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Bas i c Pr i nci pl es on t he Use of  Rest or at i ve J us t i ce Pr ogr ammes i n Cr i mi nal  Mat t er s को 
Nepal  I ns t i t ut e of  J us t i ce ल ेतयार पारेको नेपाली अनुवाद । 

 
ECOSOC Resol ut i on 2002/12 

फौजदार4 मािमलामा पुनःथा9पनामुखी ;याय काय9बमको ूयोगका स@ब;धमा सामा;य िसCा;तहE 

 

आिथ9क तथा सामाGजक पHरषJ, 

मKयःथता‡ र पनुःथा9पनामखुी ;यायका Lेऽमा संयOु राPसQघको मापदSड तयार गनU उCेँयले 
छलफलका लािग अपराध िनय;ऽण र फौजदार4 ;याय आयोगसमL अनरुोध गरेको जलुाई २८, 
१९९९ को “फौजदार4 ;यायमा मKयःथता र पनुःथा9पनामखुी ;यायको उपायको _वकास र 
काया9;वयन” नामक ूित`ापऽ १९९९/२६ लाई पनु: ःमरण गदb, 

फौजदार4 मािमलामा पनुःथा9पनामखुी ;याय काय9बमको ूयोगका लािग सामा;य िसCा;तको 
ःथापना गनU आवँयकता र माKयम साथसाथ ैदःतावेजको _वकास गनU सझुावमा सदःय राPहE, 
स@बe अ;तररा_Pय र गैरसरकार4 संःथाहEका साथसाथ ैसंयOु राPसQघको अपराध िनय;ऽण र 
फौजदार4 ;याय काय9बम स;जालको संःथाबाट gटपोट गन9का लािग महासिचव समL अनरुोध 
गHरएको “फौजदार4 मिमलामा पनुःथा9पनामखुी ;याय काय9बमको ूयोगको िसCा;त” नामक २१ 
जलुाई  २००० को ूित`ापऽ २०००/१४ को पनु: ःमरण गदb, 

पीgडतसँग स@बG;धत ूचिलत अ;तररा_Pय ूितबeता र _वशेषगर4 “अपराध र श_O-दnुपयोगका 
पीgडतलाई ;याय gदने स@ब;धमा आधारभतु िसCा;तको घोषणापत्र”लाई Kयानमा राpदै,1 

अपराध िनय;ऽण र पीgडतको उपचारस@ब;धी संयOु राPसQघीय दशq स@मेलन ताका “अपराधी 
र पीgडत: ;याय ूgबयामा जवाफदेह4ता र ःवrछता” नामक शीष9कअ;तग9त पनुःथा9पनामखुी 
;यायबारे भएको छलफलको gटपोट गदb,2 

																																																													
‡ अQमेजीमा medi at i on भिनएको छ, जसलाई हामीले यहाँ ÔमKयःथताÕ भनी उtथा गरेका छq । नेपालीमा 

medi at i on लाई ÔमेलिमलापÕ भ;ने गHरएको भएता पिन सो अनवुादले medi at i on को मम9 बोuदैन । 
Medi at i on को शाGvदक अथ9 पिन “बीचमा रहन”ु हुन जा;छ, “मेलिमलाप गराउन ुवा िमलाउन”ु होइन । 

1  साधारण सभाको ूित`ापऽ ४०/३४, अनसुचुी। 
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“अपराध र ;याय स@ब;धमा िभयना घोषणाको काया9;वयनको लािग बनेको काय9योजना: 
एuकाइसq शताvद4को चनुौितको सामना” नामक ३१ जनवर4, २००२ को साधारण सभाको 
ूित`ापऽ ५६/२६१, र _वशेषगर4 पनुःथा9पनामखुी ;यायको स@ब;धमा vयO िभयना घोषणाको 
अनrुछेद २८ को ूितबCतालाई gटपोट गदb,3 

२९ अuटोबर ताHरख देGख १ नोभे@बर २००१ ताHरखस@म स@प;न पनुःथा9पनामखुी ;यायका 
_वशेष`को सामgुहक बठैकको काय9लाई सराहनीयतापवु9क gटपोट गदb, 

पनुःथा9पनामखुी ;यायका स@ब;धमा महासिचवको ूितवेदन4 तथा पनुःथा9पनामखुी ;यायका 
_व`समहूको ूितवेदनलाई pयाल गदb,5 

१- ूःततु ूित`ापऽमा समा_वःट फौजदार4 मािमलामा पनुःथा9पनामखुी ;याय काय9बमको 
ूयोगमा आधारभतु िसCा;तहEको gटपोट गनU, 

