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भम�� रा� 
उ� अदालत  फौजदारी महाशाखा 

 एकाइ  मु�ा नं.  
     

 
भम�� रा� िव��  ज� िमितः   
    
प्रितवादीको ठेगाना:  

थप तारेखबाट छुट र िनवेदन दता� गन� अनुरोध 

म, मािथको नाम गरेको प्रितवादीलाई ______________________________ को कसुर(ह�) को आरोप लगाइएको छ, जुन भम�� 
रा�को कानुनअ�ग�त दुराचार(ह�) मािनन्छ । यो/यी अपराध(ह�) का लािग अिधकतम स�ािवत द� 
______________________________ �न्छ भ�े कुरा मैले बुझेको छु । 
अिनवाय� �ूनतम ज�रवाना यित हो भ�े कुरा मैले बुझेको छु: ☐  
 ☐ लागू न�ने 
(यिद आरोप प�रमाज�न भएको छ भने) 
मैले यसमा समावेश आरोप (ह�) का लािग �ूनतम र अिधकतम स�ािवत ज�रवानासिहत संशोिधत जानकारीको प्रितिलिप प्रा� 
गरेको छु । म आफूमािथ लागेका आरोप(ह�) र सजायका साथै ��ा सुनुवाइसँग स���त अ� अिधकारह� मलाई पढेर सुनाइने 
सुनुवाइको अिधकार �ाग्छु । 

अदालतले यिद आव�क परेमा, पीिडतलाई �ितपूित� िदन आदेश िदन सक्छ भ�े कुरा मैले बुझेको छु । 

म िव��को आरोप प्रमािणत गन�का लािग, रा�ले कुनै पिन यथोिचत श�ाभ�ा बािहर िन� आव�क त�ह� प्रमािणत गनु�पछ�  भ�े 
कुरा मैले बुझेको छु: 
 
 
 
 
 

मसँग मेरो आफ्नै खच�मा विकलमाफ� त प्रितिनिध� ग�रपाउने अिधकार छ र यिद मैले विकलको खच� बेहोन� नस�े भएमा रा�को 
खच�मा एक जना विकल िनयु� गराइपाउने अिधकार पिन मसँग रहेको कुरा मैले बुझेको छु । 

□ मैले आफूलाई कुनै विकलमाफ� त प्रितिनिध� गराइरहेको छैन र कुनै विकलमाफ� त प्रितिनिध� गराउन चाह�ँ । 

□ मैले ___________________________ नाम गरेका विकलमाफ� त आफ्नो प्रितिनिध� गराइरहेको छु,  म आफ्नो विकलको 
परामश� र प्रितिनिध�बाट स�ु� छु । 

फौजदारी मु�ामा प्रितवादीको हैिसयतले मसँग िनि�त संवैधािनक र कानुनस�त अिधकारह� छन् भ�े कुरा मैले बुझेको छु । मैले 
मािथका कसुरमा दोषी नभएको िजिकर ग�ररा� पाउँछु र मलाई यथोिचत श�ाभ�ा बािहर दोषी प्रमािणत गन� भार रा�सँग रहेको 
कुरा मैले बुझेको छु । कसुर �ीकार गरेर वा नोलो क�े�ेर (कुनै दावा नगरी कसुर �ीकार गरेर) मैले िन� अिधकारह� �ागेको छु र 
अदालतले मैले आफू दोषी नभएको िजिकर ग�रराखेको, मु�ा गरेको र इजलास�ारा दोषी ठहर ग�रएको अवस्थामा सरह सजाय िदन 
सक्छ भ�े कुरा मैले बुझेको छु: 

क. इजलास सम� सुनुवाइको अिधकार; 
ख. म िव�� बयान िदने कुनै पिन सा�ीलाई प्र� गन� अिधकार; 
ग. सरकारी खच�मा मेरा लािग अदालतमा प्रमाण पेस गन� र सा�ीह� उप�स्थत गराउने अिधकार; 
घ. मलाई अिभयोग लगाइएको कसुरको स��मा मौन ब�े अिधकार; 
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ङ. पुनरावेदन गन� अिधकार । 
मलाई आफू दोषी भएको �ीकार गराउने वा नोलो क�े�ेर (कुनै दावा नगरी कसुर �ीकार गराउने) प्रयासमा कसैबाट म िव�� कुनै 
धम्की वा बल प्रयोग ग�रएको छैन । म आफ्नै िनण�यमा �त�तापूव�क र �ै��क �पमा आफू दोषी भएको वा नोलो क�े�ेर भएको 
(कुनै दावा नगरी दोषी भएको) �ीकार गद�छु । संल� िजिकर सम्झौताको सूचनामा समावेश भएका बाहेक रा�को तफ� बाट मलाई 
कसैले कुनै प्रित�ा गरेको छैन । म दोषी भएको िजिकरको पछािड स�ािवत कारणको बकपत्र�ारा समिथ�त, त�परक आधार छ भ�े 
कुरामा र िन� त�ह� स� र साँचो भएको कुरामा म सहमत छु: 

 
 
 
 
