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कसूरदार बालबाललकाको सजाय लिर्ाारण सामान्य  

मार्ादर्ािको आर्वश्यकता 

भरुकुको साभान्म पौजदायी कानूनको रुऩभा भरुकुी अऩयाध (सॊहहता) ऐन, २०७४ रे तथा हर्वरे्ष कानूनको 
रुऩभा पौजदायी कसूय सम्फन्धी हर्वमबन्न कानूनहरुरे अर्वाञ्छछत कामणहरुराई अऩयामधकयण गयी सजामको व्मर्वस्था गयेको 
छ। साथै सजाम मनधाणयण सम्फन्धी साभान्म कानूनको रुऩभा यहेको पौजदायी कसूय सजाम मनधाणयण तथा कामाणन्र्वमन 
ऐन, २०७४ रे कसूयदायराई सजाम मनधाणयण सम्फन्धी हर्वस्ततृ व्मर्वस्था गयेको छ। 

अऩयाध सॊहहताको दपा ५ भा कुनै खास काभराई कुनै हर्वरे्ष ऐनद्वाया छुटै्ट कसूय भानी सजाम गने व्मर्वस्था 
बएको यहेछ बने त्मस्तो कसूयका सम्फन्धभा सोही ऐन रागू हनुेछ बन्ने व्मर्वस्था यहेको छ बने पौजदायी कामणहर्वमध 
सहहताको दपा ३ भा कुनै खास कसूयको अमबमोजन, अनसुन्धान, ऩूऩणऺ , सनुरु्वाई, पैसरा कामाणन्र्वमन र्वा अन्म कुनै 
कायर्वाही र्वा भदु्दा हेने अमधकायऺेत्रका सम्फन्धभा छुटै्ट ऐनद्वाया हर्वरे्ष व्मर्वस्था बएको यहेछ बने त्मस्तो हर्वषमभा सोही 
ऐनभा व्मर्वस्था बए फभोञ्जभ हनुेछ य त्मस्तो हर्वषमभा मस ऐनको व्मर्वस्थारे असय ऩाने छैन बन्ने व्मर्वस्था यहेको छ। 

फारफामरकाको अमधकायको सम्भान, सॊयऺण प्रर्वर्द्णन य ऩूयऩूमतण गयी फारफामरकाको सर्वोम हभ हहत कामभ गनण 
हर्वरे्ष ऐनको रुऩभा फारफामरका सम्फन्धी ऐन, २०७५ जायी बएको य सोही ऐनको दपा ८४ भा मस ऐनभा रेञ्खए 
जमत कुयाभा मसै ऐन फभोञ्जभ य अरुभा प्रचमरत कानून फभोञ्जभ हनुेछ बन्ने व्मर्वस्था यहेको छ। 

फारफामरका सम्फन्धी ऐन, २०७५ भा कमतऩम अर्वाञ्छछत कामणहरुराई कसूय घोहषत गयी अऩयाध सॊहहता तथा 
प्रचमरत कानून फभोञ्जभ हनुे सजामबन्दा पयक भात्राको सजामको व्मर्वस्था बएको छ बने फारफामरका उऩयको भदु्दाभा 
भदु्दा हेने अमधकायी रगामत हर्वमबन्न हर्वषमभा पौजदायी कामणहर्वमध सहहता तथा सजाम मनधाणयण ऐनबन्दा पयक व्मर्वस्था 
यहेको छ। फारफामरका सम्फन्धी ऐन, २०७५ भा फार न्माम सम्ऩादन सम्फन्धी हर्वञ्र्ष्ट मसर्द्ान्तहरु, भदु्दाको सनुरु्वाई 
सम्फन्धभा फारफामरकाको हर्वरे्ष अमधकाय, फार न्माम सम्ऩादन गदाण हर्वचाय गनुण ऩने कुयाहरु, उभेयराई आधाय भानी 
फारफामरकाको आऩयामधक दाहमत्र्व मनधाणयण, फारफामरकाको उभेय कामभ गने आधाय, फारफामरका दोहष ठहय बएको 
कसूयजन्म कामणभा सजाम मनधाणयण य कामाणन्र्वमन गदाण हर्वचाय गनुण ऩने थऩ हर्वषमहरु सभेत व्मर्वस्था बएको सन्दबणभा 
कसूयजन्म कामणभा कसूयदाय ठहय बएका फारफामरकाराई सजाम मनधाणयण गदाण अन्म कसूयदायको रामग मनधाणयण 
गूयएका हर्वषमगत भाऩदण्डभा यहेका सफै व्मर्वस्थाहरु सान्दबीक नहनुे तथा फारफामरकाको हकभा कमतऩम हर्वषमभा थऩ 
कुयाहरुसभेत हर्वचाय गनुणऩने बएको हुॉदा सम्फर्द् कानूनका व्मर्वस्थाहरुराई सभग्रताभा हर्वचाय गयी कसूयदाय ठहय बएका 
फारफामरकाराई उऩमकु्त सजाम मनधाणयण गनण भागणदर्णनको रामग सर्वोच्च अदारतरे मो कसरूदार बालबाललकाको 