२- सदःय राPलाई पनुःथा9पनामखुी ;याय काय9बमको _वकास र स|चालनको िनिम} फौजदार4 
मािमलामा पनुःथा9पनामखुी ;याय काय9बमको ूयोगको आधारभतु िसCा;तहEूित आक_ष9त रहन 
ूो~साहन गनU, 

३- सदःय राP, सयुंO राPसQघको अपराध िनय;ऽण र फौजदार4 ;याय काय9बम स|जाल र 
अ;य अ;तररा_Pय, Lऽीय र गैरसरकार4 संःथाबीच फौजदार4 मािमलामा पनुःथा9पनामखुी 
;यायको ूयोगको आधारभतु िसCा;तहEको �यापक ूसार गनU कुराको ू~याभतु गन9 महासिचव 
समL अनरुोध गनU, 

४- पनुःथा9पनामखुी ;यायको अ�यासलाई Gःवकार गरेका सदःय राPलाई अनरुोध गHरएमा अ;य 
राPमा उपलvध ~यःता अ�यासको बारेमा जानकार4 gदन आ�ान गनU, 

५- सदःय राPलाई _वकास र अनसु;धानको काया9;वयनमा, तािलम र अ;य काय9बम साथसाथ ै
छलफललाई अगाgड बढाउने र पनुःथा9पनामखुी ;यायमा अनभुव साटासाट गनU काय9मा एक 
अका9लाई सहयोग गन9 आ�ान गनU, 
																																																																																																																																																																																																				
2 अपराध िनय;ऽण र पीgडतको उपचारस@ब;धी संयOु राPसQघीय दशq स@मेलन १०-१७ अ_ूल २०००, िभयनाको 

सिचवालय�ारा तयार गHरएको ूितवेदन (सयुंO राPसQघको ूकाशन, Sal es No. E.00.I V.8), chap. V, set . 
E.) 

3 साधारण सभा ूित`ापऽ, ५५/५९, अनसुचुी। 
4 E/CN.15/2002/5/ and Cor r .1. 
5 E/CN.15/2002/5/Add.1. 
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६- यgद अनरुोध गHरएमा, ःवेGrछक योगदानको उपलvधताको आधारमा, _वकासो;मखु राP र 
अथ9-�यवःथा सQबमणमा रहेका राPलाई पनुःथा9पनामखुी ;याय काय9बमको _वकासमा सघाउ 
परुय्ाउनको िनिम} ूा_विधक सहयोग उपलvध गराउन सदःय राPसमL थप आ�ान गनU।   

 

अनसुचूी 

आपरािधक मCुामा पनुःथा9पनामखुी ;याय काय9बमको ूयोगका स@ब;धमा आधारभतू िसCा;तहE 
 

ूःतावना 
पनुःथा9पनामखुी ;यायका पहलहEको _व��यापी nपमा भएको मह�वपणू9 _वकासलाई पनु: ःमरण 
गदb ; 

ती पहलहE पार@पHरक र मा◌ैिलक ;याय ूणालीमा आधाHरत हु;छन ्जसले अपराध मािनसका 
लािग हािनकारक मा;दछन ्भ;ने कुरा मनन गदb ; 

पनुःथा9पनामखुी ;याय एक _वकिसत ःवnप हो जसले ू~येक �य_Oको ूित�ा र समानताको 
कदर गद9छ, एकापसूितको बझुाई _वकास गद9छ तथा पीgडत, अपराधी र समदुायको मtहमप�ट4 
लगाउदै सामाGजक स�ावको ूो~साहन गद9छ भ;ने कुरालाई जोड gदद� ; 

यस पनुःथा9पनामखुी ;यायको �_�कोणले अपराधबाट ूभा_वत �य_Oलाई आ�ना भावना र 
अनभुव खलुा nपमा सा�न सLम बनाउने र उनीहEका आवँयकतालाई स@बोधन गनU उCेँय 
राpदछ भ;ने कुरामा जोड gददै ;  

यस �Gं टकोणले पीgडतलाई पHरपरुणको अवसर ूदान गनु9का साथ ैउनीहEलाई सरुGLत अनभुव 
ूा� गनU अवसर ूदान गनU, अपराधीलाई आ�नो �यवहारको कारण र ूभावको `ान ूा� गन9 र 
अथ9पणू9 तHरकाले Gज@मेवार4 बहन गन9 अवसर gदने, समदुायमा शाG;त ःथापना गनU तथा 
अपराध रोकथाम गनU अवसर gदने कुराूित Kयान gददै ; 