 

 
मैले के बुझेको छु भने दोषी भएको �ीकार गरेर मैले आफूलाई आरोप लगाइएको कसुर (ह�) को उ�े� अंश गरेको कुरा म 
�ीकार गद�छु । म बुझ्छु िक नोलो क�े�ेरको िनवेदन (कुनै दावा नगरी दोष �ीकार) गरेर मैले आरोप (ह�) को उ�े� अंशह� 
कसुर गरेको अ�ीकार गिद� नँ । मैले थप के बुझेको छु भने भम�� िवधान (िट�णी सिहत) को शीष�क 23 को उ��नका लािग दोष 
�ीकार वा नोलो क�े�ेर (कुनै दावा नगरी दोष �ीकार) गना�ले भम�� रा�मा सवारी साधन चलाउने मेरो इजाजतपत्र वा 
चलाउने सुिवधा िनल�न �न स�े छ । दोष �ीकार वा नोलो क�े�ेर (कुनै दावा नगरी दोष �ीकार) गना�ले िनि�त अित�र� 
प�रणामह� आउन सक्छन् भ�े कुरा मैले बुझेको छु । मैले संल� िजिकर सम्झौताको पिछ�ो पृ�मा िदइएको अिभयोग प्रमािणत 
�नुका स�ािवत अित�र� प�रणामह�स��ी सूचनाको समी�ा गरेको छु । यिद म अमे�रकी नाग�रक होइन भने, दोष �ीकार 
वा नोलो क�े�ेर (कुनै दावा नगरी दोष �ीकार) गना�ले देश िनकाला गन�, अमे�रकाको नाग�रकता िदन अ�ीकार गन� वा 
अमे�रकामा पुनः  प्रवेशमा प्रितब� लगाउन सिकने छ भ�े कुरा पिन मैले बुझेको छु । 

म यसैसाथ मािथ सूचीब� आरोप(ह�) को स��मा आफू ☐ दोषी भएको ☐ नोलो क�े�ेर �ीकार गरेको बेहोरा अदालत सम� 
अनुरोध गद�छु ।  
यो  
िनवेदन गरेर, म V.R.Cr.P. 32 बमोिजमका मेरा कानुनस�त अिधकारह� �ाग्छु र म आफ्नो तफ� बाट बयान िदन वा सजायसँग 
सा�िभ�क कुनै िववरण प्र�ुत गन� वा मेरो तफ� बाट आफ्नो विकललाई बहस गराउन चाह�ँ । मेरो मु�ामा कुनै सजाय िनधा�रण पूव� 
अनुस�ान �रपोट� ग�रएको छैन । 
☐ म यसैसाथ मािथ सूचीब� आरोप(ह�) मा मेरो िजिकर �ीकार गन� र ज�रवाना र अिधभारबापत $ ___________ को रकम 

भराइपाउन अदालत सम� अनुरोध गद�छु र म यो रकम ितन� सहमत छु । यिद मैले यो रकम पूरै भु�ान ग�रनँ भने कुनै पिन 
ब�ौता रकम स�लन गन� िसफा�रस ग�रने छ भ�े मैले कुरा बुझेको छु । मैले अदालतले लगाएको ज�रवाना, साथै प्रचिलत अिनवाय� 
अित�र� अदालती शु�ह�को भु�ानी बापत भम��को उ� अदालतलाई भु�ान �ने गरी चेक वा मनी अड�रमा 
$____________ संल� गरेको छु 

☐ म यसै�ारा मािथ सूचीब� आरोप(ह�) मा मेरो िजिकर �ीकार गन� र पूव�-�ीकृत फल� (अनुप�स्थत) काय� दलमा सेवा गन�का 
लािग ________________ दे�ख _______________ िदनस�का लािग से�े��ङ िमिटमस (कारागारमा रा�े अदालतको 
आदेश) जारी गन� अदालतलाई अनुरोध गद�छु । पूव�-�ीकृत काय� दलमा सेवा गनु�पन� यो सजाय पूरा गन� असफल भएमा मैले मेरो 
बाँकी सजाय जेलमा बसेर कटाउनुपन� कुरा मैले बुझेको छु । मैले दोष �ीकार वा नोलो क�े�ेर गरेका प्र�ेक आरोपका लािग 
अदालतले अिनवाय� अित�र� अदालती शु� पिन लगाउने छ भ�े कुरा मैले बुझेको छु । म यो सजायको समय तय गन� 
____________ को ____________☐ पूवा�� ☐ अपरा�भ�ा अगािड प्रोबेसन र �ारोलमा उप�स्थत �न सहमत छु । 

