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dGtJo

ljutdf ePsf ;/ sf/ L jsLnx?sf]  ;Dd] ng /  cg';Gwfgstf{  k|x/ L 
/  cleof] hgstf{ x?sf]  / fli6«o ;Dd] ngx?n]  ;/ sf/ L jsLnx?sf]  
sfo{ ;Dkfbg :t/  j[l4 /  z} nL ;'wf/ df k|efj k/ ] sf]  dxz'; u/ L  ækmf} hbf/ L
Gofosf]  k|efjsf/ Ltf, sfg"gL zf;gsf]  ;'lglZrttfæ eGg]  gf/ fsf ;fy ldlt @)&(÷
)(.)* b] vL ldlt @)&(÷)(÷!) ut]  ;Dd ;/ sf/ L jsLnx?sf]  rf} yf]  / fli6«o 
;Dd] ng cfof] hgf ePsf]  5 .

o; ;Dd] ngdf cl3Nnf]  ;Dd] ngsf pknlJwx?sf]  sfof{ Gjog cj:yfsf]  ;dLIff x'g] 5 . ;fy} , 
o; ;Dd] ngsf]  p2] Zo cg'?k cleof] hgsf]  k|efjsfl/ tf clea[l4 ug{  ;+lxtf sfg"gx?sf]  
sfof{ Gjogdf b] lvPsf sl7gfO{  /  ;'wf/ sf pkfox?, ;/ sf/ L jsLnsf]  Joj;flostf ljsf;sf 
nflu ;] jf, zt{ , ;'ljwf ;DaGwL sfg"g lgdf{ 0f, dxfGofoflwjQmfsf]  sfof{ nosf]  t] ;|f]  k~raifL{ o 
/ 0fgLlts of] hgfsf]  sfof{ Gjogsf]  cj:yf, ;/sf/L jsLnsf] Joj;flostf ljsf;sf nflu   
cg';Gwfg tyf ljsf; /  ;"rgf k|ljlwsf]  pkof] u / kmf} hbf/ L ;+lxtfx?sf]  sfof{ Gjogdf d'Vo 
GofoflwjQmfsf]  sfof{ nosf]  e"ldsf ;DaGwL sfo{ kqx?sf ;fy}  ;/ f] sf/ jfnf lgsfox?af6 
;"rgf k|ljlw ;DaGwL s;"/ sf ;DaGwdf sfo{ kqx? k|:t't eO{  3lge"t 5nkmn x'g]  /  k|:t't 
sfo{ kq, l6Kk0fL tyf 5nkmnsf cfwf/ df tt\ ljifodf s] xL dxTjk"0f{  lgisif{ x? o; rf} yf]  
/ fli6«o ;Dd] ngsf]  3f] if0ffkqsf ?kdf lg:sg] 5g\ eGg]  ljZjf; lnPsf]  5' . 

/ fHo zf;gsf]  ;Ifdtf Gofo k|zf;gsf]  ;antf;Fu ufFl;Psf]  x'G5 . kmf} hbf/ L Gofosf]  
k|efjsfl/ tfn]  dfq Gofo k|zf;g ;an, ;Ifd /  kl/ 0ffdd'vL x'g;S5 . kmf} hbf/ L Gofo 
k|zf;gsf]  cleGg /  dxTjk"0f{  cjoj dxfGofoflwjQmfsf]  sfof{ no dftxtdf sfo{ / t ;/ sf/ L 
jsLnx? ;+ljwfg, sfg"g adf] lhd cfkm\gf]  sfo{ Jojxf/ af6 kmf} hbf/ L Gofosf]  k|efjsfl/ tf 
clej[l4 ug{  lqmofzLn 5g\ . cGt/ fli6«o cEof; ;d] tnfO{  dgg ubf{  cg';Gwfg /  ljsf; 
-Research and Development_ nfO{  cfTd;fy u/ ] /  cleof] hg sfo{ sf qmddf klxrfg 
ePsf ;d:ofx?sf]  ;dfwfgsf nflu lglZrt cg';Gwfg ljlw -Research Methodology_
sf]  k|of] u ;lxtsf]  cg';Gwfg lgisif{  -Research Result_ sf cfwf/ df cg';Gwfg, cleof] hg 



/  ax;, k} / jL, k|lt/ Iff sfo{  Joj:yfkg ug{  ;s]  sfg"gL zf;gsf]  k|jw{ g x'g ;S5 . 
o; sfo{ nfO{  yk k|efjsf/ L agfpgsf nflu ;"rgf k|ljlwsf]  k|of] u ;d] t ckl/ xfo{  / x] sf]  
5 . ;"rgf k|ljlwsf]  ljsf;nfO{  xfd|f]  sfo{ If] qdf hf] 8\g ;lsPdf dfq ;/ sf/ L jsLnsf]  
Joj;flostf ljsf; x'g ;S5 . sfo{  ;Dkfbg :t/  a[l4 ul/  ;] jfnfO{  k|efjsf/ L agfpg 
;/ sf/ L jsLnx?nfO{  ;] jfdf pTk|] l/ t u/ fpg]  vfnsf]  ;] jf, zt{  /  ;'ljwf ;DaGwL sfg"gsf]  
cfjZostf 5 . o; k[i7e"lddf ;/ sf/ LjsLn sfof{ noaf6 ;Dkfbg ul/ g]  sfd sf/ afxL 
/  k|bfg ul/ g]  ;] jfnfO{  k|efjsf/ L agfO{  hgljZjfl;nf]  /  e/ f] iffo'Qm ;+:yfsf]  ¿kdf ljsf; 
ug{  cfjZos pkfox¿ klxrfg ug] {  k|efjsf/ L d~r -Forum_ sf]  ¿kdf of]  ;Dd] ng         
/ xg] 5 . cg';Gwfg /  ljsf;sf]  k|of] unfO{  plrt 9+un]  cfTd;fy ub} {  ;/ sf/ L jsLnx?sf]  
sfo{  ;Dkfbgdf lgvf/ tf Nofpg]  ljleGg k|of; /  pbfx/ 0fx?sf af/ ] df ;d] t o; ;Dd] ngdf 
5nkmn eO{  plrt lgisif{  lgl:sg] df d cfzfjfbL 5' .

sfo{ ;Dkfbgsf]  qmddf b] lvPsf Jofjxfl/ s ;d:ofx? ;dfwfg ug] {  /  sfg"gdf g}  ;+;f]wg 
ug{ ' kg] { df sfg"g kl/ dfh{ g ub} {  cufl8 a9\g' kb{ 5 . o; rf} yf]  / fli6«o ;Dd] ngaf6 ;/ sf/ L 
jsLnsf]  Joj;flostf /  sfo{ Ifdtfdf b] lvPsf ljleGg ;d:ofx? pk/  5nkmn u/ L ;dfwfg 
ug{  gf} nf]  /  ;do;fk] If pkfox? lnlka4 x'g] df d ljZj:y 5'  . lgisif{ sf]  ?kdf kfl/ t 
x'g]  3f] if0ffkqnfO{  sfof{ Gjog ug{ sf]  nflu d] / f]  k|lta4tf ;d] t hfx] /  ub{ 5' .

cGTodf, o; ;Dd] ng ljz] iff°df sfo{ kq tof/ L tyf ;Dkfbg sfo{ df ;+nUg / xg' ePsf, 
kmf} hbf/ L Gofo k|zf;g ;DaGwL n] v / rgf pknAw u/ fpg' x'g]  ;Dk'0f{  ;/ sf/ L jsLnx? /  
of]  k|sfzg Joj:yfkg sfo{ df ;+nUg ;Dk"0f{ df ;d] t ljz] if wGojfb 1fkg ub{ 5' .  

@)&( kf} if *

            vDdaxfb'/ vftL

             dxfGofoflwjQmf



;+ljwfg /  sfg"gn]  dxfGofoflwjQmf /  ;/ sf/ L jsLnx?nfO{  kmf} hbf/ L Gofo k|zf;gsf]  dxTjk"0f{  
e"ldsf k|bfg u/ ] sf]  5 . ;f]  e"ldsf k|efjsf/ L ?kdf ;Dkfbg ug{  dxfGofolwjQmfsf]  sfof{ no 
/  dftxtdf ;/ sf/ L jsLn sfof{ nox? ;+rfngdf / x] sf 5g\ . ;/ sf/ L jsLn sfof{ nox? Pj+ 
;+j} wflgs cfof] u, cGo ;/ sf/ L lgsfodf ;d] t ;/ sf/ L jsLnx? sfo{ / t / x] sf 5g\ . kmf} hbf/ L 
sfg"gsf]  If] qdf ePsf]  lj:tf/ , ck/ fw ug] {  z} nL /  tl/ sfdf cfPsf]  kl/ jt{ g, ck/ fwdf ;+nUgtf 
/  k|efj ;d] tsf sf/ 0faf6 ;/ sf/ L jsLnaf6 ;Dkfbg x'g]  cleof] hg, ax; k} / jL nufotsf 
sfo{ x? r'gf} tLk"0f{  /  hl6n aGb}  uO{  / x] sf]  cj:yf 5 . lg/ Gt/  a9\b}  uPsf]  sfo{ af] emsf]  
t'ngfdf hgzlQm Joj:yfkg kof{ Kt x'g ;s] sf]  5} g . ljifout ;+j] bglzntfsf cfwf/ df 
;/ sf/ L jsLnx?nfO{  ljlzi6Ls[t ug{ 'kg] {  cfjZostf 5 . Jofj;flos agfpg' kg] {  r'gf} tL 5 . 
tyflk ;/ sf/ L jsLnx?af6 ;Dkflbt sfo{ x?df lgi7f /  OdfGbfl/ tf b] lvg' kb{ 5 . Jofj;flostf emlNsg' kb{ 5 . pRr 
cfr/ 0fdf / xL ;+ljwfg /  sfg"gn]  lbPsf]  lhDd] jf/ L k"/ f ug{ ' kb{ 5 . cfkm"n]  ;Dkfbg u/ ] sf sfo{ df pQ/ bfloTj lng' kb{ 5 . 
;a}  ;/ sf/ L jsLnx?n]  sfg"gsf]  k|of] u /  kfngfdf Ps?ktfk"0f{  tl/ sfn]  ug{ ' kb{ 5 . ;/ f] sf/ jfnf lgsfo;Fu ;dGjo ub} {  
sfg"gsf]  k|efjsfl/ tf j[l4 ug] {  u/ L ug{ ' kb{ 5 . 

;/ sf/ L jsLndf lhDd] jf/ L 5 . sfo{ ;Dkfbgdf ;d:of 5 . r'gf} tL 5 . gofF gofF sfg"gsf]  k|of] u Ps?ktfk"0f{  tl/ sfn]  x'g 
;s] sf]  5} g . a'emfO /  u/ fOdf ljljwtf / x] sf]  5 . cleof] hgdf ;'wf/  /  Jofj;flostf ljsf;df s] lGb|t eP/  sfof{ Gjogdf 
/ x] sf]  t] ;|f]  k~rjifL{ o / 0fgLlts of] hgf sfof{ Gjogdf 5 . tyflk xfdLn]  ck] lIft ;kmntf k|fKt ug{  g;s] sf]  oyfy{ tf xfdL;Fu 
/ x] sf]  5 . xfdL aLrdf / x] sf ;d:of, sfo{ df / x] sf ljljwtf,  ;dGjodf / x] sf c;xhtf, sfo{ If] qdf b] lvPsf r'gf} tLx?nfO{  
klxrfg u/ L ;dfwfg vf] Hg ;d] tsf nflu ;/ sf/ L jsLnx?sf]  / fli6«o ;Dd] ng ug] {  k|If] k0f dxfGofoflwjQmfsf]  sfof{ nosf]  
t] ;|f]  k~rjifL{ o / 0fgLlts of] hgfn]  ;d] t u/ ] sf]  5 .

pNn] lvt kl/ k|] Iodf x'g uO{  / x] sf]  ;/ sf/ L jsLnx?sf]  o; rf} yf]  / fli6«o ;Dd] ngn]  ;/ sf/ L jsLnx?n]  sfo{  ;Dkfbg ubf{  
b] vf k/ ] sf Jofjxfl/ s ;d:ofsf]  klxrfg u/ L ;'wf/ sf If] qx? klxNofpg, ;/ sf/ L jsLnsf]  ;+:yfnfO{  cem ultzLntf k|bfg 
ug{ , ;/ f] sf/ jfnf lgsfo;Fu k|efjsf/ L ;dGjo ug{  /  ;/ sf/ L jsLnsf]  sfd sf/ jfxLdf ;sf/ fTds kl/ jt{ g ug] {  lbzfdf 
sf] z]  9'+uf ;fljt x'g]  ck] Iff u/ ] sf]  5' . ;Dd] ngdf k|:t't x'g]  sfo{ kqx? nufotsf ;Dd] ngsf ;fdu|Lx?sf]  ;+ufnf] sf]  ?kdf 
k|sfzg ePsf]  k|:t't ljz] iff° kmf} hbf/ L Gofo /  sfg"gsf If] qsf nflu dxTjk"0f{  ;|f] t ;fdu|Lsf]  ?kdf / x] sf]  5 . o;sf]  
cWoogn]  ;/ sf/ L jsLn, cg';Gwfgstf{ , k|fWofks, Gofostf{ , ljBfyL{  Pj+ kmf} hbf/ L Gofo k|zf;gdf rf;f]  / fVg]  ;a} sf nflu 
dxTjk"0f{  k|sfzgsf ?kdf of] ubfg ug] { 5 eGg] df d cfzfjfbL 5' . 

cGTodf, ;/ sf/ L jsLnx?sf]  rf} yf]  / fli6«o ;Dd] ngdf k] z x'g]  sfo{ kq tof/  u/ L k|:t't ug{ 'x'g]  k|:tf] tf Pj+ n] vs, sfo{ kq 
dfly l6Kk0fL ug{ ' x'g]  lj1, 5nkmn sfo{ qmddf cWoIftf u|x0f ug{ 'x'g]  ljlzi6 JolQmTj, k|:t't ljz] iff+sdf cnUu}  n] v / rgf 
pknAw u/ fO{  k|:t't ;fdu|L k7gLo /  ;+u|x0fLo agfpg' x'g]  n] vs nufot ;a} nfO{  wGojfb lbg rfxG5' . ;Dd] ngnfO{  
;kmntfk"j{ s ;DkGg ug{  ;xof] u ug] {  /  ;Dd] ngsf ;xefuL tyf ko{ j] Ifs ;a}  dxfg'efjx?k|lt dxfGofoflwjQmfsf]  sfof{ nosf]  
tkm{ af6 xflb{ s cfef/  Pj+ wGojfb k|s6 ug{  rfxG5' .  

@)&( kf} if *

            s[i0fhLjL l3ld/ ] 
         gfoa dxfGofoflwjQmf

dGtJo
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उपन्यायािधवक्ता ौी िवंण ुूसाद पौडेल सदःय 

उपन्यायािधवक्ता ौी खिडन्िराज कटुवाल सदःय 

उपन्यायािधवक्ता ौी पोषराज खनाल   सदःय 
उपन्यायािधवक्ता ौी पुं पराज बाँःतोला सदःय 
सहायक न्यायािधवक्ता ौी शभुाष भ राई सिचव 
कम्प्यटुर अपरेटर ौी नारायण ःवणर्कार सदःय 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

अिभयोजनको 
ूभावकािरतामा संिहता 

कानूनह को कायार्न्वयनमा 
देिखएका किठनाई र 

सधुारका उपायह  िवषयक 
कायर्पऽ तयारी समूह 

नायब महान्यायािधवक्ता ौी कृंणजीवी िघिमरे अनगुमनकतार् 
सहन्यायािधवक्ता ौी लोकराज पराजलुी सदःय 
सहन्यायािधवक्ता ौी हिरूसाद जोशी सदःय 

सहन्यायािधवक्ता ौी ीवु कुमार चौहान सदःय 

सहन्यायािधवक्ता ौी अच्यूतमिण नेउपाने सदःय 

सहन्यायािधवक्ता ौी हिरूसाद रेग्मी सदःय 

सहन्यायािधवक्ता ौी कृंणमोहन कोइराला सदःय 

उपन्यायािधवक्ता ौी चपला पोखरेल  सदःय 

उपन्यायािधवक्ता ौी नीमा िघिमरे  सदःय 

उपन्यायािधवक्ता ौी कमला काफ्ले  सदःय 
  

सरकारी वकीलको 
व्यवसाियकता िवकासका 
लािग सेवा, सतर् सिुवधा 
सम्बन्धी कानून िनमार्ण 
िवषयक कायर्पऽ तयारी 

समूहः 
 

नायव महान्यायािधवक्ता ौी प   म ूसाद पाण्डेय  अनगुमनकतार् 
सहन्यायािधवक्ता ौी खेमराज वाली सदःय 

सहन्यायािधवक्ता ौी सूयर्राज दाहाल सदःय 

सहन्यायािधवक्ता ौी उ वूसाद पडुासैनी सदःय 

सहन्यायािधवक्ता ौी चन्िकान्त खनाल सदःय 

सहन्यायािधवक्ता ौी मोहनसागर वःयाल सदःय 

उपन्यायािधवक्ता ौी शािन्त न्यौपाने  सदःय 

उपन्यायािधवक्ता ौी कल्पना राई  सदःय 
 

तेॐो प वषीर्य रणनीितक 
योजनाको कायार्न्वयनको 
अवःथा िवषयक कायर्पऽ 

तयारी समूह 
 

नायव महान्यायािधवक्ता ौी िव राज कोईराला  अनगुमनकतार् 
सहन्यायािधवक्ता ौी गोपाल ूसाद िरजाल सदःय 

सहन्यायािधवक्ता ौी संजीवराज रेग्मी सदःय 

सहन्यायािधवक्ता ौी शंकर खऽी सदःय 

सहन्यायािधवक्ता ौी ानूसाद भसुाल सदःय 

सहन्यायािधवक्ता ौी सोमकान्ता भण्डारी सदःय 

उपन्यायािधवक्ता ौी रािधका सवुाल  सदःय 

उपन्यायािधवक्ता ौी वीना दाहाल  सदःय 

उपन्यायािधवक्ता ौी सिवता शमार्  सदःय 
 
  



 
 

सरकारी वकीलको 
व्यवसाियकताको लािग 
अनसुन्धान तथा िवकास र 
सूचना ूिविधको उपयोग 
िवषयको कायर्पऽ तयारी 

समूह 

नायव महान्यायािधवक्ता डा. टेकबहादरु िघिमरे अनगुमनकतार् 
सहन्यायािधवक्ता ौी रमादेवी पराजलुी सदःय 

सहन्यायािधवक्ता ौी िदनेश ूसाद िघिमरे सदःय 

सहन्यायािधवक्ता ौी शम्भ ुकाकीर् सदःय 

सहन्यायािधवक्ता ौी गोिवन्द खनाल सदःय 

उपन्यायािधवक्ता ौी मनुा पौडेल  सदःय 

उपन्यायािधवक्ता ौी सिुशला वाली  सदःय 

उपन्यायािधवक्ता ौी पोषराज खनाल सदःय 

उपन्यायािधवक्ता ौी पुं पराज बाँःतोला सदःय 

सहायक न्यायािधवक्ता ौी शभुाष भ राई सदःय 
कम्प्यटुर अपरेटर ौी सनुम गौतम सदःय 
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पिरचय 
सरकारी वकीलको कायर् सम्पादनमा सधुार गन तथा व्यावसाियकता िवकास गन उ ेँयका साथ 2073 साल 
पौष 8 देिख 10 गते सम्म भएको पिहलो राि य सम्मेलनबाट नेपालका सरकारी वकीलह को सम्मेलन याऽा 
सु  भएको िथयो।सो सम्मेलनले पािरत गरेको घोषणापऽमा हरेक दईु वषर्मा राि य सम्मेलन गन ूितव ता 
व्यक्त भएको िथयो।सो अनु प 2075 साल पौष 8 देिख 10 सम्म दोॐो राि य सम्मेलन र 2077 साल पौष 
8 देिख 10 सम्म तेॐो राि य सम्मेलन सम्प  भएका छन।्तीनवटा सम्मेलनबाट पािरत भएका ूःतावह मा 
मूलत अपराधको अनसुन्धान र अिभयोजनलाई ूभावकारी बनाउने, वै ािनक र बःतिुन  अिभयोजनमा जोड िदने र 
सरकारी वकीलको व्यवसाियकता िवकास माफर् त सरकारी मु ाको ूितरक्षा सु ढ गन कुरामा जोड िदइएको 
िथयो।पािरत ूःतावह को कायार्न्वयनवाट व्यवसाियकता िवकासमा उल्लेखनीय सधुार हनुकुा साथै सरकारी 
वकील कायार्लयको भौितक पूवार्धार िवकास र कायर् सम्पादनमा समेत सकारात्मक पिरवतर्न भएको महशसु 
गिरएको छ।मलुकुी अपराध संिहता, मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण र 
कायार्न्यवन) ऐनले गरेको कानूनी पिरवतर्न र मौिलक हकको कायार्न्यवनका लािग िनमार्ण भएका कानूनह को 
ूभावकारी कायार्न्वयनमा सरकारी वकीलह को महत्वपूणर् िजम्मेवारी र भिूमका रहेको छ।तेॐो राि य सम्मेलन, 

2077 ले यी महत्वपूणर् कानूनह को कायार्न्वयनका लािग सरकारी वकीलह लाई अिभमूखीकरण गन र 
कायार्न्यवनमा साझा धारणा िवकास गन उ ेँय राखेको िथयो।यी कानूनह को कायार्न्वयन सु  भएको 4 वषर् 
व्यिथत भै सकेको र यस अविधमा कायार्न्वयनमा देिखएका चनुौती, किठनाई र कायार्न्वयनको समम अवःथाको 
मूल्याङकन र समीक्षा गनुर्पन समेत देिखएको छ।महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको तेॐो प वषीर्य रणनीितक 
योजना (078/079-082/83) ले सरोकारवालाको समन्वयलाई ूभावकारी बनाउने रणनीित अन्तगर्तको 
महत्वपूणर् िबयाकलापमा 2079 सालमा सरकारी  वकीलह को राि य सम्मेलन गन उल्लेख गरेको 
छ।िवगतका सम्मेलनबाट पािरत ूःताव तथा तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजनाले उल्लेख गरे अनसुार 
महान्यायािधवक्ता कायार्लयको ःथापना भएको िदन र अवसरमा 2079 पौष 8 गते देिख ऐ 10 गतेसम्म तीन 
िदन नेपालका सरकारी वकीलह को चौथो राि य सम्मेलन काठमाड मा आयोजना हदुछ ।सो घोषणापऽ 
समेतलाई मघ्यनजर गरी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको व्यवःथापन सिमितबाट सम्मेलनका लािग देहाय 
बमोिजमको नारा समेत ःवीकृत भएको छ : 
 

"फौजदारी न्यायको ूभावकािरता, कानूनी शासनको सिुनि तता" 

सम्मेलन आयोजनाको उ ेँ य : -  
मलुकुी संिहता लगायत मौिलक हक कायार्न्वयनसँग सम्बन्धीत कानूनह ले गरेका व्यवःथाह को 
कायार्न्वयनको मूल्या न र देिखएका चनुौित र किठनाईह को समीक्षा गरी, कायार्न्वयनमा ूभावकािरता ल्याउने, 

सरकारी वकीलह को व्यावसाियकता सु ढ गनर्, संःथागत क्षमता िवकास गनर्, फौजदारी कसूरको अिभयोजनलाई 
वःतिुन  र बै ािनक ूमाणमा आधािरत बनाउने तथा मानव अिधकारको संरक्षण र सु ढीकरण गरी कानूनी 



 
 

शासनको सिुनि तता ूव र्न गनर् यो सम्मेलनको आयोजना गिरएको छ।चौथो राि य सम्मेलन आयोजना 
गनुर्को उ ेँयह  यस ूकार रहेका छन : 

 मलुकुी अपराध संिहता लगायत नयाँ कानूनह को कायार्न्वयनको अवःथा र   कायार्न्वयनमा देिखएका 
किठनाई र चनुौितह को आधारमा सधुारका क्षेऽ पिहचान गनुर्, 

 महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजनाको कायार्न्वयनको समीक्षा गनुर् र 
ूभावकािरताको लािग पहल गनुर्, 

 महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको संःथागत सधुार, भौितक पूवार्धारको िवकास र भावी योजनाका लािग 
मागर्दशर्न गनुर्, 

 सरकारी वकीलह को व्यावसाियकता िवकास र सम्पादन गिरने सेवा ूवाहलाई ूभावकारी बनाई 
िव सनीय संःथाको पमा िवकास गन उपायह  पिहचान गनुर्, 

 सरकारी मु ाको ूितिनिधत्व र वहस पैरवीलाई ूभावकारी बनाउने उपायह  अवलम्बन गनर् 
आवँयक रणनीित पिहचान गनुर्, 

 मानव अिधकारको संरक्षण तथा सम्बधर्नका लािग रणनीितह  तयार गन । 

सम्मेलनमा छलफल हनेु िवषयह : 
 अिभयोजनको ूभावकािरतामा संिहता कानूनह को कायार्न्वयनमा देिखएका किठनाई र सधुारका उपायह , 

 तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजनाको कायार्न्वयनको अवःथा, 
 सरकारी वकीलको व्यायसाियकता िवकासका लािग सेवा शतर् सम्बन्धी कानून िनमार्ण 

 सरकारी वकीलको व्यावसाियकताको लािग अनसुन्धान तथा िवकास र सूचना ूिविधको ूयोग 
 

सम्मेलनको ूा प: 
२०७९ साल पौष ८ देिख १० गतेसम्म तीन िदन राि य सम्मेलन हनेुछ।पिहलो िदन अपरान्ह उदघाटन सऽ 
हनेुछ।कायर्बमको उ घाटन सम्माननीय ूधानमन्ऽीबाट हनेुछ ।उक्त कायर्बममा सम्माननीय ूधान 
न्यायाधीश, माननीय मन्ऽीह , सव च्च अदालतका माननीय न्यायाधीशह  लगायत िविश  पदािधकारी र कानून 
र न्याय क्षेऽका सरोकारवाला िनकायका  उच्च पदािधकारीको उपिःथित रहने छ। 

दोॐो र तेॐो िदन छलफल सऽ हनेुछन।सहभागीह लाई िविभ  ४ समूहमा िवभाजन गरी चारवटा िवषयमा 
समूहगत छलफल गिरनेछ। 

सम्मेलनको अिन्तम िदन पूणर् सऽमा सम्मेलनमा छलफल गिरएका कायर्पऽको सारसंक्षेप र छलफलमा उठेका 
िवषयह  समावेश गरी एकीकृत ूितवेदन ूःततु गिरनेछ ।सम्पूणर् कायर्पऽ छलफल र अित िविश  
व्यिक्तत्वह को सम्बोधन समेतलाई आधार मानी सम्मेलनको घोषणापऽ जारी गिरनेछ ।अन्त्यमा िविश  
पदािधकारीह को समपुिःथितमा समापन समारोह स ालन गिरने छ । 

 
सम्मेलनका सहभागीह : 
सम्मेलनमा माननीय महान्यायािधवक्ता, नायब महान्यायािधवक्ता, सहन्यायािधवक्ता, उपन्यायािधवक्ता, िजल्ला 
न्यायािधवक्ता, सहायक न्यायािधवक्ता, सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ताह  समेत गरी 429 जना सरकारी वकीलह  
सहभागी हनेुछन।सरोकारवाला िनकाय, महान्यायािधवक्ता कायार्लय र अन्तगर्त कायर्रत नेपाल बार, नेपाल ूहरी, 
अनसुन्धान िनकाय, रा.प.अ. कमर्चारीह  गरी 100 जना पयर्वेक्षकह को सहभािगता रहने छ। 

 
अपेिक्षत उपलिब्धह  

चौथो राि य सम्मेलनवाट देहाय बमोिजम उपलिब्ध हािसल हनेु अपेक्षा गिरएको छ : 



 
 

 मलुकुी अपराध संिहता लगायतका फौजदारी न्याय ूशासन सधुारका लािग बनेका कानूनह को 
कायार्न्वयनमा ूभावकारीता आउनेछ। 

 सरकारवादी फौजदारी मु ाको अिभयोजनमा सधुार हनेु र कानूनी शासनको सिुनि ततामा थप म त 
पगु्नेछ। 

 महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजनाको कायार्न्वयनको अवःथा र 
पिहचान हनेुछ। 

 सरकारी वकीलको व्यावसाियकता िवकास र संःथागत सु ढीकरणका लािग आवँयक सेवा शतर् 
कानून तजुर्माको लािग आधार तयार हनेुछ। 

 सरकारी मु ाको ूितरक्षा र वहस पैरवीमा सधुारको लािग िबिश ीकरण र समन्वय िवःतारमा थप 
ूभावकािरता विृ  हनेुछ। 

 सरकारी वकीलको सेवा ूवाहमा ूभावकािरता ल्याउने र फौजदारी न्यायमा सधुार गरी पीिडतलाई 
न्याय ूदान गन भरोसायोग्य संःथाको पमा िवकिसत गनर् म त पगु्नेछ। 

 सरकारी वकीलको कायर् सम्पादनका लािग अनसुन्धान (Research) र सूचना ूिविधको ूयोगमा सधुार  
हनेुछ । 

 
 

"फौजदारी न्यायको ूभावकािरता, कानूनी शासनको सिुनि तता" 
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िमित २०७९ पौष ८ 
राि य सभागहृ, काठमाड  

उदघाटन समारोह 
 

२:३०-३:३०  सहभागीको आगमन नाम दतार् र खाजा  

३:३०-३:४०  आसन महण 

३:४०-३:५०  ब्याज िवतरण 

३:५०-३:५५  राि य गान 

३:५५-४:०५  ःवागत मन्तव्य तथा सम्मेलनको उ ेँय: विर तम ्नायब महान्यायािधवक्ता ौी कृंणजीवी िघिमरे  

४:०५-४:१५  कायर्बमको समदुघाटन 

४:१५-४:२०  सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यूबाट परुःकार िवतरण तथा सरकारी वकील िदग्दशर्न (चौथो संःकरण) 
लगायतका पःुतक सावर्जिनक र  सव त्कृ  सरकारी वकीलको परुःकार ूदान 

४:२०-५:००  शभुकामना मन्तव्य  

माननीय गहृमन्ऽी ौी बालकृंण खाण 

नेपाल बार एशोिशएसनका अध्यक्ष विर  अिधवक्ता ौी गोपालकृंण िघिमरे  
              
मन्तव्य 

 िवशेष अितिथ सम्माननीय काम ुूधानन्यायािधश ौी हिरकृंण काकीर्  

            ूमखु अितिथको सम्बोधन, सम्माननीय ूधानमन्ऽी ौी शेरबहादरु देउवा 
            ूमखु अितिथ र िविश  अितिथज्यूलाई ःमिृतको िचनो ूदान 
 
५:००-५:१०  धन्यवाद सिहत कायर्बमको  समापन माननीय महान्यायािधवक्ता ौी खम्मबहादरु खाती 
 सामूिहक तःवीर (ूमखु अितिथ, िविश  अितिथ, अितिथज्यूह सँग सरकारी वकीलह  सिम्मिलत) 
 
५:१०-७:००  राऽी खाना  
 
कायर्बम स ालन : ौी संजीवराज रेग्मी, सहन्यायािधवक्ता 
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िमित २०७९-९-९ गते 

होटल एलो प्यागोडा  
समूह क  

समय कायर्पऽ कायर्पऽको िवषय कायर्पऽ ूःतिुत 
८:००-९:०० आगमन तथा खाजा 
९:००-१०:३० १ अिभयोजनको ूभावकािरतामा संिहता 

कानूनह को कायार्न्वयनमा देिखएका 
किठनाई र सधुारका उपायह  

सहन्यायािधवक्ता ौी लोकराज 
पराजलुी 

१०:३०-१०:४५ ॄेक 

१०:४५-१२:१५ २ तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजनाको 
कायार्न्वयनको अवःथा, 

सहन्यायािधवक्ता ौी गोपाल ूसाद 
िरजाल 

१२:१५-१:१५ िवहानको खाना 
१:१५-२:४५ ३ सरकारी वकीलको व्यायसाियकता 

िवकासका लािग सेवा शतर् सम्बन्धी 
कानून िनमार्ण 

सहन्यायािधवक्ता ौी खेमराज 
वाली 

२:४५-३:०० ॄेक 

३:००-४:३० ४ सरकारी वकीलको व्यावसाियकताको 
लािग अनसुन्धान तथा िवकास र सूचना 
ूिविधको उच्चतम ूयोग 

सहन्यायािधवक्ता ौी रमादेवी 
पराजलुी 

 
समूह ख 

समय कायर्पऽ कायर्पऽको िवषय कायर्पऽ ूःतिुत 
८:००-९:०० आगमन तथा खाजा 
९:००-१०:३० १ तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजनाको 

कायार्न्वयनको अवःथा, 
सहन्यायािधवक्ता ौी संजीवराज 
रेग्मी 

१०:३०-१०:४५ ॄेक 

१०:४५-१२:१५ २ अिभयोजनको ूभावकािरतामा संिहता 
कानूनह को कायार्न्वयनमा देिखएका 
किठनाई र सधुारका उपायह  

सहन्यायािधवक्ता ौी हिरूसाद 
रेग्मी 

१२:१५-१:१५ िवहानको खाना 
१:१५-२:४५ ३ सरकारी वकीलको व्यावसाियकताको लािग 

अनसुन्धान तथा िवकास र सूचना ूिविधको 
उच्चतम ूयोग 

सहन्यायािधवक्ता ौी 
िदनेशूसाद िघिमरे 



 
 

२:४५-३:०० ॄेक 

३:००-४:३० ४  
सरकारी वकीलको व्यायसाियकता िवकासका 
लािग सेवा शतर् सम्बन्धी कानून िनमार्ण 

सहन्यायािधवक्ता ौी सूयर्राज 
दाहाल 

 
समूह ग 

समय कायर्पऽ कायर्पऽको िवषय कायर्पऽ ूःतिुत 
८:००-९:०० आगमन तथा खाजा 
९:००-१०:३० १ सरकारी वकीलको व्यायसाियकता 

िवकासका लािग सेवा शतर् सम्बन्धी कानून 
िनमार्ण 

सहन्यायािधवक्ता ौी उ वूसाद 
पडुासैनी 

१०:३०-१०:४५ ॄेक 

१०:४५-१२:१५ २ सरकारी वकीलको व्यावसाियकताको लािग 
अनसुन्धान तथा िवकास र सूचना ूिविधको 
उच्चतम ूयोग 

सहन्यायािधवक्ता ौी गोिवन्द 
खनाल 

१२:१५-१:१५ िवहानको खाना 
१:१५-२:४५ ३ तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजनाको 

कायार्न्वयनको अवःथा, 
सहन्यायािधवक्ता ौी ानूसाद 
भसुाल 

२:४५-३:०० ॄेक 

३:००-४:३० ४ अिभयोजनको ूभावकािरतामा संिहता 
कानूनह को कायार्न्वयनमा देिखएका 
किठनाई र सधुारका उपायह  

सहन्यायािधवक्ता ौी ीवुकुमार 
चौहान 

 
समूह घ 

समय कायर्पऽ कायर्पऽको िवषय कायर्पऽ ूःतिुत 
८:००-९:०० आगमन तथा खाजा 
९:००-१०:३० १ सरकारी वकीलको व्यावसाियकताको लािग 

अनसुन्धान तथा िवकास र सूचना ूिविधको 
उच्चतम ूयोग 

उपन्यायािधवक्ता ौी पुं पराज 
बाँःतोला 

१०:३०-१०:४५ ॄेक 

१०:४५-१२:१५ २ सरकारी वकीलको व्यायसाियकता 
िवकासका लािग सेवा शतर् सम्बन्धी कानून 
िनमार्ण 

सहन्यायािधवक्ता ौी मोहन 
सागर बःयाल 

१२:१५-१:१५ िवहानको खाना 
१:१५-२:४५ ३ अिभयोजनको ूभावकािरतामा संिहता 

कानूनह को कायार्न्वयनमा देिखएका 
किठनाई र सधुारका उपायह  

सहन्यायािधवक्ता ौी अच्यतुमिण 
नेउपाने 



 
 

२:४५-३:०० ॄेक 

३:००-४:३० ४ तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजनाको 
कायार्न्वयनको अवःथा, 

सहन्यायािधवक्ता ौी सोमकान्ता 
भण्डारी 

 
िमित २०७९-९-१० गते  

कायर्पऽ ूःततुी तथा छलफल कायर्बम 
 

समय कायर्बमको िववरण 
८.०० देखी ९.०० आगमन तथा खाजा 
९.०० देिख १०.३० ूत्येक समूहबाट पेश भएका कायर्पऽका सम्बन्धमा समूहगत छलफल तथा

ूितवेदनको तयारी 
१०.३० देिख 
१२.३० 

समूहह को ूःततुी  

(३० िमनेट ूित समूह) 

१२.३० देिख १.३० िदवा खाना 
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िमित  २०७९।०९।१० 

आसन महण : िदउँसो १:३० बजेदेिख १:३५ बजेसम्म 

सभापितत्व  :  माननीय महान्यायािधवक्ता ौी खम्मबहादरु खातीज्यू, 

ूमखु अितिथ  :  माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मािमला मन्ऽी ौी ानेन्ि बहादरु काकीर्ज्यू, 

िवषशे अितिथ  :  सव च्च अदालतका विर तम न्यायाधीश माननीय ौी ई रूसाद खितवडाज्यू, 

अितिथ  :  नेपाल बार एसोिसएसनका महासिचव ौी अि ता खनालज्यू, 
        
१:३५-१:४० :  राि य गान 

१:४०-२:०० :  सम्मेलनको घोषणापऽको बारेमा जानकारी नायब महान्यायािधवक्ता ौी प ूसाद पाण्डेयज्यू  