पनुःथा9पनामखुी ;याय अ;तग9त _विभ;न कदमहE समा_व� हुन सuछन ् जसलाई ूचिलत 
फौजदार4 ;याय ूणालीमा काननुी, सामाGजक तथा सांःकृितक पHरGःथित अनnुप लचकतापवु9क 
तथा परूक हुने गर4 समावेश गन9 सgकने कुरालाई अवगत गदb ; 
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पनुःथा9पनामखुी ;यायको ूयोगले अिभयुO्लाई अिभयोग लगाउन सuने रा�यको अिधकारलाई 
ूभाव नपानU कुराको pयाल गदb ;    

शvदहEको ूयोग   
१ “पनुःथा9पनामखुी ;याय काय9बम” भ;नाले पनुःथा9पनामखुी ूgबयाको ूयोग गनU तथा 
पनुःथा9पनामखुी पHरणाम हािसल गन9 खो�ने जनुसकैु काय9बमलाई जनाउँदछ । 

२ “पनुःथा9पनामखुी ूgबया” भ;नाले पीgडत र अपराधी, साथ ै  उपयOु भएमा अपराधबाट 
ूभा_वत अ;य �य_O तथा समदुायका सदःयहE, सgबयतापवु9क एकसाथ सहभागी भकैन, 
अपराधबाट उ�प;न भएका मCुाहE साधारणतया सहजकता9को सहयोग�ारा समाधान गHरने 
जनुसकैु ूgबयालाई बझुाउछ। पनुःथा9पनामखुी ूgबया अ;तग9त मKयःथता (medi at i on), 
सहमित (conci l i at i on), स@मेलन (conf er enci ng) र सजाय भेला (sent enci ng ci r cl e) 
समावेश हुन सuदछन ्। 

३  “पनुःथा9पनामखुी पHरणाम” भ;नाले पनुःथा9पनामखुी ूgबयाको पHरणाम वापत हुन पगेुको 
एक स@झौता हो।  पनुःथा9पनामखुी पHरणाम अ;तग9त ्ूितकृया र काय9बमहE जःत ै: पHरपरूण 
(Repar at i on), प्रत्यायन (Rest i t ut i on) र सामदुाियक सेवा पछ9न ् जसको उCेँय पLहEको 
�य_Oगत तथा सामgुहक आवँयकता र Gज@मेवार4 परुा गनU तथा पीgडत र अपराधीको 
पनुःथा9पना गराउन सफल हुने हो ।   

४ “पL” भ;नाले पनुःथा9पनामखुी ूgबयामा संल�न हुन सuने पीgडत, अपराधी तथा अपराधबाट 
ूभा_वत अ;य �य_OहE र समदुायका सदःयहEलाई जनाउँदछ ।   

५ “सहजकता9” भ;नाले पनुःथा9पनामखुी ूgबयामा सहभागी पLहEलाई ःवrछता र 
िनःपLतापवु9क स_ुवधा gदने भिूमकामा रहेको �य_Oलाई बGुझ;छ। 

पनुःथा9पनामखुी ;याय काय9बमको ूयोग 
६  पनुःथा9पनामखुी ;याय काय9बमको ूयोग रा_Pय काननूको अधीनमा रह4 फौजदार4 ;याय 
ूणालीको जनुसकैु चरणमा गन9 सgक;छ ।  

७  पीgडत र अपराधीको ःवत;ऽ र ःवेGrछक सहमितमा र अपराधीलाई अिभयोग लगाउन पया9� 
ूमाण पगेुको अवःथामामा माऽ पनुःथा9पनामखुी ूgबयाको ूयोग गनु9पद9छ। यःतो सहमितलाई 
ूgबयाको जनुसकैु बेलामा अलग गन9 पीgडत र अपराधी सLम हुनपुछ9। 
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८ सामा;यतया, पनुःथा9पनामखुी ूgबयामा सहभागीताको आधारका nपमा पीgडत र अपराधी 
मCुाको मलू त�यमा सहमत हुनपुद9छ। अपराधीको उO सहभागीतालाई पिछ आउने काननुी 
ूgबयामा अपराध ःवीकारको ूमाणको nपमा ूयोग गनु9हुदैन। 

९ पनुःथा9पनामखुी ूgबया स|चालन गदा9 र यस ूgबयामा मCुा ूेषण गदा9बखत श_O 
अस;तलुनका कारक जःत ै : असमानता, साथसाथ ै पLहEबीचको सांःकृितक िभ;नतालाई 
Kयानमा रा�पुद9छ।    

