
सरकार% वक(लह+को चौथो राि12य स4मेलनको घोषणाप<, २०७९ 

आभार Cकट 

• महा$याया&धव)ताको काया.लयको ७२औ3 4थापना 8दवसको अवसरमा सरकार= वक>लह?को 
चौथो रािCDय सEमेलनको समHुघाटन गर= सरकार= वक>लह?लाई माग.दश.न गनु. हुने 
उHघाटन समारोहका Oमखु अQत&थ सEमाननीय Oधानम$Sी Tी शरे वहादरु देउवाUय,ू 

Wवशषे अQत&थ सEमाननीय कायम मकुायम Oधान $यायाधीश Tी हYरकृCण काक\Uय,ू 

Wवशषे अQत&थ माननीय गहृम$Sी Tी बालकृCण खाँडUय,ू समापन समारोहका Oमखु 
अQत&थ माननीय काननू, $याय तथा संसद=य माaमला म$SीUय,ू Wवशषे अQत&थ सवbcच 
अदालतका माननीय $यायाधीश Tी ईdवरOसाद खQतवडाUय,ू उHघाटन तथा समापन 
समारोहमा उपि4थत WवaशCट पदा&धकार=Uयहूe OQत ध$यवाद fापन गदg उHघाटन तथा 
समापन समारोहलाई सEबोधन गनु.हुने Oमखु अQत&थ तथा WवaशCट अQत&थUयहूeOQत 
हा8द.क आभार Oकट गद.छk। 

• सरकार= वक>लह?को चौथो रािCDय सEमेलन २०७९ को आयोजना र यसको सफलतापवू.क 
सEप$न गनq काय.मा आवdयक Qनदqशन गनु.हुने माननीय महा$याया&धव)ताUय,ू सो 
काय.मा संलrन अ$य पदा&धकार=Uयहूe, सEमेलनका ला&ग आवdयक sोत उपलtध गराउने 
नेपाल सरकार तथा सहयोगी सं4थाहeOQत हा8द.क आभार Oकट गद.छk। 

 

क. CFतावना 

नेपालको संWवधानले महा$याया&धव)तालाई Oदान गरेको संवधैाQनक िजEमेवार=को Oभावकार= 

काया.$वयन गदg अaभयोजन माफ. त कसरूदारलाई काननू अनसुारको सजाय र कसरू पीvडतलाई 

wQतपQूत . स8हतको $याय 8दलाउने काय.मा Qनर$तर अxसर रह= नेपालको संWवधान तथा Oचaलत 

काननूले सरकार= वक>ललाई सिुEपएको कत.tय र िजEमेवार= tयावसाQयक ?पमा सEपादन गनq 

OQतबHधता Oकट गदg,  

फौजदार= $यायको OभावकाYरताका लागी काननूी शासनको सQुनिdचतताका QनिEत सरकार= 

वक>लको िजEमेवार=लाई थप Oभावकार= बनाउन वfैाQनक अनसु$धान Wव&धको अवलEबन र 

सचूना OWव&धको उपयोगको अपYरहाय.तालाई अ&ंगकार गदg मलुकु> अपराध सं8हता, २०७४ 

लगायतका काननूहeको Oभावकार= काया.$वयन गनq काय.मा {|याशील रहँदै,  



4वcछ सनुवुाइ,उ�रदाQय�व र जवाफदे8हता , tयावसाQयकता, मानव अ&धकारको संरwण , अपराध 
पीvडतलाई $याय , बालमSैी  तथा ल&ैगकं संवेदनशीलता ज4ता म�ूयहe OQत OQतबHदता Oकट 
गदg, 

tयावसाQयकताका लागी इमा$दाYरता, 4वcछता, QनCपwता तथा सदाचारज4ता मा$यताहeलाई 

सरकार= वक>लको सेवामा ?पा$तरण गर= भरोसाय)ुत र पीvडतमSैी संगठनको ?पमा सरकार= 

वक>ल काया.लयलाई 4थाWपत गनq अठोट Oकट गदg, 

सरकार= वक>लह?को प8हलो, दोsो र तsेो रािCDय सEमेलनले जार= गरेका घोषणापSOQत पनुः 
OQतबHधता tय)त गदg “फौजदार% Kयायको Cभावकार%ता, काननूी शासनको सPुनिQचतता” भ$ने 
नाराका साथ, सEबत ्२०७९ साल पौष ८ गतदेे�ख १० गतसेEम काठमाडkमा आयोजना गYरएको 
सरकार= वक>लह?को चौथो रािCDय सEमेलनका सहभागी हामी सरकार= वक>लह? यो घोषणापS 
जार= गद.छk। 
 