२:००-२:२० :  उत्कृ  कायर्सम्पादन गन सरकारी वकील र कमर्चारीह लाई परुःकार र ूमाणपऽ   

               िवतरण ूमखु अितिथज्यूबाट 

२:२०-२:५०   :  मन्तव्य 

 :  परुःकृत मध्येबाट १ जना 
 :  सहभागीह  मध्येबाट २ जना 
 :  पयर्वेक्षकह  मध्येबाट १ जना 
२:२०-२:५०   :  नेपाल बार एसोिसएसनका महासिचव ौी अि ता खनालज्यू, 

              :  सव च्च अदालतका विर तम न्यायाधीश माननीय ौी ई रूसाद खितवडाज्यू, 

३:१०-३:२०  :  ूमखु अितिथको सम्बोधन 

               माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मािमला मन्ऽी ौी ानेन्ि बहादरु काकीर्ज्यू, 

३:२०-३:२५  :  माननीय महान्यायािधवक्ता ौी खम्मबहादरु खातीज्यूबाट ूमखु अितिथ र िवषशे अितिथलाई   
                सम्मेलनको िचनो ूदान 

३:२५-३:३५  :  धन्यवाद सिहत कायर्बमको समापन 

               माननीय महान्यायािधवक्ता ौी खम्मबहादरु खातीज्यूबाट  
 
सामूिहक फोटो  
३:४०-४:०० सरकारी वकील समाजको कायर्बम  

कायर्बम स ालन :  उपन्यायािधवक्ता,  ौी हिरशंकर वाली  
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सरकारी वकीलह को चौथो राि य सम्मेलनमा सहभागी तथा पयर्वेक्षकह ले पालना गनुर्पन आचरणका 
िनयम/(Code of Conduct) िनम्न बमोिजम तोिकएको छ । 

सम्मेलन हनुपुवुर् पालना गनुर्पन िनयमह ः 
 सम्मेलनको ूचारूसारको बममा सामािजक स ालमा आिधकािरक भन्दा अनावँयक िटप्पणी गनर् नहनेु, 
 आिधकािरक ूचार सामामीलाई तोडमोड गनर् वा िवगानर् नहनेु, 
 सम्मेलनसँग सम्बन्धीत साममीह  अनािधकृत पमा िलन वा िवगानर् नहनेु, 

सम्मेलनको बममा पालना गनुर्पन िनयमह ः 
 सम्मेलनको िदन तोिकएको समयमा तोिकएको ःथानमा उपिःथत भै सम्मेलन सामामी बझु्ने, 
 सम्मेलन आयोजक सिमितले लाए अ॑ाए बमोिजम सम्मेलन ःथलमा उपिःथत हनेु, 
 िमित २०७९।०९।०८ गते ३.३० बजे राि य सभागहृमा हनेु उ  घाटन कायर्बममा तथा सोही िदनको 

राऽीभोजमा सहभागी रहँदा पाहनुाह लाई िवशेष ूाथिमकतामा राखी सहजीकरण गरी कायर्तािलका अनु प 
अनशुािसत एवम ्मयार्िदत पमा सहभागी हनेु, 

 खाना खाँदा पाहनुाह लाई ूाथिमकता िदई सहभागीले पिछ खाने, 
 सम्मेलनको बममा सऽको लािग तोिकएको समयभन्दा १० िमनेट अगावै सऽकक्षमा उपिःथत हनेु। 

िनधार्िरत कायर्बम सम्प  नभई सऽ छाड्न नहनेु, 
 सम्मेलनमा सहभागी हुँदा सम्मेलनको पिहलो िदन कायार्लयको औपचािरक पोशाक र अन्य िदनमा 

औपचािरक पोशाकमा उपिःथत हनेु, 
 कायर्बम अवधीभर फोनको ःवीच अफ गन वा silence mode मा राख्न,े 
 सम्मेलनको सऽ चिलरहेको बखत फोनमा तथा एक अकार्सँगकुराकानी गन जःता कायर्ह  र अनावँयक 

पले ध्यानाकषर्ण हनेु खालका ब्यवहार तथा िबयाकलाप गनुर् नहनेु, 
 सहभागीह ले आफू तोिकएको समूहभन्दा बाहेकको समूहमा भएको कुनै िनि त िवषयको छलफलमा भाग 

िलन चाहेमा आफ्नो समूहको संयोजक माफर् त सम्बिन्धत समूहसँग समन्वय गरी माऽ जाने, 
 सहभागीह ले सम्मेलनको ूयोजनको लािग उपलब्ध गराइएका सबै साममीह  अध्ययन गरी सऽमा 

उपिःथत हनेु, 
 सहभागीह ले छलफलमा भाग िलँदा समय व्यवःथापनमा सहयोग पगु्ने कुरालाई िवशेष ध्यान िदँदै 

िवषयान्तर हनेु ू गनर् नहनेु। छलफललाई फौजदारी न्यायको ूभावकारीता र कानूनी शासनको 
सिुनि ततालाई जोड िदने िवषयमा केिन्ित गनुर्पन, 

 सम्मेलनका सहभागीह लाई तत्काल कुनै समःया परेमा संयोजन समूह माफर् त िनकासा िलई आवँयक 
िनणर्य िलने, सामान्य अवःथामा कुनै पिन कारणले आफुलाई तोिकएको कायर्बमबाट बािहिरन ुनहनेु, 

 सम्मेलनका सहभागीह लेसऽ अविधभर कायर्बम कायर्तािलका अनु प अनशुासन र आचरणका आधारभतू 
िनयमह को पालना गन, िश  र मयार्िदत व्यवहार गन,सम्मेलनलाई सफल बनाउन रचनात्मक सहयोग 
गन, 

 उिल्लिखत िनयमह का अितिरक्त अन्य व्यवःथा सम्बिन्धत संयोजन समूहले िनधार्रण गरे बमोिजम 
हनेुछ। 
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92. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी िवनोद भ राई िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय,मोर  

93. सहायक न्यायािधवक्ता ौी िशवराज पौडेल उच्च सरकारी वकील कायार्लय, नेपालग  

94. सहायक न्यायािधवक्ता ौी टीकाकुमारी रोका के.सी. उच्च सरकारी वकील कायार्लय, तलुसीपरु 

95. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी राजीव न्यौपान े िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय भक्तपरु 

96. सहायक न्यायािधवक्ता ौी स ु दाहाल उच्च सरकारी वकील कायार्लय पाटन 

97. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी सिुनल लािमछान े िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय नवलपरासी
सःुता पवुर् 

98. सहायक न्यायािधवक्ता ौी समीक्षा ब ाडे खा ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िवभाग 

99. सहायक न्यायािधवक्ता ौी अरिवन्दकुमार मेहता उच्च सरकारी वकील कायार्लय िवराटनगर 

100. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी गणेशकुमार शमार्  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, दा  

101. सहायक न्यायािधवक्ता ौी वसन्तराज पोभले  उच्च सरकारी वकील कायार्लय, बटुवल  

102. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी राजकुमार ौे  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, लमजङु  

103. सहायक न्यायािधवक्ता ौी ूमे भण्डारी  उच्च सरकारी वकील कायार्लय, नेपालगन्ज  

104. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी िगिरराज न्यौपाने  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, काठमाड  

105. सहायक न्यायािधवक्ता ौी सजय शमार्  अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग,  पोखरा  

106. सहायक न्यायािधवक्ता ौी सोनजु िगरी  उच्च  सरकारी वकील कायार्लय, पाटन  

107. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी अमतृा देवकोटा  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, िसन्धलुी  

108. सहायक न्यायािधवक्ता ौी ममता ौे  उच्च सरकारी वकील कायार्लय, पाटन 

109. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी िसमा यादव  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, मोर  

110. सहायक न्यायािधवक्ता ौी अिनता मिुनकार राज अनसुन्धान िवभाग 

111. सहायक न्यायािधवक्ता ौी िदपक अिधकारी उच्च सरकारी वकील कायार्लय, िवराटनगर 

112. सहायक न्यायािधवक्ता ौी खेमराज भ  अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको
कायार्लय, हेट डा 

113. सहायक न्यायािधवक्ता ौी खड्क बहादरु बःनेत उच्च सरकारी वकील कायार्लय जनकपरु 



 
 

 
समूह ख 

िस.नं. दजार् नाम कायार्लय 
1. सहन्यायािधवक्ता ौी लोकराज पराजलुी महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

2. सहन्यायािधवक्ता ौी सूयर्राज दाहाल महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

3. सहन्यायािधवक्ता ौी सरेुन्िबहादरु थापा  उच्च सरकारी वकील कायार्लय 

4. सहन्यायािधवक्ता ौी अच्यतुमिण न्यौपान े िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय काठमाड  

5. सहन्यायािधवक्ता ौी हिरूसाद रेग्मी  महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

6. सहन्यायािधवक्ता ौी घनँयाम ओझा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग 

7. सहन्यायािधवक्ता ौी मोहनसागर बःयाल उच्च सरकारी वकील कायार्लय 

8. सहन्यायािधवक्ता ौी सोमकान्ता भण्डारी  महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

9. सहन्यायािधवक्ता ौी कृंणराज पन्त  उच्च सरकारी वकील कायार्लय नेपालगंज 

10. उपन्यायािधवक्ता ौी केशवूसाद पन्त  मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय, १ नं. ूदेश
िवराटनगर 

11. उपन्यायािधवक्ता ौी गोिवन्द िगरी  मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय, गणडकी ूदेश 

12. उपन्यायािधवक्ता ौी अजुर्नूसाद कोइराला महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

13. िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी यामबहादरु बािनया ँ िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, रसवुा। 

14. िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी रामचन्ि शमार् िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय ःयाङ्जा 
15. िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी यादवूसाद पौडेल वैदेिशक रोजगार िवभाग 

16. उपन्यायािधवक्ता ौी गोपाल लािमछाने  सम्पि शु ीकरण अनसुन्धान िवभाग 

17. िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी सदुीपकुमार द ाल मखु्य न्ययािधवक्ताको कायार्लय, मधेश ूदेश, 

जनकपरुधाम 

18. िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी महेशकुमार खऽी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, काठमाड । 

19. िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी ूकाशबहादरु भण्डारी उच्च सरकारी वकील कायार्लय िदपायल 

20. िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी र ूकाश िगरी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय जाजरकोट 

21. उपन्यायािधवक्ता ौी गोकुलबहादरु िनर ला उच्च सरकारी वकील कायार्लय धनकुटा 
22. उपन्यायािधवक्ता ौी जु बहादरु आलेमगर उच्च सरकारी वकील कायार्लय राजिवराज 

23. उपन्यायािधवक्ता ौी दशरथ पंगनेी महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

24. िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी भीमूसाद भतुल उच्च सरकारी वकील कायार्लय जमु्ला 
25. िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी िमना गु  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय सोलखुमु्ब ु

26. िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी एकराज अिधकारी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय सनुसरी 
27. उपन्यायािधवक्ता ौी दीपक भण्डारी आन्तिरक राज िवभाग 

28. उपन्यायािधवक्ता ौी फिटकराज मडुभरी उच्च सरकारी वकील कायार्लय िदपायल 

29. उपन्यायािधवक्ता ौी ऋिषकेशव बःयाल उच्च सरकारी वकील कायार्लय, बटुवल 

30. िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी वासदेुव शमार् िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय काठमाड  

31. उपन्यायािधवक्ता ौी चपला पोखरेल (सेढांई) अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग 

32. िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी ूकाश गौतम िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय झापा 
33. िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी तारािसंह धामी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय क नपरु 

34. उपन्यायािधवक्ता ौी रािधका सवुाल बेप ा पा.व्य.छा.आयोग 

35. िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी रवी न्यौपान े िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय पाल्पा 
36. उपन्यायािधवक्ता ौी ूमेूसाद पौडेल िवशेष सरकारी वकील कायार्लय काठमाड  



 
 

37. िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी िशवूसाद आचायर् िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय िसराहा 
38. िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी लालूसाद लािमछान े िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय मःुता  

39. उपन्यायािधवक्ता ौी मनुा पौडेल उच्च सरकारी वकील कायार्लय पाटन 

40. िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी कणर्बहादरु महत िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय दैलेख 

41. उपन्यायािधवक्ता ौी कमला काफ्ले महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

42. िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी सिुशला वाली िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय लिलतपरु 

43. उपन्यायािधवक्ता ौी घनँयाम िघिमरे िवशेष सरकारी वकील कायार्लय 

44. िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी नगेन्ि लम्साल  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय बिदर्या 
45. उपन्यायािधवक्ता ौी िनर न ःथािपत  अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग 

46. उपन्यायािधवक्ता ौी तलुसा भण्डारी मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय कणार्ली ूदेश 

47. िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी जनकूसाद िघिमरे  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय काठमाड  

48. उपन्यायािधवक्ता ौी सन्तोषराज कटुवाल महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

49. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी रोिहतकुमार पोखरेल िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय मोरङ 

50. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी िबना खड्का थापा िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय रामेछाप 

51. सहायक न्यायािधवक्ता ौी जगतबहादरु बोहरा मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय, बाग्मती ूदेश 

52. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी इन्दु बसेल िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय दाङ 

53. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी ौीराम खनाल  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय िचतवन 

54. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी गोिवन्दूसाद हमुागाई िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय ते॑थमु 

55. सहायक न्यायािधवक्ता ौी ितलकराम लम्साल  उच्च सरकारी वकील कायार्लय, बटुवल 

56. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी चरुामिण पराजलुी  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय जाजरकोट 

57. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी उमेश अिधकारी  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय संखवुासभा 
58. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी रिवन सापकोटा िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय ओखलढंुगा 
59. सहायक न्यायािधवक्ता ौी हिरसूसाद भ  मखु्य न्ययािधवक्ताको कायार्लय, कणार्ली ूदेश, 

सखुत 

60. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी कमेणा पोखरेल िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय दैलेख 

61. सहायक न्यायािधवक्ता ौी राजेन्ि रेग्मी मध्यमःतरीय करदाता कायार्लय 

62. सहायक न्यायािधवक्ता ौी िवजयराज िघिमरे अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग 

63. सहायक न्यायािधवक्ता ौी लआमीिकशोर शमार् ठूला करदाता कायार्लय लिलतपरु 

64. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी िनमर्लकुमार पनु िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय बारा 
65. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी िबमलूसाद न्यौपान े मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय लिुम्बनी ूदेश 

66. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी सदुीप शाक्य िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय काॅपेलान्चोक 

67. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी बसन्त काफ्ले िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय झापा 
68. सहायक न्यायािधवक्ता ौी िसजर्ना ढकाल उचच सरकारी वकील कायार्लय इलाम 

69. सहायक न्यायािधवक्ता ौी संिगता थोकर मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय, बाग्मती ूदेश 

70. सहायक न्यायािधवक्ता ौी गायऽी वाग्ले महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

71. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी दीपा खराल िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, काठमाड  

72. सहायक न्यायािधवक्ता ौी अिम्बका रघबंुशी उच्च सरकारी वकील कायार्लय पाटन 

73. सहायक न्यायािधवक्ता ौी महद पौडेल अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग 

74. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी गोिवन्दबहादरु शाही िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय डोल्पा 
75. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी खड्कबहादरु खड्का िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय अछाम 

76. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी िविपनराज ितवारी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय तनहुँ 



 
 

77. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी िनमर्ला मरािसनी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय काठमाड  

78. सहायक न्यायािधवक्ता ौी िदव्याकुमारी भ राई उच्च सरकारी वकील कायार्लय, पाटन 

79. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी अनन्तराज न्यौपान े िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय धनषुा 
80. सहायक न्यायािधवक्ता ौी मिनसबाबु पोखरेल महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

81. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी रमेश पोखरेल िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय पन्देही 
82. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी चन्िबहादरु खऽी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय सखुत 

83. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी नारायण आचायर् िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय पन्देही 
84. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी मीना थापा िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय गलु्मी 
85. सहायक न्यायािधवक्ता ौी वषार् ढकाल राि य मिहला आयोग 

86. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी िदपेन्िकुमार दास िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय स री 
87. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी महेश अयार्ल िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय काःकी 
88. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी रेगबहादरु िव  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय नवलपरासी

ब.स.ुपू. 
89. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी कमलूसाद कोइराला िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय सखुत 

90. सहायक न्यायािधवक्ता ौी अमतृ सवुेदी उच्च सरकारी वकील कायार्लय, पोखरा 
91. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी पुं कर न्यौपान े िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, कैलाली 
92. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी ूकाश सवुदेी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय धािदङ 

93. सहायक न्यायािधवक्ता ई रा गड्तौला खनाल उच्च सरकारी वकील कायार्लय, िवराटनगर 

94. सहायक न्यायािधवक्ता ौी ताराूसाद ओली महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

95. सहायक न्यायािधवक्ता ौी अमतृ रेग्मी उच्च सरकारी वकील कायार्लय पाटन 

96. सहायक न्यायािधवक्ता ौी शान्तीदेवी शमार् मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय गण्डकी ूदेश 

97. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी ूमोदकुमार बमार् िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय काठमाड  

98. सहायक न्यायािधवक्ता ौी ूभशुान्त ढकाल  मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय, बागमती ूदेश, 

हेट डा । 

99. सहायक न्यायािधवक्ता ौी ईशा शमार् मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय, सखुत  

100. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी छिबलाल चािलसे  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, िचतवन  

101. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी तलु्सीराम वाली  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय,  पन्देही 
102. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी लबराज िघिमरे  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, झापा  

103. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी बिबता भ राई  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, काठमाड  

104. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी िरता राजभण्डारी  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, काठमाड  

105. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी भिवराज राई  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, लिलतपरु  

106. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी दीपकुमार यादव  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय,  मोरङ 

107. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी गणेशबहादरु िव.क. िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, पसार् 
108. सहायक न्यायािधवक्ता ौी िदपक काकीर् अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको

कायार्लय, ईटहरी 
109. सहायक न्यायािधवक्ता ौी केशव बहादरु िव  उच्च सरकारी वकील कायार्लय, राजिवराज 

110. सहायक न्यायािधवक्ता ौी भानु चौधरी मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय, सदुरुपि म
ूदेश धनगढी 

111. सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता ौी सागर अिधकारी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, काठमाड । 
 
  



 
 

 
समूह ग 

िस.नं. दजार् नाम कायार्लय 
1. सहन्यायािधवक्ता ौी गोपाल ूसाद िरजाल महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

2. सहन्यायािधवक्ता ौी संिजवराज रेग्मी महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

3. सहन्यायािधवक्ता ौी खेमराज वाली महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

4. सहन्यायािधवक्ता ौी उ वूसाद पडुासैनी महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

5. सहन्यायािधवक्ता ौी रामकुमार थापा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग 

6. सहन्यायािधवक्ता ौी ई रीूसाद ढकाल  उच्च सरकारी वकील कायार्लय पोखरा 
7. सहन्यायािधवक्ता ौी राजनराज िघिमरे उच्च सरकारी वकील कायार्लय वीरग  

8. सहन्यायािधवक्ता ौी शम्भ ुकाकीर् महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

9. सहन्यायािधवक्ता ौी नारायणबहादरु थापा  उच्च सरकारी वकील कायार्लय हेटौडा 
10. सहन्यायािधवक्ता ौी िहमालयकुमार िऽताल  उच्च सरकारी वकील कायार्लय इलाम 

11. सहन्यायािधवक्ता ौी गोिवन्द खनाल  उच्च सरकारी वकील कायार्लय धनकुटा 
12. उपन्यायािधवक्ता ौी हिरशंकर वाली महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

13. उपन्यायािधवक्ता ौी िूसाद पन्थी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय भक्तपरु  

14. उपन्यायािधवक्ता ौी उमाकान्त पौडेल िवशेष सरकारी वकील कायार्लय  

15. उपन्यायािधवक्ता ौी रामूसाद अिधकारी उच्च सरकारी वकील कायार्लय हेटौडा  

16. उपन्यायािधवक्ता ौी रामहिर शमार् काफ्ले िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय मोरङ 

17. उपन्यायािधवक्ता ौी गोिवन्द उपाध्याय िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय तनहुँ 
18. उपन्यायािधवक्ता ौी उिमर्ला दाहाल  िवशेष सरकारी वकील कायार्लय  

19. उपन्यायािधवक्ता ौी जीविनिध पौडेल िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय लमजङु 

20. उपन्यायािधवक्ता ौी दशरथ गौतम िवशेष सरकारी वकील कायार्लय  

21. उपन्यायािधवक्ता ौी सन्तोषकुमार िगरी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय दोलखा 
22. उपन्यायािधवक्ता ौी देवराज भारती िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय दाङ 

23. उपन्यायािधवक्ता ौी टीकाभषूण िघिमरे  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, काठमाड  

24. उपन्यायािधवक्ता ौी सरेुन्िराज काफ्ले िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय गोरखा 
25. उपन्यायािधवक्ता ौी िोणद पौडेल िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय कुम पि म 

26. उपन्यायािधवक्ता ौी मोना िसंह  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय ताप्लेजु  

27. उपन्यायािधवक्ता ौी िबमला रेग्मी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय िसंधपुाल्चोक 

28. उपन्यायािधवक्ता ौी ूितमाकुमारी भ राई (पोखरेल) िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय धािदङ 

29. उपन्यायािधवक्ता ौी कृंणचन्ि पाण्डे िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय नवलपरासी
बदर्घाट सःुता पि म 

30. उपन्यायािधवक्ता ौी संिगता न्यौपाने (ढु ेल) िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय खोटाङ 

31. उपन्यायािधवक्ता ौी वासदेुव लम्साल मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय, बाग्मती ूदेश 

32. उपन्यायािधवक्ता ौी िखमानन्द गौतम िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय गलु्मी 
33. उपन्यायािधवक्ता ौी कैलाश खऽी क्षऽी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय बारा 
34. उपन्यायािधवक्ता ौी शािन्तूसाद शमार् अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग 

35. उपन्यायािधवक्ता ौी महुम्मद मु ा िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय स री 
36. उपन्यायािधवक्ता ौी सन्तोषूसाद भण्डारी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय काठमाड  

37. उपन्यायािधवक्ता ौी पदमूसाद वःती उच्च सरकारी वकील कायार्लय िवराटनगर 



 
 

38. उपन्यायािधवक्ता ौी ूकाश मरािसनी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय किपलवःत ु

39. उपन्यायािधवक्ता ौी मोहन खनाल िवशेष सरकारी वकील कायार्लय  

40. उपन्यायािधवक्ता ौी कृंणबहादरु ओली िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय प्यठुान 

41. उपन्यायािधवक्ता ौी जयूसाद िधताल िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय सल्यान 

42. उपन्यायािधवक्ता ौी मिुक्तराम सवुेदी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय काठमाड  

43. उपन्यायािधवक्ता ौी ँयामूसाद दाहाल  महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

44. उपन्यायािधवक्ता ौी केदारनाथ उपाध्याय िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय पवर्त 

45. उपन्यायािधवक्ता ौी सीतादेवी सवुेदी िवशेष सरकारी वकील कायार्लय  

46. उपन्यायािधवक्ता ौी कल्पना राई महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

47. उपन्यायािधवक्ता ौी योगेन्दूसाद ढु ेल िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय रामेछाप 

48. उपन्यायािधवक्ता ौी हिरूसाद िघिमरे  उच्च सरकारी वकील कायार्लय, िवरगंज 

49. उपन्यायािधवक्ता ौी अिमत उूतेी उच्च सरकारी वकील कायार्लय पाटन 

50. उपन्यायािधवक्ता ौी पोषराज खनाल महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

51. उपन्यायािधवक्ता ौी धमर्राज जोशी  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, बझाङ 

52. उपन्यायािधवक्ता ौी पुं पराज बाःतोला महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

53. सहायक न्यायािधवक्ता ौी ढकबहादरु रावत उच्च सरकारी वकील कायार्लय, तलुसीपरु 

54. सहायक न्यायािधवक्ता ौी भगवती देवी गौतम िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय रामेछाप 

55. सहायक न्यायािधवक्ता ौी ूयागद जैसी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय क नपरु 

56. सहायक न्यायािधवक्ता ौी नारायणूसाद दाहाल मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय १ नं .ूदेश 

57. सहायक न्यायािधवक्ता ौी िदपेन्ि दनवुार  मखु्य न्ययािधवक्ताको कायार्लय, मधेश ूदेश, 

जनकपरुधाम 

58. सहायक न्यायािधवक्ता ौी िवन्दकुुमारी धामी रावल  महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

59. सहायक न्यायािधवक्ता ौी ूकाश शमार् पौडेल  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय कुम पूवीर् भाग 

60. सहायक न्यायािधवक्ता ौी जीतूसाद लइुटेल  उच्च सरकारी वकील कायार्लय, ओखलढु ा 
61. सहायक न्यायािधवक्ता ौी सीताराम राउत  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय कािलकोट 

62. सहायक न्यायािधवक्ता ौी लआमण खनाल  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय दाच ुर्ला 
63. सहायक न्यायािधवक्ता ौी नवराज रेग्मी  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय मनाङ 

64. सहायक न्यायािधवक्ता ौी मकुुन्दकुमार रेग्मी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय स री 
65. सहायक न्यायािधवक्ता ौी हिरबहादरु पनुमगर िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय कुम पि म 

66. सहायक न्यायािधवक्ता ौी िदपक बःयाल महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

67. सहायक न्यायािधवक्ता ौी िवंणुू साद गौली  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय सल्यान 

68. सहायक न्यायािधवक्ता ौी सदुशर्न िनर ला उच्च सरकारी वकील कायार्लय राजिवराज 

69. सहायक न्यायािधवक्ता ौी शान्तीूसाद बराल अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको
कायार्लय बिदर्बास 

70. सहायक न्यायािधवक्ता ौी इन्द ुिघिमरे िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय काठमाड  

71. सहायक न्यायािधवक्ता ौी हिरहर ितिमिल्सना िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय पवर्त 

72. सहायक न्यायािधवक्ता ौी सिन्जत गौतम िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय सोलखुमु्ब ु

73. सहायक न्यायािधवक्ता ौी ठाकुरराम भण्डारी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय भक्तपरु 

74. सहायक न्यायािधवक्ता ौी ौृजना िघिमरे िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय लिलतपरु 

75. सहायक न्यायािधवक्ता ौी महेन्िूसाद अिधकारी महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

76. सहायक न्यायािधवक्ता ौी ौीराम ओझा िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय कैलाली 



 
 

77. सहायक न्यायािधवक्ता ौी कञ्चन िघिमरे उच्च सरकारी वकील कायार्लय िवरग  

78. सहायक न्यायािधवक्ता ौी िटकाराम भण्डारी उच्च सरकारी वकील कायार्लय िवरग  

79. सहायक न्यायािधवक्ता ौी शािन्तिवबम शाह उचच सरकारी वकील कायार्लय पाटन 

80. सहायक न्यायािधवक्ता ौी सदुीपकुमार राय उच्च सरकारी वकील कायार्लय जनकपरु 

81. सहायक न्यायािधवक्ता ौी राजलाल यादव  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय िसराहा 
82. सहायक न्यायािधवक्ता ौी आरती चपाई उच्च सरकारी वकील कायार्लय सखुत 

83. सहायक न्यायािधवक्ता ौी िविनता कपाली आन्तिरक राज िवभाग 

84. सहायक न्यायािधवक्ता ौी िनमर्ल नेपाल िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय झापा 
85. सहायक न्यायािधवक्ता ौी मनोहर लम्साल वैदेिशक रोजगार िवभाग काठमाड  

86. सहायक न्यायािधवक्ता ौी यडेुन लामा  महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

87. सहायक न्यायािधवक्ता ौी उमंग िनर ला महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

88. सहायक न्यायािधवक्ता ौी नवराज िव  िनवार्चन आयोग 

89. सहायक न्यायािधवक्ता ौी ूभात क्षेऽी महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

90. सहायक न्यायािधवक्ता ौी िदनेश भ राई िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय काठमाड  

91. सहायक न्यायािधवक्ता ौी िव ास ितिमिल्सना महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

92. सहायक न्यायािधवक्ता ौी भावना खितवडा सत्य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग 

93. सहायक न्यायािधवक्ता ौी आिदत्यकुमार यादव िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय काठमाड  

94. सहायक न्यायािधवक्ता ौी किपल रोक्का गहृ मन्ऽालय कसूरजन्य सम्पि  ब्यवःथापन
िवभाग 

95. सहायक न्यायािधवक्ता ौी दयािनिध िरजाल िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय रौतहट 

96. सहायक न्यायािधवक्ता ौी पुं पा पाण्डे उच्च सरकारी वकील कायार्लय पाटन 

97. सहायक न्यायािधवक्ता ौी खडान द पोखरेल िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय,किपलवःत ु

98. सहायक न्यायािधवक्ता ौी ौीधर अिधकारी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय िचतवन 

99. सहायक न्यायािधवक्ता ौी गौरिसंह महर िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, बाँके 

100. सहायक न्यायािधवक्ता ौी िशवूसाद कँुवर िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, कैलाली 
101. सहायक न्यायािधवक्ता ौी भरतकुमार मैनाली महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, काठमाड  

102. सहायक न्यायािधवक्ता ौी अनकुुल वारकोटी उच्च सरकारी वकील कायार्लय, पाटन 

103. सहायक न्यायािधवक्ता ौी िबकास ब ारा िवशेष सरकारी वकील कायार्लय 

104. सहायक न्यायािधवक्ता ौी र चन्ि गौतम अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको
कायार्लय सखुत 

105. सहायक न्यायािधवक्ता ौी बु बहादरु थापा िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय नवलपरासी
बदर्घाट स.ुपू. 

106. सहायक न्यायािधवक्ता ौी देवी िगरी  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, काॅपेलान्चोक  

107. सहायक न्यायािधवक्ता ौी लोकबहादरु रावल  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, बाँके  

108. सहायक न्यायािधवक्ता ौी सिुूया कँुवर  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, काठमाड  

109. सहायक न्यायािधवक्ता ौी हिरूसाद उपाध्याय  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, पसार्  

110. सहायक न्यायािधवक्ता ौी कृंणूसाद िरमाल  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, सनुसरी  

111. सहायक न्यायािधवक्ता ौी शशीचन्ि िव  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, बैतडी  

112. सहायक न्यायािधवक्ता ौी िविनता काकीर्  िवशेष सरकारी वकील कायार्लय, काठमाड  

113. सहायक न्यायािधवक्ता ौी सिमता थकाली  उच्च सरकारी वकील कायार्लय, बाग्लङु  

114. सहायक न्यायािधवक्ता ौी िवजयकुमार महतो  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, रौतहट  



 
 

115. सहायक न्यायािधवक्ता ौी शंकर िव.क. िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, दा  

116. सहायक न्यायािधवक्ता ौी सीता धमला उच्च सरकारी वकील कायार्लय, पाटन 

117. सहायक न्यायािधवक्ता ौी ूल्हाद िमौ उच्च सरकारी वकील कायार्लय, वीरग  

118. सहायक न्यायािधवक्ता ौी सिुनता भ राई बैदेिशक रोजगार िवभाग काठमाड  
 

समूह घ 
िस.नं. दजार् नाम कायार्लय 
1. सहन्यायािधवक्ता ौी रमादेवी पराजलुी  राि य न्याियक ूित ान नेपाल 

2. सहन्यायािधवक्ता ौी शंकर खऽी महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

3. सहन्यायािधवक्ता ौी चन्िकान्त खनाल  महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

4. सहन्यायािधवक्ता ौी िदनेशूसाद िघिमरे महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

5. सहन्यायािधवक्ता ौी गंगाूसाद पौडेल   अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग 

6. सहन्यायािधवक्ता ौी ानूसाद भसुाल उच्च सरकारी वकील कायार्लय सखुत 

7. सहन्यायािधवक्ता ौी गोिवन्दराज गौली उच्च सरकारी वकील कायार्लय राजिवराज 

8. सहन्यायािधवक्ता ौी यदनुाथ शमार्  उच्च सरकारी वकील कायार्लय जनकपरु 
9. उपन्यायािधवक्ता ौी नारायण िरमाल  उच्च सरकारी वकील कायार्लय पाटन 

10. उपन्यायािधवक्ता ौी लआमण उपाध्याय िघिमरे िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय काठमाड  

11. उपन्यायािधवक्ता ौी अशोकराज रेग्मी उच्च सरकारी वकील कायार्लय बाग्लङु 

12. उपन्यायािधवक्ता ौी राजेन्ि िसंह भण्डारी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय कैलाली 
13. उपन्यायािधवक्ता ौी धमर्अवतार कोइराला िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय धनषुा 
14. उपन्यायािधवक्ता ौी रेशम आचायर् महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

15. उपन्यायािधवक्ता ौी ऋि नाथ िनर ला िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय पाचँथर 
16. उपन्यायािधवक्ता ौी धमर्राज पौडेल िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, म्याग्दी 
17. उपन्यायािधवक्ता ौी मकुुन्दहिर पौडेल िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय मकवानपरु 
18. उपन्यायािधवक्ता ौी ूकाश िघिमरे  उच्च सरकारी वकील कायार्लय, पाटन 

19. उपन्यायािधवक्ता ौी सवुणर्मान बनेपाली  महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

20. उपन्यायािधवक्ता ौी देवेन्िराज आचायर् िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय पन्देही 
21. उपन्यायािधवक्ता ौी चन्िबहादरु िसन्जाली उच्च सरकारी वकील कायार्लय, तिुल्सपरु 
22. उपन्यायािधवक्ता ौी शम्भकुुमार बःनेत िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय काॅ े

23. उपन्यायािधवक्ता ौी िूसाद आचायर्  अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग 

24. उपन्यायािधवक्ता ौी राजेन्दबहादरु बःनेत िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय इलाम 

25. उपन्यायािधवक्ता ौी सीताराम अयार्ल िवशेष सरकारी वकील कायार्लय 

26. उपन्यायािधवक्ता ौी हिरहर पौडेल मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय लिुम्बनी ूदेश 

27. उपन्यायािधवक्ता ौी नवराज पराजलुी उच्च सरकारी वकील कायार्लय पाटन 

28. उपन्यायािधवक्ता ौी भोलानाथ िनरौला उच्च सरकारी वकील कायार्लय िवराटनगर 
29. उपन्यायािधवक्ता ौी केशवूसाद गौतम अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग 

30. उपन्यायािधवक्ता ौी टेकराज भसुाल िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय नवुाकोट 

31. उपन्यायािधवक्ता ौी िदनेशकुमार रेग्मी उच्च सरकारी वकील कायार्लय पाटन 

32. उपन्यायािधवक्ता ौी कैलाश दाहाल िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय सलार्ही 
33. उपन्यायािधवक्ता ौी शािन्त न्यौपान े िवशेष सरकारी वकील कायार्लय 

34. उपन्यायािधवक्ता ौी कृंणा भण्डारी  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय काठमाड  

35. उपन्यायािधवक्ता ौी सूयरू् साद पौडेल िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, जमु्ला 



 
 

36. उपन्यायािधवक्ता ौी उदयचन्ि अिधकारी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय रौतहट 

37. उपन्यायािधवक्ता ौी शािन्तूसाद लइुटेल महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

38. उपन्यायािधवक्ता ौी कणर्बहादरु बढुाक्षेऽी अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग 

39. उपन्यायािधवक्ता ौी िनमा िघिमरे महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

40. उपन्यायािधवक्ता ौी ई रीद जोशी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय बैतडी 
41. उपन्यायािधवक्ता ौी राजन हमाल िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय काठमाड  

42. उपन्यायािधवक्ता ौी पूणर्बहादरु थापामगर सत्य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग 

43. उपन्यायािधवक्ता ौी ःवतन्ऽ न्यौपाने  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय बाग्लु  

44. उपन्यायािधवक्ता ौी लेखनाथ ढकाल िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय संखवुासभा 
45. उपन्यायािधवक्ता ौी िवनोदलाल ौे  महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

46. उपन्यायािधवक्ता ौी िवंणुू साद आचायर् उच्च सरकारी वकील कायार्लय बटुवल 

47. उपन्यायािधवक्ता ौी टेकनाथ अिधकारी िवशेष सरकारी वकील कायार्लय काठमाड  

48. सहायक न्यायािधवक्ता ौी सानोबाबु ौे  िजल्ला ूशासन कायार्लय काठमाड  

49. सहायक न्यायािधवक्ता ौी सधुा योगी के.सी. िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय दोलखा 
50. सहायक न्यायािधवक्ता ौी रामद  भ  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय क नपरु 
51. सहायक न्यायािधवक्ता ौी हेमचन्ि रेग्मी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय झापा 
52. सहायक न्यायािधवक्ता ौी केदारकुमार अिधकारी  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय कुम पि म 

53. सहायक न्यायािधवक्ता ौी ूितमा दाहाल  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय रोल्पा 
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अिभयोजनको ूभावकािरता अिभबिृ  गनर् संिहता कानूनह को 
कायार्न्वयनमा देिखएका  किठनाई र सधुारका उपायह 1 

 

 