१० पनुःथा9पनामखुी ूgबया स|चालन गदा9 र यस ूgबयामा मCुा पेश गदा9 पLहEको सरुLामा 
Kयान gदनपुद9छ। 

११ पनुःथा9पनामखुी ूgबया उपयOु र स@भव नभएमा, मCुा फौजदार4 ;यायका अिधकार4समL 
पेश गनु9पछ9 र _वनाgढलाइ कसर4 अगाgड ब�ने भ;ने gहसाबले फैसला गनु9पद9छ। यःतो मCुामा 
फौजदार4 ;यायका अिधकार4हEले अपराधीलाई पीgडत र ूभा_वत समदुायूित Gज@मेवार4 बहन 
गन9 ूो~साहन गनU ूयास गनु9पद9छ साथ ैपीgडत र अपराधीको समदुायमा पनुःथा9पनाका लािग 
सहयोग गनु9पद9छ। 

पनुःथा9पनामखुी ;याय काय9बमको स;चालन 
१२ सदःय राPहEले आवँयकता अनसुार _वधाियक� अGpतयार4 माफ9 त,् पनुःथा9पनामखुी ;याय 
काय9बम ूयोगको स|चालन गन9 िनदUिशका र मापदSड िनमा9ण गनUतफ9  _वचार गनु9पद9छ । 
~यःतो िनदUिशका र मापदSडले यस ूःततु दःतावेजमा उtलेGखत आधारभतु िसCा;तको स@मान 
गनु9पछ9 र, अ;यका अलावा, िन@निलGखत कुराहEको स@बोधन गनु9पद9छ : 

क- पनुःथा9पनामखुी ;याय काय9बममा पेश गHरने मCुाका शत9हE ; 

ख- पनुःथा9पनामखुी ;याय ूgबया अनnुप मCुाको चलन ; 

ग- सहजकता9को यो�यता, ूिशLण र उनीहEको मtुयाQकन ; 

घ- पनुःथा9पनामखुी ;याय काय9बमको gबया;वयन; 

ङ- पनुःथा9पनामखुी ;याय काय9बम पHरचलानाथ9 Lमताको मापदSड र आचरणको िनयम।   

१३ अपराधी र पीgडतलाई ःवrछता ू~याभिुत गराउने मलूभतु काय9_विधज;य सरुLाका सवाललाई 
पनुःथा9पनामखुी ;याय काय9बममा र _वशेषगर4 पनुःथा9पनामखुी ूgबयामा ूयोग गनु9पद9छ :  
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क- रा_Pय काननुको अिधनमा रह4, पीgडत र अपराधीले पनुःथा9पनामखुी ूgबयाको _वषयमा र 
आवँयकता अनसुार अनवुाद र �याpयामा काननुी परामश9 िलन पाउने अिधकार  साथ ै
नाबािलगको हकमा अिभभावक वा संरLकको सहायताको अिधकार हुनपुद9छ ।  

ख पनुःथा9पनामखुी ूgबयामा सहभागी हुनपुवू9 पLहEलाई उनीहEको अिधकार, ूgबयाको ूकृित 
र फैसलाबाट हुन सuने स@भा_वत पHरणामको बारेमा पणू9 जानकार4 गराउनपुद9छ ।  

ग- अपराधी वा पीgडत कसलैाई पिन पनुःथा9पनामखुी ूgबयामा सहभागी हुन वा पनुःथा9पनामखुी 
पHरणाम ःवीकार गन9 बाKय गराउन ुवा अनिुचत माKयमबाट फकाउन ुहुदैन।   

१४ पLहEको सहमित_वना वा रा_Pय काननु अनसुार आवँयक भएकोमा बाहेक, साव9जिनक 
nपमा स|चालन नगHरएका पनुःथा9पनामखुी ूgबयाका छलफलहEलाई गो�य रा�पुछ9 र भ_वंयमा 
पिन खलुासा गराउनहुुदैन।  

१५ पनुःथा9पनामखुी ;याय काय9बमबाट भएको सहमितका पHरणामउपर उपयOु भएस@म 
;याियक िनर4Lण गराउनपुछ9 वा ;याियक िनण9य वा फैसलामा समावेश गराउनपुछ9। यःतो 
भएमा पHरणामको हैिसयत अ;य ;याियक िनण9य वा फैसलासरह मािननपुद9छ र सोह4 
त�यअ;तग9त अ;य अिभयोजन गिरनहँुुदैन । 