सजाय लिर्ाारण सम्बन्र्ी सामान्य मार्ादर्ाि फनाएको छ। 
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सामान्य मार्ादर्ािको प्रयोर्  
 

 मो साभान्म भागणदर्णन कसूयदाय ठहय बएका फारफामरकाराई सजाम मनधाणयण गदाण भागणदर्णकको रुऩभा 
यहनेछ। 

 मो साभान्म भागणदर्णन १८ र्वषण उभेय ऩूया नगयेको कसूयदायराई सजाम मनधाणयण गदाण प्रमोग हनुेछ। 

 मस साभान्म भागणदर्णनभा सजाम मनधाणयण गने प्रमोजनको रामग सम्फर्द् कानूनहरुभा यहेका सम्फञ्न्धत 
व्मर्वस्थाहरुराई सभग्रभा भध्मनजय गयी कसूयदाय ठहय बएका फारफामरकाराई हनु सक्ने सजामभा छूटराई 
सभेत सभारे्वर् गूयएको छ। 

 कुनै भदु्दाभा ठहय बएको कसूयदाय फारफामरका यहे/बएभा मनजराई सजाम मनधाणयण गदाण सम्फञ्न्धत हर्वषमगत 
साभान्म भागणदर्णन अमतूयक्त ऩूयऩूयकको रुऩभा प्रमोग गने गयी मो साभान्म भागणदर्णन तमाय गूयएको छ।  
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  भार्-१ 

बाल न्याय सम्बन्र्ी लसद्धान्तहरु 

कानूनको हर्वर्वादभा ऩयेका फारफामरका उऩयको भदु्दाको कायर्वाही, सनुरु्वाई य हकनाया गदाण फार अदारतरे देहामका 
आधायभा गनुण ऩने्- 

 अऩयाध सॊहहताको दपा 13 फभोञ्जभ दर् र्वषण उभेय नऩगुेको फारफामरकारे गयेको कुनै काभ कसूय नभामनने। 

 अऩयाध सॊहहताको दपा २८ फभोञ्जभ कसैरे कुनै फारफामरकाराई पकाई, मसकाई र्वा प्रबार्वभा ऩायी कुनै कसूय 
गनण रगाएको यहेछ बने त्मसयी कसूय गनण रगाउने व्मञ्क्तराई मनज आपैँ रे त्मस्तो कसूय गये सयह सजाम हनु।े 

 फारफामरका सम्फन्धी ऐनको दपा १६ फभोञ्जभ फार अदारत रगामत फारफामरकासॉग सम्फञ्न्धत कामण गने 
प्रत्मेक मनकाम तथा सॊस्थाका अमधकायीरे हयेक काभ कायर्वाही गदाण फारफामरकाको सर्वोम हभ हहतराई प्राथमभकता 
ददई फारभैत्री प्रकृमा अऩनाउन ुऩने। 

 फारफामरका सम्फन्धी ऐनको दपा २६ को उऩदपा (२) फभोञ्जभ कसूय जन्म कामणको अमबमोग रागेको 
फारफामरकाराई फार अदारतफाट अन्मथा मनणणम नबएसम्भ मनदोष यहेको भामनने य त्मस्तो फारफामरकाराई 
आफ्नो हर्वरुर्द् साऺी हनु कय नरगाइने। 

 फारफामरका सम्फन्धी ऐनको दपा ३० फभोञ्जभ फारफामरकारे गयेको कसूयजन्म कामण सम्फन्धी भदु्दाको सरुु 
कायर्वाही, सनुरु्वाई य हकनाया फार अदारतफाट गनुण ऩने,  