 
1. िवषय ूवेश 

सामान्य अथर्मा राज्यको फौजदारी कानूनले कसूर भनी घोषणा गरेको कायर् गन िव  अिभयोग लगाई सक्षम 
अदालत समक्ष मु ा चलाउने कायर् नै अिभयोजन हो।अपराध िनयन्ऽण गरी समाजमा शािन्त सरुक्षा कायम गनुर् 
राज्यको ूमखु कायर् हो।राज्यले अपराध िनयन्ऽण गनर्का लािग ःप  पमा अपराध िनयन्ऽण नीित ,दण्ड नीित र 
दण्ड संिहता बनाएको हनु्छ।यी कुराह  राज्यको फौजदारी कानूनले समेटेको हनु्छ।फौजदारी कानूनको 
कायार्न्वयनका लािग कानूनले नै ःप  संयन्ऽह  बनाई िजम्मेवारी समेत तोकेको हनु्छ।यःता िजम्मेवारी बहन गनर् 
राज्यले तोकेका संयन्ऽलाई फौजदारी न्याय ूशासनका पमा बिुझन्छ।राज्यको फौजदारी न्याय ूशासनको ूमखु 
उ ेँय राज्यले बनाएको दण्ड िवधान तथा ूकृया अन्तगर्त रही कसूरदारलाई सजाय र पीिडतलाई न्याय ूदान 
गनुर् रहेको हनु्छ।यही उ ेँय ूाि का लािग कानून ारा कसूर भनी घोषणा गिरएको कायर् भएमा सो सम्बन्धमा 
अनसुन्धान गरी संकलन भएका ूमाणका आधारमा दोषी देिखएका व्यिक्त उपर कानून बमोिजम सजाय हनु तथा 
सो कसूरबाट पीिडत व्यिक्तलाई क्षितपूितर् सिहतको न्याय िदलाउन मागदावी िलई राज्यका तफर् बाट सक्षम अदालत 
समक्ष अिभयोगपऽ/आरोपपऽ दायर गन कायर् नै अिभयोजन हो।अिभयोजनको उ ेँय कसूरजन्य कायर्मा संलग्न 
व्यिक्तलाई कानूनको दायरामा ल्याई आपरािधक दाियत्व वहन गराउन ुर पीिडत पक्षलाई क्षितपूितर् सिहतको न्याय 
िदलाउन ु हो। यो मान्यतालाई "Fair and effective prosecution is essential to maintence of law and order, 
ensuring rule of law and delivers justice for victims, witnesses, defendents and the general public"2 भ े 
बेलायती अिभयोजन सेवाको मूल मन्ऽले थप पिु  गदर्छ।अिभयोजनको यःतो उ ेँय ूभावकारी अिभयोजनका 
माध्यमबाट माऽ हािसल गनर् सिकन्छ ।ूभावकारी अिभयोजनका लािग सक्षम िनकायबाट ूभावकारी अनसुन्धान, 
ूमाणको पयार् ता, कानूनी ूिबयाको व्यवहारमा अवलम्वनको ज रत पदर्छ । राज्यको फौजदारी न्याय 
ूशासनका कानूनी संयन्ऽह ले यसको ूत्याभिूत तथा सिुनि तता गरेको हनु्छ ।  

फौजदारी कसूरमा पीिडतले अनसुन्धान गनर् र ूमाण संकलन गनर् सक्दैन, कसूर पीिडतसँग अनसुन्धानका लािग 
आवँयक पन ॐोत साधन तथा ान सीप हदैुन, यसका लािग आवँयक ॐोत साधन, जनशिक्त र ान सीप 
राज्यसँग हनु्छ भ े मान्यताका आधारमा फौजदारी कसूरको अनसुन्धान र अिभयोजनको सेवा सरकारले आफ्नो 
संयन्ऽ माफर् त गन व्यवःथा भएको हो। अिभयोजन सेवा फौजदारी न्याय ूशासन िभऽको संयन्ऽमध्ये एक 
महत्वपूणर् संयन्ऽ हो।यो सेवाको संयन्ऽ राज्यको कानूनले गरेको व्यवःथा बमोिजम फरक फरक हनु 
सक्दछ।य पी यो सेवा अन्तगर्त रही अिभयोजन समबन्धी कायर् गन अिधकारीह लाई अिभयोजनकतार् 
(Prosecutor) भनेर िचिनन्छ।अिभयोजन सेवालाई ूभावकारी बनाउनका लािग संयकु्त रा  संघबाट मागर्दशर्न समेत 
जारी भएको छ।3 नेपालको संिवधानले महान्यायािधवक्ता र मातहतका सरकारी वकीलह लाई अिभयोजनको ूमखु 
                                                 
1  ूःततु कायर्पऽ नायब महान्यायािधवक्ता ौी कृंणजीवी िघिमरेको अनगुमनमा सहन्यायािधवक्ता ौी लोकराज पराजलुी, ौी हिरूसाद जोशी, ौी 

ीवुकुमार चौहान, ौी अच्यूतमिण नेउपाने, ौी हिरूसाद रेग्मी, ौी कृंणमोहन कोइराला तथा उपन्यायािधवक्ताह  ौी चपला पोखरेल, ौी िनमा िघिमरे 
र ौी कमला काफ्ले सिम्मिलत समूहले तयार पारेको 

2  Code for Crown Prosecutors, England,2018 
 

3  हेनुर्होस The UN Guidelines on the Role of Prosecutors,1990 
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दाियत्व समु्पेको छ ।4 संिहताब  तथा केही िविश  िवषयगत कानूनह को व्यावहािरक कायार्न्वयनका माध्यमबाट 
सरकारी वकीलह ले आफ्नो िजम्मेवारी िनवार्ह गद आएका छन ्। 

अिभयोजन सेवालाई व्यविःथत गन सम्बन्धमा नेपालको फौजदारी न्याय ूणालीमा िव.सं.2075।5।1 गतेबाट 
मलुकुी अपराध संिहता, 2074, मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 र फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण 
तथा कायार्न्वयन) ऐन, 2074 कायार्न्वयनमा आएका छन।् यी कानूनह ले सारवान र कायर्िविध फौजदारी 
कानूनमा िविभ  नयाँ अवधारणा ल्याएको छ।कितपय नवीन कसूरह  आपरािधकरण भएका छन।्व्यिक्त पीिडत 
हनेु सवै कसूरमा पीिडतलाई क्षितपूितर् सिहतको न्यायको पिरकल्पना गरेको छ।यसका साथै अनसुन्धानकतार् र 
अिभयोजनकतार् दवैुको िजम्मेवारी र भिूमका थप गरी फौजदारी न्याय ूशासन अन्तगर्तको महत्वपूणर् अवयव 
अनसुन्धान, अिभयोजन र न्याय िन पण थप ूभावकारी भई समम फौजदारी न्याय ूशासनमा सधुार हनेु अपेक्षा 
राखेको पाइन्छ। 

मलुकुी फौजदारी संिहता कानूनह को कायार्न्वयनको चार वषर् व्यितत भईसकेको सन्दभर्मा यी कानूनह को अपेक्षा 
अनसुार सरकार वादी फौजदारी मु ाको अिभयोजनमा थप ूभावकारीता आउन सक्यो सकेन ?, ूभावकारीता 
आउन नसकेको भए उक्त कानूको कायार्न्वयनमा के कःता उपाय अवलम्बन गनर् सिकन्छ भ े बारेका िवषयवःत ु
समेटी सरकारी वकीलह को चौथो राि य सम्मेलन (2079 पषु 8-10)  मा छलफल गनर्का लािग यो कायर्पऽ 
तयार गिरएको छ। 

२. नेपालमा अिभयोजन सेवाको िवकास 

नेपाल कानूनले व्यक्त पमा फौजदारी मु ामा अिभयोजन सम्बन्धीको ूबन्ध सरकारले गन गरी िव.सं.2017 
देिख व्यवःथा गरेको पाइन्छ।5 यो ऐनले सरकार वादी हनेु फौजदारी कसूरको अनसुन्धान तथा अिभयोजन ूहरी 
र सरकारी वकीलबाट संयकु्त पमा हनेु व्यवःथा गद त्यःता मु ामा बहस पैरवी र ूितरक्षा गन कायर् सरकारी 
वकीलबाट हनेु व्यवःथा गरेको िथयो।नेपाल अिधराज्यको संिवधान, 2047 ले सरकार वादी फौजदारी मु ामा 
अिभयोजन गन वा नगन अिन्तम िनणर्य महान्यायािधवक्ताले गन र सो अिधकार महान्यायािधवक्ताले मातहतका 
सरकारी वकीललाई ूत्यायोजन गन सक्ने6 व्यवःथा गरे बमोिजम अिभयोजनको िजम्मेवारी सरकारी वकीलको 
िजम्मेवारी अन्तगर्त आएको हो।सरकारी मु ा सम्बन्धी ऐन, 2049 ले उक्त संवैधािनक व्यवःथा बमोिजम 
सरकारी वकीलले अिधयोजन सम्बन्धी कायर् गदार् परुा गनुर्पन ूकृया र िजम्मेवारीका सम्बन्धमा थप कानूनी 
व्यवःथा गरेको िथयो।7 यो ऐनले अनसूुची 1 का सरकारवादी फौजदारी मु ाको अनसुन्धानको िजम्मेवारी नेपाल 
ूहरीलाई र अिभयोजनको िजम्मेवारी सरकारी वकीललाई हनेु व्यवःथा गद दईु िनकाय बीच समन्वय र सहकायर् 
हनुपुन गरी कसूरको अनसुन्धानका चरणमा सरकारी वकीलले अनसुन्धान अिधकारीलाई कानूनी पक्षमा िनदिशत 
गन भिूमकामा राख्यो।8 अनसूुची 1 बाहेकका अन्य सरकारवादी फौजदारी मु ा मध्ये ॅ ाचार बाहेकका अ  
मु ामा सिम्न्धत अनसुन्धान अिधकारीले अनसुन्धान तहिककात गरी सरकारी वकीलबाट मु ा चल्ने नचल्ने िनणर्य 
गराई मु ा चल्ने िनणर्य भएमा माऽ अनसुन्धान अिधकारीले अिभयोगपऽ दायर गनर् सक्ने व्यवःथा गय ।9 
नेपालको अन्तिरम संिवधान, 2063 ले पिन नेपाल अिधराज्यको संिवधान, 2047 कै व्यवःथालाई िनरन्तरता 

                                                 
4  नेपालको संिवधानको धारा १5८ 
5  सरकारी मु ा सम्बन्धी ऐन, 2017 िमित 2018।1।1 देिख लागू भई सो ऐनले सरकार वादी हनेु फौजदारी कसूर सम्बन्धी मु ामा राज्यका 

तफर् बाट अनसुन्धान, अिभयोजन तथा बहस, पैरवी, ूितरक्षा हनेु व्यवःथा गरेको। 
6  नेपाल अिधराज्यको संिवधान, 2047 को धारा 110 को उपधारा (2) र (5) 
7  सरकारी मु ा सम्बन्धी ऐन, 2049 िमित 2079।9।8 देिख लागू भएको। 
8  हेनुर्होस; सरकारी मु ा सम्बन्धी ऐन,2049 को दफा 6, दफा 17 को उपदफा(2),(3)र दफा 18 
9  हेनुर्होस; ऐ.को दफा 31 
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िदएको िथयो।10 २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संिवधानले पिन यही व्यवःथालाई िनरन्तरता िदएको      
छ। 11 

संिहताब  कानून िनमार्णको लामो ूयासपिछ नेपालको न्याय व्यवःथामा देवानी तथा फौजदारी िवधाका सारवान 
तथा कायर्िविध संिहता िनमार्ण भई कायार्न्वयनमा आएका छन ् । सामान्य फौजदारी सारवान र कायर्िविध 
कानूनको िमिौत कानूनी संयन्ऽ मलुकुी ऐन तथा सरकारी मु ाको अनसुन्धान, अिभयोजन/दायरी र बहस पैरवी 
ूितरक्षा समेतका कायर्िविधगत व्यवःथा भएको कानूनी संयन्ऽ सरकारी मु ा सम्बन्धी ऐन, 2049 लाई 
ूितःथापन गद िव.सं.2075।5।1 गतेबाट कायार्न्वयनमा आएका यी कानूनह ले सारवान र कािवर्िधगत 
फौजदारी कानूनमा नयँा आयाम थिपिदएको छ।कसूरको अनसुन्धान र अिभयोजनको िविधका सम्बन्धमा झ  हेदार् 
मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता,2074 ले सरकारी मु ा सम्बन्धी ऐन, 2049 ले गरेको व्यवःथालाई नै 
िनरन्तरता िदएको जःतो देिखएपिन कितपय नयाँ व्यवःथाह  यो संिहताले गरेको छ, जसले अनसुन्धानकतार् र 
अिभयोजनकतार् दवैुको िजम्मेवारी र भिूमका थप गरी फौजदारी न्याय ूशासन अन्तगर्तको महत्वपूणर् अवयव 
अनसुन्धान, अिभयोजन र न्याय िन पण थप ूभावकारी हनेु िव ासका साथ अनसुन्धानका िनकायह  र 
अिभयोजनकतार् सरकारी वकीलह  आआफ्नो क्षेऽबाट िजम्मेवारी िनवार्ह गद आएका छन ्।  

३. अिभयोजन सम्बन्धी ूचिलत ूा प 

फौजदारी न्याय ूणालीमा मलुतः दईु मखु्य ूणाली; अिभयोजनात्मक (Adversarial System) र अन्वेषणात्मक 
(Inquistorial System) ूणाली ूचलनमा रहेका छन ्। कितपय मलुकुह ले भने दबैु ूणालीका आफू अनकुुल 
गणुह लाई अवलम्वन हनेु गरी िमिौत ूकारको ूणाली अवलम्वन गरेको पाइन्छ । अिभयोजन सेवा (पक्ष)का 
माध्यमबाट फौजदारी न्यायको लक्ष “पीिडतलाई न्याय, कसूरदारलाई सजाय र सधुार” हांिसल गिरने भएकोले 
अिभयोजनलाई ूभावकारी बनाउन हरेक देशह ले पथृक पथृक  अिभयोजनका ूा पह लाई आत्मसाथ गरेका 
छन।् अिभयोजन सम्बन्धमा िविभ  देशको अभ्यासलाई हेदार् मखु्यतः ूमाण परीक्षण ूा प (Evedential Test 
Module) र सावर्जिनक िहत परीक्षण ूा प (Public Interest Test Module) गरी दईुवटा ूा प ूचलनमा रहेको 
देिखन्छ।अन्वेषणात्मक ूणाली अन्तगर्तका मलुकुह मा ूमाण परीक्षण ूा पको बाहलु्यता पाइन्छ भने 
अिभयोजनात्मक ूणाली अन्तगर्तका देशह मा सावर्जिनक िहत परीक्षण ूा पलाई महत्व िदएको पाइन्छ । तथािप 
ूजातािन्ऽक शासन व्यवःथा भएका िवकिसत, िवकासोन्मखु मलुकुह मा सावर्जिनक िहत परीक्षण ूा पलाई बढी 
महत्व िदनकुा साथै आवँयकता अनसुार दबैु ूा पलाई अवलम्वन गन गिरएको छ । 

बेलायतको अभ्यासलाई हेदार् उक्त दवैु ूा पलाई अवलम्बन गन गरेको पाइन्छ।अिभयोजनकतार्ले कुनै पिन 
फौजदारी कसूर गरे वापत अनसुन्धानको दायरामा िलइएको शंिकत व्यिक्त उपर मु ा चलाउने नचलाउने िनणर्य 
गदार् पिहले िनज उपर कसूर ठहर हनु सक्ने पयार्  ूमाण छ छैन भनी अनसुन्धानबाट संकिलत ूमाणको परीक्षण 
गदर्छन।्सो परीक्षणबाट ूमाण पयार्  छ भ े अिभयोजनकतार्लाई लागेमा माऽ मु ा चलाउने र ूमाण पयार्  छैन 
भ े लागेमा मु ा नचलाउने िनणर्य गदर्छन।्ूमाण परीक्षणबाट मु ा चलाउने िनंकषर्मा पगेुप ात फेरी त्यो मु ा 
चलाउदा र नचलाउंदाको कुन अवःथामा वहृत सावर्जिनक िहत हनु्छ भ े परीक्षण पिन गदर्छन।्सो परीक्षणबाट 
जनु अवःथामा वहृत सावर्जिनक िहत हनु्छ भ े िनंकषर्मा अिभयोजनकतार् पगु्दछ सोही आधारमा आधार कारण 
खलुाएर मु ा चलाउने वा नचलाउने िनणर्य अिभयोजनकतार्ले गदर्छन।्यसरी वेलायतमा पयार्  ूमाण र वहृत 
सावर्जिनक िहत दवैु भएको आधारमा माऽ कुनैपिन सरकारवादी मु ा अिभयोजन योग्य हनु्छ। 

अमेिरकामा अिभयोजनका लािग ूमाणको पयार् तामा जोड िदइन्छ।शंिकत व्यिक्त उपरको आरोप/दोष पिु  हनेु 
पयार्  ूमाण रहेको र ती ूमाण कानून बमोिजमको ूकृया परुा गरी संकलन गिरएको भएमा माऽ 
अिभयोजनकतार्ले अिभयोजन गन िनणर्य गदर्छ।िजिकरको सौदावाजी गरेर अिभयोजन सम्बन्धी िनणर्य गन अभ्यास 

                                                 
10  हेनुर्होस; नेपालको अन्तिरम संिवधान, 2063 को धारा 135 को उपधारा (2) र (7) 
11  हेनुर्होस; नेपालको संिवधानको धारा 158 को उपधारा (2)र (7) 
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पिन अमेिरकामा अवलम्बन गन गिरएको छ।यस अन्तगर्त अिभयकु्तले अनसुन्धानमा गरेको सहयोगका आधारमा 
कानूनले तोके बमोिजम अिभयोजनकतार्ले दावी वा सजायमा छुट िदन वा मु ा ःथगन गनर् (Reduce charge or 
drop the case on the basis of plea barganing) सक्ने अभ्यास रहेको देिखन्छ। 

जापानको अभ्यासलाई हेदार् ूमाणको पयार् ता वा अपयार् ताको परीक्षण गरेर अिभयोजनकतार्ले अिभयोजन गन वा 
नगन िनणर्य गदर्छ।ूमाणको अपयार् ता छ भ े अिभयोजनकतार्लाई लागेमा सो को आधार कारण खलुाएर मु ा 
नचलाउने िनणर्य गनर् अिभयोजनकतार् ःवतन्ऽ हनु्छ।त्यसैगरी जमर्नी, ृान्स लगायत ःकेण्डेनेिभयन तथा मिुःलम 
बाहलु्य देशह मा ूमाणको ूया तालाई बढी महत्व िदइन्छ भने भारत, अ ेिलया, नेदरल्याण्ड लगायतका 
मलुकुह मा आवँयकता अनसुार अिभयोजनका दबैु ूा पको अभ्यास रहेको छ । 

४. नेपालमा अभ्यासमा रहेको अिभयोजनको ूा प 

नेपालको िव मान कानूनी व्यवःथाका आधारमा मखु्यतः अिभयोजनको ूमाण परीक्षण ूा प (Evidential Test 
Module) लाई अवलम्बन ् गरेको छ भ  सिकन्छ।कसूरको अनसुन्धान अिधकारीबाट अनसुन्धान ूितवेदन 
सिहतको िमिसल ूा  भएपिछ सम्बन्धीत सरकारी वकीलले िमिसल अध्ययन गरी अनसुन्धानको िसलिसलामा 
संकिलत सवदु ूमाणको मूल्या न गरी मु ा चलाउने वा नचलाउने िनणर्य गनुर्पन कानूनी व्यवःथा भएको,12 पयार्  
ूमाणको आधारमा माऽ अिभयोजन गिरन ुपदर्छ भ े कुरा सरकारी वकीलको िस ान्तका पमा रहको13 एवं 
कसूर ठहर हनेु पयार्  र भरपद  ूमाण छैन भने अिभयोजन नगिरने14 भ े कुरालाई अिभयोजन नीितको मखु्य 
आधारका पमा िलइएबाट नेपालले अिभयोजनको ूमाण परीक्षण ूा पलाई अवलम्बन गरेको मा ुपछर्।य िप 
केही खास िकिसमका सानाितना कसूरमा ूमाण परीक्षणबाट मु ा चलाउनपुन देिखएपिन सावर्जिनक िहतलाई खास 
असर नपन देिखएमा मु ा नचलाउने िनणर्य गनर् सक्ने अिधकार सरकारी वकीललाई ूदान गिरएकोले15 
अिभयोजनको सावर्जिनक िहत परीक्षण ूा प (Public Interest Test Module) लाई पिन नेपालले िसिमत पमा 
अवलम्बन गरेको छ भ  सिकन्छ।खास िकिसमका सानाितना कसूर भनी कानूनले पिरभािषत गरेका मु ामा 
सामान्यतया मु ा दायर नगिरने नीित अिख्तयार गरी16 उक्त ूा पलाई अिभयोजन नीितमा आत्मसात ्गिरएको 
छ।कःतो अवःथालाई ूमाणको अपयार् ता र सावर्जिनक िहतको अवःथा मा े भ े बारेमा समेत 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको अिभयोजन नीित तथा मागर्दशर्न,2077 ले ःप  पारेको छ।17 

अिभयोजनका सन्दभर्मा अिभयकु्तसँग सौदावाजी (Plea Bargain) गन अभ्यासलाई नेपालको कानून ूणालीमा त्यिह 
शब्दह बाट संवोधन हनेु गरी कानूनी व्यवःथा नभएपिन सजाय छुट िदन सिकने, सजाय कम गन माग दावी िलई 
अिभयोग पऽ दायर गनर् सिकने, सजायमा छुट हनेु सजायको मागदाबीमा छुट िदन सिकने, सजाय छुट हनु सक्ने, 

जःता शब्दावली ूयोग भई केही कानूनमा िनि त अवःथामा अिभयकु्तलाई सजायमा पूणर् वा आंिशक छुटको 
ूःताव गरी शतर् सिहतको अिभयोजन गनर् सक्ने व्यवःथा भएकोले18 सो अनसुारको अभ्यास समेत यदाकदा 
अिभयोजनमा हनेु गरेको छ।मलुकुी ऐन ,2020 को चोरीको महलमा पिन यस ूकारको ब्यवःथा रहेको 
िथयो।19  

                                                 
12  हेनुर्होस; मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता,2074 को दफा 31 को उपदफा(3) 
13  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको अिभयोजन नीित तथा मागर्दशर्न,2077 को पिरच्छेद 2 को बदुा नं.2.1.1 
14  ऐ.को बदुा नं.2.1.5 
15  पूवर् पाद 1२, दफा 34 को उपदफा(1) 
16  हेनुर्होस; पूवर् पाद 1३,पिरच्छेद 2 को बदुा नं.2.2.24 
17  हेनुर्होस; ऐ.को पिरच्छेद तीनको बदुा नं.3.2.5 को ःपि करण (क) र (ख) 
18  हेनुर्होस; लागऔुषध (िनयन्ऽण) ऐन, 2033 को दफा 18 ग, ॅ ाचार िनवारण ऐन,2059 को दफा 55, सम्पि  शु ीकरण(मनी लाउण्डिर ) 

िनवारण ऐन,2064 को दफा 44, मानव बेचिवखन तथा ओसारपसार(िनयन्ऽण)ऐन,2064 को दफा २१, बैि ङ कसूर तथा सजाय ऐन,2064 को 
दफा 26, संगिठत अपराध िनवारण ऐन,2070 को दफा 21, मलुकुी अपराध संिहता,2074 को दफा 47 र मलुकुी फौजदारी कायर्िविध 
संिहता,2074 को दफा 33 

19  हेनुर्होस; मलुकुी ऐनको चोरीको महलको 22नं. 
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बालिबज्याईकतार्का हकमा दश हजार पैयासम्म िबगो भएको वा पाँच हजार पैयासम्म जिरवाना वा तीन 
बषर्सम्म कैद हनु सक्ने मु ामा कानूनले िनधार्रण गरेका शतर् सिहत िदशान्तर गनर् सक्ने अिधकार सरकारी 
वकीललाई िदइएकोले20 बालिबज्याईकतार् उपरका केही मु ामा अिभयोजन नै नगरी िदशान्तर गन अभ्यास पिन हदैु 
आएको छ।  

५. संिहता कानूनह ले गरेको अिभयोजन सम्ब  केही नवीनतम ्व्यवःथा र ूयोगको अवःथा  

यहाँ संिहता कानूनह  अन्तगर्त मलुकुी अपराध संिहता, 2074, मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 र 
फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐन, 2074 लाई सम्बोधन गनर् खोिजएको हो।यी 
कानूनह मा मु ाको अिभयोजन सम्ब  मखु्य व्यवःथाका बारेमा यहाँ संिक्ष  पमा उल्लेख गिरएको छ। 

मलुकुी अपराध संिहता,2074 

यो संिहताले फौजदारी कानूनका सारवान कानूनी ूावधानका बारेमा व्यवःथा गरेको छ।यसले कितपय निवनतम 
कसूरह लाई आपराधीकरण गरी सजायको व्यवःथा गरेको छ।21 कसूरलाई जघन्य ,गम्भीर र सामान्य गरी  3 
वगर्मा बाँडेको छ।22 कसूर पीिडतलाई कानून बमोिजम सामािजक पनुःःथापना र क्षितपूितर् सिहतको न्याय पाउने 
हक हनेु कुरालाई फौजदारी न्यायको सामान्य िस ान्तका पमा व्यवःथा गद23 व्यिक्त पीिडत हनेु सबै कसूरमा 
पीिडतलाई मनािसव क्षितपूितर् भराइिदनपुन व्यवःथा गरेको छ।क्षितपूितर् पिन सजायको ूकार मध्ये एउटा हनेु 24 
र अन्तिरम क्षितपूितर्को लािग अदालतले आदेश िदन सक्ने व्यवःथा र ूकृया बारेमा ूबन्ध गरेको छ।25 
फौजदारी न्यायका सामान्य िस ान्तका बारेमा िवःततृ पमा उल्लेख गरेको छ।26 केही िनि त कसूरह मा 
िनि त अवःथामा संिहताको बिहर्क्षेऽीय ूयोग गनर् सिकने व्यवःथा भएको छ।27 फौजदारी िविधशा ले अपूणर् 
अपराध (Inchoate crime) मानेका अपरािधक षडयन्ऽ (Criminal conspirecy), आपरािधक उ ोग (Criminal 
Attempt), आपरािधक दु त्साहन (Criminal Incitement) र आपरािधक मितयार (Criminal Abetter) का बारेमा 
िवशेष व्यवःथा भएको छ।28 कसूरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने अवःथाका बारेमा उल्लेखन भएको छ।29 
जन्मकैद अन्तगर्त 25 वषर् कैद र केही िनि त अवःथामा कसूरदार जीिवत रहेसम्म कैद गनुर्पन 2 ूकारको कैद 
सजायको व्यवःथा भएको छ।30 केही खास कसूरह मा माऽ पटके वापत सजाय हनेु परुानो व्यवःथाको स ा 
एउटै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गनलाई एकीकृत कसूर बापत थप सजाय हनेु व्यवःथा भएको छ।31 

जघन्य र गम्भीर कसूरमा सजाय पाएको व्यिक्तले अक  कसूर गरेमा एवंम सामान्य कसूरमा सजाय पाएको 
व्यिक्तले त्यःतो सजाय भकु्तान गरेको पाँच वषर्िभऽ अक  कसूर गरेमा माऽ पटके वापत थप सजाँय हनेु व्यवःथा 
भएको छ।32 आफूले गरेको कसूर ःवीकार गरी त्यःतो कसूरका सम्बन्धमा ूमाण जटुाउन, अन्य अिभयकु्त वा 
त्यसको िगरोह वा मितयारलाई पबाउ गनर् वा अनसुन्धान वा अिभयोजन पक्ष वा अदालतलाई सघाउ पयुार्एको 

                                                 
20  हेनुर्होस; बालबािलका सम्बन्धी ऐन, 2075 को दफा 27 (1) (ख),28 र 29 
21  यसको िवःततृ जानकारीका लािग हेनुर्होस " अपराध संिहताले आपरािधकरण गरेका नयाँ कसूरह  र कायार्न्वयनको अवःथा ",लोकराज पराजलुी, 

नेपालका सरकारी वकीलह को दोॐो राि य सम्मेलन,2075,सम्मेलन िवशेषा (पेज 65-98),महान्यायािधवक्ताको कायार्लय,नेपाल 
22  मलुकुी अपराध संिहता,2074 को दफा 3 को खण्ड(च) ले गरेको गम्भीर कसूरको पिरभाषा र सोही दफाको खण्ड (छ)ले गरेको जघन्य कसूरको 

पिरभाषाका आधारमा 3 वगर्मा कसूरको विगर्करण भएको भ  सिकन्छ। 
23  ऐ. को दफा 32 
24  ऐ. को दफा 40 को उपदफा(1)को खण्ड(ङ)र(च) 
25  ऐ. को दफा 48 
26  ऐ. को भाग-1को पिरच्छेद-2 
27  ऐ. को दफा 2 
28  ऐ. को दफा 33,34,35,36 र 37 
29  ऐ. को दफा 38 र 39 
30  ऐ. को दफा 41 र 42 
31  ऐ. को दफा 43 
32  ऐ. को दफा 44 
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जःता िनि त अवःथाका अिभयकु्तलाई कानून बमोिजम हनेु सजायको बढीमा पचास ूितशतसम्म सजाय छुट िदन 
सिकने व्यवःथा भएको छ।33  

यस संिहतामा आपराधीकरण भएका केही कसूरह  छु ै िवशेष कानूनमा समेत आपराधीकरण भई दोहोरो 
आपराधीकरण (Double criminalization) भएको कारण अिभयोजनमा जिटलता देिखएको छ।जःतैः-िवंफोटक 
पदाथर् सम्बन्धी कसूर, खा  पदाथर् सम्बन्धी कसूर, जाितपाितको आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपूणर् व्यवहार 
गनर् नहनेु कसूर, दास/बाँधा बनाउन/राख्न नहनेु कसूर, वाल यौन दु पयोग गनर् नहनेु कसूर आदी।तीन जना वा 
सो भन्दा वढीको जमात भई गरेको चोरीलाई डाँकाको कसूर कायम गिरएबाट पिन अिभयोजनमा जिटलता 
देिखएको छ।चोरी/डाँकाको कसूरमा दशी बरामद भएको अवःथामा पिन 3 मिहना वा 6 मिहनापिछ अिभयोजन 
हनु नसक्ने हदम्यादको व्यवःथा पिन जिटलताकै पमा देिखएको छ।सवै कसूरका लािग ूयोग गनर् सिकने गरी 
सामान्य कानूनी ूावधानका पमा रहनपुन कसूर गन िनयतले बेहोस पानर् नहनेु कसूर(दफा 197) र कसूर गरी 
ूा  गरेको सम्पि  िलन नहनेु (दफा 287) िवशेष कसूर अन्तगर्तका पिरच्छेदह  बमशः कुटिपट वा अ भंग 
सम्बन्धी कसूर (पिरच्छेद-14) र आपरािधक ूवेश तथा आपरािधक उपिव सम्बन्धी कसूर (पिरच्छेद-26) मा 
रािखएबाट उक्त कसूरह  सोही पिरच्छेदका कसूरसँग माऽ सम्बन्धीत हनेु हो की भ े भई अिभयोजनमा जिटलता 
उत्प  भएको छ।दफा 214 को थप सजाय हनेु दफा शीषर्क अन्तगर्त उपदफा (1) मा अपहरण तथा शरीर 
बन्धक दवैु कसूर एउटै पीिडत उपर भएको अवःथामा दफा 213 बमोिजम अपहरण वा शरीरबन्धक मध्येको 
कुनै एक कसूर वापत हनेु सजायमा दफा 214 को उपदफा (1) को सजाय थप हनेु हो की भ े अवःथा उत्प  
भएर पिन अिभयोजनमा जिटलता उत्प  भएको छ।यस संिहतामा भएका यःता केही किठनाइजन्य व्यवःथामा 
पनुरावलोकन हनुपुन अवःथा छ। 

मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता,2074 

यो संिहताले फौजदारी मु ाको अनसुन्धान अिभयोजन, दायरी, कारबाही, सनुवुाई, िकनारा र फैसला कायार्न्वयनसँग 
सम्बन्धीत कायर्िविध सम्बन्धमा व्यवःथा गरेको छ।सरकारवादी फौजदारी मु ाको अनसुन्धान, अिभयोजन र बहस 
पैरवी ूितरक्षाका सम्बन्धमा िवगतका कानूनी व्यवःथा भन्दा फरक केही नवीनतम व्यवःथा यस संिहताले गरेको 
छ।सरकारवादी फौजदारी मु ालाई नेपाल ूहरी र तोिकएका अन्य अिधकारीले अनसुन्धान गन गरी 2 भागमा 
बाँडेर अनसूुचीकृत गिरएको छ।34 जाहेरी दरखाःत दतार् सम्बन्धमा केही नयाँ व्यवःथा गद सो दरखाःत दतार् 
गनुर्पन अिधकारी/िनकायबाट दतार् गनर् इन्कार भएका अनसूुची 1 का मु ामा सम्बन्धीत सरकारी वकील 
कायार्लयमा समेत र अनसूुची 2 का मु ामा सम्बन्धीत ूमखु िजल्ला अिधकारी वा गहृ मन्ऽालयमा उजरुी िदन 
सक्ने र त्यसरी उजरुी पनर् आएमा गनुर्पन कारवाहीका बारेमा ूवन्ध भएको छ।35 केही िवशेष अवःथामा बाहेक 
मु ा हेन अिधकारीको पूवर् अनमुित िलएर माऽ शंिकत व्यिक्तलाई पबाउ गनुर्पन व्यवःथा भएको छ।36 केही 
िवशेष अवःथामा भने ज री पबाउ पूजीर् िदएर शंिकत व्यिक्तलाई पबाउ गरी यथाशीय मु ा हेन अिधकारीबाट 
ःवीकृत गराउनपुन ूवन्ध भएको छ।37 जाहेरी दरखाःत दतार् हनुासाथ ूारिम्भक अनसुन्धान गरी सोको िववरण 
सिहत सम्बन्धीत सराकरी वकील कायार्लयमा ूारिम्भक अनसुन्धान ूितवेदन पठाउनपुन र सरकारी वकीलले सो 
ूितवेदन अध्ययन गरी थप अनसुन्धान गनुर्पन देिखएमा अनसुन्धान अिधकारीलाई आवँयक िनदशन िदनपुन 
व्यवःथा गिरएको छ।38 जाहेरी दरखाःत दतार् प ात सम्बन्धीत व्यिक्त वा जाहेरवालालाई समेत बझु्दा त्यःतो 
दरखाःत ॅमपूणर्, झु ा वा काल्पिनक भई अनसुन्धान गनर् आवँयक नभएमा वा िनरथर्क देिखएमा तामेलीमा राख्न 
सिकने व्यवःथा गिरएको छ।39 शंिकत व्यिक्तलाई िहरासतमै राखेर माऽ नभई धरौट/जमानत वा तािरखमा राखेर 
                                                 
33  ऐ. को दफा 47 
34  हेनुर्होस; पूवर्पाद 12 को अनसूुची 1 र 2 तथा पिरच्छेद-2 को दफा 4 समेतका िविभ  दफाह  
35  ऐ. को दफा 5 
36  ऐ. को दफा 9 को उपदफा(2) 
37  ऐ. को दफा 9 को उपदफा(6)र (17) 
38  ऐ. को दफा 10 
39  ऐ. को दफा 11 
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पिन अनसुन्धान गनर् सिकने भएको छ।40 िहरासतमै राखेर अनसुन्धान गनुर्पन शंिकत व्यिक्तलाई िहरासतमा राख्न 
सरकारी वकील कायार्लय माफर् त म्याद थप अनमुित माग गनुर्पन व्यवःथा भएको छ।41 अनसुन्धानका लािग 
िवशेष टोली गठन गनर् सिकने,42 अनसुन्धान गनर् अनसुन्धान अिधकारीले िवशेष लाई साथमा लैजान वा कसूरसँग 
सम्बन्धीत कुनै कुराको सम्बन्धमा िवशेष को राय िलन सक्ने 43,  अनसुन्धान अिधकारीले अनसुन्धान डायरी खडा 
गनुर्पन र सो डायरी आवँयकता अनसुनर सरकारी वकील वा अदालतले हेनर् सक्ने 44, अनसुन्धान अिधकारीले 
कसूरको अनसुन्धान गदार् कुनै िवषयमा सरकारी वकीलको राय सल्लाह माग गनर् सक्ने र सरकारी वकीलले 
त्यसरी मािगएको राय सल्लाह िदनपुन45, कसूरको अनसुन्धानको सन्दभर्मा महान्यायािधवक्ताले आवँयक जानकारी 
िलन तथा िनदशन िदन सक्ने46 तथा शंिकत व्यिक्तलाई िहरासतमा राख्न ूथम पटक म्याद थप हुँदा जाहेरी 
दरखाःतको ूितिलिप मु ा हेन अिधकारी समक्ष पेश गनुर्पन र मु ा हेन अिधकारीले त्यसको छु ै अिभलेख 
राख्नपुन47 व्यवःथा कसूरको अनसुन्धानको लािग भएका नवीन व्यवःथा हनु।्  

मलुकुी अपराध संिहता, 2074 को दफा 2 लगायत अन्य केही िवशेष ऐनह ले गरेको बिहर्क्षेऽीय क्षेऽािधकारको 
ूयोगका सम्बन्धमा48 मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहताले कायर्िविधगत ःप ता गद नेपाल बािहर भए गरेको 
कसूरमा एक अकार् मलुकुका अिधकार ूा  अिधकारीबाट अनसुन्धान हनु सक्ने गरी सिन्ध भएकोमा सो सिन्धको 
व्यवःथा बमोिजम भएको अनसुन्धान, त्यःतो सिन्ध नभएकोमा कुटनैितक माध्यम माफर् त कसूर भएको मलुकुको 
अनमुित ूा  गरी सो मलुकुको अिधकार ूा  अिधकारीको सहयोगमा नेपाल सरकारले तोकेको अनसुन्धान 
अिधकारीले गरेको अनसुन्धान, उक्त दवैु तिरकाबाट अनसुन्धान हनु सक्ने अवःथा नभएमा कसूर भएको मलुकुको 
अिधकार ूा  अनसुन्धान अिधकारीले गरेको अनसुन्धान तथा यो ूकृया बमोिजम पिन सम्भव नभएमा अिभयकु्त 
नेपाल िभऽ फेला परेको इलाकाको वा अिभयकु्त फेला नपरेमा िनजको ःथायी बसोवास भएको इलाकाको 
अनसुन्धान अिधकारीले गरेको अनसुन्धानलाई िरतपूवर्क भएको मिनने व्यवःथा गरेको छ।49  