☐ म यसै�ारा मािथ सूचीब� आरोप(ह�) मा मेरो िजिकर �ीकार गन� र संल� िजिकर सम्झौताको सूचना र संल� प्रोबेसन आदेशमा 
उ���खत सजाय(ह�) लागू गन� प्रोबेसन आदेश जारी गन� अदालतलाई आग्रह गद�छु । मैले प्रोबेसनका सबै लागू �ने मानक र 
िवशेष सत�ह� राम्रोसँग पढेको छु र म मैले �स कागजातमा ह�ा�र गरेको आधारमा ती लागू �ने सत�ह�मा सहमत छु । दोष 
�ीकार वा नोलो क�े�ेर गरेका प्र�ेक आरोपका लािग अदालतले अिनवाय� अित�र� अदालती शु� पिन लगाउने छ भ�े कुरा 
मैले बुझेको छु । प्रोबेसनका क्रममा मैले लागू �ने प्रोबेसनका मानक तथा िवशेष सत�ह�को पालना नगरेका ख�मा अदालतले 
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संल� िजिकर सम्झौताको सूचना र संल� प्रोबेसन आदेशमा उ���खत अ�िन�िहत सजायस� िदलाउन सक्छ भ�े कुरा मैले 
बुझेको छु । म मेरा प्रोबेसन अिधकारीलाई भेट्न ____________ को ____________☐ पूवा�� ☐ अपरा�भ�ा अगािड प्रोबेसन 
र �ारोलमा उप�स्थत �न सहमत छु । 

☐ म यसै�ारा मािथ सूचीब� आरोप(ह�)मा मेरो िजिकर �ीकार गन� र संल� िजिकर सम्झौताको सूचना र संल� स्थिगत प्रोबेसन 
आदेशमा उ�ेख ग�रएबमोिजम सजाय काया��यन गन� ________________ मिहना/वष�का लािग स्थिगत गरी स्थिगत प्रोबेसन 
आदेश जारी गन� अदालतलाई आग्रह गद�छु । मैले प्रोबेसनका सबै लागू �ने मानक र िवशेष सत�ह�को अ�यन गरेको छु, �स 
कागजातमा मेरो ह�ा�रको आधारमा, ती लागू �ने सत�ह�मा सहमत छु । मेरो सजाय स्थिगत भएको अविधमा यिद मैले यस 
सम्झौताका सत�ह�को पालना नगरेमा, अदालतले मािथ उ���खत अिधकतम द� र कुनै पिन प्रचिलत अिनवाय� �ूनतम सजाय 
(ह�) र अदालतको अित�र� शु� लगाउन स�े छ भ�े कुरा मैले बुझेको छु । म मेरा प्रोबेसन अिधकारीलाई भेट्न 
____________ को ____________☐ पूवा�� ☐ अपरा�भ�ा अगािड प्रोबेसन र �ारोलमा उप�स्थत �न सहमत छु । 

म अदालतमा ���गत �पमा उप�स्थत �ँदा मेरा लािग िन� किठनाइह� �ने भएकाले मेरो िजिकर िल�खत �पमा �ीकार गन� 
अदालत सम� अनुरोध गद�छु: 
 
 
 
 

िमित   

   
  प्रितवादीको ह�ा�र 
   
अदालत�ारा तोिकएका कानुनी अिभभावकको ह�ा�र 
(यिद प्रितवादी 18 वष�भ�ा कम उमेरको भएमा) 

 प्रितवादीको अिधव�ाको ह�ा�र 

रा�ले छूटसिहत िजिकरमा सहमित जनाउँछ र भम�� िवधान (िट�णी सिहत) को शीष�क 13 को धारा 5321 अनुसार, भम�� रा�ले 
िन� कुराह� �� पाद�छ: 
☐ यसमा पीिडत ��� कोही छैन । 
☐ पीिडत(ह�)लाई प्रितवादीको िजिकरमा भएको प�रवत�न र कसुर, सजाय पाएको ��� र �ितपूित�को आव�कताको 

स��मा यथोिचत �पमा आफ्नो िवचार �� गन� ���गत �पमा उप�स्थत �ने उनीह�को अिधकारको बारेमा अिग्रम 
सूचना िदइएको छ । पीिडत (ह�) उप�स्थत छैनन् र मौ�खक वा िल�खत �पमा, सजाय वा सजाय स्थिगत गन� प्र�ावका 
स��मा कुनै िवचार �� गरेका छैनन् । 

िमित   
   
  रा�का अिधव�ाको ह�ा�र 

आदेश 
☐ मैले प्रितवादीको ���गत उप�स्थितले गदा� किठनाई �ने िन�ष� िनकालेको छु र यो प्रितवादीको उप�स्थितका करण �ने कुनै 

पिन लाभभ�ा बढी �ने छ र यसैले मािथ सूचीब� आरोपह�मा प्रितवादीको िजिकर �ीकार गद�छु र यसलाई �ै��क र 
संवैधािनक अिधकारह� �ािगसकेपिछ यसका नितजाह�को �ान र बुझाइका साथ सो िजिकर ग�रएको हो भ�े कुरा बुझेको छु 
। िजिकरमा त�गत आधार छ । म प्रितवादीलाई दोषी ठहऱ् याउँछु र दोषीको फैसला प्रिव� गछु�  । 

☐ म मािथ सूचीब� आरोप(ह�)मा प्रितवादीको छुट सिहत िजिकर �ीकार गिद� नँ । 

िमित   
   
  �ायाधीशको ह�ा�र 
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