऩत जेथा जभानत याखेको तनस्सा सभेत याख्न ुऩने काननुी व्मवस्था (हेनुाहोस: भरुकुी 
ऐन, अदारती फन्दोफस्तको भहरको १९३क नॊ को दपा (२) भा यहेको व्मवस्था) यहे ऩतन बयाउन ुऩने 
ठहयेको तफगोका सभफन्धभा मसै प्रकायको सयुऺणको व्मवस्था यहेको छैन । 

५) तफगो बरयऩाउनका रातग ऩीतडत स्वमॊ अजन्तभ पैसरा बएको तभततरे ३ वषातबर तनफेदन तरई अदारतभा 
जान ुऩने य उक्त भमाद नाघेको अवस्थाभा तफगो नबयाइने एवॊ तफगो बयाउने कायफाही हुॉदा तारयख गजुायेका 
अवस्थाभा कायफाही ताभेरीभा याजखने काननुी व्मवस्थारे तफगो बयाइऩाउनका रातग ऩीतडत स्वमॊरे ऩनु: भदु्दाको 
उठान गनुा ऩने अवस्था यहेको देजखन्छ । मसफाट मो कसूयसभफजन्ध भदु्दा सयकाय वादी बए ऩतन तफगो बयाउने 
सन्दबाभा त्मसको राब ऩीतडतरे ऩाउन सकेको देजखॉदैन । 

६) नेऩार सयकाय वादी बै चल्ने ठगीको कसूय सभफन्धी भदु्दाको पैसरा अजन्तभ बएको जानकायी ऩीतडतरे 
ऩाउने उऩमकु्त काननुी व्मवस्था नयहेको कायणरे तफगो बयी ऩाउन तनफेदन ददने सभफन्धभा सभस्मा यहेको 
देजखएको छ । 

ख) अन्म सभस्मा: मस अध्ममनका िभभा पैसरा कामाान्वमका सभफन्धभा देजखएका अन्म सभस्मा तनभन अनसुायका 
यहेका ऩाइए: 

१) पैसरा कामाान्वमन सभफन्धी अतबरेख व्मवस्थाऩन अद्यावतधक यहेको य अध्ममनका रातग सहज यहेको 
देजखएन । 

२) कैद जरयवाना रागेको व्मजक्तको जामजात गयी पैसरा कामाान्वमन गनुा ऩने भरुकुी ऐन दण्ड सजामको 
भहरको २६ नॊ को व्मवस्थाको प्रमोग गरयएको देजखएन । 

३) अदारतभा उऩजस्थत नयही पयाय यहने प्रततवादीका हकभा बएको पैसराको कामाान्वमन चनुौतीऩूणा यहेको 
देजखमो । 

४) सयकाय वादी पौजदायी भदु्दाको बए ऩतन व्मजक्तको तफगो बयाउने काभराई प्राथतभकताभा याखेको तथा 
मसका रातग याज्म सिीम हनुे अवस्था यहेको देजखएन ।  

सझुाव:  

क) काननुी व्मवस्था ऩरयभाजान सभफन्धी: ठगी भदु्दाको पैसरा कामाान्वमनको सन्दबाभा प्रततवादीराई बएको कैद य 
जरयवानाको कामाान्वमनको रातग सयकाय वादी बै चल्ने अन्म पौजदायी कसूयका हकभा रागू हनुे काननुी व्मवस्था नै 
मस भदु्दाभा ऩतन रागू हनु्छन ्। त्मस सन्दबाभा काननुी फाधा हनुे अवस्था देजखदैन । पैसरा कामाान्वमनको अथा 
प्रततवादीराई बएको कैद य जरयवाना याज्मरे असरु गने भारै नबई त्मस कसूयफाट ऩीतडत व्मजक्तरे काननु फभोजजभ 
ऩाउन ुऩने ऺततऩूतता सहज रूऩभा ऩाउन ुऩतन हो । ठगीको कसूयका ऩीतडतका सभफन्धभा हेदाा मसभा उक्त कसूयको 
कायणरे ऩीतडतरे आतथाक नोक्सानी सभेत व्महोनुा ऩयेको हनु्छ । अदारतफाट कसूय ठहय बई पैसरा हनुे तय ऩीतडतरे 
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आपू ठतगएको यकभ बयी ऩाउन नसक्ने हो बने ऩीतडतका हकभा उक्त पैसराको कुनै अथा यहॉदैन । तय, पैसरा 
कामाान्वमनको मस ऩऺराई ठगी भदु्दाको सन्दबाभा प्रचतरत नेऩार काननुरे सभफोधन गयेको नदेजखॉदा तफगो बरयऩाउने 
सभफन्धभा यहेका काननुी सभस्माराई सभफोधन गना तनभन व्मवस्था गनुा ऩने देजखन्छ : 