 
अनसुKधान र अUभयोजन, संXहता काननू कायाYKवयनमा CभावकाZरकता 

१. नेपालको संWवधान बमोिजम महा$याया&धव)ता म�ुय अaभयोजनकता. रहेको र 
अaभयोजनको अ&धकार महा$याया&धव)तावाट सरकार= वक>लले Oयोग गनq गर= 
O�यायोजन भएवाट सरकार= वक>ल न ै फौजदार= मHुदाको अaभयोजन अ&धकार= हो। 
तथापी कQतपय काननूमा नेपाल सरकार वाद= हुने कसरू सEब$धी मHुदामा सरकार= 
वक>लबाट अaभयोजनको Qनण.य गर= अ$य Qनकायबाट अaभयोगपS दायर गनq काननूी 
tयव4था रहेको छ।यो tयव4थामा पनुरावलोकन गर= नेपालको संWवधानले गरेको 
अaभयोजन सEब$धी tयव4थाको आसय र उHदेdय तथा मलुकु> फौजदार= काय.Wव&ध 
सं8हता, २०७४ ले गरेको काननूी tयव4थासँग मेल खाने गर= संWवधानमा अ$यथा tयव4था 
भएकोमा बाहेक सब ै Oकारका सरकार वाद= हुने फौजदार= कसरू सEब$धी मHुदाह?मा 
अaभयोजनको Qनण.य गनq र अaभयोगपS दायर गनq काय. सरकार= वक>लबाट हुने काननूी 
tयव4था हुनपुद.छ।  

२. $याय Oशासनको wेSमा Wवकaसत नWवनतम ् अवधारणा अ&ंगकार गरेका सं8हता 
लगायतका काननूहeले अनसु$धान र अaभयोजनमा सधुार गन. Wवaभ$न काय.Wव&धगत◌् 
tयव4था गरेका छन।्ती काननूी Oावधानह?लाई Oभावकार= eपमा काया.$वयन गन. हामी 
सरकार= वक>लहe OQतबHध रहेका छk।यसका ला&ग सरोकारवाला Qनकायह?सँग सम$वय 



गर= आवdयक पनq मापद�ड, काय.Wव&ध एवम ्Qनदqaशका शी�तापवू.क जार= गन. आवdयक 
पनq sोत साधनको उपल�धता र अपराध पीvडतलाई सहयोग र पनुः4थापना तथा 
मनोसामािजक परामश. समेतका Wवशषेf सेवाह? उपलtध गराउन आवdयक पनq दw 
जनशि)तस8हतको संरचना Qनमा.णको आवdयकता पQूत . हुने अपेwा गद.छk। 

३. कसरूको अनसु$धान वfैाQनक Oमाणमा आधाYरत भएमा माS अaभयोजन Oभावकार= हुन 
स)ने हँुदा यसका ला&ग अनसु$धान गनq Qनकायमा रहेको जनशि)तको Wवशषेfता, sोत 
साधनको सQुनिdचतता, 4वाय�ता आवdयक पद.छ। Tोत साधन र सWुवधा सEप$न 
Wव&धWवfान Oयोगशालाहeको पया.�तता, अनसु$धानकता. र अaभयोजनकता.ह? तथा Wव&ध 
Wवfान Wवशषेfको सम$वयलाई थप Oभावकार= बनाउन ु पनq हु$छ। $याय wेSका सब ै
सरोकारवालाह?को आपसी सम$वयलाई Oभावकार= बनाई अपराध अनसु$धान, अaभयोजन 
र $याय सEपादन काय.मा सधुार गन. हामी OQतबHध रहेका छk। 