 फार अदारत गठन नबएसम्भ फारफामरकारे गयेको कसूयजन्म कामण सम्फन्धी भदु्दाको सरुु कायर्वाही, सनुरु्वाई य 
हकनाया गनण प्रत्मेक ञ्जल्रा अदारतभा फार इजरास गठन गूयने, 

 फार इजरासभा ञ्जल्रा न्मामाधीर्, सभाजसेर्वी य फारभनोहर्वऻ र्वा र्वार हर्वरे्षऻ सदस्म यहने . 
 फारफामरका सम्फन्धी ऐनको दपा ३२ फभोञ्जभ भदु्दाको कायर्वाहीको क्रभभा फारफामरकाको उभेय अठाय र्वषण ऩूया 

बए ऩमन त्मस्तो भदु्दा फार अदारतफाटै सरुु कायर्वाही, सनुरु्वाई य हकनाया गनुण ऩने, 

 फारफामरका सम्फन्धी ऐनको दपा ३४ फभोञ्जभ फारफामरकाको उभेय य मनजको ऩूयऩक्र्वता सभेतराई हर्वचाय गयी 
फार भैत्री र्वातार्वयणभा भदु्दाको सनुरु्वाई गनुण ऩने, 

 फारफामरका सम्फन्धी ऐनको दपा ३५ फभोञ्जभ फार अदारतरे अन्मथा आदेर् ददएकोभा फाहेक कसूयजन्म 
कामणको आयोऩ रागेको फारफामरका उऩयको भदु्दाको सनुरु्वाई तथा कायर्वाही फन्द इजरासभा गनुण ऩने, 

 फारफामरका सम्फन्धी ऐनको दपा ८0 फभोञ्जभ फारफामरकाको हर्वरुर्द् रगाइएको कसूयजन्म कामणको अमबमोगभा 
मनजको प्रमतयऺा गने कानून व्मर्वसामी मनमकु्त नबएसम्भ र्वार अदारतरे त्मस्तो भदु्दाको कायर्वाही य हकनाया नगने 
य काननु व्मर्वसामी मनमकु्त नबएको अर्वस्थाभा रै्वतामनक कानून व्मर्वसामी र्वा अन्म कुनै इच्छुक कानून 
व्मर्वसामीको सेर्वा उऩरब्ध गयाउने व्मर्वस्था गनुण ऩने, 

 फार न्माम सम्फन्धभा सर्वोच्च अदारतफाट प्रमतऩाददत कानूनी मसर्द्ान्तको जानकायी मरई अनरु्यण गनुण ऩने। 
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भार्- २ 

मुद्दाको सुिुर्वाई सम्बन्र्मा बालबाललकाको अलर्कार  

(क)  फारफामरका सम्फन्धी ऐनको दपा २६ फभोञ्जभ भदु्दाको सनुरु्वाईका सम्फन्धभा फारफामरकाराई देहामका 
अमधकायहरु प्राप्त हनुे्- 

 आपू हर्वरुर्द् रागेको आयोऩ, सो उऩयको कायर्वाही, त्मसभा बएको आदेर् र्वा मनणणमको जानकायी 
मसधै र्वा ऩूयर्वाय र्वा सॊयऺक भापण त प्राप्त गने, 

 आपू हर्वरुर्द् रागेको आयोऩको प्रमतयऺाको रामग तत्कार मनर्लु्क कानूनी सहामता य अन्म 
आर्वश्मक सहमोग प्राप्त गने, 

 फार न्मामको सफै प्रकृमाभा आर्वश्मकता अनसुाय ऩूयर्वाय र्वा सॊयऺकको उऩञ्स्थमत भाग गने, 

 फार अदारतफाट मछटो य स्र्वच्छ न्माम प्राप्त गने, 

 फार न्माम सम्ऩादनको प्रकृमाभा गोऩनीमता प्राप्त गने, 

 फारभैत्री र्वातार्वयणभा अनसुन्धान अमबमोजन तथा सनुरु्वाई हनुे, 
 न्माहमक प्रकृमाका हयेक चयणभा सहबागी हनुे य आफ्नो बनाई स्र्वतन्त्र रुऩभा व्मक्त गने अर्वसय 

प्राप्त गने, 

 भदु्दाको सनुरु्वाईभा फारफामरकारे चाहेभा आपूसॉगै मनजका फाफ,ु आभा, सॊयऺकराई सहबागी 
गयाउन।े 