अनसुन्धान अिधकृतले सरकारी वकील समक्ष पेश गनुर्पन राय ूितवेदनलाई यस संिहताले अनसुन्धान ूितवेदन 
नामाकरण गद शंिकत व्यिक्त िहरासतमा रहेको मु ामा मु ा दायर गनुर्पन िदन भन्दा सामान्यतया किम्तमा  3 िदन 
अगावै यःतो ूितवेदन सिहत िमिसल सरकारी वकील समक्ष पेश भइसक्नपुन व्यवःथा भएको छ।50 यःतो 
ूितवेदन ूा  भएपिछ सरकारी वकीलले थप अनसुन्धान गरी पठाउन अनसुन्धान अिधकारीलाई िनदशन िदएमा 
त्यःतो िनदशन ूा  भएको िमितले पन्ी िदनिभऽ थप अनसुन्धान पूरा गिरसक्नपुन र यो अविधिभऽ थप 
अनसुन्धान पूरा हनु नसक्ने भ े अनसुन्धान अिधकारीलाई लागेमा शंिकत व्यिक्त िहरासतमा रहेको मु ा भए 
त्यःतो व्यिक्तलाई माथवर व्यिक्तको जमानी िलई वा निलई अनसुन्धान अिधकारीले तािरखमा राख्न सक्ने व्यवःथा 
भएको छ।51 ूमाणको अभावमा सरकारी वकीलबाट मु ा नचलाउने िनणर्य भएको अनसूुची-1 र 2 को मु ामा 
पिछ कुनै महत्वपूणर् ूमाण ूा  भएमा त्यःतो कसूरमा पनुः अनसुन्धान गरी अिभयोगपऽ दायर गनर् सिकने नयाँ 

                                                 
40 ऐ. को दफा 14 को उपदफा(10) तथा दफा 15 
41  ऐ. को दफा 14 को उपदफा(3) 
42  ऐ. को दफा 12 
43  ऐ. को दफा 23 
44  ऐ. को दफा 25 
45  ऐ. को दफा 26 
46  ऐ. को दफा 27 
47  ऐ. को दफा 28 
48  हलुाक ऐन,2019, िवदेशी िविनमय (िनयिमत गन) ऐन, 2019, राज  चहुावट (अनसुन्धान तथा िनयन्ऽण)ऐन, 2052, ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2059, 

वैदेिशक रोजगार ऐन, 2064, सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउण्डिर ) िनवारण ऐन, 2064, बिक  कसूर तथा सजाय ऐन, 2064, जातीय तथा अन्य 
सामािजक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय)ऐन, 2068, संगिठत अपराध िनवारण ऐन, 2070 र संकटाप  वन्यजन्त ु तथा वनःपितको 
अन्तराि य व्यापार िनयन्ऽण ऐन, 2073 को दफा 1 को उपदफा (2), िव तुीय (इलेक्शोिनक) कारोवार ऐन, 2063 र मानव वेचिवखत तथा 
ओसारपसार (िनयन्ऽण) ऐन, 2064 को दफा 1 को उपदफा (3) तथा लागूऔषध (िनयन्ऽण) ऐन,2033 को दफा 2 ले पिन बिहर्क्षेऽीय 
क्षेऽािधकारको व्यवःथा गरेका छन।् 

49  पूवर् पाद 12 को दफा 30 
50  ऐ. को दफा 31 र सोही दफाको उपदफा (2) 
51  ऐ. को दफा 31 को उपदफा (4)(5)र (6) 
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व्यवःथा भएको छ।52 इलाज सम्न्धी कसूर अन्तगर्तका बदिनयत िचताई इलाज गरेको ,लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ 
गरी इलाज गरेको, म ुरी िवना मानव शरीर परीक्षण गरेको र ूयोगशाला ूितवेदन झु ा वा गलत िदएको 
कसूरको अनसुन्धान गनर्का लािग िवशेष टोलीको व्यवःथा भएको छ।53 

यस संिहताले अिभयोजन तथा मु ाको दायरी ूकृयाका सम्बन्धमा पिन सािवकमा यस सम्बन्धी व्यवःथा भएको 
सरकारी मु ा सम्बन्धी ऐन, 2049 ले भन्दा थप केही नयाँ व्यवःथा गरेको छ।अिभयोगपऽमा उल्लेख हनुपुन 
अिभयकु्तको पिहचानात्मक िववरण र िनज कुनै सावर्जिनक पद धारक भए सो िववरण समेत खलुाउनपुन, नैितक 
पतन हनेु कसूर भएमा सोको लािग मागदावी िलनपुन, कसूरबाट क्षित पगेुको व्यिक्तलाई भराइनपुन क्षितपूितर्को 
रकम, कसूरको ूकृितसँग सम्बिधत अन्य आवँयक कुरा जःतैः- कसूरको गम्भीरता घटाउने बढाउने अवःथाह , 
जन्मकैदको सजाय अन्तगर्त 25 वषर् वा आजीवन कारावास मध्ये कुन सजाय हनुपुन आिद जःता कुराको िववरण 
खलुाउनपुन व्यवःथा गिरएको छ।54 

आंिशक अिभयोजन िनणर्य र तत ्सम्बन्धी थप ूकृयाका बारेमा व्यवःथा भएको छ।55 मलुकुी अपराध संिहता, 
2074 को दफा 47 ले सजाय छुट िदन सिकने बारेमा गरेको सारवान कानूनी व्यवःथाको कायार्न्वयनका लािग 
आवँयक ूवन्ध गद सजाय कम गन मागदाबी िलई अिभयोगपऽ दायर गनर् सिकने व्यवःथा भएको छ।56 यो 
ब्यवःथा अन्य िवशेष कानूनमा सजाय छुटको व्यवःथा भएको तर कायर्िविध सम्बन्धी व्यवःथा नभएको हकमा 
समेत ूयोग गनर् सिकन्छ।यो व्यवःथा बमोिजमका अवःथामा अिभयकु्तलाई सजाय कम गन मागदावी िलई 
अिभयोजन गिरने कुरालाई ूाथिमकता िदइने नीित महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले अिख्तयार गरेको छ।57 खास 
िकिसमका सानाितना कसूरमा महान्यायािधवक्ताको ःवीकृित िलई सम्बन्धीत सरकारी वकीलले मु ा दायर नगन 
िनणर्य गनर् सक्ने व्यवःथा भएको छ।58 सम्बन्धीत सरकारी वकीलले यःता मु ामा गरेको िनणर्य अिन्तम हनेु गरी 
सम्बन्धीत सरकारी वकीललाई महान्यायािधवक्ताबाट ःवीकृित ूदान भइसकेको छ। यःता ूकृितका मु ामा 
सामान्यतया मु ा दायर नगिरने नीित महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले अिख्तयार गरेको छ।59 दायर भैसकेको 
मु ामा सम्ब  सम्बन्  अन्य थप ूमाणबाट मु ा दायर भैसकेका अिभयकु्त बाहेक अन्य अिभयकु्त उपर वा 
अिभयकु्त कायम भैसकेका व्यिक्त उपर थप अिभयोग लगाउनपुन देिखएमा सो को कारण खलुाई थप अनसुन्धान 
गनर् लगाई थप दावी िलई सरकारी वकीलले अिभयोजन गनर् सक्ने व्यवःथा भएको छ।60 यःतै दायर भैसकेको 
मु ामा थप ूमाण फेला परी पिहले िलएको मागदावी संशोधन गनुर्पन देिखएमा महान्यायािधवक्ताको ःवीकृित िलई 
सम्बन्धीत सरकारी वकीलले अिभयोगपऽमा संशोधन गनर् कारण खलुाई मु ा दायर भएको िनकायमा िनवेदन िदन 
सक्ने नयाँ ूबन्ध भएको छ।61 महान्यायािधवक्तासँग यःतो ःवीकृित माग गन ूकृयाका सम्बन्धमा सरकारी 
वकील सम्बन्धी िनयमावली, 2077 ले व्यवःथा गरेको छ। 62 

फरक फरक ठाउँ तथा क्षेऽमा भएका कसूरउपर त्यःता क्षेऽमध्ये कुनै क्षेऽको अदालतले मु ा हेनर् सक्ने गरी 
क्षेऽािधकारलाई व्यापक बनाइएको छ।63 यःता ूकृितका कसूरको अनसुन्धान र अिभयोजन पिन यही कानूनी 
व्यवःथाका आधारमा कसूर भएको क्षेऽ मध्येको कुनै पिन क्षेऽ  ) िजल्ला (बाट हनु सक्नेतफर्  अनसुन्धानकतार् र 
सरकारी वकीलले ध्यान िदन ुपदर्छ। एउटै अिभयोगपऽबाट संयकु्त पमा मु ा चलाउन सिकने अवःथाका बारेमा 

                                                 
52  ऐ. को दफा 31 को उपदफा(8) 
53  ऐ. को दफा 189 को उपदफा(3) 
54  ऐ. को दफा 32 को उपदफा(1) का िविभ  खण्डह  
55  ऐ. को दफा 32 को उपदफा(8)(9)(10)(11) 
56  ऐ. को दफा 33 
57  हेनुर्होस; पूवर् पाद 13 को पिरच्छेद-2 को बुदँा नं.2.2.25 
58  पूवर्पाद 12 को दफा 34 
59  हेनुर्होस; पूवर्पाद 13 को पिरच्छेद-2 को बदुा नं. 2.2.24 
60  हेनुर्होस; पूवर्पाद 12 को दफा 35 
61  ऐ. को दफा 36 
62  सरकारी वकील सम्बन्धी िनयमावली, 2077 को िनयम 37 
63  पूवर् पाद 12 को दफा 46 
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यो संिहताले िवःततृ व्यवःथा गरेकोले त्यस तफर्  समेत सरकारी वकील चनाखो हनुपुदर्छ।64 अिभयोगपऽ दायर 
गदार्का बखत फरार रही मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को दफा 57 बमोिजम पबाउ पूजीर् जारी 
गरी कारबाही गनर् माग गिरएका अिभयकु्त अदालतमा उपिःथत नभएमा पबाउ पूजीर् जारी भएको छि स  िदनदेिख 
अदालतमा उपिःथत नभएसम्म िनजलाई िविभ  सेवा सिुवधाबाट बि त गिरने िवःततृ व्यवःथा भएकोले65 सो 
व्यवःथा कायार्न्वयन हनु सक्ने गरी सरकारी वकीलले तत ्सम्बन्धी िववरण अिभयोगपऽसाथ पेश गनुर्पन अवःथा 
छ। 

केही सरकार वादी फौजदारी मु ामा िमलापऽ हनु सक्ने व्यवःथा यो संिहताले गरेको नयाँ व्यवःथा हो। 
सवर्साधरणको ठगी ,सवर्साधरणको सम्पि को हानी नोक्सानी र वैदेिशक रोजगारी सम्बन्धी मु ामा ूितवादी र 
पीिडत दवैुले िमलापऽ गराईपाउन माग गरेमा महान्यायािधवक्ताले िमलापऽ गराउन आदेश िदन सक्ने व्यवःथा 
भएको छ।66 यस व्यवःथाको अधीनमा रही हाल सवर्साधरणको िबगो भएको ठगी ,चेक अनादर सम्बन्धी बिक  
कसूर र वैदेिशक रोजगार मु ामा िमलापऽ गनर् आदेश िदने अभ्यास हदैु आएको छ।मु ा दायर नहुँदै 
अनसुन्धानकै चरणमा यःता मु ामा िमलापऽ गनर् पीिडत पक्ष र ूितवादीले माग गरेमा सामान्यतया अिभयोजन 
नगिरने नीित महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले अिख्तयार गरी67 यस अवःथामा मु ा नै नचलाउने अभ्यास रहेको 
छ। 

कुनै अिभयकु्तले अदालतमा बयान गदार् अनसुन्धान अिधकारी समक्ष गरेको भन्दा फरक िजिकर िलएमा िनजले पेश 
गरेको ूमाण वा िजिकरको िव मा बादी पक्षले पनुःअनसुन्धान गरी गराई अदालतमा थप सवदु ूमाण पेश गनर् 
माग गनर् सक्ने नयाँ व्यवःथा भाएको छ।68 यसको ूयोग गरी अिभयोजनलाई ूभावकारी बनाउन सरकारी 
वकीलले ध्यान िदनपुदर्छ। 

मलुकुी अपराध संिहता, 2074 को दफा 99 ले बदिनयतपूवर्क अनसुन्धान वा अिभयोजन गनर् नहनेु कसूर 
सम्बन्धी व्यवःथा गरेकोमा यो कसूरको अनसुन्धानका लािग िवशेष अनसुन्धान सिमितको व्यवःथा गिरएको छ।यो 
सिमितले अनसुन्धान गरी त्यस सम्बन्धमा मु ा चलाउन लेखी पठाएमा सम्बन्धीत सरकारी वकील कायार्लयले मु ा 
चलाउनपुन अवःथा देिखन्छ।69 यो व्यवःथा कसूरको अनसुन्धान र अिभयोजनलाई ूभावकारी बनाउन अनसुन्धान 
तथा अिभयोजनकतार्लाई िजम्मेवार बनाउने हेतलेु गिरएको हुँदा  ' निबराउन ु नडराउन ु 'भ े नेपाली उखानको 
ममर्लाई आत्मसात ्गद अिभयोजन र अनसुन्धानकतार्ले सदासयतापूवर्क आफ्नो कतर्व्य पालना गन तफर्  सचेत रहन ु
पदर्छ। 

सरकारवादी फौजदारी मु ाको अनसुन्धान र अिभयोजनसँग संलग्न िनकायका बीचमा आवँयकता अनसुार समन्वय 
कायम गरी अनसुन्धान तथा अिभयोजन सम्बन्धी कायर्मा ूभावकारीता ल्याउन महान्यायािधवक्ताको अध्यक्षतामा 
समन्वय सिमित गठन हनेु व्यवःथा गिरएको छ।70 यो सिमितले अनसुन्धान र अिभयोजनका िवषयमा देिखएका 
िविभ  समःयालाई समाधान गरी तत ्सम्बन्धी कायर्लाई ूभावकारी बनाउन आफ्नो िनणर्य माफर् त िनदशनह  
जारी गरेको छ। यसै सिमितबाट भएको िनणर्यानसुार िजल्ला तथा उच्च सरकारी वकील कायार्लय तहमा समेत 
समन्वय सिमित गठन भई अनसुन्धान तथा अिभयोजनका ःथानीय समःयाका बारेमा छलफल गरी समाधानाथर् 
िनणर्य हदैु आएका छन।्तथापी यी सिमितह  अझ सिबय हनुपुन आवँयकता भने रहेको छ। 

५.३ फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐन,2074 

यो ऐनले नेपालमा पिहलो पटक फौजदारी कसूरमा कसूर ठहर गन नगन र कसूर ठहर भएमा के कित 
सजाय(कैद, जिरवाना, क्षितपूितर्/िवगो भराउने समेत) िनधार्रण गन भ े सम्बन्धमा छु ाछु ै सनुवुाइ गनुर्पन व्यवःथा 

                                                 
64  ऐ. को दफा 54 
65  ऐ. को दफा 65 
66  ऐ. को दफा 117 को उपदफा (2) 
67  हेनुर्होस पूवर्पाद 13 को पिरच्छेद-2 को वदुा नं.2.2.26 
68  पूवर्पाद 12 को दफा 123 को उपदफा (2) 
69  ऐ. को दफा 189 
70  ऐ. को दफा 194 
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गरेको छ।71 य िप केही िनि त अवःथामा भने सजाय िनधार्रणका लािग छु ै सनुवुाइ नगरी कसूर ठहर गदार्कै 
बखत सजाय समेत िनधार्रण गनुर्पन व्यवःथा गिरएको छ।72 सजाय िनधार्रण गनुर् अिघ अदालतले आवँयक 
ठानेमा कसूरदारको सम्बन्धमा सजाय पूवर्को ूितवेदन तयार गनर् ूोवेशन वा प्यारोल अिधकृतलाई आदेश िदन 
सक्ने व्यवःथा गिरएको छ।73 ूोवेशन वा प्यारोल अिधकृत सम्बन्धी व्यवःथा कायार्न्वयन नै नभएको कारण 
वादी र ूितवादीको कानून व्यवसायीबाट अदालतले यःतो ूितवेदन माग्न सक्ने व्यवःथा भए अनसुार74 
सरकारवादी फौजदारी मु ामा हाल सरकारी वकीलले पिन यो ूितवेदन तयार पारी ूःततु गनुर् पिररहेको अवःथा 
छ।सजायपूवर्को ूितवेदन तयार गनर् आवँयक पन कसूरदारको िववरण,75 सजाय िनधार्रण गदार् सजायको उ ेँय 
लगायतका िबचार गनुर्पन अन्य कुराह ,76 सजाय िनधार्रण गन आधारह ,77 बालबािलकालाई सजाय गदार् िवचार 
गनुर्पन कुराह ,78 जिरवानाको सजाय िनधार्रण गदार् िवचार गनुर्पन कुरा79 र क्षितपूितर् िनधार्रण गदार् िवचार गनुर्पन 
कुरा80 का बारेमा यस ऐनले िवःततृ व्यवःथा गरेको छ।सजाय पूवर्को ूितवेदन तयारी तथा सजाय िनधार्रण बहस 
समेतको ूभावकारीताका लािग कसूरको अनसुन्धानका बममा ूमाण संकलन गराउँदा, अिभयकु्तको बयान गराउँदा 
तथा अिभयोगपऽ तयार पादार् सरकारी वकीलले उपरोक्त कानूनी व्यवःथाले खोजेको िववरण ूमाण सिहत पेश गनर् 
सहज हनेु गरी कायर् सम्पादन गनर् िवशेष ध्यान िदन ुपन अवःथा छ। पीिडत उपर पगेुको क्षितपूितर् िनधार्रणमा 
सहजताका लािग पीिडत ूभाव ूितवेदन पेश गनर् सिकने व्यवःथा भएको पिरूके्षमा81 सो ूितवेदन अिभयोगपऽ 
साथ नै मु ा हेन अिधकारी समक्ष पेश गन गराउने तफर्  सरकारी वकीलले सिबयता देखाउनपुन आवँयकता छ। 

कसूर पीिडतलाई क्षितपूितर्सिहतको न्याय िदलाउने ूयोजनका लािग यो ऐनले पीिडत राहत कोषको ःथापना तथा 
संचालन गन व्यवःथा गरे बमोिजम82 यो कोष संचालनमा आइसकेको छ । यो कोषको संचालन तथा 
व्यवःथापनका लािग फौजदारी कसूर (पीिडत राहत कोष) िनयमावली, २०७७ कायार्न्वयनमा आएको छ ।मलुकुी 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४८ तथा अपराध पीिडत संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २९ र दफा ३० को 
उपदफा (४) बमोिजम कसूर पीिडतलाई अन्तिरम क्षितपूितर् वा पूणर् क्षितपूितर् िदनपुन अवःथामा सो क्षितपूितर् 
िदलाउने ूिबया सम्बन्धमा उक्त िनयमावलीले आवँयक ूबन्ध गरेको छ ।83 सो बमोिजम पीिडतलाई राहत 
क्षितपूितर् भराउनेतफर्  सरकारी वकीलले सिबय र समन्वयकारी भिूमका खेल्नपुन अवःथा छ । कसूर ःथािपत 
भएको तर कसूरदार कायम हनु नसकेको वा अिभयकु्त प ा नलागेको वा अन्य कुनै कारणबाट मु ा हेन 
अिधकारी समक्ष मु ा दायर हनु नसकेको कसूरबाट पीिडतलाई समेत पीिडत राहत कोषबाट  .पचास हजार 
सम्म राहत रकम उपलब्ध गराउनपुन बाध्यात्मक कानूनी व्यवःथा भएको छ ।84 यःता ूकृितका कसूरमा मु ा 
नचलाउनेगरी अिभयोजन िनणर्य गदार्कै बखत सरकारी वकीलले आफ्नो िनणर्यमा उक्त कानूनी व्यवःथा बमोिजम 
राहत उपलब्ध गराउनपुन िनणर्यसमेत गरी त्यसका लािग पीिडतलाई सहजीकरण र सहयोग समेत गनुर् पन 
अवःथा छ। 

  

                                                 
71  हेनुर्होस ्फौजदारी कसूर(सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन)ऐन,2074 को दफा 8 र 9 
72  ऐ.को दफा 3 को उपदफा (2), दफा 6 र दफा 8 को उपदफा (1) को ूितवन्धात्मक वाक्यांशका अवःथामा सजाय िनधार्रणका लािग छु ै सनुवुाई 

गनुर् पदन। 
73  ऐ.को दफा 12 को उपदफा (1) 
74  ऐ.को दफा 12 को उपदफा (6) 
75  ऐ.को दफा 12 को उपदफा (2) 
76  ऐ.को दफा 13 मा सजायको उ ेँयका सम्बन्धमा र दफा 14 मा सजाय िनधार्रण गदार् िवचार गनुर्पन कुराका सम्बन्धमा व्यवःथा भएको छ। 
77  ऐ.को दफा 15 
78  ऐ.को दफा 16 
79  ऐ.को दफा 18 को उपदफा(2)र(3) 
80  ऐ.को दफा 41 को उपदफा (2)(3)(4)(5)र(7) 
81  अपराध पीिडत संरक्षण ऐन,2075 को दफा 25 र 27 तथा अपराध पीिडत संरक्षण िनयमावली, 2077 को िनयम 15 र अनसूुची 14 
82  पूवर् पाद ७1 को दफा ४८ 
83 हेनुर्होस;् फौजदारी कसूर (पीिडत राहत कोष) िनयमावली ,२०७७ को िनयम १०, ११,१२, १७,१८, २०,२२, २३ र अनसूुची १, २ र ३ 
84 अपराध पीिडत संरक्षण ऐन,2075 को दफा ३० को उपदफा (४) र फौजदारी कसूर (पीिडत राहत कोष) िनयमावली,२०७७ को िनयम ११ को 

उपिनयम (३) 
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६.  कसूर दतार् ,अनसुन्धान ,अिभयोजन र कसूर कायम सम्बन्धमा केही तथ्या को अध्ययन 

फौजदारी संिहता कानूनह  लागू हनु ुपूवर् र पिछका केही आिथर्क वषर्को कसूर दतार् ,अनसुन्धान ,अिभयोजन र 
कसूर कायम सम्बन्धी केही तथ्या को अध्ययन गरी यहाँ उल्लेख गिरएको छ।  

 िवगत तीन आिथर्क वषर्मा नेपाल ूहरीबाट अनसुन्धान भएका निवनतम ूकृितका कसूरको तथ्या 85  

मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ ले अपराधीकरण गरेका निवनतम ्ूकृितका कसूरह को अिभलेख अध्ययन गदार् 
केही कसूर बाहेक अिधक कसूरका घटना तथा जाहेरी दतार्को संख्या बढेको देिखन्छ । ूहरी ूधान कायार्लयबाट 
ूकािशत वािषर्क ूितवेदन अध्ययन गदार् मलुकुी अपराध संिहता ,2074 लागू भएपिछका वषर्ह मा त्यःता 
ूकृितका घटनाको तथ्या  यस ूकार रहेको पाइयो । 

नवीनतम ूकृितका कसूरह  
सूचना तथा जाहेरी दतार् भएको संख्या 

आ.व .
२०७६।०७७

आ.व .
२०७७।०७८ 

आ.व .२०७८।०७९

गभर् संरक्षण िब को कसूर ३१ २८ ३७
आत्म हत्या गनर् दु त्साहन गरेको  १३८ १६४ १८४
जूवा खेल्न वा स ाबाजी गनर् नहनेु ४७७ ४९५ ४३०
मिुा सम्बन्धी कसूर ४१ २५ ५३
ठगी, अपरािधक िव ासघात तथा आपरािधक लाभ (एक्सटसर्न) 
सम्बन्धी कसूर  

६६८ 
६०७ ७३९

साबर्जिनक शािन्त िब को कसूर  १५६० ९६८ ९८९

साबर्जिनक िहत, ःवाःथ्य, सरुक्षा, सिुवधा र नैितकता िब को कसूर ९५१७ ६६४८ ८५५३
साबर्जिनक अिधकारीको अिख्तयारीको अव ा सम्बन्धी कसूर १० ४ ५
आपरािधक ूवेश तथा आपरािधक उपिव सम्बन्धी कसूर ९४ १३७ ६४१
भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य ब्यबहार सम्बन्धी कसूर ४० ६२ ३४
बालयौन दरुाचार २३२ २७९ १
 यौन दवु्यर्वहार  ६ २ ४९

पशपंुक्षी सम्बन्धी कसूर ६२ ९२ ५४

िजउदो वच्चा जन्माई फालेको ४ १ १

  

मािथ उिल्लिखत कसूरको सूचना तथा जाहेरीको तथ्या  हेदार् साबर्जिनक िहत, ःवाःथ्य, सरुक्षा, सिुवधा र नैितकता 
िब को कसूर सम्बन्धी घट्नाह  बढीरहेको अवःथा देिखन्छ । सािवकमा केही सावर्जिनक कसूर तथा सजाय 
ऐन, २०२७ लाइर् खारेज गरी उक्त ऐनका केही कसूरह  यसै कसूर शीषर्कमा समेटेको देिखन्छ । य पी 
संिहताले कसैको कायर्बाट अन्य कोही कसैलाइर् दःुख हैरान हनेु नवीनतम मानवीय कायर्लाइर् कसूरमा समेटेको 
कारण कसूरको संख्या बढ्न गएको देिखन्छ । यसैगरी संिहताले परम्परागत पमा मास ुखाने वा बली िदने 
अवःथामा बाहेक जनुसकैु जनावर तथा पंक्षीलाइर् बू रता पूवर्क यातना िदने वा ज्यान िलने कायर्लाइर् कसूर 
पिरभािषत गरेको िवषयमा मु ाको संख्या बढ्दै गएको देिखन्छ । य िप कसूरको ूविृ ह  हेदार् कुनै धेरै बढेको 
र कुनै केही घटबढ भएको देिखनछ ।  

  

                                                 
85  नेपाल सरकार, गहृ मन्ऽालय, ूहरी ूधान कायार्लयबाट ूकाशीत तीन आिथर्क वषर् (आ.व. २०७६/०७७ देिख २०७८/०७९) सम्मका वािषर्क 

ूितवेदनह बाट साभार गिरएको ।  
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िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयबाट अनसुन्धान तथा अिभयोजनका बममा गिरएको कायर् सम्पादन िववरण 

मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ ले सरकारी वकीलले कायर्सम्पादन गनुर्पन पदीय िजम्मेवारी एवं काम 
कतर्ब्य र अिधकारको िवःतार माऽ होइन पदीय कतर्ब्य पालना गदार् एवं अिभयोजनको िनणर्यमा जानीजानी गलत 
िनणर्य गरेमा वा लापरबाही गरेमा दाियत्वहीन समेत बनाएको छ ।  

मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ ले सरकारी वकीलले कायर्सम्पादन गनुर्पन नवीनतम कायर्सम्पादन 
मध्ये खासगरी जाहेरी वा सूचना तामेलीमा राख्न,े, अनसुन्धान अिधकृतलाइर् राय सल्लाह िदने, आंिशक अिभयोजन 
िनणर्य िनकासा िलने, सानाितना मु ाको अिभयोजन नगन, अिभयोग दावीमा सजाय छुटको मागदावी िलन सक्ने, थप 
अिभयोग दावी िलन सक्ने, अिभयोग दावीमा पिछबाट थप अनसुन्धान र सवूद ूमाणका आधारमा संशोधन ःवीकृित 
िलइर् थप अिभयोग दायर गन लगायतका तलका तािलकामा उिल्लिखत कायर् सम्पादन िववरण औल्याउन 
सिकन्छ।  

आिथर्क वषर् २०७५/०७६86 
 

िजल्ला 
सरकारी 
वकील 
कायार्ल
यह  

अनसुन्धान
/प ुनः 
अनसुन्धान 
गनर् 
िनदशन 
िदइएको 
संख्या 
 

जाहेरी 
वा 
सूचना 
तामेली
मा 
राख्न े

बयान 
गराएको 
ूितवाददी 
संख्या 

अनसुन्धा
न 
अिधकृत
लाई राय 
सल्लाह 
िदएको 
संख्या 

मु ा अिभयोजन सम्बन्धी िनणर्य संख्या साना
ितना 
मु ामा 
अिभयो
जन 
नगरेको 
संख्या 
 

अिभयोगप
ऽ/िफराद 
गरेको 
संख्या  
 

कम 
सजा
य 
गन 
दावी 
िलइए
को 
अिभ
योपऽ 
संख्या 
 

थप दावी सम्बन्धी 
 

अिभयो
गपऽ 
संशोधन 
गरेको 
संख्या 

मु ा 
नच
लाउ
ने 

मु ा
चलाउन े

आिंशक मु ा ूितवादी
नखलेुका 
मु ा 
नचलाउन े

नाम,थर
वतन 
नखलेु
काले 
दावी 
िलन 
नसिकए
का 
ूितवा
दीको 
सख्या 

भैरहेका
अिभयु
क्त 
उपर 
थप 
दावी 

पिछ
खलेुका 
अिभयु
क्त 
उपर 
थप 
दावी 

मु ा
संख्या 

प्रितवादीसखं्या
चलाए
को 

नचला
एको 

७७ 
िजल्ला 

१९०५ २२ ४३३८४ ११८२ ७९ ३०९५४ ६४ २२६ ८२ १८३२४ ९३७ ० २९३९९ १८ ६१ ८ २ 

 

 

आिथर्क वषर् २०७६/०७७87 
 

िजल्ला 
सरकारी 
वकील 
कायार्ल
यह  

अनसुन्धान
/प ुनः 
अनसुन्धान 
गनर् 
िनदशन 
िदइएको 
संख्या 
 

जाहेरी 
वा 
सूचना 
तामेली
मा 
राख्न े

बयान 
गराए
को 
ूितवाद
दी 
संख्या 

अनसुन्धा
न 
अिधकृत
लाई राय 
सल्लाह 
िदएको 
संख्या 

मु ा अिभयोजन सम्बन्धी िनणर्य संख्या साना
ितना 
मु ामा 
अिभयो
जन 
नगरेको 
संख्या 
 

अिभयोग
पऽ/िफरा
द गरेको 
संख्या  
 

कम 
सजाय 
गन 
दावी 
िलइए
को 
अिभयो
पऽ 
संख्या 
 

थप दावी सम्बन्धी 
 

अिभयोग
पऽ 
संशोधन 
गरेको 
संख्या 

मु ा 
नचला
उन े

मु ा 
चला
उन े

आिंशक मु ा ूितवा
दी 
नखलेु
का 
मु ा 
नचला
उन े

नाम,थर वतन
नखलेुकाले 
दावी िलन 
नसिकएका 
ूितवादीको 
सख्या 
 

भैरहे
का 
अिभयु
क्त 
उपर 
थप 
दावी 

पिछ
खलेुका 
अिभयु
क्त 
उपर 
थप 
दावी 

मु ा
सं
ख्या 

ूितवादीसंख्या 
चलाए
को 

नचला
एको 

७७ 
िजल्ला 

१४४५ २८७ ४२७३
३ 

६२ १९६ २९७
०१ 

५९ २१० ११३ ७८७६ ८२६ ३ २८६०९ १ १४ १७ ६ 

 

आिथर्क वषर् २०७७/०७८88 
 

िजल्ला 
सरकारी 
वकील 
कायार्ल
यह  

अनसुन्धा
न/प ुनः 
अनसुन्धा
न गनर् 
िनदशन 
िदइएको 
संख्या 
 

जाहेरी 
वा 
सूचना 
तामेली
मा राख्न े

बयान 
गराएको 
ूितवाद
दी 
संख्या 

अनसु
न्धान 
अिधकृत
लाई 
राय 
सल्लाह 
िदएको 
संख्या 

मु ा अिभयोजन सम्बन्धी िनणर्य संख्या साना
ितना 
मु ामा 
अिभयोजन 
नगरेको 
संख्या 
 

अिभयोग
पऽ/िफरा
द गरेको 
संख्या  
 

कम 
सजाय 
गन 
दावी 
िलइए
को 
अिभयो
पऽ 
संख्या 
 

थप दावी सम्बन्धी 
 

अिभयोग
पऽ 
संशोधन 
गरेको 
संख्या 

मु ा 
नचला
उन े

मु ा 
चलाउन े

आिंशक मु ा ूितवा
दी 
नखलेु
का 
मु ा 
नचला
उन े

नाम,थर
वतन 
नखलेुकाले 
दावी िलन 
नसिकएका 
ूितवादीको 
सख्या 
 

भैरहे
का 
अिभयु
क्त 
उपर 
थप 
दावी 

पिछ
खलेुका 
अिभयु
क्त 
उपर 
थप 
दावी 

मु
ा 
सं
ख्या 

ूितवादीसंख्या 
चला
एको 

नच
लाए
को 

७७ 
िजल्ला 

१८२० १४ ३९४१६ ३४८ २३४ २६५०२ ५५ १५० ८१ ५६५२ ६८६ २१ २५३१७ १२ २९ १० २३ 

                                                 
86  महान्यायािधवक्ताको वािषर्क ूितवेदन (आिथर्क वषर् २०७५/०७६) महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, नेपाल रामशाह पथ काठमाण्डौ  अनसूुची-३४ पृ  

३५९ ।  
87  महान्यायािधवक्ताको वािषर्क ूितवेदन (आिथर्क वषर् २०७६/०७७) महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, नेपाल रामशाह पथ काठमाण्डौ  अनसूुची-३४  

पृ  ३६५ ।  

91  महान्यायािधवक्ताको वािषर्क ूितवेदन (आिथर्क वषर् २०७७/०७८) महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, नेपाल रामशाह पथ काठमाण्डौ  अनसूुची-३४  

पृ  ३५४ ।  
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आिथर्क वषर् २०७८/०७९89 
 

िजल्ला 
सरकारी 
वकील 
कायार्ल
यह  

अनसुन्धान
/प ुनः 
अनसुन्धान 
गनर् 
िनदशन 
िदइएको 
संख्या 
 

जाहेरी 
वा 
सूचना 
तामेली
मा 
राख्न े

बयान 
गराएको 
ूितवाददी 
संख्या 

अनसु
न्धान 
अिध
कृतला
ई राय 
सल्ला
ह 
िदए
को 
संख्या 

मु ा अिभयोजन सम्बन्धी िनणर्य संख्या साना
ितना 
मु ामा 
अिभयोजन 
नगरेको 
संख्या 
 

अिभयोगप
ऽ/िफराद 
गरेको 
संख्या  
 

कम 
सजाय 
गन 
दावी 
िलइए
को 
अिभयो
पऽ 
संख्या 
 

थप दावी सम्बन्धी 
 

अिभयोग
पऽ 
संशोधन 
गरेको 
संख्या 

मु ा 
नचला
उन े

मु ा 
चलाउन े

आिंशक मु ा ूितवा
दी 
नखलेु
का 
मु ा 
नचला
उन े

नाम,थर
वतन 
नखलेु
काले 
दावी 
िलन 
नसिकए
का 
ूितवा
दीको 
सख्या 
 

भैरहे
का 
अिभयु
क्त 
उपर 
थप 
दावी 

पिछ
खलेुका 
अिभयु
क्त 
उपर 
थप 
दावी 

मु ा
संख्या 

ूितवादीसंख्या 
चला
एको 

नच
लाए
को 

७७ 
िजल्ला २१३३ २९२ ४४००३ ९५ ६५७ २८३८९ १८५ २०६ १६० ११३२६ ४४० ० २८३८९ ५ १२ ५ २३ 

 

िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयबाट अनसुन्धान तथा अिभयोजनका बममा गिरएको आिथर्क वषर् २०७५/०७६ 
को कायर् सम्पादन िववरण अध्ययन गदार् मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहताले सरकारी वकीलले सरकारवादी 
मु ाको ूभावकारी अनसुन्धानका लािग अनसुन्धान अिधकृतलाइर् िनदशन िदइएको मु ा संख्याको आकार बढेको 
देिखएको    छ । मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा ११ बमोिजम कपोलकल्पीत, झु ा वा 
वनावटी तथ्य उल्लेख गरी वा सरकारवादी भइर् अनसुन्धान हनु नसक्ने घट्ना वा जाहेरी सूचना सम्बन्धी मु ाको 
तामेली सम्बन्धी िनणर्य शु को वषर् आ.व. २०७५/०७६ मा  जम्मा २२ को संख्या देिखएकोमा आ.व. 
२०७६/०७७ मा २८७ को संख्यामा तामेली संख्या धेरै बढेको देिखन्छ । यसरी नै आ.व. २०७७/०७८ मा १४ 
वटा माऽ तामेली संख्या देिखदा हाॆो कायर् सम्पादनमा एक पता हनु नसकेको होकी भ े देिखन्छ । यसरी नै 
पिछल्लो आ.व. २०७८/०७९ मा २९२ को संख्या देिखन्छ । मु ा असफलताको िःथित हेदार् घट्ना वा जाहेरी 
सूचनालाई तामेली राख्न ेिनणर्यमा ूभावकािरता हनु नसकेको होकी भ े देिखन्छ ।  

संिहताले नवीन अभ्यासका लािग गरेको कानूनी ूबन्ध बमोिजम आंिशक अिभयोजन सम्बन्धी िनणर्य, थप अिभयोग 
दाबी तथा थप अिभयोगपऽ दायर सम्वन्धी मु ाको संख्या तथा अिभयोगपऽ संशोधनका मु ा संख्या हेदार् ;घटी 
सजाय गन दाबी िलइएको अिभयोपऽ संख्या, भैरहेका अिभयकु्त उपर थप दाबी, पिछ खलेुका अिभयकु्त उपर थप 
दाबी, अिभयोगपऽ संशोधन गरेको संख्या लगायतका िववरणमा खासै ठूलो तलमािथ देिखदैन । य िप वषनी मु ा 
संख्या भने बढेको पाइएको छ ।  
 