१६ पLहEबीच सहमित नभएमा मCुालाई फेHर ूचिलत फौजदार4 ;याय ूgबयामा gफता9 
गHरनपुद9छ र _वनाgढलाइ कसर4 अगाgड ब�ने भ;ने िनण9य िलनपुछ9। सहमितमा प�ुन असफल 
भएको कुरालाई माऽ ैपिछ फौजदार4 ;याय ूgबयामा ूयोग गHरन ुहँुदैन।  

१७ पनुःथा9पनामखुी ूgबया दौरानमा भएका सहमित काया9;वयन हुन असफल भएमा पनु: 
पनुःथा9पनामखुी काय9बममा पठाउनपुछ9, वा आवँयकता अनसुार रा_Pय काननुको अिधनमा रह4 
ूचिलत फौजदार4 ;याय ूgबयामा ूेषण गनु9पछ9 र gढलाइ नगर4 कसर4 अगाgड ब�ने भ;ने 
िनण9य िलनपुछ9। ;याियक िनण9य र फैसलाबाहेक सहमितको काया9;वयनको असफलतालाई पिछ 
फौजदार4 ;याय ूgबयाको ग@भीर सजायको लािग सफाइको nपमा ूयोग गनु9हुदैन । 

१८ सहजकता9ले पLहEको ूित�ालाई स@मान गदb िनंपL ढंगबाट आ�नो Gज@मेवार4 बहन 
गनु9पद9छ। यसो गदा9 सहजकता9ले पLहE एक अका9लाई स@मान गनU कुरा सिुनG�त गनु9पछ9 र 
उनीहEबीच न ैउिचत समाधान खो�न सLम बनाउनपुद9छ ।  

१९ सहजकता9लाई ःथानीय संःकृित र समदुायको राॆो जानकार4 हुनपुद9छ र उपयOु भएमा 
सहजकता9को Gज@मेवार4 िलनपुवू9 ूारG@भक तािलमहE िलनपुद9छ ।  
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पनुःथा9पनामखुी ;याय काय9बमको _वकासको िनर;तरता 
२० पनुःथा9पनामखुी ;यायको _वकासको िनिम} सदःय राPले रा_Pय रणनीित तथा नीितहE 
तजु9मा गनU तथा काननुी, ;याियक र सामाGजक अिधकार4हE साथ ै समदुाय समL 
पनुःथा9पनामखुी ;याय ूयोग गन9 अनकुुल वातावरणको ूो~साहन गनु9पद9छ । 

२१ पनुःथा9पनामखुी ूgबया र पHरणामबारे साधारण बझुाइको _वकास गन9 तथा यसको 
ूभावकाHरता बढाउन, पनुःथा9पनामखुी काय9बमको ूयोगको दायरा बढाउन साथै फौजदार4 
;यायको अ�यासमा पनुःथा9पनामखुी �Gं टकोणको समावेश गन9 सgकने तHरका खो�नको िनिम} 
फौजदार4 ;यायका अिधकार4 र पुनःथा9पनामखुी ;याय काय9बमका समथ9कबीच िनयिमत परामश9 
हुनपुद9छ ।  

२२ उपयOु भएको खSडमा, सदःय राPले नागHरक समाजसगँको सहकार4तामा पनुःथा9पनामखुी 
पHरणामको मtुयाQकन गन9, फौजदार4 ;याय ूgबयामा परूक वा वकैGtपकको nपमा सेवा गन9 र 
स@पणू9 पLलाई सकारा~मक पHरणाम gदन पनुःथा9पनामखुी काय9बममा अनसु;धान तथा यसको 
मtुयाQकनलाई ूो~साहन गनु9पछ9। समयसँग ैपनुःथा9पनामखुी ;याय ूgबया पHरवत9न र पHरंकृत 
हुन आवँयक हु;छ । तसथ9, सदःय राPले ~यःता काय9बमको िनयिमत मtुयाQकन र पHरमाज9न 
गनु9पद9छ । अनसु;धान र मtुयाQकनको पHरणामले आगामी नीित तथा काय9बमको _वकासमा 
िनदUश गनु9पद9छ। 

बचाउ 
२३ यी आधारभतु िसCा;तले रा_Pय काननु वा ूचिलत अ;तररा_Pय काननुमा ःथा_पत अपराधी 
र पीgडतको अिधकारलाई ूितकुल ूभाव पनU छैनन ्। 

 
¥ 