(ख)  सजाम मनधाणयण ऐनको दपा १२ को उऩदपा (४) फभोञ्जभ सजाम ऩूर्वणको प्रमतरे्वदन प्राप्त बएऩमछ अदारतरे 
त्मस्तो प्रमतरे्वदन सम्फञ्न्धत सयकायी र्वहकर, कसूयदाय य मनजको कानून व्मर्वसामीराई तथा कसूयदाय 
फारफामरका बए मनजको सॊयऺकराई उऩरब्ध गयाउन ुऩने। 

(ग)  पौजदायी कामणहर्वमध सॊहहताको दपा १७० को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोञ्जभ अदारतरे फारफामरका 
ऩऺ यहेको भदु्दाको कायफाही, सनुरु्वाई य हकनाया गदाण प्राथमभकता ददन ुऩने। 

(घ)  फारफामरका सम्फन्धी ऐनको दपा ८२ फभोञ्जभ फार अदारत फाहेक अन्म अदारतभा ऩयेको फारफामरका 
र्वादी र्वा प्रमतर्वादी बएको भदु्दाको कायफाही, सनुरु्वाई य हकनाया गदाण प्राथमभकता ददन ुऩने। 
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भार्-३ 

बाल न्याय सम्पादि र्दाा लर्वचार र्िे कुरा र लदर्ान्तर 

(क)  फारफामरका सम्फन्धी ऐनको दपा २० फभोञ्जभ फार न्माम सम्ऩादन गदाण देहामका कुयाहरु हर्वचाय गनुण ऩने्- 

 फारफामरकाराई असय ऩने कुनै मनणणम गनुण अञ्घ मनजको धायणा फझु्ने, 
 फारफामरकाको हहत य स्र्वाथण जोमडएको कुनै ऩमन हर्वषमभा मनणणम गनुण अञ्घ मनजको फाफ,ु आभा, 

ऩूयर्वायका अन्म सदस्म र्वा सॊयऺकराई आफ्नो बनाई याख्न ेअर्वसय ददने, 
 फारफामरकाको उभेय, फौहर्द्क हर्वकासको स्तय, आस्था य साॉस्कृमतक भूल्म भान्मता अनरुुऩको फोरी 

फचन य व्मर्वहाय गनुण ऩने, 

 फारफामरकासॉग सम्र्वाद गदाण मनजरे चाहेको बाषाभा गने य आर्वश्मकता अनसुाय दोबाषकेो सहमोग 
मरने । 

(ख)  फारफामरका सम्फन्धी ऐनको दपा २७ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) य उऩदपा (२) फभोञ्जभ फार 
अदारतरे ३ र्वषण र्वा सोबन्दा कभ कैदको सजाम हनुे भदु्दाभा फारफामरकाराई ददर्ान्तय गनण सक्ने। 
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भार्-४ 

बालबाललकाको आपरालर्क दालयत्र्व 

अऩयाध सॊहहताको दपा ४५ तथा फारफामरका सम्फन्धी ऐनको दपा ३६ फभोञ्जभ फारफामरकाको आऩयामधक दाहमत्र्व 
देहाम फभोञ्जभ हनुे्- 

बालबाललकाको उमेर आपरालर्क दालयत्र्व 

१० र्वषणबन्दा कभ सजाम नहनुे 
१० र्वषण र्वा सोबन्दा भामथ य १४ र्वषणबन्दा 
कभ 

 जूयर्वाना हनुे कसूय गयेको बए सम्झाइ फझुाई छामडने 
 कैद हनुे कसूय गयेको बए ६ भहहनासम्भ कैद गने र्वा १ 

र्वषणसम्भ फारसधुाय गहृभा याञ्खने 
१४ र्वषण र्वा सोबन्दा भामथ य १६ र्वषणबन्दा 
कभ 

उभेय ऩगुेको कसूयदायराई हनुे सजामको आधा सजाम 

१६ र्वषण र्वा सोबन्दा भामथ य १८ र्वषण र्वा 
सोबन्दा कभ 

उभेय ऩगुेको कसूयदायराई हनुे सजामको दईु मतहाई सजाम 

 

  



कसूयदाय फारफामरकाको सजाम मनधाणयण सम्फन्धी साभान्म भागणदर्णन  

 

9 
 

भार्-५ 

बालबाललकाको उमेर कायम र्िे आर्ार 

(क)  फारफामरका सम्फन्धी ऐनको दपा ८३ फभोञ्जभ फारफमरकाको उभेय कामभ गदाण देहामका कुयाराई आधाय 
भान्नु ऩने्- 