कसूर दतार् ,अनसुन्धान ,अिभयोजन र कसूर कायम सम्बन्धमा तथ्याकंले देखाएको अवःथा 
संिहता कानूनह  लागू हनु ुपूवर् र पिछका केही आिथर्क वषर्को कसूर दतार्, अनसुन्धान, अिभयोजन र कसूर कायम 
सम्बन्धमा भए गरेका कामकारबाहीको तथ्यांक यहाँ उल्लेख गिरएको छ ।जसले अिभयोजनको ूभावकािरताको 
अवःथालाई झल्काउँछ । 

 
 
मलुकुी संिहता 
कानूनह  लागू हनु ु
पूवर्को अवःथा 

आ .व. यस आ व को 
जम्मा मु ा 
संख्या 

यस आ व को
अिभयोजन भएको 
संख्या र ूितशत 

यस आ व को
अिभयोजन नभएको 
संख्या र ूितशत 

अदालतमा भएको
मु ाको जम्मा 
लगत 

फैसला भएका 
जम्मा मु ा 
संख्या 

कसूर कायम भएका 
मु ा संख्या र 
ूितशत 

सफाई भएका मु ा
संख्या र ूितशत 

०७१/०७२ २३,०६० २३,०६० 
(१००%) 

० 
(०%) 

४०,३८८ २३,५४९ १८,९५० 
(८०.४८%) 

४,५९९ 
(१९.५२%) 

०७२/०७३ २२,७१४ २२,६३७ 
(९९.६७%) 

७७ 
(०.३३%) 

३८,८०८ २४,५१५ २०,२४९ 
(८२.६०%) 

४,२६६ 
(१७.४०%) 

०७३/०७४ २५,०१२ २४,८८१ 
(९९.४८%) 

१३१ 
(०.५२%) 

३८,८०८ २३,६३५ १८,८८३ 
(८०.०१%) 

४,७२५ 
(१९.९९%) 

०७४/०७५ २९,३०७ २९,२३० 
(९९.७४%) 

७७ 
(०.२६%) 

४४,३१५ २५,३५७ २१,६०२ 
(८५.२०%) 

३,७५५ 
(१४.८०%) 

 
 

०७५/०७६ ३१,१७२ ३१,०१८ 
(९९.५१%) 

१५४ 
(०.४९)% 

४८,६१६ २५,५०१ २०६४५ 
(८०.९६%) 

४,८५६ 
(१९.०४%) 

                                                 
92.  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको अनसुन्धान तथा वािषर्क ूितवेदन तयारी शाखाबाट ूा  तथ्या  अनसुार ।  
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मलुकुी संिहता 
कानूनह  लागू भए 
प ातको अवःथा 

०७६/०७७ २९,९५६ २९,७६० 
(९९.३५%) 

१९६ 
(०.६५%) 

५२,२८९ 
 

२२,६५३ १८,७३७ 
(८२.७२%) 

३,९१६ 
(१७.२८%) 

०७७/०७८ २६,७९१ २६,५५७ 
(९९.१३%) 

२३४ 
(०.८७%) 

५५,७१९ २३,१३२ १८,२०८ 
(७८.७२%) 

४,९२४ 
(२१.२८%) 

०७८/०७९ ३१,३९७ ३०,७४० 
(९७.९१%) 

६५७ 
(२.०९%) 

६२,४७४ 
 

२८,८२४ २२,४४८ 
(७७.८८%) 

६,३७६ 
(२२.१२%) 

ौोत:- आ.व. २०७१/०७२ देिख २०७७/०७८ सम्मको िववरण महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको सम्बन्धीत आ.व. 
को वािषर्क ूितवेदनबाट र आ.व. २०७८/०७९ को िववरण महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको अनसुन्धान तथा 
वािषर्क ूितवेदन तयारी शाखाबाट िलइएको ।  

मािथ उिल्लिखत तािलकाको तथ्या ले कुनै वषर्मा केही मु ा घटी देिखएपिन वषनी मु ाको संख्या बढ्दो बममा 
रहेको ूविृ  देखाएको छ ।अिभयोजन भएको मु ा संख्या र ूितशत संिहता कानूनह  लागू हनु ु पूवर् र लागू 
भएप ातको अवःथामा गणुात्मक पमा खास फरक देिखएन। मलुकुी संिहता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाइर् 
संशोधन गन ऐन, २०७५ (राजपऽमा ूकािशत िमित २०७६।०१।०२) ले मलुकुी फौजदारी कायर्िविध 
संिहताको दफा ११७ संशोधन गनुर्पूवर् अिभयोजन नगन मु ा संख्या १ ूितशत पिन पगेुको देिखदन । मलुकुी 
फौजदारी कायर्िविध संिहताको दफा ११७ संशोधन भएप ात िमलापऽ हनेु मु ाको अनसुन्धानकै चरणमा 
अिभयकु्तबाट पीिडत पक्षले िवगो भराई पाएको अवःथामा अिभयोजन नगन नीितका कारण मु ा नचलाइने भएकोले 
आ.व .078/079 मा मु ा अिभयोजन नगन ूितशत २.09 पगेुको देिखन्छ । य िप ूमाणको सही िव षेण 
तथा मूल्या न गरी ूमाणको अपयार् ताका आधारमा अिभयोजन नगन िनणर्य हनु नसकेको यथाथर्ता भने मु ा 
असफलताको संख्याले ू  देखाएको छ ।जसबाट अिभयोजन िनणर्यमा सधुार गनुर्पन तफर्  सरकारी वकीलह ले 
िचन्तन गनुर्पन देखाएको छ ।   

७. सरकारवादी फौजदारी मु ाको अिभयोजनका सन्दभर्मा भएका केही महत्वपूणर् ब्याख्या 

सरकारवादी फौजदारी मु ाको अिभयोगका सम्बन्धमा सव च्च अदालतका िनम्न फैसलाह बाट भएका न्याियक 
िटप्पणीलाइर् अिभयोजनकतार्ले आत्मसात ्गरी अिभयोजन सम्बन्धी कायर् सम्पादनमा सधुार गनुर्पन देिखन्छः 

7.१. राजेन्ि महजर्न िव. नेपाल सरकार90  
 भिवंयमा वादी नेपाल सरकारको तफर् बाट दायर हनेु अिभयोगपऽमा पबाऊ परेका ूितवादीको पिरचयात्मक 

िलखत ूमाण जःतोः- नागिरकता, पिरचयपऽ र शैिक्षक ूमाणपऽमा रहेका िववरण खलुाउने, िनजको शारीिरक 
बनोट, अनहुारको आकृित, पिरचयात्मक हिुलया, िनजको फोटो र ल्याप्चे हःताक्षर लगायत अन्य पिहचान 
हनुसक्ने आधारह  खलुाउनपुन। 

 फरार ूितवादीको हकमा िनजको बाब ुर बाजेको नाम, थर र वतन, तीन पःुते, ःथायी र अःथायी वतन, िनजको 
नागिरकता नम्बर, मतदाता नामावलीको नम्बर र अन्य िलखत ूमाण भए सोमा रहेको नाम, उपनाम ू सँग 
उल्लेख हनुको लािग महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र ूहरी ूधान कायार्लयमा िनदशनात्मक आदेश जारी 
हनेु। 

7.२. नेपाल सरकार िव  मगरे खा ँसमेत91  
 फौजदारी अपराधमा अपराध भएको भ े तथ्य अथार्त Corpus Delict पिहला वादीले ूमािणत गरी त्यसपिछ 

माऽ अिभयोग लगाएको व्यिक्तले नै त्यःतो अपराध गरेको भनी ूमािणत गनुर्पन, 
 कुनै व्यिक्तले लागू औषधको कारोबार गन व्यिक्तलाई िचन्दैमा, कारोबार गन व्यिक्तसँग आवतजावत, उठबस ्

गरी िमऽता कायम गदमा, त्यःतो व्यिक्त पिन दोषी हुँदैन। त्यःतो व्यिक्तका िव  ठोस सबूद ूमाण भए 
माऽ मु ा चल्नसक्ने, 

 अपराध जितसकैु गम्भीर, शंका, जितसकैु बिलयो, चिरऽ र चालचलन जितसकैु खराब, गितिविध जःतोसकैु 
शंकाःपद भएपिन यःता कुराह ले ूमाणको ठाँउ िलन नसक्ने, 

 फौजदारी अपराधमा व्यिक्तका िव  ठोस ्र शंकारहीत ूमाण संकलन हनुपुदर्छ। तबमाऽ राज्यले अिभयोग 
लगाउन, मु ा चलाउन सक्छ। यिद िवना ूमाण राज्यले कसैलाई फौजदारी अपराधको अिभयोग लगाउँछ र 

                                                 
90  ने.का.प 2063, अंक 11, िन.नं. 7788, प.ृ 1664 
91  ने.का.प. 2066, अंक 10, िन.नं. 8243, प.ृ 1667 
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त्यसको फलःव प अिभयकु्तले सफाई पाउँछ भने त्यःतोमा महान्यायािधवक्ताले पनुरावेदन गरी अिभयकु्तलाई 
हैरानी गनर् नहनेु, 

 सरकारी वकीलले सबूत ूमाणको अभावमा मु ा चलाउने र पनुरावेदन गन िनणर्य एवम ्कायर्लाई संिवधानको 
धारा 135 (२) को अिधकारको ःवेच्छाचारीपूवर्क ूयोग गरेको मा ुपदर्छ र यःतो कायर् Rule of  law कै 
िवपिरत भएको मा ुपन, 

 अनसुन्धान अिधकारी समक्षको सािबती बयानको आधारमा माऽ अिभयोग लगाई मु ा चलाउने वतर्मान ूणाली 
र ूचलन अथार्त Confessional statement oriented prosecution लाई सधुार गरी हाॆो संवैधािनक व्यवःथा, 
ICCPR, 1966  को व्यवःथा र फौजदारी न्यायको मान्य िस ान्त अनसुार Evidence oriented investigation र 
Evidence supported prosecution गनर् वतर्मान ूणालीमा सधुार गनुर् भनी ूहरी महािनरीक्षक र 
महान्यायािधवक्तालाई ध्यानाकषर्ण गराउने। 

7.३. चाल्सर् गु मखु शोभराज िव. नेपाल सरकार92  

 अपराध गदार् अपनाइएको तिरका र अपराधको ूकृित हदार् अपराधी पूणर् सचेत, सावधान रही िनयोिनज र 
संगिठत पमा आफ्नो कायर् योजनालाई पूणर्ता िदएको देिखन्छ।यःतो अवःथामा अिभयोजन पक्ष ारा ूःततु 
अूत्यक्ष ूमाणको आधआरमा नै अपराधीसम्म पगु्नपुन र त्यःतो ूमाणको आधारमा कसूरदार देिखन आएको 
अिभयकु्तालाई सजाय हनुपुन, 

 कानून अनु प ूमाणको पमा पेश गिरएका कुराह को मु ामा सम्ब ता छ वा छैन भ े िवषय िनधार्रण 
गनुर्पन, 

 कुनै काम, घटना वा अपराधका सम्बन्धमा अिभयकु्तको काम वा व्यवहारका िविभ  अवःथा र 
िबयाकलापबाट तथ्यह को कडी एक आपसमा ौंृखलाव  पमा जोिडँदा आपरािधक कायर् सम्पादन भएको 
ःवाभािवक िनंकषर् िनःकने भएमा र सो कायर् र व्यवहारबाट अिभयकु्तले अपराध गरेको ःथािपत भएको 
देिखएमा यःतो तथ्यह को मालाकार कडीलाई पिरिःथितजन्य ूमाणको पमा पिरभािषत गिरन्छ, 

 यसको लािग तथ्यका ूत्येक कडी एकआपसमा आव  र अन्योन्यािौत भएको हनुपुन र तथ्यको कुनै एक 
कडीको पिन अनपुिःथित भएमा सो ूमाण खिण्डत भएको मा ुपन। 

7.४. नेपाल सरकार िव. मनकुमारी नेपाली93  
 कुनै व्यिक्त िवशेषको अूमािणत कथनलाई नै सव म ूमाण मानेर अनसुन्धान कायर्लाई त्यि मै सीिमत राख्न े

हो भने सत्य किहल्यै उ  घािटत नहनेु अवःथाको िसजर्ना हनु जाने, 
 वै ािनक परीक्षणले ःथािपत गरेको तथ्यभन्दा बािहर गएर मौिखक कथनका भरमा दोषी िकटान गनर् नसिकने, 
 सनुी थाहा पाएको भ े जःता अत्यन्त कमजोर ूमाणलाई आधार बनाएर अन्य ूमाणको खोजी नगन हो भने 

अनसुन्धानको कुनै अथर् नरहने र त्यसले अपराध र अपराधीका बारेमा सत्य तथ्यका बारेमा खलुासा गनर् पिन 
नसिकने, 

 कसैलाई दोषी ठहर् याउन बयान लगायतका मौिखक ूमाण बाहेकका अन्य ःवतन्ऽ ूमाणको ौंृखला 
जोिडनपुन र ूमाणह को मालाकार कडीबाट त्यःतो बयान व्यहोरा समिथर्त नहुँदासम्म सािबती बयानले कुनै 
ूमािणक महत्व राख्दैन भ े कुरालाई अनसुन्धान र अिभयोजन पक्षले बझु्न ज री हनेु,  

 सािबतीमा अिभव्यक्त तथ्य ःवतन्ऽ ूमाणबाट पिु  हनु त आवँयक छ नै ती ःवाभािवक र मावन आचारणका 
अनकूुल पिन देिखनपुन। 

7.५. नेपाल सरकार िव. थोमबहादरु तामाङ समेत94  

 अिभयोग लगाउन ुर अिभयोग ःथािपत हनु ुअलगअलग कुरा हनु।् फौजदारी कसूर अन्तगर्त अिभयोग दाबी 
                                                 
92  ने.का.प. 2067, अंक 5, िन.नं. 8378, प.ृ 814 
93  ने.का.प. 2068, अंक 12, िन.नं. 8726, प.ृ 1965 
94  ने.का.प. 2070, अंक 12, िनणर्य नं. 9092, प.ृ 1510 
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िलँदा सो दाबीलाई पिु  गन यथे  ूमाणह को िव मानता हनु अिनवायर् हनेु,  
 अनमुान तथा आकँलनका भरमा अिभयोगलाई ःथािपत गद जाने हो भने फौजदारी न्यायको मूल ममर् नै पराःत 

हनु गई समम न्याय ूणाली ूित नै िवतृं णा हनेु। 
7.६. िवकास ख  का िव. नेपाल सरकार95  
 हाॆो कानून ूणालीमा कसूर गरेको कुरा वादीले शंकारिहत तिरकाले पिु  हनेु ूमाण अदालतसमक्ष ूःततु 

गनर् सक्नपुछर् । कसैको भनाइलाई परीक्षण नै नगरी भनेको आधारमा माऽ कसूरदार कायम गदार् िनद ष 
व्यिक्त पिन कसूरदार ठहर हनु गए िनजलाइर् हनु सक्ने अपूरणीय क्षितको कल्पना पिन गनर् सिकँदैन । 
त्यःतोमा िनज तथा िसंगो समाजको अदालतूित र अन्त्यमा राज्यूित नै ठूलो कुण्ठासमेत उत्प  हनु  
जान्छ । त्यसैले कसूर गरेको भ ेमा थोरैमाऽ पिन शंका देिखएमा कसैलाई पिन कसूरदार ठहराउन  
निमल्ने । 

7.7. नेपाल सरकार िव. सिफक महमद खान समेत96  
 अनसुन्धानमा वःतिुन  ूमाणको अभाव हुँदाहुँदै पिन अदालत समक्ष अिभयोगपऽ दायर गन र अदालतबाट 

ूमाणको अभावमा पिन आरोिपत ूितवादीह लाई अिभयोजन पक्षको मागदाबी बमोजम नै सजाय हनुपुछर् भ े 
आशा गनुर् न्यायको रोहमा उिचत नहनेु, 

 फौजदारी अिभयोग लगाउँदा ूमाण, तथ्य एवम ् मालाकार कडीको जोिडएको पिरिःथितजन्य ूमाणको 
आवँयकता हनु्छ। अन्य ूितवादीलाई िचनेको वा नाता परेको वा भिवंयको आपरािधक घटनाको जानकारी 
नभएको अवःथामा कुनै ूकृितबाट अन्य सामान्य तथा व्यावहािरक कारणबाट सम्पकर् मा रहेको व्यिक्तलाई 
सोही कारणले माऽ मु ामा सिम्मिलत गराउन ु न्यायोिचत हुँदैन। यस ूकृितको हलकुो अनसुन्धानले न्याय 
व्यवःथा माथीको आःथा र िव ासमा ू  उठ्ने संभावना रहने हुँदा अिभयोजन पक्ष सदैब चनाखो रहनपुन। 

7.8. िवमलकुमार यादव िव. नेपाल सरकार97  
 शंकारिहत तवरले दाबी पिु  गन ूमाणको भार वादी पक्षमा रहने भएकोले ूितवादीले कसूर गरेको कुरा 

वःतिुन  पमा वादी पक्षले पिु  गनर् सकेको नदेिखँदा सहूितवािदले अिधकार ूा  अिधकारी समक्ष गरेको 
बयानकै आधारमा कसूरदार ठहर् याउन ुन्यायोिचत नहनेु । 

7.9. अिधवक्ता अमतृ ूसाद ौे  िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपरीषद्को कायार्लय समेत98  
  कुनै मु ामा मु ाको अनसुन्धान एवम ्अनिुचत अिभयोजन भई तत्काल ्अिभयकु्त थनुामा रहेतापिन मु ामा 

अिन्तम िनणर्य हुँदा कसूरबाट सफाइ पाएमा िनज थनुामा बःन ु परेको अविधलाई न्यायोिचत थनुा मा  
नसिकने, 

 नेपाल सरकार वादी हनेु फौजदारी मु ाको कसूरका सम्बन्धमा जानीजानी वा पूवार्मह पीिडत भई देखादेखी 
गलत अनसुन्धान र अनिुचत अिभयोजनका कारण आरोिपत व्यिक्त थनुामा बःनपुन भई थनुमा रहेको तर 
मु ामा अिन्तम िनणर्य हुँदा सफाई पाएको अवःथामा त्यसरी थनुामा बःन ुपरेको अविधको राज्य ारा न्यायोिचत 
क्षितपूितर्को व्यवःथा सिहतको कानून िनमार्ण गनुर् भनी िनदशनात्मक आदेश जारी हनेु। 

7.10. रामूवेश कुमार लोिनया मगर िव. नेपाल सरकार99  

 फौजदारी कसूरमा अिभयोग दाबी ूमािणत गदार् ूितव्यिक्त ूितूमाणबाट पिु  हनुपुदर्छ । अपहरण तथा 
शरीर बन्धक जःतो गम्भीर ूकृितको फौजदारी कसूरमा ूितवादीउपरको अिभयोग दाबी शंकारिहत तवरबाट 
पिु  हनुपुदर्छ। अन्यथा शंकाको सिुवधा अिभयकु्तले पाउने । 

                                                 
95  ने.का.प २०७३, अंक ७,िन.नं.९६४० प.ृ१३६२  
96  स.अ. ब.ु 2075 चैऽ-2, प.ृ 33 
97  ने. का. प. २0७५, अंक १२, िन. नं. १०१४९, प.ृ २२०३ 
98  ने.का.प. सवधािनक इजलास खण्ड २०७५, अंक १, िन. नं. ०००६, प.ृ ९३ 
99  नेकाप २०७६,अंक २, िन.नं. १०१९७, प.ृ ३०४ 
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7.11. खलुबहादरु कँुवर िव. िजल्ला ूहरी िवशेष अदालत काठमाड  समेत100  
 िनद ष हुँदाहुँदै पिन राज्यका िनकायह को लापरबाहीपूणर् काम कारबाहीको पिरणाम ःव प अनाहकमा कैदमा 

बःन ुपरेको दभुार्ग्यपूणर् अवःथामा िनवेदकलाई राज्यले क्षितपूितर् िदनपुन। 
7.12. पकुारनरिसंह राणासमेत िव.महान्यायािधवक्ताको कायार्लय समेत101  

 िनवेदकह  उपर परेको पिहलो उजरुीमा अनसुन्धानको बममा िरट िनवेदकह लाई कानून बमोिजम बयान 
गराई ूमाण स लन गन समेतका काम सम्प  भएको अवःथामा कसूरदार नदेिखएको  आधारमा एक पटक 
िनवेदकह लाई मु ा नै नचलाउने भनी िनणर्य गरी सकेपिछ पनुः सोही अिभयोगमा मु ा चलाउने भनी गरेको 
िनणर्य कानूनतः िमल्ने नदेिखने, 

 अमकु व्यिक्तलाई कुनै अमकु मु ामा सजायको मागदावी िलई अिभयोजन गनुर् भनी मु ाको रोहमा आदेश गनुर् 
संवैधािनक र कानूनी व्यवःथाको िवपरीत हनुकुो साथै ःवतन्ऽ न्यायपािलका सम्बन्धी अवधारणा र मूल्य 
मान्यता को िवपरीत हनेु देिखने, 

 यी िरट िनवेदकह  कसूरदार नदेिखएको भ े आधारमा मु ा नचल्ने गरी सरकारी वकील कायार्लयबाट िनणर्य 
भई सोही िनणर्यको आधारमा िनजह को हकमा अिभयोगपऽ पेश नभए पिछ िनजह लाई सोही कसूरमा पनुः 
अनसुन्धान तहिककात गरी पूरक अिभयोजन गन गरेको िवपक्षी िनकायह को कायर्लाई ूचिलत संिवधान 
एवम ्कानून र न्याियक मूल्य मान्यता अनु पको मा  िमल्ने नदेिखने । 

७.१३.  धनकुमारी वःनेत िव.महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 102  

 अिभयोजनको िजम्मेवारी संिवधानले महान्यायािधवक्तालाई समु्पेको िनजले अिधकार ूत्यायोजन गरी मातहतका 
अिधकृतह लाई िदन सक्ने गरी संिवधानले नै िजम्मेवारी समु्पेको हुँदा त्यसो गनुर् सामान्यतया उसको अिन्तम 
िजम्मेवारी भएपिन संिवधान र  कानून  बमोिजम गनुर्पन अिभयोजन नगरेको, भेदभावपूणर् व्यवहार गरी न्यायको  
ःवच्छताको  उल्ल न  भएको वा दण्डहीनताको  पक्षपोषण  भएको अिभयोजन सम्बन्धी अिधकारको 
सदपुयोग नभएको र िनणर्य गन अिधकारीले गरेको िनणर्य ूवृ  भावनाबाट गरेको हो, होइन भनी न्याियक 
पनुरावलोकनको रोहमा अिभयोजन सम्बन्धी  िनणर्यउपर  नै  ू   उठेमा  अदालतले त्यसको पनुरावलोकन 
हनैु नसक्ने भ  संिवधानले अि कार गरेको न्याियक पनुरावलोकनको िस ान्तले निमल्ने  । ूःततु मु ामा 
मु ा चल्ने वा नचल्ने िनणर्य गन अिधकारीले तत्काल संकिलत सबतु ूमाणको िववेचना गरी  मु ा  नचल्ने 
िनणर्य गरेकोलाई अन्यथा भ ुपन देिखन नआउने । 

७.१४. नेपाल सरकार िव.कुलबहादरु काकीर् 103  

 दईु वटा ूचिलत कानूनले अपराध घोिषत गरी फरकफरक सजायको व्यवःथा गरेको अवःथामा कुन अन्तगर्त 
उपचार माग्ने भ े कुरा वादी पक्षको ःविववेक र अिभयोक्ताको व्यावसाियक ःवतन्ऽतासँग सम्बन्धीत  िवषय  
ब   जान्छ।त्यःतो दईुवटा समानान्तर कानूनी बाटो रहेको अवःथामा वादीलाई यो बाटो आउन ुपदर्थ्यो भ  
अदालतले निमल्ने । 

७.१५. सहन्यायािधवक्ता टेकबहादरु िघिमरे िव.नेपाल सरकार मिन्ऽपिरष  104  

 कुनै मु ामा आफुलाई ूा  अिधकारको ूयोग गरी कसैउपर मु ा चलाइएको वा नचलाइएको, कुनै कुराको 
दावी िलएको निलएको भ े माऽ आधारमा बदिनयतको पिु  हुँदैन । सरकारी वकीललाई ूा  अिधकार 

                                                 
100 ने.का.प. 2076, अंक 4, िन.नं. 10250, प.ृ 834 
101  ने.का.प.2072, अंक 6, िन.नं. 9414, प.ृ 970 
102  ने.का.प.2075, अंक 10, िन.नं.10114, प.ृ 1865 
103  ने.का.प.2076, अंक 4, िन.नं.10244, प.ृ 778 
104  ने.का.प.2077, अंक 10/11, िन.नं.10584, प.ृ 1905 
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ःवतन्ऽ तथा िववेकपूणर् पमा ूयोग गनर्मा  ःवतन्ऽ  छोिडिदनपुछर्, अंकुश ल्याउन ुहुँदैन ।  हःतक्षेप वा 
अंकुश लगाउँदा वाःतिवक न्याय मनर् सक्दछ तर ःवतन्ऽताको अथर् ःवच्छन्दता अवँय होइन, कानूनको 
दायरािभऽ  रहेर  ूयोग हनेु ःवतन्ऽता हो । मु ा चलाउन ुवा नचलाउनबुाट माऽ बदिनयतको मापदण्ड 
िनधार्रण गनर् निमल्ने । 

७.१६.सनु्तली धामी (शाह) िव  ूधानमन्ऽी तथा मन्ऽीपिरषदको कायार्लय105  

 महान्यायािधवक्ताले गरेको िनणर्य सरकारी िनकायको लािग माऽ अिन्तम हनु सक्छ।धारा १३५ ले 
महान्यायािधवक्तालाई उिल्लिखत अिधकार िदएको भएतापिन धारा १३५ ले धारा ११७ को यस अदालतको 
असाधारण अिधकारलाई िसिमत गनर् वा कटौिन गनर् वा िनयन्ऽण गनर् नसक्ने। 

 अिन्तम अवःथासम्म सरकारवाटै पीिडतको तफर् बाट मु ामा ूितरक्षा लगायतका काम गिरन्छ।पीिडतको हैिसत 
गहावमा िसिमत हनु्छ।हाॆो ूमाणलीमा पीिडतले आफै मु ा चलाउन सक्दैन।पीिडत राज्यबाट व्यविःथत 
अपराध अनसुन्धान ूहरी र सरकारी वकीलमा भर पनुर्पन हनु्छ।पीिडतले आफू पीिडत भएको व्यहोराको 
आफूमा भएको ूमाण सिहत ूहरीमा उजरुी गदार् ूहरी र सरकारी वकीलले मु ा नचलाउदा त्यो अवःथामा 
पीिडतले न्याय पाउने मौिलक हकबाट बिन्चत हनु पगु्ने। 

७.१७. नेपाल सरकार िव. साबिु न िमया ँ106  

 फौजदारी कसूरमा संलग्न हनेु कसूरदारले एउटै व्यिक्त उपर एकै बखत िविभ  ूकारका कसू  गरेको 
खण्डमा सो ूितवादी उपर एउटै वारदातबाट सिृजत पिरणामलाई िलएर कसूर अनसुारको सजाय माग गरी 
एउटै मु ा चलाउन सक्ने भए पिन ूःततु वारदात फरक फरक िमितमा भ फरक फरक नाबािलका उपर 
जबरजःती करणी भएको भनी ःवयम ्अिभयोजन गन िनकायले अिभयोग दाबीमा माग गरेको देिखँदा अलग 
अलग पमा अिभयोजन गरी मु ा दायर गनुर्पनमा सो नगरी एउटै वारदात जःतो पमा बझुी अिभयोगपऽ 
दायर भएको देिखएको र यःतो संवेदनशील िवषयमा अिभयोजनको िजम्मेवारी िनवर्हन गन िनकायको पमा 
रहेको महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले मातहतका कायार्लयलाई थप िनदशन िदई अिभयोजनको िवषयलाई थप  
ूभावकारी  बनाउनपुन  हुँदा  अब  आइन्दा  यःतो ूकारको  ऽिुट  हनु  निदन र  अिभयोजनको 
ूभावकािरतामा  जोड  िदन  तालकु कायार्लयले  िवशेष  ध्यान  िदन ु  भनी  महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयका  नाउँमा ध्यानाकषर्ण गराउने । 

७.१८. नन्दकली बढुामगर िव. ू.िज.अ .माधवूसाद ओझा 107  

 मािनसको हत्या हुँदा पिन अिनि त कालसम्म अनसुन्धानका नाममा अनसुन्धान नटु ाउने  हो  भने 
अिभयोजन नगन हो भने संिवधान  ूद   मानव  अिधकारको संरक्षण  र  सम्मानको  कुरा  िनरथर्क  हनु  
पगु्दछ  ।  आफ्नो  पिरवारका  मािनसह  गमुाएर पीिडत भएको अवःथामा उजरु गनर् पिन दोषी पक्षलाई 
कारवाही गनर् राज्यका तफर् बाट अनसुन्धान गिरएन वा कमजोर तथा िफतलो अनसुन्धान गिरयो वा लामो 
समयसम्म अनसुन्धानमा  िढलासःुती गिरयो  वा  लापरवाही  देखाइयो वा अनसुन्धान गन नाममा  अिभयोजन 
नै नगन अिभूायः रािखयो भने कानूनी शासनमा  मािनसह को  आःथा  र  िव ास डगमगाउन सक्दछ । 
संिवधान  तथा िविधबाट शािसत हनेु मलुकुमा त्यःतो कुरा ःवीकायर् हनु नसक्ने । 

  

                                                 
105  ने.का.प.2068, अंक 1, िन.नं.8541, प.ृ 112 
106  ने.का.प.2072, अंक 5, िन.नं.9399, प.ृ 827 
107  ने.का.प.2074, अंक 7, िन.नं.9848, प.ृ 1285 
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७.१९. भीमबहादरु वःनेत िव.नेपाल सरकार 108  

 न्याय सम्पादनमा अनसुन्धानकतार्को अत्यन्तै महत्वपूणर् भिूमका हनु्छ । तथ्य र ःपवमता नऽको पमा 
अनसुन्धान तथा िव ें ण गरी  कानूनको  ूत्येक  रीत पयुार्ई अका  वा तथ्यह को मालाकार पमा 
पिरिःथितजन्य ूमाणह  महण गरी ती ूमाणह का साथ अिभयोगपऽ कानूनले तोिकएको  समयाविधिभऽ वा 
त्यःतो  समय नतोिकएको अवःथामा यथासम्भव चाँडो  मु ा  हेन  अिधकारी  वा िनकायसमक्ष ूःततु गनुर् 
अिभयोजन पक्षको ूमखु दाियत्व हनेु, 

 आफ्नो अिधकारको ूयोग अत्यन्त िजम्मेवार ढंगले गनुर् पन हनु्छ, अिधकार छ भन्दैमा असीिमत अविधसम्म 
वा अन्य पिरिःथित वा मौका हेरी मु ा दायर गन ूविृ लाई िवकिसत गनुर् न्यायको रोहमा मान्य नहनेु । 

७.२०. ितथर्राज दाहाल िव.काठमाड  िजल्ला अदालत109  

 फरक फरक कसूरमा फरक फरक अनसुन्धान अिधकारीले अनसुन्धान गन अविधसमेत फरक फरक 
तोिकएको िवषयमा एउटै अिभयोगपऽ एकै पटक अिभयोजन हनु ुपन भ े तकर्  उपयकु्त देिखन नआउने । 

७.२१. तेिजन्ि न्यौपाने िव. झापा िजल्ला अदालत 110  

 कुनै अपराध भएको भ े सूचनाको आधारमा अनसुन्धान ूिबयाको थालनी भएपिछ सोही कसूरमा माऽै 
अिभयोजन हनुपुदर्छ भ े मान्यता ःथािपत हनेु हो भने अनसुन्धान र अिभयोजन कायर्को पिरभाषा नै सीिमत हनु 
पगु्ने, 

 कानून बमोिजम अनसुन्धान वा अिभयोजन गन िजम्मेवारी पाएको कुनै पदािधकारीले िनद ष  व्यिक्तलाई  
फसाउने  वा  वाःतिवक  कसूरदारलाई  जोगाउने मनसायले बदिनयतपूवर्क अनसुन्धान गनर् वा अिभयोग 
लगाउन नहनेु । 

७.२२. गोिवन्द उपाध्याय िव.नेपाल सरकार 111  

 अनसुन्धानको िसलिसलामा कुनै एक कसूरमा तहिककात आरम्भ भएको तर अनसुन्धान तहिककात गद जाँदा 
अक  कसूर हो भ े देिखएको अवःथामा सफाइको मौका िदई आवँयकताअनसुार थप ूमाण स लन गरी 
सु मा आरम्भ गरेको अनसुन्धान तहिककात भन्दा फरक कसूरमा अिभयोजन गनर् ूचिलत नेपाल कानूनले 
बन्देज लगाएको नदेिखएकोले चोरीको रोहबाट अनसुन्धान आरम्भ भई बैि ङ कसूरतफर्  थप अनसुन्धान गरी 
सोही िवषयमा अिभयोग लगाउने कायर्लाई अन्यथा भ  निमल्ने । 

७.२३. रमेश साह िव.नेपाल सरकार 112  

 अनसुन्धान गदार् शंिकत व्यिक्तका िव  यथाथर् र वाःतिवक ूमाण संकलन गिरनपुछर् । झु ा ूमाण सजृना 
गिरन ुहुँदैन । झु ा ूमाणको सजृना गरी गिरएको अिभयोजन तथा कारवाही ूकृयाबाट व्यिक्तको ःवच्छ 
सनुवुाईको हक िनंूभावी हनु पगु्छ । वःततुः झु ा ूमाणको सजृना गरी गिरएको अिभयोजनबाट वादी पक्ष 
वा राज्यले  मु ा  िजते  पिन  अन्ततः फौजदारी  न्याय  ूणाली  हारेको हनु्छ ।  तर, ःवच्छ ूिबया 
अवलम्बन गरी चलाइएको मु ामा अिभयकु्त उपर सफलता ूा  भए वा नभए तापिन न्याय ूणालीको हार हनेु 
अवःथा रहँदैन । हामीले अवलम्बन गिरएको फौजदारी न्याय ूणालीमा मु ा िज  े तर न्यायले हानुर् पन 
अनपेिक्षत अवःथाको कल्पनासम्म पिन गनर् नसिकने, 

                                                 
108 ने.का.प.2075, अंक 7, िन.नं.10048, प.ृ 1303 
109 ने.का.प.2076, अंक 8, िन.नं.10328, प.ृ 1638 
110  ने.का.प.2077, अंक 2, िन.नं.10436 
111  ने.का.प.2077, अंक 6, िन.नं. 10514, प.ृ 1102 
112  मु ा नं. 072-CR-1043,  फैसला िमित 2078/7/4 
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 कुनै पिन व्यिक्तका िव  राज्यका िनकायले काल्पिनक वारदात खडा गरी झु ा मु ामा अिभयोजन लगाउने 
कायर् सभ्य समाजमा कल्पनासम्म गनर् नसिकने िवषय हो । यो ूहरीलाई ूा  अनसुन्धान गन अिधकारको 
गम्भीर दु पयोग हो ।यःतो दरुासायपूणर् अिभयोजनबाट व्यिक्तका वैयिक्तक ःवतन्ऽताको अपहरण, 

मानवअिधकारको गम्भीर उल्लंघन तथा कानूनी राज्यको अवधारणाको उपहास हनु जान्छ। राज्यका िजम्मेवार 
िनकाय वा अिधकारीबाट सवर्साधारण व्यिक्तलाई काल्पिनक वारदात खडा गरी झु ा मु ा लगाउन ुसम्बन्धीत 
िनकाय एवम ्सभ्य राज्य व्यवःथाका लािग नै एक अत्यन्त लज्जाःपद अवःथा हनेु, 

 ूितवादीह  ठगीको कसूरमा सम्म संलग्न भएको तर ूःततु मु ामा दरुाशययकु्त अिभयोजन भै सोको 
पिरणामःव प लामो समयसम्म िनरन्तर थनुामा बःन ुपरेको देिखयो । वःततुः यस मु ाको अिभयोगपऽ दावी 
गिरएको वारदात नै झु ा र काल्पिनक देिखयो। तथािप िनजह  िव को दरुाशययकु्त अिभयोजनको 
पिरणामःव प नौ वषर्भन्दा लामो अविधसम्म आफू संलग्न नै नभएको कसूरमा थनुामा बःनपुन अवःथाको 
सजृना हनु ु िनजह को सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउने हक र व्यिक्तगत ःवतन्ऽताको गम्भीर उल्लंघन हो । 
यसबाट ूितवादीह लाई अपरणीय शारीिरक एवम ् मानिसक पीडा पगेुको र िनजह को सामािजक इज्जत 
ूित ामा गम्भीर क्षित पगेुको  तथ्य  िववाद  छैन। यस िःथितमा  राज्यको उ रदाियत्वको सिुनि तताका 
लािग सम्बन्धीत अिधकारीलाई  िजम्मेवार  बनाउन र  झु ा अिभयोजनबाट पीिडत हनु पगेुका व्यिक्तलाई 
न्यायोिचत क्षितपूितर् समेत िदलाउन आवँयक हनेु। 

7.24. रामकुमार काकीर् िव. नेपाल सरकार113  
 गलत अनसुन्धान र अनिुचत अिभयोगका कारण थनुामा बसेको र मु ाको अिन्तम िनणर्य हुँदा सफाई पाएको 