४. नेपाल सरकार वाद= हुने फौजदार= मHुदाको अनसु$धान तथा अaभयोजन र मHुदा 
माaमलामा गYरने वहस परैवीको काय. WवशHुध tयावसाQयक काय. भएकोले सो काय.मा कुन ै
पQन Oकारको ह4तwेप वा अन&ुचत Oभाव 4वीकाय. हुन स)दैन।अaभयोजनकता.का ला&ग 
सव.4वीकृत अ$तरा.िCDय मापद�ड, रािCDय काननू एवम ् $याQयक अ�यासबाट Wवकaसत 
भएका aसHधा$त र मा$यता एवम ्सरकार= वक>लको आचार स8ंहतालाई अझ Oभावकार= 
?पमा काया.$वयन गन. OQतबHध रहेका छk। 

५. फौजदार= $याय Oणाल=मा सधुार गनq उHदेdयले जार= भएका मलुकु> अपराध सं8हता, २०७४ 
लगायतका काननूी tयव4थाको काया.$वयनको हालसEमको अव4थाको समीwा गर= उ)त 
काननूी tयव4थाको Oयोगमा दे�खएका क8ठनाई र सम4याहeलाई सधुार गदg  Oभावकार= 
काया.$वयन गनq OQतबHधता Oकट गद.छk।उि�ल�खत काननूह?को काया.$वयनमा दे�खएका 
सम4याह?लाई सEबोधन गनq गर= काननूी एवम ्संरचनागत पwमा आवdयक सधुार हुने 
अपेwा रा�दछk।यी काननूको सधुार कुन ै घटना Wवशषेका आधारमा माS नभ ै काननूी 
अ�ययन र अनसु$धानको QनCकष. तथा सEबHध सरोकारवालाहeको सझुाव र समाजको 
आवdयकता समेतका आधारमा गYरनपुनq कुरामा सEबि$धत Qनकायको �यानाकष.ण 
गराउँदछk। 
 

काननू तथा द[डका सधुारा]मक ^यवFथाह_को कायाYKवयन 



६. फौजदार= कसरू (सजाय Qनधा.रण तथा काया.$वयन)ऐन, २०७४ ले कसरूदारको पनुः4थापना 
तथा सधुारका ला&ग गरेका tयव4थाह? अझै पQन पणू.?पमा काया.$वयनमा आउन सकेका 
छैनन।्सEमाQनत सवbcच अदालतबाट समेत य4ता tयव4थाह? लागू गन.का ला&ग आदेश 
जार= भएको छ। यस स$दभ.मा उ)त काननूले tयव4था गरेका Oोवेसन, �यारोल, 

सामदुाQयक सेवा, राSीकाल=न कारावास, कैद वापतको Tम समेतका सEपणू. tयव4थाह? 
लागू गनु. पनq आवdयकता महससु गद.छौ◌ँ। 8हरासत तथा कारागारको भौQतक अव4था 
अ�य$त कमजोर रहेको अ�ययनहeले देखाईरहेको र यसबाट राUयको Qनय$Sणमा रहने 
ब$द= तथा थनुवुाहeको मानव अ&धकारको अव4था कमजोर रहेको दे�ख◌ँदा 8हरासत तथा 
कारागारको भौQतक अव4थामा सधुार गन. तथा मानवो&चत tयवहारको सQुनdचतताका 
ला&ग आवdयक पनq aशwा, 4वा4�य, खानेपानी, वसोवास, मनोर$जन लगायतका सWुवधा 
स8हतको भौQतक संरचना Qनमा.ण गर= त�काल सधुार गन. ठोस काय. योजना बनाई 
Oाथaमकतापवु.क काया.$वयनमा �याउनपुनq आवdयकता दे�खदँा बालबाaलका सEब$धी 
काननूले पYरक�पना गरे अनeुप बालसधुार गहृको Wव4तार र भएका बालसधुार गहृको 
भौQतक सधुार तथा आरोWपत बालबाaलकालाई रा� ेQनगरानी कwको tयव4था तथा बाल 
अदालतको गठन गन. नेपाल सरकारको �यान आकृCट गराउँदछ�।  
 