 अस्ऩतारफाट जायी बएको फारफामरकाको जन्भदताणभा उञ्ल्रञ्खत जन्भमभमत, 

 अस्ऩतारफाट जायी बएको जन्भदताणभा जन्भमभमत नबएभा स्थानीम ऩञ्िकामधकायीको कामाणरमफाट जायी 
बएको जन्भदताण प्रभाणऩत्रभा  उल्रेख बएको जन्भमभमत, 

 स्थानीम ऩञ्िकामधकायीको कामाणरमफाट जायी बएको जन्भदताण प्रभाणऩत्र  नबएभा हर्वद्यारमको चाूयमत्रक 
प्रभाणऩत्रभा उञ्ल्रञ्खत जन्भमभमत र्वा हर्वद्यारमभा बनाण हुॉदाका फखत उल्रेख गयेको जन्भमभमत, 

 त्मस्तो प्रभाणऩत्र र्वा जन्भमभमत ऩमन नबएभा अस्ऩतारफाट प्रभाञ्णत उभेय सम्फन्धी प्रभाणऩत्रभा उञ्ल्रञ्खत 
मभमत, 

 सो ऩमन नबएभा जन्भकुण्डरी, ञ्चना, हटऩोट, फारफामरकाको फाफ,ु आभा, सॊयऺक र्वा ऩूयर्वायका अन्म सदस्मरे 
खरुाई ददएको उभेय र्वा अन्म मस्तै सम्फर्द् प्रभाण।  
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भार्- ६ 

बालबाललकालाई सजाय लिर्ाारण र्दाा लर्वचार र्िुा पिे कुराहरु 

(क)  सजाम मनधाणयण ऐनको दपा १६ फभोञ्जभ फारफामरकाराई सजाम मनधाणयण गदाण देहामका कुयाहरुराई सभेत 
हर्वचाय गनुण ऩने्– 

o मनजको सर्वोम हभ हहत, 

o कसूयको गम्बीयता य दोषको भात्रा, 
o फारफामरकाको उभेय, ञ्र्ऺा, ऩाूयर्वाूयक ञ्स्थमत, साभाञ्जक अर्वस्था, कसूयको हकमसभ, कसूयफाट ऩगु्न 

गएको हामन नोक्सानी य कसूय गनुणको उद्देश्म सभेतका कुया सहहतको मनजको व्मञ्क्तगत ऩूयञ्स्थमत, 

o ऩीमडतराई ददन प्रस्तार्व गूयएको ऺमतऩूमतण, 
o अऩयाधप्रमतको ऩश्चाताऩ, 

o असर य उऩमोगी जीर्वन ञ्जउने चाहना ।   

o सोह्र र्वषण उभेय ऩूया नबएका फारफामरकाराई सजाम गदाण जघन्म कसूय, गम्बीय कसूय र्वा ऩटके रुऩभा 
कसूय गयेकोभा फाहेक कैदको सजाम गनुण नहनु।े 

(ख)  सजाम मनधाणयण ऐनको दपा २४ को उऩदपा (५) फभोञ्जभ फारफामरकाको हकभा सजाम मनरम्फन गदाण 
मनजको उभेय तथा कसूय गदाणको ऩूयञ्स्थमत सभेतराई हर्वचाय गयी र्तण तोकी र्वा नतोकी देहाम फभोञ्जभ मनणणम 
गनण सहकने्– 

o ऩूयर्वायका कुनै सदस्म र्वा सॊयऺकद्वाया असर भानर्वीम व्मर्वहायका सम्फन्धभा सम्झाउन तथा फझुाउन 
रगाउन,े 

o सेर्वा प्रदान गने सॊघसॊस्था र्वा व्मञ्क्तहरुफाट फारफामरकाराई अमबभखुीकयण गनण रगाउन,े 

o एकर, साभहुहक र्वा ऩाूयर्वाूयक भनोसाभाञ्जक ऩयाभर्ण सेर्वा उऩरब्ध गयाउन रगाउन,े 

o ऩूयर्वायका कुनै सदस्म, सॊयऺक, हर्वद्यारम, सेर्वा प्रदान गने व्मञ्क्त र्वा सॊस्थाको मनगयानीभा मनधाणूयत 
र्तणहरु ऩारना गने गयी मनञ्श्चत अर्वमधका रामग मनजहरुको सॊयऺकत्र्वभा याख्न रगाउने। 