िवषयमा कानून र न्यायका जानकार, सम्बन्धीत िवषय िव , अन्तरार्ि यःतरमा अन्य ूजातािन्ऽक मलुकुह ले 
यस सम्बन्धमा गरेका कानूनी व्यवःथासमेत अध्ययन मनन गरी यस अदालतको पूवर्आदेशानसुार उपयुर्क्त 
कानून  िनमार्ण गरी न्यायोिचत  तथा  मानवोिचत पले  क्षितपूितर् ूदान गनतफर्  आवँयक कारवाही गनुर् 
भनी िनदशनात्मक आदेश जारी हनेु । 

8. अिभयोजन सम्बन्धमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट जारी भएका नीित, िनदशन तथा सरकारी  
    वकीलह बाट ब्यक्त ूितव ताः 

यस सम्बन्धमा िनम्न ूितव ता तथा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट जारी भएका नीित, िनदशनह लाइर् सरकारी 
वकीलह ले आत्मसात गनुर् पन देिखन्छः- 

 प.सं. 2055/056/160, च.नं. 4467, िमित 2055/10/11 को पिरपऽः- 

o सरकारी वकीलबाट अिभयोग लगाउँदा अपराध भएको हो/होइन, अपराध भएको वा घटेको ूमाण तथा 
को  को अिभयकु्त उपर के के आधार र ूमाणमा क-कसलाई कुन-कुन अपराधमा सजाय गिरनपुन 
भ े बारेमा ःप  उल्लेख हनुपुन। 

 सरकारी वकील िदग्दशर्न, 2063, 
 िमित 2067।१२।२७ मा जारी भएको सरकारी वकीलह का लािग कायर् िनदिशका, 
 अिभयोगपऽ लेखन सम्बन्धमा तत्काल सधुार गनर् जारी गिरएको िमित 2073/03/30 को िनदशन, 
 सरकारी वकीलह को ूथम, दोौो तथा तेौो राि य सम्मेलन एवम ्सरकारी वकील तथा ूहरीको ूथम तथा 

दोौो राि य सम्मेलनबाट पािरत घोषणापऽ माफर् त वःतगुत ूमाण सिहत अिभयोजन गन सम्बन्धमा व्यक्त 
गिरएको ूितव ता, 

 दोौो तथा तेौो प वषीर्य रणनीितक योजनाले अंिगकार गरेको सरकारवादी मु ाको अिभयोजनलाई वःतगुत 
तथा ूभावकारी बनाउने मूल लआय एवम ्वःतगुत ूमाणका आधारमा अिभयोजन गन रणनीित, 

                                                 
113  ने.का.प.2077, अंक 10/11, िन.नं.10593, प.ृ 1990 
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 अिभयोजन नीित तथा मागर्दशर्न, 2077, 
 अिभयोजन सधुार सम्बन्धमा जारी गिरएको प.सं. 077/078, च.नं. सिचवालय/45, िमित 2077/06/22 

को िनदशन। 
९. अिभयोजन परीक्षणले देखाएका केही तथ्यह  

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले अिभयोजन गन सरकारी वकील कायार्लयह को अनगुमन गदार् अिभयोजन परीक्षण 
गन कायर् समेत गद आएको छ।त्यसरी परीक्षण भएर महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा पेश भएका ूितवेदनह को 
अध्ययन गदार् मखु्यतः िनम्न बमोिजमका कमजोरीह  रहेको तथ्यगत अवःथा देिखएको छ।य पी धेरै राॆा 
अभ्यासह  पिन कितपय सरकारी वकीलबाट भएको देिखन्छ। 

 कितपय कायार्लयमा अिभयोजन सम्बन्धी छु ै िनणर्य पिुःतका नभएको, भएकोमा पिन अिभयोगपऽ दायर 
गिरसकेपिछ सबै अिभयोग खण्ड िनणर्य पिुःतकामा सान गरेको, 

 िनणर्यमा आधार कारण नखलेुको, 
 ूारिम्भक अनसुन्धान ूितवेदन ूाि , अिभलेिखकरण र िनदशन िदने अभ्यास कमजोर रहेको, 
 जाहेरी दरखाःत तामेलीमा राख्न ेअभ्यास न्यून रहेको, 
 कसूर पीिडतलाई क्षितपूितर् भराउने ूयोजनाथर् अनसुन्धानको बममा अिभयकु्तको सम्पि  वा आयॐोत 

खोजी गरी िववरण ूःततु गन कायर् न्यनु माऽामा हनेु गरेको, 
 कसूर पीिडतसँगको समन्वयको अवःथा कमजोर रहेको,  

 अिभयकु्तलाई गैर िहरासतीय तरीका अवलम्वन गरी अनसुन्धान गन अभ्यास न्यून रहेको, 
 पीिडत ूभाव ूितवेदन ूा  गरेर अिभयोग पऽ साथ पेश गन अभ्यास हदैु नभएको, 
 सजाय छुटको दावी िलई अिभयोजन गन अभ्यास न्यून रहेको, 
 खास िकिसमका सानाितना कसूरमा मु ा नचलाउने अभ्यास भएको नदेिखएको, 
 अिभयकु्तलाई िहरासतमा राख्न म्याद थप माग गदार् सरकारी वकीलले केवल अनसुन्धान अिधकारीको पऽ 

अगाडी वढाउने कायर् माऽ गरेको देिखएको, 
 साक्षी बकपऽमा सरकारी वकीलको उपिःथित कमजोर रहेको गनुासो आएको, 
 बालबािलका सम्वन्धी ऐन र बाल न्याय सम्पादन (कायर्िविध) िनयमावलीले िनधार्रण गरेको कायर्िविधको 

ूयोगमा कमजोरी देिखएको। 

अिभयोजनको ूभावकािरता लािग सरकारी वकीलले उपयकु्त कमी कमजोरीलाई सधुार गनुर्पन देिखन्छ। 

१०.अिभयोजनको ूभावकािरताका सन्दभर्मा संिहता कानूनह को ूयोगमा देिखएका किठनाई   

जाहेरी दरखाःत/कसूरको सूचना दतार्का सम्बन्धमा  

मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता ,2074 र फौजदारी कसूरको अनसुन्धान सम्बन्धी िनयमावली ,2077 ले 
जाहेरी दरखाःत/कसूरको सूचनाको ूाि  र दतार् ूकृयाका बारेमा व्यवःथा गरेको छ । जाहेरी दरखाःत 
जःतोसकैु आएपिन दतार् गनपन वाध्यात्मक कानूनी व्यवःथा भएको अवःथामा दतार् गनुर्पन अिधकारीले दतार् गनर् 
इन्कार गरेमा उजरुी सम्बन्धी व्यवःथा गिरएको छ ।114 अनसूुची  - 1 का मु ामा ूाय :सरकारी वकील समक्ष 
जाहेरी दरखाःत दतार् नभएको खण्डमा उजरुी आउने र अनसूुची  2 का मु ामा अवःथा अनसुार िजल्ला ूशासन 
कायार्लय वा गहृ मन्ऽालयमा त्यःतो उजूरी आउने गदर्छ । अनसूुची  - 1 का मु ामा सरकारी वकील कायार्लयले 
त्यःतो उजूरी सम्बन्धीत ूहरी कायार्लयमा पठाउनै पन ,आफ्नो िववेक ूयोग गरी दरपीठ गनर् नसक्ने अवःथा 

                                                 
114  मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को दफा 4 र फौजदारी कसूरको अनसुन्धान सम्बन्धी िनयमावली, 2075 को िनयम 3,4 र 5 
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छ।115 तर अनसूुची  - 2 का मु ामा भने िजल्ला ूशासन कायार्लय वा गहृ मन्ऽालयले त्यःतो उजूरी दतार् गन वा 
नगन िनणर्य  3 िदन िभऽ गरी सो िनणर्यअनसुार गनर् गराउन सम्बन्धीत कायार्लयमा पठाउन सक्ने व्यवःथा 
भएबाट िजल्ला ूशासन कायार्लय वा गहृ मन्ऽालयले िववेक ूयोग गरी िनणर्य गनर् सक्ने अवःथा रहेको छ।116 

अनसुचुी  - 1 का मु ामा जाहेरी दरखाःत दतार् नभए उपर परेको उजूरीमा सरकारी वकील कायार्लयले िनणर्य 
गनर्का लािग समेत अनसूुची  - 2 का मु ा सरह समान व्यवःथा हनुपुन अवःथा छ । जसले अनावँयक पमा 
जाहेरी दरखाःत िदने ूविृतलाई िन त्सािहत गनर् सहयोग पयुार्उँछ । 

जाहेरी दरखाःत तामेलीमा राख्न ेसम्बन्धमा  

ॅमपूणर्, झु ा वा काल्पिनक जाहेरी दरखाःत सूचनालाई तामेलीमा राख्न सिकने ूकृयाका सम्बन्धमा मलुकुी 
फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 र फौजदारी कसूरको अनसुन्धान सम्बन्धी िनयमावली, 2074 ले व्यवःथा 
गरेका छन।्117 

यस ूकृयाका लािग जाहेरी दरखाःत दतार् भएपिछ तत ्सम्बन्धमा ूारिम्भक अनसुन्धान हनुपुन हनु्छ। ूारिम्भक 
अनसुन्धान ूितवेदन सम्बन्धी व्यवःथा भन्दा पिछ यो व्यवःथालाई रािखएको, ूारिम्भक अनसुन्धान ूितवेदन 
ूारिम्भक अनसुन्धान शु  गरेको तीन िदनिभऽ सम्बन्धीत सरकारी वकील कायार्लयमा पठाउन ुपन र जाहेरी 
दरखाःत तामेलीमा राख्नका लािग सामान्यतया तीन िदनिभऽ नै पठाउनपुन व्यवःथा भएकोले पिन यिद ूारिम्भक 
अनसुन्धाबाट जाहेरी दरखाःत ॅमपूणर् ,झु ा वा काल्पिनक देिखई थप अनसुन्धान गनर् आवँयक नभएमा वा 
िनरथर्क भएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी जाहेरी दरखाःत तामेलीमा राख्न ेअभ्यासलाई बढाउनपुन अवःथा छ । 
दतार् भइसक्यो भन्दैमा त्यःतो जाहेरी दरखाःत उपर थप अनसुन्धानका काम गन र अिभयोजन समेत गन हालको 
अभ्यासले अिभयोजनको ूभावकािरतामा कमी ल्याएको छ । सािच्चकै घटना भएको वा आरोिपत गिरएका 
व्यिक्तले कसूर गरेको हो भ े ूमाण मु ाको हदम्याद िभऽ सम्बन्धीत पक्षले पेश गनर् सकेमा तामेलीबाट जगाई 
अनसुन्धान गरेर कारवािह हनु सक्ने भएकोले पिन यो कानूनी व्यवःथाको ूयोगमा िहचिकचाउन ुपन अवःथा    
छैन । ॅमपूणर् ,झठुा वा काल्पिनक देिखएको जाहेरी दरखाःतका आधारमा अनसुन्धान ूकृया अगाढी नबढाई 
त्यःतो जाहेरी दरखाःतलाई तामेलीमा राख्न ेनीित महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले अिख्तयार गरेको हुँदा118 समेत 
सबै सरकारी वकील तथा अनसुन्धानकतार् यो व्यवःथाको अभ्यास गनर् िन त्सािहत हैन उत्सािहत हनुपुन अवःथा 
छ । 

पबाउ पूजीर् र ज री पबाउ पूजीर् सम्बन्धमा 

बैयिक्तक ःवतन्ऽताको उच्च सम्मानका लािग "पिहले सनु अिन थनु"  भ  ेअवधारणालाई साकार पानर् संिकत 
व्यिक्त उपर सबै ूमाण संकलन गरीसकेपिछ माऽ पबाउ गन, पबाउ गनुर्अिघ मु ा हेन अिधकारीको अनमुित 
िलनपुन र केही िवशेष अवःथामा माऽ मु ा हेन अिधकारीको अनमुित निलई ज री पबाउ पूजीर् िदई पबाउ गरी 
तु तै त्यसलाई मु ा हेन अिधकारीबाट समथर्न गराउनपुन ब्यवःथा भएको हो ।119 तर व्यवहारमा त्यसो नभई 
ज री पबाउ पूजीर् अिनवायर् अथवा िनयम र मु ा हेन अिधकारीको अनमुितले जारी गिरने पबाउ पूजीर् अपवाद 
ब  पगेुको छ । शंिकत व्यिक्तलाई जाहेरी दरखाःत दतार् हनुासाथ पबाउ गिरहाल्ने र गैरिहरासतीय उपाय 
अवलम्वन नगरी िहरासतमै राख्न ेतथा िहरासतमा राख्न ेअविध सिकएपिछ ूमाण नभए पिन मु ा चलाउनै पन 
परम्परागत अभ्यासले अझै छोड्न सकेको छैन । जसले गदार् पिहले शंिकत ब्यिक्त िव  यथे  ूमाण संकलन 

                                                 
115  ऐ. को दफा 5 को उपदफा (१), (२) र (३) तथा िनयम 6 
116  ऐ. को दफा 5 को उपदफा (4), (5) र (6) तथा िनयम ७ र ८ 
117  ऐ को दफा ११ र िनयम 16 
118  पूवर्पाद 13 को पिरच्छेद 2 को बदुा नं 2.2.1 
119  मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को दफा 9 र मलुकुी फौजदारी कायर्िविध िनयमावली, 2075 को िनयम 3,4,5 
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गर, ूमाण संकलन हनु सके पबाउ गरेर िनज उपर अिभयोजन गर, ूमाण संकलन हनु नसकेमा मु ाको 
हदम्यादलाई समेत िवचार गरेर हदम्याद बाँकी हुँदासम्म अनसुन्धान गरी संकिलत ूमाणका आधारमा अिभयोजन 
गन नगन िनणर्य गरी अिभयोजनमा ूभावकािरता ल्याउनका साथै व्यिक्तको वैयिक्तक ःवतन्ऽताको समेत सम्मान 
गर भ े मान्यता बोकेको यस सम्बन्धी कानूनी व्यवःथाले साथर्कता पाउन सकेको छैन । 

ूारािभ्भक अनसुन्धान ूितवेदन र िनदशन सम्वन्धमा 

मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 ले अनसुचुी 1 र 2 का कसूरको जाहेरी दरखाःत/ सूचना दतार् 
भएपिछ अनसुन्धान अिधकारीले तु न्त ूारिभ्भक अनसुन्धान गरी त्यःतो अनसुन्धान शु  भएको तीनिदन िभऽ 
सम्बन्धीत सरकारी वकील कायार्लयमा ूारिम्भक अनसुन्धान ूितवेदन पठाउनपुन व्यवःथा गरेको छ । ूारिम्भक 
अनसुन्धानको पिरभाषा पिन उक्त संिहताले गरेको छ ।120 उक्त ूितवेदनको ढाँचा फौजदारी कसूरको अनसुन्धान 
सम्बन्धी िनयमावली, 2075 ले िनधार्रण गरेको छ ।121 यःतो ूितवेदन ूा  भएपिछ सरकारी वकीलले 
अनसुन्धान अिधकारीलाई कसूरको अनसुन्धानका लािग केही िनदशन िदन आवँयक छ छैन भ े िनक्य ल गरी 
आवँयक भए िनदशन िदन ुपन कतर्ब्य पिन िनधार्रण गरेको छ । सरकारी वकीलले िदएको िनदशन पालना गनुर् 
अनसुन्धान अिधकारीको कतर्ब्य हनेु पिन कानूनले नै िनधार्रण गरेको छ । यो व्यवःथा केवल कानूनी व्यवःथा 
गनर्का लािग माऽ होइन । अिभयोजनलाई ूभावकारी बनाउनका लािग कसूरको अनसुन्धानको ूारिम्भक 
चरणदेिख नै अनसुन्धानकतार्ले गरेको अनसुन्धानको कायर्को जानकारी अिभयोजनकतार्लाई होस,् अनसुन्धानकतार्ले 
गरेको ूमाण संकलनका कायर्मा कुनै कानूनी ऽटुी नहोस र ःवच्छ सनुवुाइका मान्यता बमोिजम संकिलत 
ूमाणमा कुनै पिन ू  उठ्न नसकी अिभयोजन ःवच्छ, िनँपक्ष भई यथाथर्परक होस ् भ का लािग हो । 
"सरकारी वकीलले अनसुन्धानका लािग अनसुन्धान कतार्लाई िनदशन िदने कुरालाई बाध्यात्मक पमा कतर्ब्य 
नतोकेको भएपिन िजम्मेवार पदािधकारीले उक्त कानूनी ूावधानलाई  िनिंबयताको पमा िलन िमल्ने हदैुन । 
अनसुन्धानलाई बिलयो, भरपद  र िव ािसलो बनाउन सम्विन्धत अनसुन्धान कतार्लाई आवँयक िनदशन िदन सक्ने 
अिधकार िदएको कुरालाई सरकारी वकीलले िबसर्न नहनेु" भनी सव च्च अदालतबाट िविभ  मु ामा122 ब्याख्या 
गरी सरकारी वकीललाई यो अिधकारको ूयोग गनर् झक्झक्याएको पिन छ। ूारिम्भक अनसुन्धान ूितवेदनको 
ूाि  पिछ आवँयक परेको खण्डमा सरकारी  वकीलले अनसुन्धानकतार्लाई िनदशन िदन सक्ने िवषय के के हनु 
सक्छन ् भ े बारेमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको अिभयोजन नीित तथा मागर्दशर्न, 2077 ले सरकारी 
वकीलह लाई मागर्िनदशन िदएको समेत छ।123 यित हुँदाहदैु पिन अनसुन्धानकतार्ले ूारािम्भक अनसुन्धान 
ूितवेदन पठाउदा जाहेरी दरखाःतको ूितिलिप माऽ राखेर पठाई केवल औपचािरकता माऽ िनवार्ह गन, सरकारी 
वकील कायार्लयले तत्सम्बन्धमा अिभलेख नै नराख्न े र िनदशन िदन ु पन-नपन बारेमा कुनै िनणर्य नगन/जःता 
कमजोरी देिखएका छन।् जसको असर अिभयोजनको ूभावकािरतामा परेको छ। 

सरकारी वकीलले अनसुन्धान कतार्लाई िनदशन िदन सक्ने सम्बन्धमा ूारिम्भक अनसुन्धान ूितवेदन ूाि पिछ तत ्
सम्बन्धमा माऽै सीिमत छैन। जाहेरी दरखाःत तामेलीमा राख्न अनसुन्धानकतार्ले पेश गरेको ूितवेदन अनसुार 
तामेलीमा नराखी थप अनसुन्धान गनुर्पन भएमा सोका लािग124, कसूरको अनसुन्धानका समयमा अनसुन्धानकतार्ले 
राय सल्लाह मागेमा सो राय ूदान गदार् तथा अनसुन्धान टोली/ अिधकारीवाट अनसुन्धान ूितवेदन ूा  भएपिछ 
सो ूितवेदन अध्ययन गदार्125 थप अनसुन्धान गनर् आवःयक देिखएमा सरकारी वकीलले अनसुन्धानकतार्लाई 
                                                 
120  पूवर्पाद 12 को दफा 10, 
121  फौजदारी कसूरको अनसुन्धान सम्बन्धी िनयमावली, 2075 को िनयम 15 र अनसुचुी-5 
122 हेनुर्होस; ने.का.प. 2063, अंक 7, िन. नं 7731, प.ृ 879, ने.का.प 2068, अंक 8, िन. न 8668, प.ृ 1376 र ने.का.प. 2072, अंक 3, 

िन.नं 9367, प.ृ 498 
123  पूवर्पाद 13 को पिरच्छेद ३ को बुदँा नं. 3.1.1 
124  पूवर्पाद 12 को दफा 11 को उपदफा (२) 
125  ऐ. को दफा 26(3), दफा 12 को उपदफा (6) र दफा 31 को उपदफा (४) 
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िनदशन िदन सक्छ। यसका अितिरक्त अिभयकु्तको बयान गराउने र अिभयकु्तलाई िहरासतमा राख्न ेअनमुितका 
लािग मु ा हेन अिधकारी समक्ष अनमुित माग गन बममा िमिसल अध्ययन गदार् समेत त्यितन्जेल भएको 
अनसुन्धानको आधारमा अनसुन्धान कतार्लाई केही िनदशन िदन ुपन देिखएमा सरकारी वकीलले िनदशन िदन 
सक्छ। यसथर्, अनसुन्धान अिधकारीले िमिसल अिभयोगपऽ दायर गन अिन्तम समयमा ल्याएकोले थप 
अनसुन्धानका लागी िनदशन िदन सिकएन भनेर सरकारी वकीलले उम्कन िमल्ने अवःथा छैन।कानूनमा यि का 
व्यवःथा हुँदा हदैु  पिन अिभयोजनलाई ूभावकारी बनाउनका लािग अनसुन्धानको चरणमा अनसुन्धानकतार्लाई 
िनदिशत गन अिधकारको ूयोग सरकारी वकीलबाट यथे  र उिचत पमा भएको देिखएको छैन। 

अिनयकु्तको बयान र म्याद थप सम्बन्धमा 

कसूरको अनसुन्धानको चरणमा हनेु अिभयकु्तको बयान केवल औपचािरकता माऽ होइन । यो अिभयकु्तलाई िदइने 
सनुवुाईको मौका पिन हो । त्यसैले मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता ,2074 ले कसूरको अनसुन्धानको 
चरणमा अिभयकु्तको बयान िलने व्यवःथा गरेको हो ।126   

यसरी िलइने बयानमा पिन ःवच्छ सनुवुाइका मान्यतालाई अवलम्वन गिरन ुपदर्छ ।औपचािरकतामा माऽ िसिमत 
नराखी ूमाण ऐन, 2031 को दफा 9 (2) (क) बमोिजम ूमाण मा  हनेु गरी यो बयान गराउन सरकारी 
वकीलले िवशेष ध्यान िदनपुनमा त्यसो हनु नसकेको भ े गनुासो सरकारी वकील उपर रहने गरेको छ । यो 
बयान गराउदा कसूरका सम्बन्धमा अिभयकु्तले खलुाउन चाहेमा सकेसम्म धेरै िववरण खलुाउन एवम ्कसूरको 
गम्भीरता बढाउने र घटाउने तथा पीिडत पक्षलाई िवगो भराउने ूयोजनाथर् अिभयकु्तको आिथर्क हैिसयत समेत 
खलुाउन सिकएमा अिभयोजनमा ूभावकािरता आउने हनु्छ । कानूनतः यसका लािग कुनै बाधा नभए पिन त्यता 
तफर्  अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्को खासै ध्यान पगु्न सकेको छैन। अिभयकु्तको बयान गराउदा सरकारी 
वकीलले ध्यान िदनपुन िवषयका सम्बन्धमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको अिभयोजन नीित तथा मागर्दशर्न, 
2077 बाट मागर् िनदशन समेत भएको छ।127 सो को ूयोग गन तफर्  सबै सरकारी वकीलले ध्यान िदन ु    
पदर्छ । 

अिभयकु्तलाई िहरासतमा राखी अनसुन्धान गन अवःथामा सरकारी वकील माफर् त मु ा हेन अिधकारी समक्ष आधार 
कारण खलुाई अनमुित माग गनुर्पन कानूनी व्यवःथा छ।128 यो व्यवःथा पिन औपचािरकता पूरा गनर्का लािग 
माऽ होइन। यसको ूयोगका सन्दभर्मा सव च्च अदालतबाट व्याख्या गद अिन्तम िवकल्पका पमा माऽ 
िहरासतमा राखेर अनसुन्धान गनुर्पन र िहरासतमा राख्नका लािग पयार्  आधार कारण हनुपुन/खलुाउनपुन तफर्  
इि त गिरएको छ।129 कानूनले अिभयकु्तलाई गैर िहरासतीय तिरकाबाट िनगरानीमा राखी (धरौट/जमानत, तािरख) 
अनसुन्धान गनर् सिकने समेत व्यवःथा गरेकोमा सोको अभ्यास न्यून भएको छ । जाहेरी पनार्साथ अिभयकु्तलाई 
जःतोसकैु कसूर र अवःथामा पिन पबाउ गरी िहरासतमै राख्नपुन र िहरासतमा राख्न ेअविध व्यितत भएपिछ ूमाण 
पयार्  नभए पिन मु ा चलाउनै पन परम्परागत अभ्यासलाई छोड्न नसक्दा कसूरको हदम्याद रहँदा सम्म 
अनसुन्धान गरेर ूमाण संकलन गरी अिभयोजनलाई ूभावकारी बनाउन सिकने अवसरबाट बि त हनु ुपिररहेको  
छ ।यस अवःथालाई सधुार गनुर्पन आवँयकता रहेको छ । 

  

                                                 
126  पूवर्पाद 12 को दफा 16 
127  पूवर्पाद 13 को पिरच्छेद ३ को बुदँा नं. 3.1.4 
128  पूवर्पाद 12 को दफा 14, मलुकुी फौजदारी कायर्िविध िनयमावली, 2075 को िनयम 6 र फौजदारी कसूरको अनसुन्धान सम्बन्धी िनयमवाली, 

2075 को िनयम 19 
129  हेनुर्होस ्ने.का.प. 2066, अंक 1, िन.नं. 8050, ने.का.प. 2071, अंक 8, िन.नं. 9236 र ने.का.प. 2074, अंक 1, िन.नं. 9744 
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अनसुन्धान ूितवेदन सम्बन्धमा 

अनसुन्धान ूितवेदन सामान्यतया अिभयकु्त िहरासतमा रहेको अवःथामा िहरासतमा राख्न पाउने अवधी समा  हनेु 
िमित भन्दा तीन िदन अिघ र अिभयकु्त िहरासतमा नरहेको अवःथामा अनसुन्धान भएको कसूर उपर मु ा चलाउन 
हद म्याद पगु्ने िदन भन्दा 15 िदन अिघ अनसुन्धान अिधकारीले सरकारी वकील समक्ष पेश गनुर्पन कानूनी 
व्यवःथा छ। यो अविध के का लािग भ े पिन कानूनमा नै उल्लेख छ।130 व्यवहारमा भने यो ूितवेदन 
अिधकांशतः अिभयोग पऽ दायर गनुर्पन िदन भन्दा अिघल्लो िदन माऽ आउने गरेको कारण र िहरासतमा रहेको 
व्यिक्तलाई मु ा चलाउनै पन, मु ाको हदम्याद बाँकी रहेको भए हािजर जमानी/धरौट/तािरखमा छोडेर थप 
अनसुन्धान गराउनपुन आवँयकता भएमा सो गरेर मु ा चलाउने नचलाउने िनणर्य गन गराउने तफर्  नलाग्ने 
परम्परागत अभ्यासका कारण ूभावकारी अिभयोजनमा किठनाई उत्प  भएको छ । 

अिभयोजन िनणर्य र अिभयोग ूःतिुत सम्बन्धमा 

मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता ,2074 ले अिभयोजन िनणर्य सम्बन्धमा िविभ  व्यवःथा गरेको छ । पूणर् 
पमा मु ा चलाउने/नचलाउने ,आंिशक पमा मु ा चलाउने नचलाउने ,सजाय कम गन दावी िलई मु ा चलाउने ,
खास िकिसमका सानाितना कसूरमा मु ा नचलाउने ,व्यिक्तले नै मु ा चलाउन लेखी पठाउने गरी सरकारले मु ा 
नचलाउने जःता िनणर्य सरकारी वकीलले गनर् सक्छ।131 खास िकिसमका सानाितना कसूर बाहेक अन्य मु ामा 
ूमाणको पयार् ता भएमा माऽ मु ा चलाउन कानूनले िनदिशत गरेको छ।132 महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको 
अिभयोजन नीित तथा मागर्दशर्न ,2077 ले पिन सोही नीित अिख्तयार गरेको छ।133 तथािप सरकारी वकीलबाट 
ूमाण पयार्  नभएका मु ामा अिभयोजन नगन अभ्यास ज्यादै न्यून रहेको छ । सजाय छुटको दावी िलएर मु ा 
चलाउने तथा खास िकिसमका सानाितना कसूरमा मु ा नचलाउने अभ्यास पिन न्यून देिखएको छ । कानूनतः कुनै 
किठनाई नभएता पिन व्यवहारतः हनु नसकेका यी तथ्यगत अवःथाबाट अिभयोजनको ूभावकािरतामा कमी 
ल्याएको छ । 

अिभयोग पऽको ढाँचा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता ,2074 को अनसूुची  20 मा िनधार्रण गिरएको छ । 
जनु अत्यन्त भ ा ूकृितको भएको कारण अिभयोगपऽ ूःतिुत चःुत हनुमा किठनाई भएको देिखन्छ । 

अनसुन्धान र अिभयोजनकतार् बीचको समन्वय सम्बन्धमा 

मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता ,2074 ले कसूरको अनसुन्धान र अिभयोजनसँग संलग्न िनकायका बीचमा 
आवँयकता अनसुार समन्वय कायम गरी अनसुन्धान तथा अिभयोजन सम्बन्धी कायर्मा ूभावकारीता ल्याउन 
महान्यायािधवक्ताको अध्यक्षतामा समन्वय सिमित रहने व्यवःथा गरेको छ।134 यही सिमितले िनणर्य गरी िनदशन 
िदए बमोिजम उच्च तथा िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय तहमा समेत समन्वय सिमित गठन भएका छन ्। तर 
ती सिमितह लाई कानूनी पमा नै व्यविःथत गनर् नसक्ता खासै ूभावकारी हनु सकेका छैनन ्। अिभयोजनको 
ूभावकारीताका लािग सरोकारवाला िनकाय बीचको समन्वयलाई ूभावकारी बनाउन उक्त दबैु सिमितलाई कानूनी 
हैिसयत िदई व्यविःथत गनर् ज री छ । 

  

                                                 
130  पूवर्पाद 12 को दफा 31 को उपदफा (3) र (४) 
131  पूवर्पाद 12 को दफा 31 को उपदफा (3), दफा 32 को उपदफा (६), (८), दफा ३३ र दफा ३४ 
132  ऐ. को दफा 31 को उपदफा (१) र (४)  
133  पूवर्पाद 13 को पिरच्छेद 2 को बुदँा नं. 2.2.8 
134  पूवर्पाद 71 
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बहस, पैरवी र ूितरक्षा सम्बन्धमा 

सरकारवादी फौजदारी मु ामा सरकारी वकीलले मखु्यतः थनुछेक आदेश हुँदा ,कसूर ठहर गन नगन सनुवुाइ हुँदा 
र सजाय िनधार्रणको सनुवुाइ हुँदा बहस गनुर्पन हनु्छ। किहलेकाँही अिभयकु्तलाई िहरासतमा राख्न म्याद थप गन 
नगन सन्दभर्मा पिन बहस गनुर्पन हनु्छ। पैरवीका बममा साक्षीको बकपऽ गराउन ूमखु भिूमका िनवार्ह 
गनुर्पदर्छ। साक्षीको बकपऽमा सरकारी वकीलको ूभावकारी उपिःथित भएन भ े आम गनुासो आइरहेकोले 
त्यसमा सधुार गनर् ध्यान िदनपुन आवँयकता छ। बहसमा सरकारी वकील ूभावकारी पमा ूःततु हनु 
नसकेको भ े पिन गनुासो आउने गरेको छ। कसूर ठहर होस ्,मागदािव गिरएको कानूनको दफा बमोिजम सजाय 
होस ्  र पीिडतलाई मनािसब क्षितपूितर् भराइयोस ्भ े परम्परागत तिरकाको बहसमाऽ अब ूभावकारी हुँदैन। 
खासगरी सजाय िनधार्रण बहसमा कसूरदारलाई सजाय तथा पीिडतलाई िबगो/क्षितपूितर् कित र के आधारमा 
िनधार्रण गिरनपुन भ े िजिकर सरकारी वकीलले ूःततु गनर् सक्नपुनमा सो हनु नसकेको अवःथा छ। यसका 
लािग कसूरको अनसुन्धान र अिभयोगपऽको दायरीकै अवःथादेिख आधारह को खोजी र ूःततुी गरी बहसका 
लािग आधार तयार गिरनपुदर्छ। फौजदारी कसूर  ) सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन (ऐन ,2074 मा भएका 
सजाय िनधार्रण सम्बन्धी कानूनी व्यवःथालाई सहज पमा कायार्न्वयन गनर्का लािग सव च्च अदालतले मागर्दशर्न 
जारी गद िविभ  ूकृितका कसूरको वगर् िवभाजन गरी सजाय िनधार्रणका लािग 15 वटा चरणको व्यवःथा गरेको 
छ।135 महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले पिन सजाय िनधार्रण ूकृयामा बहस पैरवी गनर् सरकारी वकीलह को 
सहजताका लािग मागर्दशर्न जारी गरेको छ।136 उिल्लिखत दःतावेजह  लगायत मलुकुी अपराध संिहता, 2074 
को दफा 38 र 39 मा उिल्लिखत कसूरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने अवःथा, अपराध पीिडत संरक्षण ऐन, 
2075 को दफा 31 र फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐन, 2074 को दफा 41 मा 
उिल्लिखत कसूर पीिडतलाई क्षितपूितर् भराउने आधारह को जगमा सजाय िनधार्रण सम्बन्धी बहसमा आफूलाई 
ूभावकारी पमा ूःततु गन आधार कसूरको अनसुन्धानकै चरणबाट तयार गराई अिभयोगपऽसाथ ती आधार 
ूःततु गरेर सरकारी वकील बहसमा ूभावकारी पमा ूःततु हनेु तफर्  िवशेष ध्यान िदनपुन अवःथा छ। 

११. अिभयोजनको ूभावकािरतामा संिहता कानूनह को कायार्न्वयनमा देिखएका किठनाई सधुार गन उपाय 

मलुकुी पौजदारी संिहता कानूनह  कायार्न्वयनमा आएको चार वषर् व्यितत भइसकेको छ। यी कानूनह ले 
अिभयोजनका अितिरक्त समम पौजदारी न्याय ूशासनलाई नै ूभावकारी बनाउने उ ेँयले िविभ  नवीनतम ्
व्यवःथा गरेका छन ्। ती नवीनतम ्व्यवःथाको उिचत कायार्न्वयन नभएको अवःथा तथा केही सारवान कानूनी 
ूावधानमा भएको जिटलता अिभयोजनको ूभावकािरताका लािग किठनाईको पमा रहेको तथ्य मािथ िविभ  
ूकरणमा गिरएको िव षेणबाट देिखएको छ । जसको सधुारका लािग मखु्यतः िनम्न उपाय अवलम्वन गनर् 
सिकन्छः 

 कानूनी व्यवःथामा सधुार 

 मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को पिरच्छेद- २० मा चोरी तथा डाँका सम्बन्धी कसूर अन्तगर्त चोरीको 
सामान राख्न ेवा खिरद गनको हकमा कसूर कायम गरेको अवःथा नभएकोले हालसम्म सोही संिहताको 
दफा २८७ बाट कसूर गरी ूा  गरेको सम्पि  िलन नहनेु कसूरमा दाबी िलने गिरएकोमा ूःततु दफामा 
तत ्सम्बन्धमा ःप  कसूर कायम गरेको अवःथा नभएको र चोरी तथा डाँकाको कसूरसँग सजायको 
एक पता समेत नभएको हुँदा सो तफर्  आवँयक संशोधन हनु पन , 

                                                 
135  हेनुर्होस ्सजाय िनधार्रण सम्बन्धी मागर्दशर्न, 2075 (सव च्च अदालत) 
136  हेनुर्होस ्सजाय िनधार्रण ूकृयामा सरकारी वकीलको िजम्मेवारी सम्बन्धी मागर्दशर्न, 2076 (महान्यायािधवक्ताको कायार्लय) 
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 डाँका चोरी तफर्  मलुकुी अपराध संिहता, 2074 को दफा २४४(२)(घ) ले चोरीमा तीन जना वा तीन 
जनाभन्दा वढीको जमात भै चोरी गरेमा डाँका हनेु भनी कसूर कायम गरेकोमा सामान्य चोरीको वारदात 
भएको भनी अदालतबाट ू  उठ्ने र साधारण चोरीको कसूर कायम भई फैसला हनेु गरेको हुँदा यो 
ूावधानमा संशोधन हनुपुन , 

 मलुकुी फौजदारी कायर्िविध सिहता, २०७४ को दफा १५ बमोिजम अनसुन्धानको अविधमा अनसुन्धान 
अिधकृतले सरकारी वकीलको सहमितले वा पचार् खडा गरी िजम्मा जमानीमा वा हािजर जमानीमा 
छािडएकोमा मनािसव कारण िवना जमानतको सतर्िवना जमानी जाने र िलने अनपुिःथत भएको अवःथामा 
मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को दफा १०० बमोिजमको कसूरमा समेत पन अवःथामा सो दफा १०० 
मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को अनसुचुी -१ मा समावेश नभएको हुँदा सो तफर्  
आवःयक संशोधन हनु ुपन , 

 सामान्य कायर्िविध अनसुार मु ाको कारवाही हनेु मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को 
अनसुचुी- १ मा समावेश भएका मु ाह को अनसुन्धानको िसलिसलामा  आवःयकता अनसुार संिकतको 
सम्पि  रोक्का राख्न ेव्यवःथा नभएकोले पीिडतको अिधकार सिुनि त गरी फैसला कायार्न्वयनमा सहजताको 
लािग यो ूावधान राख्न आवँयक संशोधन हनु ुपन, 

 मलुकुी अपराध संिहता, 2074 को दफा २७७ को कीत िलखत स े सरह राख्न वा व्यबहारमा ल्याउन 
नहनेु भ े कसूरलाई मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ को अनसूुची १ मा समावेश हनेुगरी 
कानून संशोधन हनुपुन , 

 मलुकुी अपराध संिहता, २७४ को दफा ८५, दफा ८९, दफा ९० र दफा ९१ तथा पिरच्छेद- २४ 
नापतौल  सम्बन्धी कसूरलाई मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ को अनसूुची १ मा समावेश 
हनेुगरी कानून संशोधन हनुपुन , 

 मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को चोरी सम्वन्धी कसूरको हदम्याद सम्बन्धी व्यवःथामा चोरीको सामान 
वरामद भएकोमा बरामद भएको िमितले भ े व्यवःथा नहनुलेु हदम्याद नाघेपिछ दशीसाथ कसूरदार फेला 
परेको अवःथामा मु ा चल्न सक्ने अवःथा नभई कसूरदार उम्कने सम्भावना रहेकोले यस ूावधानमा 
संशोधन हनु ुपन, 

 मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को चोरी तथा डाँका सम्वन्धी कसूरमा चोरी तथा डाँका भै कसूरदारबाट 
बरामद भएको सामान तु न्त ूकृया परुा गरी धनीलाई िफतार् गन अिधकार सरकारी वकीलको अनमुितले 
अनसुन्धान अिधकृतलाई हनु ुपन गरी कानून संशोधन हनु ुपन, 

 मलुकुी अपराध संिहता, 2074 को दफा 214 मा थप सजाय हनेु भ े शीषर्क अन्तगर्त उपदफा (१) 
मा अपहरण र शरीर बन्धक दबैु कसूर एउटै पीिडत उपर भएमा सोही संिहताको दफा 213 बमोिजम 
अपहरण वा शरीर बन्धक मध्ये कुनै एक कसूरमाऽ भएको अवःथामा हनेु सजायमा दफा 214 को 
उपदफा (१) को सजाय पिन थप हनेु हो िक भ े अिभयोजनकतार् र न्याय िन पण कतार्लाई ि िवधा हनेु 
गरेकोले दफा 214 को उपदफा (१) को ूावधानलाई दफा 213 को उपदफा (२) कायम हनेु गरी 
कानून संशोधन हनुपुन, 

 िवशेष कानूनह ले कसूर कायम गरेका केही कसूरह लाई मलुकुी अपराध संिहता, 2074 ले पिन कसूर 
कायम गरेका कारण कुन कानून बमोिजम अिभयोजन गन भ े किठनाई हनेु गरेकोले त्यसरी दोहोरो 
आपराधीकरण भएका कसूरह लाई मलुकुी अपराध संिहता, 2074 बाट हटाउने गरी संशोधन हनुपुन, 

 मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को अनसूुची-1 को कसूरको जाहेरी दरखाःत/सूचना दतार् 
नगरेको उजरुी सम्बन्धमा सोही संिहताको अनसूुची -2 का कसूरको जाहेरी दरखाःत/सूचना दतार् नगरेको 
उजरुी उपर ूमखु िजल्ला अिधकारी वा गहृ मन्ऽालयले दतार् गन/नगन िनणर्य गनर्सक्ने गरी सोही 
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संिहताको दफा ५ को उपदफा (५) मा भए सरहको व्यवःथा सरकारी वकील कायार्लयका हकमा पिन 
हनेु गरी कानून संशोधन हनुपुन।  

 कायर् प ितमा सधुार 

 ूारिम्भक अनसुन्धान ूितवेदन ूाि  र अनसुन्धान अिधकारीलाई वःतपुरक िनदशन िदने अभ्यास 
बढाउनपुन, 

 ॅमपूणर्, झठुा र काल्पिनक जाहेरी दरखाःत/सूचना तामेलीमा राख्न ेअभ्यास बढाउनपुन, 
 ज री पबाउ पूजीर्लाई अपवाद र मु ा हेन अिधकारीको अनिुमत िलएर जारी गिरने पबाउ पूजीर्लाई 

िनयम बनाउनपुन, 
 अिभयकु्त उपर गैर िहरासतीय तिरका अवलम्वन गरी कसूरको अनसुन्धान गन अभ्यास बढाउनपुन, 
 अनसुन्धानको बममा गराइने अिभयकु्तको बयानलाई सजाय छुटको मागदावी सम्बन्धी व्यवःथासँग समेत 

आव  गराइनपुन, 
 अनसुन्धानको बमको अिभयकु्तको बयानमा कसूरको गंभीरता घटाउने बढाउने अवःथा, सजाय पूवर्को 

ूितवेदन तयार गनर् आवँयक पन िववरण र पीिडतलाई िवगो/क्षितपूितर् भराउन आवँयक पन अिभयकु्तको 
आिथर्क िववरण खलुाइनपुन,  

 सरकारी वकीलले अनसुन्धानको िमिसल अध्ययन गनर् पाउने ूत्येक िवन्दमुा आवँयक देखेको िनदशन 
अनसुन्धान अिधकारीलाई िदने अभ्यास बढाइनपुन, 

 अिभयकु्त उपर शंका गिरएको कसूर पिु  गनर् सक्ने ूमाणको पयार् ता नभएको अवःथामा अिभयोजन 
नगन अभ्यास बढाइनपुन, 

 अनसुन्धान ूितवेदन ूा  भएपिछ पिन थप अनसुन्धान गनुर्पन अवःथा देिखएमा िहरासतमा रहेको 
अिभयकु्तलाई गैर िहरासतीय तिरका ूयोग गरेर िनगरानीमा राखी अनसुन्धान गन अभ्यास बढाइनपुन, 

 ूमाणको अभावमा अिभयोजन नभएको मु ामा त्यःतो मु ाको हदम्याद बाँकी छदको अवधीमा पिछ कुनै 
महत्वपूणर् ूमाण ूा  भएमा पूनः अनसुन्धान गरी अिभयोग पऽ दायर गन अभ्यास गिरनपुन, 

 ूमाणले पिु  गरेको कसूरको माऽा अनसुारको कानून ूयोग गरी अिभयोजन गन र ूित व्यिक्त अिभयोजन 
गन अभ्यास बढाइनपुन, 

 अिभयोगपऽ ूःतिुतमा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को दफा 32 को उपदफा (1) मा 
उिल्लिखत िववरण लगायत सजाय िनधार्रण बहसका लािग आवँयक पन आधारह  समेत उल्लेखन गन 
अभ्यास बढाइनपुन र यसका लािग आवँयक िववरण संकलन हनेु गरी अनसुन्धान गनर् अनसुन्धान 
अिधकारीलाई िनदिशत गन अभ्यास बढाइनपुन, 

 कानूनले िनधार्रण गरेका िनि त अवःथा अनसुार छुट हनुपुन सजायको माऽा सिहत सजाय कम गन 
मागदाबी िलई अिभयोग पऽ दायर गन अभ्यास बढाइनपुन, 

 खास िकिसमका सानाितना कसूरमा मु ा दायर नगन अभ्यास बढाइनपुन, 
 आवँयक परेमा कानूनी व्यवःथाको अिधनमा रही अिभयोग पऽ संशोधन गन अभ्यास बढाइनपुन, 
 कसूर पीिडतलाई कसूरको अनसुन्धानकै चरणमा पीिडत ूभाव ूितवदेन पेश गनर् लगाउन अनसुन्धान 

अिधकारी माफर् त उत्ूिेरत गरी अिभयोग पऽसाथ पेश गन अभ्यास बढाइनपुन, 
 कसूर पीिडत भ े पिु  भएको तर कुनै कारणले कसूरदार उपर मु ा नचलाइएको अवःथामा अपराध 

पीिडत संरक्षण ऐन,2075 को दफा 30 को उपदफा (4) र फौजदारी कसूर (पीिडत राहत कोष) 

िनयामवाली,2077 को िनयम 11 बमोिजम कसूर पीिडतलाई पीिडत राहत कोषबाट राहत रकम 
उपलब्ध गराउनपुन समेत िनणर्य गरी त्यसका लािग सहजीकरण गन कुरा अिभयोजन नगन िनणर्यमा 
खलुाउने अभ्यास बढाइनपुन, 

 मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता,2074 को दफा 65को उपदफा (1) बमोिजम फरार अिभयकु्तको 
सेवा सिुवधा रोक्नका लािग आवँयक पन िववरण खलु्ने गरी ूमाण संकलन गनर् अनसुन्धान 
अिधकारीलाई िनदशन िदई सो िववरण अिभयोगपऽ साथ पेश गन अभ्यास बढाइनपुन, 
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 अदालतमा बयान गदार् अनसुन्धानमा गरेको बयानमा भन्दा फरक िजिकर िलएमा त्यःतो अिभयकु्तले 
अदालतमा पेश गरेको ूमाण वा िजिकरको बारेमा अदालतको अनमुित ूा  गरी वादी पक्षले पनुः 
अनसुन्धान गरी गराई अदालतमा थप सबतु ूमाण पेश गनर् सक्ने मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 
2074 को दफा 123 को उपदफा (2) को व्यवःथा बमोिजम थप अनसुन्धान गरी सबतु ूमाण 
संकलन गनर् अनसुन्धान अिधकारीलाई िनदशन िदई ूमाण पेश गन अभ्यास बढाइनपुन, 

 िजल्ला र उच्च सरकारी वकील कायार्लय तहका समन्वय सिमितको सिबयता बढाइनपुन, 
 साक्षीको बकपऽमा सरकारी वकीलको उपिःथित र ूभावकािरता बढाइनपुन, 
 सजाय पूवर्को ूितवेदन पेश गदार् र सजाय िनधार्रण बहस गदार् यथाथर्तामा आधािरत भई कसूरको माऽा 

बमोिजम सजाय (कैद, जिरवाना, िवगो/क्षितपूितर्) िनधार्रण हनु माग गन अभ्यास बढाइनपुन। 
१२. िनंकषर्  
फौजदारी न्याय ूशासनका आधारभतू संरचनाह मध्ये अिभयोजन पक्ष वा सेवा अत्यावँयक संरचना  
हो ।अिभयोजनको कायर् सम्पादन संिवधानतः अिभयोजकह  अथार्त ् महान्यायािधवक्ता र मातहतका सरकारी 
वकीलह बाट हनेु गरेको छ ।अिभयोजनको मूल उ ेँय फौजदारी न्याय ूशासनको लआय “उिचत कानूनी 
ूिबयाका माध्यमबाट पीिडतलाई न्याय कसूरदारलाई सजाय र कसूर िनयन्ऽण” सँग ूत्यक्ष सरोकार रहने 
भएकोले कानूनको शासनमा आधािरत ूभावकारी अिभयोजनको कायर्सम्पादन िबना उक्त लक्ष हाँिसल गनर् संभव 
हुँदैन । कसूरजन्य कायर्मा फेिरएका ूकृित- ूविृ , िव व्यापी पमा अवलम्वन हुंदै आएका न्याय ूशासनमा 
िवकिसत नवीन मान्यताह को अनशुरण, कसूर पीिडतका साथै अिभयकु्तका मानव अिधकारको संरक्षण तथा 
अन्तराि य कानूनबाट सिृजत दाियत्वको िनवार्ह गद अिभयोजन गन र न्याय ूाि को अनभुिूत िदलाउने कायर् 
सरकारी वकीलका लािग चनुौितपूणर् रहेका छन।् अिभयोजनको काम कारबाहीमा व्यावहािरक तथा कानून 
कायार्न्वयनका जिटलताह  पिन देिखएका छन ्।यीनै चनुौित र जिटलताकाबीच अिभयोजनमा ूभावकािरता ल्याई 
समममा फौजदारी न्यायको लआय हािसल गन दाियत्व सरकारी वकीलह मा रहेको छ । यो दाियत्व 
कुशलतापूवर्क बहन गनर् कसूरको अनसुन्धान, अिभयोजन र बहस पैरवी ूितरक्षालाई ूभावकारी बनाउन       
सक्नपुछर् । खासगरी अिभयोजनलाई बःतिुन  ूमाणमा आधािरत बनाउन सिकएमा तत ्प चातको बहस पैरवी 
ूितरक्षा ःवतः ूभावकारी हनु सक्छ ।फौजदारी संिहता कानूनह ले सरकारवादी फौजदारी मु ाको अनसुन्धान, 
अिभयोजन, बहस, पैरवी, ूितरक्षा तथा न्याय िन पणलाई ूभावकारी बनाउने उ ेँयले िविभ  नवीनतम ्
अवधारणालाई कानूनी औजारका पमा ल्याएका छन ्। तथािप ती औजारलाई उिचत पमा अभ्यास गनर् नसकेको 
कारण अिभयोजन अपेिक्षत पमा ूभावकारी ब  नसकेको यथाथर्लाई हामी सरकारी वकीलह ले मनन ् गन    
पदर्छ । यसै सन्दभर्मा फौजदारी न्याय ूशासनमा िवकिसत नवीन मान्यताह लाई समेत आत्मसाथ गद आएका  
यी संिहता कानूनह को कायार्न्वयनबाट व्यवहारमा केही नवीनता र सधुारका संकेतह  पिन देिखएका  छन ्
।तथापी कानूनको व्यावहािरक कायार्न्वयनमा अपेक्षाकृत उपलब्धी हांिसल हनु नसकेको तीतो यथाथर् हाॆा साम ु
छ । यी कानूनह को व्यावहािरक कायार्न्वयनबाट अिभयोजनमा ूभावकारीता अिभबिृ  गरी फौजदारी न्यायको 
उ ेँय हांिसल गनर् अनसुन्धान अिभयोजनसंग सम्बन्धीत कितपय अव्यावहािरक कानूनमा सधुारका साथै मूलतः 
अनसुन्धान अिभयोजनमा संलग्न िनकाय तथा पदािधकारीह को क्षमता अिभबिृ  र व्यवहारमा कानूनको ूभावकारी 
कायार्न्वयन गन कुरामा संवेदनशील हनु ज री छ । यस िदशामा समम अिभयोजन पक्ष िबयाशील हनुपुदर्छ 
।अिभयोजनकतार्को भिूमका सम्बन्धी संयकु्त रा  संघीय मागर्दशर्न, 1990 ले अिभयोजनकतार्लाई िदएको 
मागर्दशर्न, महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट जारी भएका नीित/मागर्दशर्न/पिरपऽ, हामी आफैले िविभ  
सम्मेलनका घोषणा पऽमाफर् त व्यक्त गरेको ूितब ता र सव च्च अदालतबाट हाॆा अिभयोजन सम्बन्धी 
कारबाहीका सम्बन्धमा भएका न्याियक िटप्पणीसमेतलाई आत्मसात गद राज्यले हामीलाई सिुम्पएको यो महत्वपूणर् 
िजम्मेवारीलाई पूरा गनर् संिवधान र कानूनले ूदान गरेको अिधकारको समिुचत ूयोग गरी अिभयोजनलाई 
ूभावकारी बनाउने हाॆो कतर्व्य पूरा गर  । 
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सरकारी वकीलको सेवाका शतर् र सिुवधा सम्बन्धी  
कानूनको आवँयकता 1 

 

 

 

1. पिरचय 

नेपाल अिधराज्यको संिवधान २०४७ जारी हनुपूुवर् न्यायाधीशह को सेवा, शतर् र सिुवधा अन्य सरकारी कमर्चारी 
सरह भए पिन सो संिवधान जारी भएपिछ न्यायाधीशह को सेवा, शतर्, सिुवधा सम्बन्धी व्यवःथा छु ै ऐनबाट 
ूदान गिरएको भएपिन सरकारी वकीलह का लािग यस सम्बन्धमा हालसम्म छु ै व्यवःथा छैन। फौजदारी न्याय 
ूशासनको ि कोणबाट सरकारी वकीलको सेवालाई न्यायाधीश जि कै वा सो भन्दा बढी संवेदनशील, ःवतन्ऽ, 
ःवाय , िनंपक्ष, ःवच्छ, तटःथ, िनिभर्क, व्यवसाियक, पारदशीर्, उ रदायी, जवाफदेही, िन ावान, इमान्दार, दक्ष, 
क्षमतावान हनुपुन ठािनन्छ। सरकारी वकीललाई अन्य कुरामा ध्यान निदई िनरन्तर रा  र जनताको सेवामा 
लाग्नसक्ने तलु्याउन सरकारी वकीलको िनयिुक्त, सेवा, शतर् तथा सिुवधाका सम्बन्धमा छु ै कानून िनमार्ण गनर् 
ज री छ।  

िव का कितपय मलुकुमा सरकारी वकीलको सेवा, शतर्, सिुवधा न्यायाधीशह को भन्दा बढी र कितपय मलुकुमा 
न्यायाधीश बरावर रहेको पाईन्छ। संयकु्त रा संघीय दःतावेज तथा क्षेऽीय संगठनह ले जारी गरेका 
दःतावेजह ले पिन सरकारी वकीलको कायर्लाई व्यवसाियक बनाउन उिनह को सेवा, शतर्, सिुवधालाई अन्य 
कमर्चारीभन्दा फरक गरी छु ै व्यवःथा गनर् िदशािनदश गरेका छन।्  

नेपालमा सरकारी वकीलह को सेवा, शतर्, सिुवधा सम्बन्धमा छु ै कानून तजूर्मा हनु ुपन कुरा २०४७ सालदेिख 
उठेको र सो सम्बन्धमा नेपालको संिवधानमा उल्लेख भए पिन हालसम्म त्यःतो कानूनको िनमार्ण हनु सकेको 
छैन। सरकारी वकील नेपाल सरकारका अन्य िनजामती कमर्चारी भन्दा बिढ काम गनुर् पन अवःथामा रहेका र 
उिनह ले व्यवसायीक ूकृितको काम गनुर् पन भएकोले उिनह को मनोबललाई अझ उच्च रािख कानून 
कायार्न्वयनको िदशामा थप बल परु् याउन सरकारी वकील तथा मातहतका कमर्चारीको सेवा, शतर्, सिुवधा सम्बन्धी 
कानून तजूर्मा हनु ुआवँयक देिखएको छ।  

2. अवधारणा र केही देशह को अभ्यास 

कानून व्यवसायको व्यापक पिरभाषा िभऽ न्यायाधीश, सरकारी वकील, िनजी कानून व्यवसायी, कानूनको ूाध्यापन र 
अध्ययन अनसुन्धानमा संलग्न व्यिक्त, कानूनी सल्लाहकार, कानूनका परामशर्दाता, अनसुन्धानकतार्, अिभयोजनकतार् 
समेतका िव ह  पदर्छन।् कानून व्यवसायको संकुिचत पिरभाषिभऽ सरकारी वकील र िनजी कानून व्यवसायीह  
पदर्छन।् सरकारी वकील न्याय ूशासनको अित ज री र अिभ  अंग एवं कानूनी राज्य र लोकतािन्ऽक शासन 
व्यवःथाको िव  कानून व्यवसायी हो। फौजदारी न्याय ूशासनको नेततृ्वदायी भिूमकामा महान्यायािधवक्ता र 
िबिभ  तहमा सरकारी वकील रहेका हनु्छन।् सरकारी वकीलको पेशा वा व्यवसाय कानून व्यवसायका अन्य 
क्षेऽह  जःतो: कानूनको ूाध्यापन, अध्ययन अनसुन्धान, कानूनको मःयौदा, न्याय िन पण भन्दा िभ  ूकृितको 
व्यवसाय हो।  

                                                 
1  ूःततु कायर्पऽ नायव महान्यायािधवक्ता पदमूसाद पाण्डेको अनगुमनमा सहन्यायािधवक्ता खेमराज वाली, सूयर्राज दाहाल, उ वूसाद पडुासैनी, 

चन्िकान्त खनाल, मोहनसागर बःयाल, उपन्यायािधवक्ता शािन्त नेउपाने र कल्पना राई समेतले तयार पानुर्भएको हो।  
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सरकारी वकीलको पद र कायर्लाई िविभ  कानून ूणाली र देशह का फरक फरक पमा व्यवःथा गिरएको 
पाइन्छ। साकर्  मलुकुह  मध्ये भारतमा सरकारी वकीललाई पिब्लक ूोिसक्यटुसर् र ल अिफससर् गरी दईु वगर्मा 
िवभाजन गिरएको देिखन्छ। एटनीर् जनरल, सोिलिसटर जनरल, एिडसनल सोिलिसटर जनरल, एडभोकेट जनरल तथा 
ितनीह का सहायकह  ल अिफससर् अन्तगर्त पदर्छन। अिभयोजन र ूितरक्षालाई िनतान्त ःवतन्ऽ र व्यवसाियक 
सेवाको पमा िवकास गरी ल अिफससर्लाई सरकारी मु ाको ूितरक्षा र सरकारको कानूनी सल्लाहकारको 
िजम्मेवारी िदईएको छ।  

सरकारी वकीलका सम्बन्धमा भटुान र अफगािनःतानमा नेपालमा जःतै महान्यायािधवक्ताको माऽ व्यवःथा 
गिरएको, मालिदभ्समा महान्यायािधवक्ता र महाअिभयोक्ता दवैुको व्यवःथा गिरएको, ौीलंका र पािकःतानमा एटनीर् 
जनरल र सोिलिसटर जनरलको व्यवःथा गिरएको छ भने वंगलादेशमा एटनीर् जनरल, एिडसनल एटनीर् जनरल, 

डेपटुी एटनीर् जनरल तथा एिसःटेन्ट एटनीर् जनरलको व्यवःथा गिरएको छ।  

कमन ल ूणाली अपनाउने मलुकुह  बेलायत र अ े «िलयामा एकै िकिसमको अिभयोजन र ूितरक्षा ूणाली रहेको 
पाइन्छ। इ ल्याण्ड र वेल्समा ूोिसक्यटुसर् सिभर्स (िसिपयस) गठन गरी त्यसलाई ःवतन्ऽ अिभयोजनको 
िजम्मेवारी समु्पेको छ। ःकटल्याण्ड र उ री आयरल्याण्डमा पिन बमशः बाउन अिफस र पिब्लक ूोिसक्यटुसर् 
सिभर्सले िसिपयस जःतै भिूमका िनवार्ह गदर्छ। वेलायतमा महान्यायािधवक्तालाई सरकारको राि य र अन्तरार्ि य 
कानूनको सल्लाहकार तथा सोिलिसटर जनरललाई एटनीर् जनरलको सहायकको भिूमकामा राखी दवैुलाई फौजदारी 
न्याय हेन मन्ऽीको समेत िजम्मेवारी िदइएको छ। वेलायतको रा ाध्यक्षलाई नै औपचािरक रा ाध्यक्ष मा े 
अ े «िलयामा पिन महान्यायािधवक्तालाई संघीय सरकारको मन्ऽीको समेत िजम्मेवारी िदइएको छ भने सोिलिसटर 
जनरललाई सेकेन्ड ल अिफसर मािनन्छ। डाइरेक्टर अफ पिब्लक ूोिसक्यटुसर् एक्ट, १९८३ ले कमनवेल्थ 
डाइरेक्टर अफ पिब्लक ूािसक्यूसनलाई अिभयोजनको िजम्मेवारी समु्पेको छ।  

संयकु्त राज्य अमेिरकामा अिभयोजन र ूितरक्षा सम्बन्धमा राज्य अनसुार फरक फरक व्यवःथा रहेको पाइन्छ। 
धेरैजसो राज्यह मा ूोिसक्यूटरह  िनवार्िचत हनु्छन भने संघीय संरचनामा िडपार्टमेन्ट अफ जिःटसको नेततृ्व 
महान्यायािधवक्ताको हनेु र उनी सरकारको िवभागीय मन्ऽी हनेु व्यवःथा रहेको छ। िवभाग अन्तगर्त बमश 
एटनीर् जनरल, डेपटुी एटनीर् जनरल, एसोिसयट एटनीर् जनरल, तथा सोिलिसटर जनरल रहने व्यवःथा छ।   

नेपालमा नत अमेिरका, वेलायत, अ ेिलयामा जःतो महान्यायािधवक्ता िवभागीय मन्ऽी हनेु व्यवःथा छ, नत भारत, 
वंगलादेश, पािकःतान र ौीलंकामा जःतो एटनीर् जनरल र सोिलिसटर जनरलको छु ै व्यवःथा गिरएको छ। 
नेपालमा महान्यायािधवक्तालाई नै सवै िजम्मेवारी (कानूनी राय, अिभयोजन, बहस पैरवी, ूितरक्षा, मानव 
अिधकारको संरक्षक, सरकार पक्ष भएका मु ामा फैसला कायार्न्वयन भए नभएको अनगुमन समेत) िदइएको छ। 
नेपालमा महान्यायािधवक्तालाई सव च्च अदालतको न्यायाधीश सरहको हैिसयत र सेवा सिुवधा उपलब्ध गराइएको 
भए तापिन अन्य सरकारी वकीललाई अन्य सरकारी कमर्चारी सरहको मान्यता िदई संिवधान र नेपाल पक्ष भएका 
अन्तरार्ि य महासिन्धका ूावधान अनु प व्यवसाियक व्यिक्तले पाउन ुपन सेवा, शतर् र सिुवधा उपलव्ध गराईएको 
छैन।  

3. व्यवसाियक व्यिक्तको पमा सरकारी वकीलले अवलम्बन गनुर्पन िस ान्तह  

व्यवसाियक व्यिक्तको पमा रहने सरकारी वकीलको संवैधािनक र कानूनी िजम्मेवारीमा राज्यको सरोकारको 
संरक्षण गनुर्, कानूनी सल्लाहकारको भिूमका िनभाउन,ु कानूनको ूितरक्षकको िजम्मेवारी पूरा गनुर्, सरकारी 
िनकायसंगको समन्वयकतार्को भिूमका िनभाउन,ु संिवधानको व्याख्या, जिटल कानूनी ू , सावर्जिनक सरोकार िनिहत 
रहेको मु ामा बहस पैरवी गनुर्, फौजदारी न्याय सम्पादनमा सहजकतार्को भिूमका िनवार्ह गनुर्, मु ा चलाउने वा 
नचलाउने िनणर्य गनुर्, सरकारको हक िहत वा सरोकार रहेको िनिहत रहेको र सरकार पक्ष वा िवपक्ष रहेको 
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मु ामा बहस गनुर्, पीिडतको हकिहतको संरक्षण गनुर्, अिभयकु्त र अपराध पीिडतको अिधकारको संरक्षण गनुर्, 
न्यायपािलका र कायर्कािरणीसंगको सम्बन्धमा पलुको काम गनुर्, िहरासतमा रहेका व्यिक्तको मानव अिधकारको 
संरक्षण गनुर्, सव च्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा ूितपादन गरेको कानूनी िस ान्तको कायार्न्वयन भए 
नभएको अनगुमन गनुर् गराउन ुरहेको देिखन्छ ।  

सावर्जिनक पदमा आिसन अिधकारीले पालना गनुर्पन नैितक मापदण्डका पमा किरब तीन दशक अगािड संयकु्त 
अिधराज्यको नोलान सिमितले सात िस ान्तह  िसफािरश गरेको िथयो जसलाई बे माकर्  वा मानकको पमा िलने 
गिरन्छ।2 अन्य सावर्जिनक पदािधकारी सरह सरकारी वकीलले पिन सावर्जिनक जीवनका सात िस ान्त अथार्त ्
नोलान िूिन्सपलको पिरपालना गनुर्पन हनु्छ। जसमध्ये पिहलो िस ान्त हो िनःवाथर्ता। सरकारी वकीलले 
िनःवाथर्पूवर्क सावर्जिनक िहतलाई िवचार गरेर िनणर्य िलने वा कायर् गन गनुर्पछर्। आफू, आफ्नो पिरवारका सदःय 
वा आफ्ना साथीभाइ वा िमऽजनका लािग िव ीय वा अन्य भौितक लाभ ूा  गनर्का लािग ःवाथर्पूणर् िनणर्य वा 
कायर् गनुर् हुँदैन। दोॐो िस ान्त हो सत्यिन ा। सरकारी वकीलले अिभयोजन, पनुरावेदन, पनुरावलोकन, मु ा 
दोहोर् याउने िनवेदन, कानूनी राय समेतका िनणर्य र सरकारी कायर् सम्पादनमा बा  व्यिक्त वा संगठनबाट िव ीय 
वा अन्य कुनै बाध्यतामा परी वा कसैको जनुसकैु दवाव, ूभाव र अभावमा परेर कायर् गनुर् हुँदैन। तेॐो िस ान्त 
हो वःतिुन ता। सरकारी काम गदार्, जसमा सावर्जिनक पदमा िनयकु्त गन, करार वा सम्झौतामा म ुरी िदने, कुनै 
व्यिक्त िवशेषलाई परुःकार वा लाभको िसफािरश गन कुरा संलग्न हनु्छन,् सरकारी वकीलले उपयकु्तता वा 
योग्यताको आधारमा िनणर्य गनुर् पछर्। चौथो िस ान्त हो जवाफदेहीता। सरकारी वकीलले आफ्नो िजम्मेवारीमा 
रहेको सरकारी काम गदार् वा िनणर्यको सन्दभर्मा जनताूित जवाफदेही र उ रदायी हनु ुपछर्। अथार्त ्आफूले 
गरेको काम वा िनणर्यको आधार कारण सिहतको िच बझु्दो जवाफ जनतालाई िदन सक्न ुपछर्। पाँच  िस ान्त हो 
खलुापन। सरकारी वकीलले आफूले गनुर्पन सबै िनणर्य र कायर्को बारेमा सकेसम्म खलुा र पारदशीर् हनु ुपछर्। 
िनजले आफूले गरेको िनणर्य वा कायर्को िच  बझु्दो आधार र कारण बताउन सक्न ु पछर् र त्यितबेला माऽ 
सूचनालाई ूितबिन्धत गनुर् पछर् जितबेला यो व्यापक जनिहत वा सावर्जिनक िहतमा हदैुन। छैठ  िस ान्त हो 
इमानदारीता। सरकारी वकील आफ्नो काम र कतर्व्यूित सधै इमानदार रही सत्यवादी हनु ु पछर्। सरकारी 
वकीलले सावर्जिनक िजम्मेवारी िनवार्ह गदार् सरकारी कामसँग सम्बिन्धत िनजी िहत वा ःवाथर् सावर्जिनक गनुर् पन 
उसको कतर्व्य हनु्छ र आफ्नो ःवाथर् बािझने िवषय वा मािमलाको समाधानको लािग कदम उठाओस ्जनु जनिहत 
वा सावर्जिनक िहतको रक्षा गनर्लाई साथ िमलोस।् सात  िस ान्त हो नेततृ्व। सरकारी वकीलले आफ्नो कायर् वा 
व्यवहारमा उपयुर्क्त िस ान्तको पालना गद आफू अ का सामू पथूदसर्क ब  सक्न ु पछर्। िनजले अ लाई 
आदरपूवर्क व्यवहार गनुर् पछर् र खराब व्यवहार जहाँ भए पिन ल्यसलाई चनुौती िदन पिछ पनुर् हुँदैन। 

व्यवसाियक िवशेष  वा पेशािवदको हैिसयतले सरकारी वकीलले अिभयोजनकतार्को व्यवसाियक ःवाय ताको 
िस ान्त, ःवच्छताको िस ान्त, मानव अिधकारको सम्मानको िस ान्त, उपयकु्त अिभयोजनको िस ान्त, मु ाको 
िविश ताको िस ान्त, कानून बमोिजम कतर्व्य पालनको िस ान्त, ूमाणको पयार् ताको िस ान्त, सावर्जिनक िहतको 
िस ान्त, व्यवसाियक ःवतन्ऽताको िस ान्त, पारदिशर्ताको िस ान्त, योग्यताको िस ान्त, िनंपक्षताको िस ान्त, 
गोपनीयताको िस ान्त लगायतका न्यायका मान्य िस ान्तह को अक्षरस पालन गनुर् पछर्। 

4. अन्तरार्ि य दःतावेजमा सरकारी वकील सम्बन्धी व्यवःथा 

सरकारी वकीलको व्यवसाियकता तथा व्यवसाियक ःवतन्ऽता, उन्मिुक्त र सिुवधाह  िव व्यापी बहसको िवषय 
भएको छ। िविभ  अन्तरार्ि य दःतावेजह  एवं न्याय र कानूनका सवर्मान्य िस ान्तह ले सरकारी वकीललाई 
सक्षम, ूभावकारी र ःवतन्ऽ व्यवसाियक सेवाको पमा महण गरी िविभ  िस ान्त ूितपादन गरेको पाइन्छ। 

                                                 
2  हेनुर्होस।् https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life/the-7-principles-of-public-life—2 [Visited on 17th 

December 2022] 
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खासगरी अन्तरार्ि य कानून, संगिठत अपराधका नयाँ नयाँ तौरतिरका, आतंकवाद, मानव बेचिवखन, लागू पदाथर् 
ओसारपसार, साइवर अपराध, सम्पि  शु ीकरण तथा आतंकवादी िबयाकलापमा िव ीय लगानी िनयन्ऽण, 
ॅ ाचार, िव तुीय कारोवार, िव  व्यापार संगठन तथा अन्तरार्ि य अदालत, अन्तरार्ि य फौजदारी अदालत 
समेतका अन्य िनकायह मा राज्यको तफर् बाट ूितिनिधत्व र ूितरक्षा गन सरकारी वकीलको दक्षता, ान, सीप, 
हैिसयत तथा व्यवसाियक कौशलता अन्तरार्ि य मापदण्ड अनु पको हनु नसकेमा अन्तरार्ि य जगतमा राज्यको 
ूःतिुत र हैिसयत कमजोर हनेु कुरामा दईुमत हनु सक्दैन।  

संयकु्त रा संघले पािरत गरेका सिन्ध, सम्झौता एवं घोषणापऽह लाई पालन गनुर् संयकु्त रा संघका सदःय रा को 
नैितक दाियत्व हनु्छ। संयकु्त रा संघको सदःयको नाताले संयकु्त रा संघबाट पािरत अिभयोजनकतार्को भिूमका 
सम्बन्धी मागर्दशर्न, १९९० (Guidelines on the Role of Prosecutors) नेपालका सरकारी वकीलह को लािग पिन 
मागर्दशर्क हनु्छ। उक्त मागर्दशर्न अपराधको रोकथाम र कसूरदारह ूितको व्यवहार (Prevention of Crime and 
Treatment of Offenders) सम्बन्धी क्यवुाको हवानामा २७ अग  देिख ७ सेप्टेम्वर १९९० मा सम्प  संयकु्त 
रा संघको आठ  महासभाबाट पािरत गिरएको िथयो। उक्त मागर्दशर्नले सदःय रा ह लाई फौजदारी कारवाहीमा 
ूभावकािरता, िनंपक्षता तथा ःवच्छता सिुन त गनर् आ-आफ्नो राि य कानून माफर् त ूत्याभतू गरी त्यसको 
अभ्यासमा अिभयोजनकतार्, न्यायाधीश, विकल, सरकारका सदःयह , व्यवःथािपका र सवर्साधारण जनताको 
ध्यानाकषर्ण गराउन िनदश गरेको छ। ती मागर्दशर्नह मा अिभयोजनकतार्को पमा योग्यता, तािलम र छनोट, 

हैिसयत तथा सेवाका शतर्ह , अिभव्यिक्त र संगठनको ःवतन्ऽता, फौजदारी कारवाहीमा भिूमका, ःविववेकीय 
अिधकार, अिभयोजनको वैकिल्पक उपाय, आचरण सम्बन्धी कारवाही तथा मागर्दशर्नको पालना जःता शीषर्कमा २४ 
वटा िस ान्त रहेका छन।्  

अिभयोजनकतार्को सच्चिरऽता, सक्षमता तथा उपयकु्त तािलम ूा  र िनि त शैिक्षक योग्यता हनुपुन, राज्यले 
अिभयोजनकतार्को छनौटमा जाित, र , िल  भाषा, धमर्, राजनीितक आःथा, राि यता, सामािजक र जातीय उत्पि , 

सम्पि , जन्म, आिथर्क अवःथा आिदको आधारमा भेदभाव नगन, अिभयोजनकतार्ह  न्याय सम्पादनका अत्यावँयक 
ूितिनिध भएकाले आफ्नो पेशाूित सम्मान र मयार्दा कायम राख्न,े राज्यले अिभयोजनकतार्ह लाई कुनै ूकारको 
धम्की, अवरोध, हैरानी, अनिुचत हःतक्षेप तथा अनपुयकु्त पमा देवानी वा अन्य दाियत्वको िवना व्यवसाियक कायर् 
सम्पादनको ूत्याभिूत गनुर्पन, अिभयोजनकतार् र िनजका पिरवारका सदःयको भौितक सरुक्षा, उिचत सेवाका शतर्ह , 

पयार्  पािरौिमक, कायर्काल, िनवृ भरण, अवकाशको उमेर कानून ारा संरिक्षत गिरनपुन, उनीह को बढुवा वःतगुत 
तत्वह , िनि त व्यावसाियक योग्यता, सक्षमता, इमानदािरता र अनभुव जःता िनंपक्ष र ःवच्छ कायर्िविधका 
आधारमा हनुपुन, अिभयोजनकतार्को कायार्लय न्याियक कायर्बाट पथृक हनुपुन, अपराधको अनसुन्धान, त्यसको 
रेखदेख र वैधािनकता, अदालती िनणर्यको कायार्न्वयनको सपुिरवेक्षण र सावर्जिनक िहतको ूितिनिधको पमा अन्य 
कायर्ह को अभ्यासजःता फौजदारी कारबाहीमा अिभयोजनकतार्ह ले कानून र ःथानीय अभ्यासका आधारमा सिबय 
भिूमका िनवार्ह गनुर्पन, आफ्नो कायर्सम्पादनमा कानून ारा िनंपक्षता, ढता, शीयता, मानव ूित ा र मानव 
अिधकारको संरक्षण र सम्मान गनुर्पन, जसले फौजदारी न्याय ूणालीको सहज ूवाहमा योगदान देओस,् 

अिभयोजनमा छुट िदने, शतर् सिहत वा िवना शतर् समा  गन, फौजदारी मु ाह लाई औपचािरक न्याय ूणालीमा 
पिरवतर्न गन जःता अिधकार रहनपुन, अिभयोजनकतार्ह  उपरको अनशुासनको कारवाहीले वःतगुत मूल्या न र 
िनणर्यसिुन त गन, ती कानून, व्यवसाियक आचारसंिहता, मान्यता ूा  ःतर र नैितक िस ान्त ूःततु यो 
मागर्दशर्नका आधारमा िनि त गिरने जःता िस ान्तह  ूितपािदत भएका छन।्3  