योजना तजुYमा र कायाYKवयनमा CभावकाZरता 

७. सरकार= वक>ल काया.लयबाट सEपादन हुने काम र Oवाह हुने सेवासँग सEबि$धत 
सम4याहeको प8हचान गन. Qनिdचत अनसु$धान Wव&ध Oयोग गYर Oा�त अनसु$धानको 
Qनdकष.का आधाYरमा आव&धक योजना तजु.मा तथा बाWष.क काय.|महeको Qनधा.रण गर= 
सो योजना तथा काय.|महeको Oभावकार= काया.$वयन गन. सकेमा माS सरकार= वक>लको 
tयावसाQयकता Wवकासमा टेवा पrुने र सो सेवाOवाह Oभावकार= ब$न स)छ भ$ने हा�ो 
QनCकष. रहेको छ । सोह= अनसुार योजना तजु.मा गनq र काया.$वयन गनq OQतबHदता 
tय)त गद.छ�। महा$याया&धव)ताको काया.लयको तTेो रणQनQतक योजनाको Oभावकार= 
काया.$वयनमा सबकैो अपन�व र OQतब�दता tय)त गद.छ�।  

 

अनसुKधान तथा `वकास र सचूना C`वaधको Cयोग र सरकार% वक(लको ^यवसाPयकता `वकास 

 



८. नेपालको संWवधान तथा काननू बमोिजम महा$याया&धव)ता र सरकार= वक>लका काम, 
कत.tय र अ&धकारहeको पालना तथा Oयोग गYर अनसु$धान, Qनदqशन, अaभयोजन, बहस 
परैवी OQतरwा, काननू सधुारको aसफाYरस, अपराधको OवWृ� Wवdलेषण, वाWष.क OQतवेदन 
तयार गनq समेतका काय.सEपादनका |ममा प8हचान भएका aभ$नaभ$न Wवषय र 
OकृQतका सम4याहeको समाधानका लागी सम4याको Wवषय र OकृQत aम�दो उपय)ुत 
अनसु$धान Wव&ध(Research Methodology) Oयोग गर= Oा�त अनसु$धान QनCकष. 
(Research Result)का अधारमा अaभयोजन, बहसपैरवी, OQतरwा समेतका काय. 
tयव4थापन गYरन ु पद.छ। हा�ो काय. सEपादन सधुारमा अनसु$धान तथा Wवकास 
(Research and Development, R&D) का अवधारणा लागु गन. आवdयक Tोत र 
साधनको सQुनिdचतता गYर8दन नेपाल सरकार तथा सEबि$धत Qनकाय समw आxह 
गद.छ�। 
 

९. सरकार= वक>लह?लाई अ$तरा.िCDय अनभुवसँग पYर&चत गराउन र अ$तरा.िCDय म�चमा 
पहँुच अaभवHृ&ध गन.का ला&ग International Association of Prosecutors (IAP) को सद4यता 
महा$याया&धव)ताको काया.लयले Oा�त गरेको स$दभ.मा सरकार= वक>लको tयवसाQयकता 
Wवकासका लागी IAP सँगको सहकाय., सहयोग, सम$वय र अनभुवहeको साझदेार= गनु. 
फलदायी हु$छ भ$ने Wवdवास tय)त गद.छ�,   
 

१०. सरकार= वक>ल काया.लयबाट Oवाह हुने सेवाहeको Oभावकार= tयव4थापनका ला&ग सचूना 
OWव&धको उcचतम ्उपयोगको अपYरहाय.ता 4वीकार गदg महा$याया&धव)ताको काया.लय र 
मातहत सEपणू. सरकार= वक>ल काया.लयहeको ला&ग एक>कृत WवHयतुीय $याया&धव)ता 
सेवा Oणल= (Integrated e-Attorney System)को Design, स�चालन र द=गो 
tयव4थापनका ला&ग आवdयक पनq Wव�ीय, OाWव&धक र अ$य sोत साधनहeको 
सQुनिdचतता गYर8दन नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका सEबि$धत Qनकायसँग आxह 
गद.छौ । 

११. साव.जQनक सेवाका wेSमा सचूना OWव&ध Oणाल=को 4थापना, संचालन र 8दगो 
tयव4थापन सEब$धी सम4याहeको अ�ययन समेतबाट $याय Oशासनका Oमखु तीन 
अवयवहe नेपाल Oहर=, सरकार= वक>ल र अदालत समेतमा लागु गYरने सचूना OWव&ध 
Oणाल= (IT System) हe बीच हुन ु पनq Technological Compatibility, Inter Connectivity र System 

Integration समेतका �िCटले उि�ल�खत Qतन वटै Qनकायहeमा design गYरने सचूना OWव&ध 



पHदQत (IT System) हeको OारिEभक चरणबाटै आपसी सम$वयको अपYरहाय.ता महशसु 
गर= Qनर$तर सEपक.  र सम$वयमा रहेर काम गन. अनरुोध गद.छ�। 