(ग) फारफामरका सम्फन्धी ऐनको दपा ४१ फभोञ्जभ उक्त ऐन र्वा प्रचमरत कानून फभोञ्जभ ऩटके कामभ गदाण 
नार्वामरग अर्वस्थाभा गयेको कसूयजन्म कामणको गणना नगूयने य फारफामरकारे ऩटक ऩटक कसूयजन्म कामण गये 
ऩमन ऩटकेको आधायभा मनजराई थऩ सजाम नगूयने। 

(घ)  अऩयाध सॊहहताको दपा ४६ को उऩदपा (३) फभोञ्जभ कसूयदाय फारफामरकाराई जूयर्वाना फाऩत कैद गदाण 
देहाम फभोञ्जभ गनुण ऩने्- 

 जूयफाना भात्र हनुे र्वा कैद र्वा जूयफानाभध्मे कुनै एक सजाम हनुे कसूयभा जूयफाना नमतयेकोभा कैद 
नगयी जूयफाना मभनाहा गनुण ऩने, 

 कैद र्वा जूयफाना र्वा दरैु्व सजाम हनुे कसूयभा जूयफाना भात्र सजाम बएकोभा त्मस्तो जूयफाना नमतये 
फाऩत कैद सजाम मनधाणयण गनुण ऩदाण तीन भहहनाबन्दा फढी नहनुे गयी कैद गनुण ऩने, 

 चौध र्वषण उभेय ऩगुेको तय अठाय र्वषणबन्दा कभ उभेय बएको व्मञ्क्तराई जूयफाना नमतये फाऩत कैद 
सजाम मनधाणयण गनुण ऩदाण अठाय र्वषण उभेय ऩगुेको व्मञ्क्तराई गनुण ऩने कैद सजामको आधाबन्दा फढी 
नहनुे गयी कैद गनुण ऩने । 

(ङ)   सजाम मनधाणयण ऐनको दपा ३१ फभोञ्जभ १८ र्वषणबन्दा कभ उभेयको फारफामरका कसूयदायराई कैद फाऩत 
र्ायीूयक श्रभभा रगाउन नसहकने। 
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भार्-७ 

कसूरदार बालबललका उपरको सजायको कायाान्र्वयि 

(क) फारफामरका सम्फन्धी ऐनको दपा ३६ को उऩदपा (५) फभोञ्जभ कसूय फारफामरकाको उभेय, मरङ्ग, ऩूयऩक्र्वता, 
कसूयजन्म कामणको प्रकृमत य त्मस्तो कामण गदाणको ऩूयञ्स्थमतराई हर्वचाय गयी कसूयदाय फारफामरकाको हकभा 
देहामको कुनै उऩमकु्त मनणणम गने्- 

o कुनै र्तण तोकी र्वा नतोकी सजाम स्थगन गने, 

o ऩूयर्वायका सदस्म र्वा सॊयऺकद्वाया असर भानर्वीम व्मर्वहायका सम्फन्धभा फारफामरकाराई सम्झाउन 
र्वा फझुाउन रगाउन,े 

o एकर, साभूहहक र्वा ऩाूयर्वाूयक भनोसाभाञ्जक ऩयाभर्ण सेर्वा उऩरब्ध गयाउने, 
o ऩूयर्वायका सदस्म, सॊयऺक, हर्वद्यारम, सेर्वा प्रदान गने व्मञ्क्त र्वा सॊस्थाको मनगयानीभा मनधाणूयत र्तण 

ऩारना गने गयी मनञ्श्चत अर्वमधका रामग उनीहरुसॉगै याख्न रगाउने, 
o सेर्वाको प्रकृमत य अर्वमध तोकी फारफामरकाको उभेय सहुाउॉदो साभदुाहमक सेर्वाभा ऩठाउने, 
o मनजराई बएको सजामबन्दा फढी अर्वमध नहनुे गयी फार सधुाय गहृभा फस्न रगाउने।  

(ख) पौजदायी कामणहर्वमध सॊहहताको दपा १५४ को उऩदपा (१) को प्रमतर्वन्धात्भक र्वाक्माॊर् फभोञ्जभ अठाय र्वषण 
उभेय नऩगुेको फारफामरका कसूयदाय ठहूयएकोभा मनजराई कैद सजामको बकु्तानीको रामग नेऩार सयकायरे 
व्मर्वस्था गयेको छुटै्ट फार सधुाय गहृ र्वा मस्तै अन्म गहृभा याख्न ुऩने। 
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