१) ठगीको कसूयको अनसुन्धानको सभमभा नै तथा भदु्दा दामय गरयसके ऩतछ त्मस कसूयभा सॊरग्न देजखएका 
व्मजक्तहरूरो सभऩजि योक्का याख्न ेकाननुी व्मवस्था गने ।  

२) भरुकुी अदारती फन्दोफस्तको भहरको ११८ नॊ को देहाम दपा १० भा भदु्दा ऩऩुाऺ का सभमभा 
प्रततवाददफाट धयौटी भाग गदाा तनजरे व्महोनुा ऩने ऺततऩूतता सभेत कवचाय गनुा ऩने बन्ने व्मवस्था यहेको 
ऩरयप्रके्ष्मभा त्मस अवस्थाभा तरइएको धयौटीराई पैसरा हुॉदा ठहरयएको तफगो बयाउने प्रमोजनका रातग ऩतन 
प्रमोग गने गयी काननुरे व्मवस्था गनुा ऩने ।  

३) ठगी सभेतका प्रततवादीरे आतथाक दाकमत्व ब्महोनुा ऩने पौजदायी भदु्दाभा कसूय ठहय बएको प्रततवादीरे 
ऩनुयावेदन गदाा बयाउन ुऩने ठहयेको तफगो सभेत धयौट याख्न ेकाननुी व्मवस्था गने । 

४) ठगीको कसूय सभफन्धी भदु्दाको पैसरा अजन्तभ बएको जानकायी ऩीतडतरे सभफद्ध प्रहयी कामाारम भापा त 
ऩाउने गयी उऩमकु्त काननुी व्मवस्था गने। 

५) प्रततवादीको सभऩजिफाट तफगो असरु हनु नसकेको अवस्थाभा ऩीतडतरे प्रततवादीराई कैद गयाउन ऩाउने 
भरुकुी ऐन दण्ड सजामको भहरको ४२ नॊ को व्मवस्था ठगी भदु्दाका हकभा ऩतन हनुे गयी मस नॊफयभा 
सॊशोधन गनुा ऩने ।  

६) शरुु तहको अदारतफाट पैसरा बएऩतछ नै कामाान्वमनको शरुु गने गयी काननुभा व्मवस्था गने । 

ख) अन्म कवषम सभफन्धी: 

१) पैसरा कामाान्वमन सभफन्धी अतबरेख व्मवस्थाऩन अद्यावतधक ऩानुा ऩने तथा मी अतबरेख अध्ममन 
अनसुन्धानको प्रमोजनका रातग सभेत सहज प्राति हनुे व्मवस्था गरयन ुऩने  । 

२) अदारतभा उऩजस्थत नयही पयाय यहने प्रततवादीका हकभा पैसरा कामाान्वमन नबएसभभका रातग तनजको 
सफै प्रकायको सभऩजि सभफन्धी व्मवहायभा योक रगाउने व्मवस्था हनु ुउऩमकु्त हनुे । 

३) कैद जरयवाना रागेको व्मजक्तको जामजात गने सभफन्धभा यहेको काननुी व्मवस्था (भरुकुी ऐन दण्ड 
सजामको भहरको २६ नॊ) अनसुाय पैसरा कामाान्वमन गरयन ुऩने । 

 

 

   