१२. मलुकु> फौजदार= काय.Wव&ध सं8हताको अनसुचुी १ मा सरकार वाद= हुने मHुदाका Wवषयहe 
थप भएको अव4था, सरकारका काय.OQत चनुौQत 8दई अदालतमा दायर हुने काननूी 
Wववादहe र सचूना OWव&धको दeुपयोगले कसरू वारदातको Oकृती र Oकारमा थप 
गYर8दएको ज8टलता समेतका कारण  सरकार= वक>लको काय.बोझ अ�या&धक eपमा 
ब8ढरहेको छ। काय.बोझको अनपुातमा काय.सEपादन OभावकाYरता अaभविृ�द गर= सव ै
तहको जनशि)त वHृ&ध गन. अ बलEब संगठन तथा tयव4थापन सवqwण गर= सरकार= 
वक>लको दरब$द= थप गन. नेपाल सरकारसमw अनरुोध गद.छौ।   

सरकार% वक(लको सेवाका सतY र सु̀ वधा स4बKधी काननू PनमाYण 

१३. सरकार= वक>लको tयवसाQयकता Wवकासका ला&ग सेवाको सरुwा, सWुवधाको पया.�तता र 
काय.गत ् 4व$Sता तथा tयवसाQयक उ$म)ुती ज4ता आधारभतु त�वहeको काननूी 
मा$यता Oदान गन. नेपालको संWवधानको धारा १६१ ले सरकार= वक>ल तथा 
महा$याया&धव)ताको मातहतमा रहने कम.चार=ह?को सेवाशत. र सWुवधा सEब$धी काननू 
बनाउन ु पनq संवधैाQनक tयव4था गरेको छ।सो काननू Qनमा.णका ला&ग सरकार= 
वक>लहeको प8हलो रािCDय सEमेलनदे�खका घोषणापSमा उ�लेख हु◌ँदै आएको Wवषय 
4मरण गन. चाहा$छौ।सरकार= वक>लको tयवसाQयकता Wवकासका ला&ग आवdयक पनq 
आधारभतु त�वहeको काननूी मा$यता Oदान गन. सरकार= वक>लको tयावसाQयकता 
Wवकास र सं4थागत स�ुढ=करणसँग अ$यो$या&Tत रहेको सेवा शत.सEब$धी काननू तजु.मा 
गर= संघीय संसदको आगामी अ&धवेशनमा पेश गर= पाYरत गन. यो सEमेलन नेपाल 
सरकार समw आxह गद.छ।  

१४. नेपाल सरकारको हक 8हत र सरोकार Qन8हत रहेका मHुदामा अदालतमा उपि4थत भ ै
बहस परैवी र OQतरwामा संलrन रहने सरकार= वक>लह? Qनजामती कम.चार= माS नभई 
tयावसाQयक वक>ल पQन भएकोले सरकार= वक>लको ?पमा गYरएको काय. अनभुवलाई 
काननू tयवसाय गरेको अनभुवको ?पमा समेत गणना हुने काननूी tयव4था गन. आxह 
गद.छk । 

महाअUभयोजनकताY स4बKधी ^यवFथा 



१५. नेपाल सरकारको Oमखु काननूी स�लाहकार महा$याया&धव)ता हुने र अaभयोजन Qनण.यको 

अि$तम Qनण.या&धकार=का eपमा महाअaभयोजनकता. रहने काननूी tयव4था गनु. पनq आवdयकता 

दे�दछ�।  

घोषणाप<को कायाYKवयन 

सरकार= वक>लह?को प8हलो, दोsो र तsेो रािCDय सEमेलन तथा अनसु$धानकता. Oहर= र 

अaभयोजनकता. सरकार= वक>लह?को प8हलो र दोsो रािCDय सEमेलनबाट पाYरत भएका 

घोषणापSमा उि�ल�खत धेरै Wवषयह? काया.$वयनको |ममा आएकोमा स$तोष Oकट गदg 

काया.$वयनमा आउन बाँक> Wवषयह? समेत Oाथaमकतापवू.क काया.$वयन गर= सं4थागत सधुार र 

tयावसायि◌कता Wवकासको हा�ो अपेwा परूा हुने Wवdवास tय)त गद.छk। 
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