                                                 
3 िबःततृ जानकारीका लािग हेनुर्होस,् Guidelines on the Role of Prosecutors, [यो दःतावेज https://www.ohchr.org/en/instruments-

mechanisms/instruments/guidelines-role-prosecutors बाट ूा  गनर् सिकन्छ।] 
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संयकु्त रा संघबाट पािरत अिभयोजनकतार्को भिूमका सम्बन्धी मागर्दशर्न, १९९० (Guidelines on the Role of 
Prosecutors) मा उिल्लिखत व्यवःथा हेदार् अिभयोजनकतार्ले आफ्नो पेशाको ूित ा र मयार्दा कायम राख्नपुन, 

आफ्ना कायर् िनंपक्षतापूवर्क समा  गन र राजनीितक, सामािजक, धािमर्क, जातीय, सांःकृितक, लैि क वा अन्य कुनै 
िकिसमको भेदभाव गनर् नहनेु, अनसुन्धानबाट अिभयोग िनराधार देिखएमा कारबाही ःथिगत गन, सावर्जिनक 
अिधकारीह ले गरेको ॅ ाचार, अिख्तयारको दु पयोग, मानव अिधकारको गम्भीर उल्लंघन र अन्तरार्ि य कानूनले 
पिहचान गरेका अन्य अपराधह  उपरको अिभयोजनमा ध्यान िदनपुन, अपराध पीिडतका लािग न्याय सम्बन्धी 
आधारभतू िस ान्त सम्बन्धी घोषणापऽ अनसुारको अिधकारबारे पीिडतह  स-ुसूिचत रहेको कुरा िनि त गनुर्पन, 

शंका गिरएका व्यिक्तह को मानव अिधकारको पक्षमा समेत ध्यान िदनपुन, अिभयोजनकतार्ह को पेशागत 
मापदण्डको दायरा नाघी काम गरेमा कारवाही चलाउने जःता ूावधान रहेका छन।् 

अिभयोजनकतार्को व्यवसाियक अिधकार र िजम्मेवारी सम्बन्धी अन्तरार्ि य संगठनले तयार पारेको मापदण्ड, 

१९९९ (Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of 
Prosecutors, 1999)  मा उिल्लिखत व्यवःथा हेदार् व्यवसायको मयार्दा राख्दै व्यवसाय ूित सदैव इमानदार रहन ु
पन, सदैव व्यवसायसँग सम्बिन्धत ऐन, िनयम, कानून र नैितकता अनकूुलको आचारण र व्यवहार गनुर्पन, 

सत्चिरऽता ूित सदैव सावधान रहन ुपन, आफूलाई सदैव पूणर् ानयकु्त बनाउदै समसामियक कानूनी िवकासका 
बारे जानकारी हािसल गनुर् पन, पारदिशर्ता, ःवतन्ऽता एवं िनंपक्षता कायम गनर् ूय रत र ढ रहन ु पन र 
तदनसुार कायर् गनुर् पन, राजनीितक हःतक्षेपबाट मकु्त रही ःवतन्ऽतापूवर्क कायर् सम्पादन गनुर् पन, सावर्जिनक 
चाखको संरक्षण गन, अिभयोजनको कायर्लाई ःवच्छ र ूभावकारी बनाउने, अिभयोजनकतार्ले ूहरी, अदालत, 

ूितपक्षी कानून व्यवसायी, सरकारका अन्य िनकायह सँग सहयोगी व्यवहार गनुर् पन जःता ूावधानको उल्लेख 
भएको देिखन्छ।4 

आइएिपले तयार गरेको अिभयोजनकतार्को अिधकार र कतर्व्य तथा व्यवसाियक उ रदाियत्वको मािथ उल्लेिखत 
मापदण्डका अितिरक्त अिभयोजनकतार्को भिूमका सम्बन्धी यरुोिपयन संघको मापदण्डमा पिन अिभयोजनकतार्का 
िविभ  भिूमकाका बारेमा िवःततृ चचार् गिरएको पाइन्छ। अिभयोजनकतार्ह को सम्बन्धमा यरुोपेली मापदण्ड र 
िस ान्तह  (European Norms and Principles Concerning Prosecutors) लाई पिन िदशािनदशको पमा महण गन 
ूचलन आम पमा रहेको पाइन्छ। 

उल्लेिखत संयकु्त रा संघीय मागर्दशर्न संयकु्त रा संघका अन्य पक्ष रा ह लाई जःतै नेपाललाई पिन लागू हनु्छ। 
उल्लेिखत ूकृितका दःतावेज जःतै न्यायपािलकाको ःवतन्ऽता सम्बन्धी आधारभतू िस ान्त, १९८५ लाई 
नेपाललाई िव. सं. २०४७ सालदेिख नै अवलम्बन गरी िजल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश समेतलाई 
संवैधािनक पद बनाई व्यवसाियक ःवतन्ऽताको ूत्याभिूत गिरएको छ भने अिभयोजनकतार्को संयकु्त रा संघ ारा 
पािरत सोही ूिकतको मागर्दशर्नको उपेक्षा गिरन ुलोकतािन्ऽक मूल्य, मान्यता र ःवतन्ऽ न्यायपािलकाकै अवधारणा 
िवपिरत रहेकोछ।  

यसका अितिरक्त यरुोपेली पिरषदको मन्ऽी ःतरीय सिमितका सदःय रा ह लाई अिभयोजनकतार्को फौजदारी न्याय 
ूणाली सम्बन्धमा िदइएको सझुाव (Council of Europe Committee of Ministers Recommendation 2002), तथा 
फाक्वार्सन िनदिशका (The Farquhaeson Guideline: The Role and Responsibility of the Prosecution Advocates 
2002), को साथै यरुोपका महाअिभयोजनह को सम्मेलनबाट पािरत बडुापे  िनदिशका (The Budapest Guideline 

                                                 
4  िबःततृ जानकारीका लािग हेनुर्होस,् Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors, 

1999), [यो दःतावेज https://www.iap-association.org/getattachment/Resources-Documentation/IAP-Standards-(1)/English.pdf.aspx बाट ूा  गनर् 
सिकन्छ।] 
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adopted by the Conference of Prosecutors General of Europe 2005) समेतले अिभयोजनकतार्ह को उच्च 
हैिसयतलाई सम्बोधन हनेु गरी सेवा ,शतर् र सिुबधा सम्बन्धी कानून हनुपन कुरामा जोड िदएको पाइन्छ।  

रोमािनयाको वखुारे मा माचर् २३ देिख २५, २००९ मा महाअिभयोजनकतार्, महान्यायािधवक्ता र ूमखु 
अिभयोजनकतार्ह को तेॐो िव  सम्मेलनले पिन सरकारी वकीलह को व्यवसाियक ःवतन्ऽता सम्बन्धमा संयकु्त 
रा संघीय कंमसे, यरुोिपयन यिुनयनका मापदण्डह , अिृकन यिुनयन ारा अंिगकार गिरएका मापदण्ड लगायत 
अन्तरार्ि य दःतावेजह को सम्मान गनुर्पन कुरा व्यक्त गरेको छ । 

तसथर् उपयुर्क्त सन्दभर् समेतका आधारमा सरकारी वकील तथा महान्यायािधवक्ताको मातहतमा रहने अन्य 
कमर्चारीह को कायर् सम्पादनलाई सक्षम, व्यवसाियक, ःवतन्ऽ, िनंपक्ष बनाई सरकारी वकील तथा अन्य 
कमर्चारीको मनोबल उच्च राख्न सरकारी वकील तथा महान्यायािधवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कमर्चारीह को 
पािरौिमक, सिुवधा तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा गनुर्पन देिखन्छ। 

5. सरकारी वकीलको सेवा शतर् सिुवधा सम्बन्धी कानूनको आवँयकता 

कानून व्यवसायीह  सामािजक अिभयन्ता एवं अदालतका सहयोगी पिन भएकाले न्याय सम्पादनको कायर्मा 
अदालतको िजम्मेवार अिफसरको हैिसयतले अदालतलाई सहयोग प¥ुयाउन ुिनजह को कतर्व्य हो। फौजदारी न्याय 
ूशासन स ालनको नेततृ्वदायी भिूमकामा पिन सरकारी कानून व्यवसायी वा सरकारी वकील रहेको हनु्छ। समाज 
सधुार र न्याय सम्पादनको कायर्मा सरकारी वकीलह को भिूमका गहन हनु्छ। व्यवसाियक पमा दक्ष हनु ुपन 
सरकारी वकील आफ्नो पेशामा कुशल, िनपूणर् र खािरएको हनु ज री हनु्छ।  

कुशल सरकारी वकील हनुका लािग कानूनको सै ािन्तक ानको साथै कायर्िविध र ूमाण कानूनको व्यवहािरक 
ान, व्यवसाियक नैितकता, व्यवसाियक इमानदारीता, व्यवसाियक उन्मिुक्त, अनशुासन, वाकपटुता, अध्ययनशीलता, 
पिरौम र लगनशीलता जःता गणुह  हनुअपिरहायर् छ। उपयुर्क्त कुराह  नै सरकारी वकीलका लािग व्यवसाियक 
दक्षताका पूवर्शतर्ह  हनु।् जनुसकैु व्यावसाियक कायर् वा सेवालाई सफलतापूवर्क संचालन गनर्को लािग आवँयक 
पन िवशेष ूकारको ान, सीप, अनभुव र क्षमता नै व्यवसाियक दक्षता भए अनु प सरकारी वकीललाई कायर् 
ूकृितका ि कोणले िवशेष खालको दक्षता, ान र सीपको आवँयकता पदर्छ।  

िवषयवःतुू ितको गिहरो अध्ययन, त्यसको तािकर् क ूयोग र वौि क िव षेणबाट माऽ सरकारी वकीलको 
व्यवसाियक दक्षता पिु  हनु्छ। सरकारी वकीललाई कानून ारा िनिदर्  महत्वपूणर् अिधकारह  ूा  छन ्र उक्त 
अिधकारसंगै उपयकु्त ढंगबाट िनयमन र िनयन्ऽणका ूावधानह  पिन रािखएका छन।् ती ूावधानह ले सरकारी 
वकीललाई व्यवसाियक पमा जवाफदेही एवं उ रदायी वनाउन म त गछर्न।्  

सरकारी वकीलको पद पूणर् पमा व्यवसाियक पद हो। व्यवसाियकता िवना सरकारी वकीलको कायर् (अिभयोजन, 

वहसपैरवी र ूितरक्षा) मा पूणर्ता आउन सक्दैन। िनजामती कमर्चारीलाई कानून बमोिजम ूदान गिरने सेवा 
सिुवधा र वढुवा सम्बन्धी ूावधानले माऽ उनीह को व्यवसाियक दक्षता वढ्न सक्दैन। सरकारी वकीलको 
व्यवसाियक दक्षता विृ  गराउन आवँयक भौितक सिुवधाका अितिरक्त पा साममीह को पयार् ता, कानूनका 
नवीनतम ् िस ान्तसंग पिरिचत हनेु अवसरको उपलब्धता, िनयिमत पमा तािलम एवं ूिशक्षणको व्यवःथा गिरन ु
पदर्छ ।  

मािथ उल्लेिखत उ ेँयह  हािसल गनर् सरकारी वकीलह  व्यावसाियक हनु ु आवँयक छ। सरकारी 
विकलह लाई व्यावसाियक बनाउन िनम्न कारणह ले गदार् उिनह को पािरौिमक, सिुवधा तथा सेवाका शतर् 
सम्बन्धी व्यवःथाको सिुन तताको लािग छु ै कानूनको तजूर्मा हनु ुआवँयक छ;Ñ  
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1. न्यायाधीश एवं न्यायािधवक्ताह  समान योग्यता, तािलम, हैिसयत, िनयिुक्त, पािरौिमक, सेवाका शतर्ह  तथा 
ःवतन्ऽताका हकदार हनेु िव व्यापी मान्यता एवं ःवतन्ऽ न्यायपािलका सम्वन्धी अवधारणाले अगांलेको 
िस ान्त अनसुार नेपालमा पिन महान्यायािधवक्तको योग्यता सव च्च अदालतको न्यायाधीश सरह हनेु 
संवैधािनक व्यवःथा गरी सवच्च अदालत तहमा समानताको िव व्यापी मान्यतालाई ःवीकार गिरएको छ तर 
त्यसभन्दा तल्लो तहमा न्यायाधीश र सरकारी वकील वीच ठूलो अन्तर रहेको छ। नेपालमा तीन तहका 
अदालतका न्यायाधीशह लाई संवैधािनक संरक्षण तथा िवशेष सिुवधा ूा  भएको सन्दभर्मा सरकारी 
वकीलह लाई पिन कानूनी संरक्षण ूदान गनर् तथा न्यायपािलकाको हरेक तहका न्यायाधीश सरहको 
योग्यता, सेवा, सिुवधा, पािरौिमक, भ ा लगायतका सिुवधा किम्तमा पिन बराबर हनु ुपन कुरालाई सिुनि त 
गनर्, 

2. सरकारी वकीलह को व्यावसाियक दक्षता, िनंपक्षता, सक्षमता, योग्यता, पािरौिमक, सेवाका शतर्ह , मयार्दा, 
व्यवसाियक उन्मिुक्त, ःवतन्ऽता र िवशेषािधकार जःता पक्षह लाई समेटी ःवतन्ऽ न्यायपािलकाको 
अवधारणा अनु प व्यवःथापन गनर्, 

3. नेपालको संिवधानको धारा १६१ ले िदशािनदश गरेबमोिजमको संवैधािनक दाियत्व र महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयको तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजनाले िनधार्रण गरेको लआय र रणनीितलाई कायर् पमा साथर्कता 
ूदान गनर्, 

4. संयकु्त रा  संघ ारा जारी गिरएको अिभयोजनकतार्को भिूमका सम्बन्धी मागर्दशर्न, १९९०; 
अिभयोजनकतार्को व्यवसाियक अिधकार र िजम्मेवारी सम्बन्धी अन्तरार्ि य संगठनले तयार पारेको मापदण्ड, 
१९९९; अिभयोजनकतार्को भिूमका सम्बन्धी यरुोिपयन यिुनयनको मापदण्ड समेतका अन्तरार्ि य दःतावेजले 
िदशािनदश गरे अनु पको दाियत्व पूरा गनर्, 

5. सरकारी वकीलको व्यावसाियक सेवाको कदर गद सेवाको संवेदनशीलतालाई िवचार गरी अि या, जिजर्या, 
लाित्भया, नेदरल्याण्ड, रोमािनया, ःलोभेिनया लगायतका रा मा सम्बिन्धत तहको अदालतको न्यायाधीशको 
भन्दा सरकारी वकीलको पािरौिमक र सेवा सिुवधा बढी िदइने गरेको हुँदा अन्तरार्ि य अभ्यासलाई 
आत्मसात गनर्,5  

6. सरकारी वकीलको व्यावसाियक सेवाको कदर गद सेवाको संवेदनिशलतालाई िवचार गरी अण्डोरा, बेिल्जयम, 

बोिःनया हजर्गोिवना, बलु्गेिरया, बोयिशया, ृान्स, जमर्नी, मीस, हंगेरी, इटाली, लग्जेम्वगर्, मोल्डोभा, मोनाको, 
मोण्टेनेमो, पोल्याण्ड, पोच ुर्गल, सिवर्या, ःपेन, टकीर् लगायतका देशमा सम्बिन्धत अदालतको न्यायाधीश सरह 
सरकारी वकीलको सेवा, सिुवधा, पािरौिमक, भ ा लगायतका सिुवधा पािरौिमक एवं सेवा सिुवधा िदइने 
गरेको हुँदा यःता अन्तरार्ि य असल अभ्यासलाई नेपालमा पिन लागू गनर्,6  

7. भारत, बंगलादेश लगायतका दिक्षण एशीयाली मलुकुह मा ल अिफससर्लाई ब्यवसाियक पमा ःवतन्ऽ र 
उच्च हैिसयतको पािरौिमक िदने व्यवःथा भए बमोिजम नेपालमा पिन सोही ूकृितको व्यवःथा गनर्, 

8. अन्य िनजामती कमर्चारीले कायार्लय समयमा माऽ काम गरे पगु्नेमा सरकारी वकीलले कायार्लय समयमा 
अदालत, िविशि कृत अदालत र अधर्न्याियक िनकायमा बहस पैरवी, ूितरक्षा, बयान, बकपऽ लगायतका कायर् 
गरी अिभयोगपऽ, िनवेदनपऽ, पनुरावेदनपऽ, मु ा दोहो¥याउने िनवेदन, पनुरावलोकन, िलिखत जवाफ लगायतका 
कानूनी िलखतह को तयारी तथा दतार् समेतका कायर् गनुर् पन भएकोले कायार्लय समय बाहेक अन्य 
समयमा घर पिरवारलाई िदनपुन समयमा भोलीको लािग िमिशल अध्ययन, िविभ  ूकारका िलखतका 
मःयौदा तयार, कानूनी राय परामशर्, कारागारमा रािखएका कैदी बन्दीको मानव अिधकार रक्षाका लािग र 
ितनीह लाई गिरएको व्यवहारका सम्बन्धमा िहराशत अनगुमन, दैिनक ूशासिनक कायर्का साथै सव च्च 
अदालतबाट भएका फैसला कायार्न्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गन गराउने समेतका कायर् गनुर् 
परेको कारण िनिज िजवनको अनभुतूी गनर् नपाएको सरकारी वकीलह कोलािग क्षितपूितर्को व्यवःथा गनर्, 

                                                 
5  िबःततृ जानकारीका लािग हेनुर्होस,् Report "European judicial systems - CEPEJ Evaluation report - 2022 Evaluation cycle (2020 data):  

https://www.coe.int/en/web/cepej/special-file-report-european-judicial-systems-cepej-evaluation-report-2022-evaluation-cycle-2020-
data?p_p_id=56_INSTANCE_Pec933yX8xS5&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2 

6  ऐ.ऐ. 
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9. सरकारी वकीललाई बढी भन्दा बढी ूितःपधीर् बनाउन एवं िव ान, ूिविध र सूचनामा आएको पिरवतर्न 
सँगसँगै िवकिसत नयाँ नयाँ अपराधको िवकासलाई रोक्न सक्ने गरी अिभयोजन, ूितरक्षा लगायतको कायर् 
गनर् ःवदेश तथा िवदेशमा Updated Training, Continuing Legal Education को ौंृखलाब  व्यवःथा गरी 
सक्षम सरकारी वकीलको व्यवःथा गनर् वा वािहरबाट सक्षम व्यिक्त िभऽाउन सरकारी वकीललाई िवशु  
व्यावसाियक र िवशेष को पमा िवकिसत गनर्, 

10. सरकारी वकीलको व्यावसाियक दक्षता अिभबिृ  गनर्, सरकारी वकीललाई आफ्नो पेशाूित इमान्दार, 
कतर्व्यिन , िजम्मेवार र उ रदायी बनाउन, आफ्नो पेशाूित गौरवको अनभुिूत िदलाउन, ूभावकारी फौजदारी 
न्याय ूशासनूित िजम्मेवार बनाउन र सरकारी वकीलको सेवालाई अझ बढी ूभावकारी र उ रदायी 
बनाउन, 

11. िव व्यापीकरणको वतर्मान यगुमा िव  व्यापार संगठनको सदःय रा  एवं अन्य िविभ  अन्तराि य 
समदुायको सदःयको नाताले िव व्यापी ूितःपधार्मा खरो पमा उिऽन र िविभ  ूकारका अन्तरार्ि य 
अदालतह मा मु ा दायर एवं ूितरक्षा समेतको कायर् गनर् सक्षम जनशिक्तलाई सरकारी वकीलको पमा 
िवकिसत गनर्, 

12. फौजदारी न्याय ूशासनका अन्य सरोकारवालाह  अपराध अनसुन्धानमा संलग्न ूहरी, न्याय सम्पादनमा 
संलग्न न्यायाधीश र न्यायपािलकामा कायर्रत कमर्चारीह को सेवा, सिुवधा र अवसर ूाि को अवःथालाई 
िवचार गरी ती दवैु संःथाका जनशिक्तले पाए सरहको पािरौिमक एवं सेवा शतर् र सिुवधा िदलाई न्यायोिचत 
व्यवहार गनर्, 

13. सरकारी वकील सरहका अन्य व्यावसाियक सेवा ूदायकह  डाक्टर, इि िनयर, नसर्, लेखा, व्यवःथापन, 

िशक्षक, अध्यापक लगायतका पेशाकमीर्ह ले आ-आफ्नो पेशा अनु पका सेवा तथा कन्सल्टेन्सी (Tax, 
Account, Audit, Procurement)को कायर्मा लािगरहन पाउने व्यवःथा गिरए बमोिजम नै सरकारी वकीललाई 
त्यःता ूकारका सेवा र कन्सल्टेन्सीका काम गनर् अवसर र मौका ूदान नगिरएको हुँदा र सरकारी 
वकीललाई Chamber Practice को सिुवधा निदइएको हुँदा िनजह बाट राज्यलाई ूदान हनेु व्यावसाियक र 
िवशेष  सेवाको सम्मान गनर्, 

14. सरकारी वकीलले िवशेष र महत्वपूणर् मु ामा ूितिनिधत्व गरे वापत थप Incentive ूदान गिरने व्यवःथा 
नभएको, व्यवसाियक÷पेशागत िबशेष लाई माऽ सरकारी वकीलमा भनार् गन व्यवःथा हालसम्म पिन हनु 
नसकेको र िनजह लाई िवदेशमा अध्ययन, अवलोकन ॅमण, Experience Sharing Program लगायतका 
गो ी, सेिमनारमा भाग िलन पाउने व्यवःथा  ज्यादै कम भएको हुँदा त्यसको सिुनि तता गनर्,  

15. देशको न्याय ूणाली संचालन गन िजम्मेवार सरकारी िनकायह  मध्ये न्यायपािलकाका न्यायाधीशह को 
लािग तीन दशक अिघदेिख अंगीकार गिरएको व्यवसाियकता एवं ःवतन्ऽताको िस ान्त सरकारी 
वकीलह को हकमा पिन लागू गनर्,  

16. सरकारी वकीलको राि य सम्मेलन, २०६७ तथा तत्प ात सम्प  भएका राि य सम्मेलनका अवसरमा 
ूधान न्यायाधीश, कानून मन्ऽी, महान्यायािधवक्ता, मखु्य सिचव, नेपाल वार एशोिसयन, सव च्च अदालत वार 
एशोिसयसनका अध्यक्ष लगायतले सरकारी वकीलको सेवा सिुवधा सम्बन्धी ऐन ल्याउनमा सघाउने 
ूितव ता व्यक्त गिरसकेको हुँदा सो ूितव तालाई परुा गनर्,  

17. सावर्जिनक खिरद, सेवा परामशर् लगायतका कायर्मा देशले अन्य व्यावसाियक व्यिक्त, सल्लाहकार, 
परामशर्दाता, कन्सल्टेण्ट लगायतका व्यावसाियक व्यिक्तलाई ूदान गन पािरौिमक, सेवा, सिुवधा सरह 
सरकारी वकीलले ूदान गन कानूनी राय परामशर् समेतका कायर् वापत उिचत सेवा, सिुवधा ूदान गनर्, 

18. अपराध अनसुन्धानमा िनदशन, अिभयोजन, ूितरक्षा र कानूनी िलखतह को मःयौदा तथा मु ा िफतार् र 
िमलापऽ गन गराउने कायर्मा सरकारी वकीलको भिूमकालाई ूभावकारी बनाउन, सरकारी वकीलका काम 
कारवाहीमा अनगुमन र िनरीक्षण गन बममा ितोता ल्याउन, सरकारी वकीलह लाई व्यवसाियक संरक्षणको 
ूत्याभिूत िदलाउन, जािगरे मानिसकता एवं मनोविृ बाट सरकारी वकीलह लाई अलग गराउन, िनजी कानून 
व्यवसायीसँग ूितःपधार्मा उिऽन सक्ने बनाउन, 

19. सरकारी वकील फौजदारी न्यायूशासनसँग ूत्यक्ष संविन्धत र िवशु  व्यावसाियक एवं िवशेष को पमा 
सेवारत हनु्छन।् ूभावकारी फौजदारी न्याय ूशासनको अभावमा समाजमा दण्डिहनताले ूौय पाई शािन्त 
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सरुक्षा कायम रहन नसक्ने भएकोले सरकारी वकीलको सेवालाई अझ बढी ूभावकारी र उ रदायी बनाउन 
सरकारी वकीलको व्यवःथा कानूनमा नै उल्लेख गनर्,  

20. न्यायािधवक्ताह  सरकारको कानूनी सल्लाहकार हनुकुो साथै सरकारवादी मु ा चल्ने नचल्ने िनणर्य गन, 
सरकारवादी भएको वा नेपाल सरकारको हकिहत वा सरोकार िनिहत रहेको मु ामा सरकारको हकिहतको 
ूितरक्षा गन कायर्सँग सम्बिन्धत व्यावसाियक र िवशेष  पद भएकोले यसको व्यावसाियक 
संवेदनशीलतालाई हेरी सरकारी वकीलको व्यवसाियक दक्षता अिभबिृ  गनर्, आफ्नो पेशाूित कतर्व्यिन , 

िजम्मेवार बनाई गौरवको अनभुिूत िदलाउन र फौजदारी न्याय ूशासनूित थप िजम्मेवार बनाउन, 

यसरी मािथ उल्लेख भए बमोिझम सरकारी वकील सम्बन्धी अन्तरार्ि य ूचलन एवं मान्यताह ,  दिक्षण एिसयाली 
मलुकुह ले अवलम्वन गरेका अभ्यास, कमन ल ूणाली अपनाउने अन्य मलुकुह मा ूचलनमा रहेका व्यवःथा एवं 
अमेिरकी न्याय ूणालीमा संघीय र राज्यःतरमा अंगािलएका मान्यताह  एवं अन्तरार्ि य सिन्ध, सम्झौता एवं 
दःतावेजह ारा ूितपािदत िस ान्त र ितनीह ले िनदशन गरेका मागर्दशर्नको अनसुरण गरी एक्काइस  शताब्दीका 
न्यायपािलकाका नवीनतम ् मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गद िव  न्यायूणालीसँग ूितःपधार् गनर्सक्ने सक्षम, 

ूभावकारी, दक्ष, व्यवसाियक, ःवतन्ऽ र मयार्िदत सरकारी वकील सम्बन्धी व्यवःथाको संवैधािनक दाियत्व पूरा गनर् 
सरकारी वकीलको सेवा, शतर्, सिुवधा सम्बन्धी कानूनको आवँयकता रहेको छ। 

6. छु ै कानूनी संरचनाको लािग भएका ूय ह  

सरकारी वकीलह को सेवाका शतर् सम्बन्धी कानून तजूर्माको लािग िबगतदेिख ूय  हुँदै आएको भए पिन 
हालसम्म सफल हनु सकेको छैन। सरकारी वकीलको काम गनर् न्याय सेवाका कमर्चारीह  ूायः अिनच्छुक 
रहेको, हाल बहाल रहेका अनभुवी र दक्ष सरकारी वकीलह मध्ये पिन धेरैजसो यथाशक्य न्याय सेवाको अन्य 
अंगमा स वा हनु ूय शील रहेको बिुझएको, सरकारी वकीलको ब्यावसाियक सिुबधा सम्बन्धी बतर्मान ूखरता 
हािसल गिरसकेका कानून ब्यबसायी पिन यो सेवामा आकिषर्त हनु सक्ने नदेिखएको भ े कुरालाई िव.सं. २०४० 
सालको तत्कालीन शाही न्याय सधुार आयोगको ूितवेदनमै औल्याइको िथयो। भारत, बेलायत र अ ेिलयाका ल 
अिफससर्ह को लािग न्यायधीश सरह समान सिुवधा रहने व्यवःथा रहेको भ े जःता आधारमा सरकारी 
वकीलह बाट िवगत दईु दशकभन्दा अिघ देिखनै सरकारी वकील र न्यायाधीशको योग्यता, हैिशयत र सिुवधा 
समान हनुपुन आवाजह  उठेका हनु। मु ा मािमला सम्बन्धी उःतै र एकै ूकृितका कायर् गन न्यायधीशह लाई 
एक िकिसमको सेवा सिुवधा हनेु तर सरकारी वकीललाई त्यःतो सिुवधाबाट बिन्चत गिरने कायर्बाट नीितगत पमै 
िवभेद सजृना भएको छ। सरकारी वकीलको पािरौिमक र सेवा, शतर् र सिुबधाको िबषयमा सम्बन्धी छु ै कानून 
बनाई सरकारी वकीलको पदलाई व्यवसाियक र ूितःपधीर् पदको पमा िबकास गिरनपुन कुरामा जोड िदइ 
सरकारी वकीलह को ूथम राि य सम्मेलन, २०७३ मा ूःताव पािरत गरी औपचािरक पमै सरोकारवालालाई 
घच्घच्याउने कामको थालनी गिरएको िथयो।7 तत्प ात सरकारी वकीलह को दोॐो राि य सम्मेलन, २०७५ मा 
समेत यो िवषयमा व्यापक पमा छलफल गरी संिवधानमा उल्लेिखत सरकारी वकील र महान्यायािधवक्ता 
अन्तरगतका अन्य कमर्चारीह को सेवा शतर् सम्बन्धी कानून ूाथिमकतापूवर्क तजूर्मा हनेु अपेक्षा सिहत ूःताव 
पािरत भएको िथयो।8    

पन्ीौ योजनाको दीघर्कालीन स चमा लोकतन्ऽ र सशुासन अन्तरगत न्याय ूणाली शीषर्कको रणनीितक उ ेँयमा 
अपराध अनसुन्धान, अिभयोजन र ूितरक्षा ूणालीलाई वै ािनक र वःतगुत ूमाणमा आधािरत बनाउने तथा 
संःथागत सु ढीकरण गन, न्याय सेवाका कमर्चारी र सरकारी विकलह को क्षमता अिभविृ  गन भ े कुरालाई 
ूाथर्िमकताकासाथ लेखन गिरएको देिखन्छ ।9 त्यसैगरी नेपाल सरकारको नीित तथा कायर्बम, २०७६ मा “तथ्य 
र बै ािनक ूमाणमा आधािरत अपराध अनसुन्धान र अिभयोजन ूणालीको िबकास गिरनेछ। अनसुन्धान र 
अिभयोजनमा संलग्न जनशिक्तको क्षमता बिृ  गिरने छ” 10 भ े उल्लेख भएको िथयो। यो िवषयलाई पनुः जोड 

                                                 
7  सरकारी वकीलह को ूथम राि य सम्मेलन, २०७३ मा पािरत ूःताव नं.१२ 
8   सरकारी वकीलह को दोौो राि य सम्मेलन, २०७५ मा पािरत ूःताव नं.१७ 
9   पन्ी  योजना आ.व. (२०७६।७७ Ñ २०८०।८१) पिरच्छेद ८, प.ृ१२१, नेपाल सरकार, राि य योजना आयोग 
10   नेपाल सरकारको नीित तथा कायर्बम, २०७६ को दफा १९६ 
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िददै सरकारी वकीलह को तेॐो राि य सम्मेलन, २०७७ मा पिन संिबधानको भावना अनु प सरकारी वकीलको 
सेवा र शतर् सम्बन्धी कानून िशय तजुर्'मा हनेु िब ास िलएका छ  भिन ूःताव पािरत गिरएको11 िथयो भने 
सम्मेलनको अवसरमा ूधान न्यायाधीश, कानून मन्ऽी, महान्यायािधवक्ता, मखु्य सिचव, नेपाल वार एशोिसयन, 

सव च्च अदालत वार एशोिसयसनका अध्यक्ष लगायतले सरकारी वकीलको सेवा सिुवधा सम्बन्धी ऐन ल्याउनमा 
सघाउने ूितव ता व्यक्त गनुर् भएको िथयो। महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको तेौो रणनैितक योजना 
(२०७८/७९-२०८२/०८३) मा सरकारी वकीलको पेशालाई ब्यबसाियक बनाउने लआय िलई सो लआय ूाि का 
लिग सरकारी वकील तथा अन्य कमर्चारीको िनयिुक्त, सेवा, शतर् सम्बन्धी कानूनको तजुर्मा गरी लागू गराउन पहल 
गन भ े िबिभ  रणनैितक िबयाकलापह  उल्लेख गिरएको छ। सरकारी वकील र समम न्यायक्षेऽबाट 
वारम्बारको माग र पय का बाबजदु पिन यस सम्बन्धमा हालसम्म कानून तजूर्मा हनु सकेको छैन। 

7. सरकारी वकीलको व्यावसाियकता िवकासको वैधािनक शतर्को पमा सेवा शतर् सम्बन्धी कानून 

अन्तरार्ि य अभ्यास अनु प सरकारी वकीलको छु ै सेवा, शतर् र सिुवधा सम्बन्धी कानून िनमार्ण गरी सरकारी 
वकीललाई व्यसाियक बनाउन ुपन आवाज २०४७ सालको संिवधान जारी भएप ात उठ्दै आएको र त्यसको 
मःयौदा समेत सोही समयमै तयार भएको िथयो। 

संिवधानसभा अन्तगर्तको न्याय ूणाली सम्बन्धी सिमितले पेश गरेको अवधारणा पऽ सिहतको संिवधानको 
मःयौदामा सरकारी वकीलको िनयिुक्त, सेवा शतर् र सिुवधा सम्बन्धी कानून िनमार्ण गन व्यवःथा सिमितबाट 
िववादरिहत पमा सवर्सम्मत पािरत भएको िथयो।12 उक्त व्यवःथालाई यथावत राख्न ेकायर्मा महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयको िवशेष पहल हनु नसक्दा र केही ःवाथीर् ःवभावका पदािधकारीको कारण उक्त व्यवःथा संिवधानमा 
आउन सकेन। 

सोही ूयासको िनरन्तरताःव प नेपालको संिवधानको धारा १६१ मा सरकारी वकील तथा महान्यायािधवक्ताको 
मातहतमा रहने अन्य कमर्चारीह को पािरौिमक, सिुवधा तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी व्यवःथा संघीय ऐन बमोिजम 
हनेु व्यवःथा रहेको छ। उक्त संवैधािनक व्यवःथा बमोिजम सरकारी वकीलको व्यवसाियकता िवकासको वैधािनक 
शतर्को पमा सेवाका शतर् सम्बन्धी कानून िनमार्ण गनुर् पन संवैधािनक दाियत्व रहेको छ।  

अन्य मलुकुमा ूचलनमा रहेका असल अभ्यास र नेपाल पक्ष रा  भएका र नभएका अन्तरार्ि य कानूनका 
ूावधानलाई अवलम्बन गरी यथािशय कानून िनमार्ण गनुर्पन टडकारो आवँयकता छ। 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजनाको लआय ४ मा सरकारी वकील सेवालाई 
व्यावसाियक बनाउने कुरा उल्लेख छ भने त्यसैको रणनीित १ मा  सरकारी वकीलको व्यावसाियक ःवतन्ऽता र 
उन्मिुक्तको संरक्षण र सम्ब र्न गन, सरकारी वकील तथा अन्य कमर्चारीको िनयिुक्त, सेवा, शतर् सम्बन्धी कानून 
जारी गनर् पहल गन, अिभयोजनकतार्को अन्तरार्ि य संःथा (IAP) को िबयाकलापमा सहभािगता र समन्वय गन 
समेतका िवषय समावेश गिरएको पाइन्छ।  

8. सरकारी वकीलको सेवा शतर् सम्बन्धी कानूनमा रािखन उपयकु्त हनेु आधारभतू संरचनाह  

सरकारी वकीलको व्यवसाियकता िवकासको लािग सेवा, शतर्, सिुवधा सम्बन्धी कानूनमा समावेश हनु ुपन संरचना 
देहाय बमोिजम हनु उपयकु्त देिखन्छ: 

                                                 
11   सरकारी वकीलह को तेौो राि य सम्मेलन, २०७७ मा पािरत ूःताव नं.१७ 
12   संिवधान सभा न्याय ूणाली सम्बन्धी सिमितको अवधारणापऽ सिहतको ूितवेदन, २०६६ महान्यायािधवक्ताको पिरच्छेदको खण्ड १० 
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अिभयोजनकतार्, सच्चिरऽवान, सक्षम तथा उपयकु्त तािलम ूा  र सयुोग्य हनुपुन, राज्यले अिभयोजनकतार्को 
छनौटमा जाित, र , िल , भाषा, धमर्, राजनीितक आःथा, राि यता, सामािजक र जातीय उत्पि , सम्पि , जन्म, आिथर्क 
अवःथा आिदको आधारमा भेदभाव नगन, अिभयोजनकतार्ह  न्याय सम्पादनका अत्यावँयक ूितिनिध भएकाले 
आफ्नो पेशाूित सम्मान र मयार्दा कायम राख्नपुन, राज्यले अिभयोजनकतार्ह लाई कुनै ूकारको धम्की, अवरोध, 

हैरानी, अनिुचत हःतक्षेप तथा अनपुयकु्त पमा आइलाग्ने देवानी वा अन्य दाियत्वमकु्त व्यवसाियक कायर् 
सम्पादनको ूत्याभिूत गनुर्पन, अिभयोजनकतार् र िनजका पिरवारका सदःयको भौितक सरुक्षा, उिचत सेवाका शतर्ह , 

पयार्  पािरौिमक, सिुनि त कायर्काल, िनवृ भरण तथा अवकाशको उमेर कानून ारा संरिक्षत गिरनपुन, िनजह को 
िनयिुक्त, स वा बढुवा गदार् िनि त मापदण्ड तयार गरी उनीह को व्यावसाियक योग्यता, सक्षमता, इमान्दािरता र 
अनभुव जःता िनंपक्ष र ःवच्छ कायर्िविधका आधारमा हनुपुन, अिभयोजनकतार्को कायार्लय पथृक हनुपुन, अपराधको 
अनसुन्धान, त्यसको रेखदेख र वैधािनकता, अदालती िनणर्यको कायार्न्वयनको सपुरीवेक्षण र सावर्जिनक िहतको 
ूितिनिधको पमा अन्य कायर्ह को अभ्यास, जःता फौजदारी कारवाहीमा अिभयोजनकतार्ह ले कानून र ःथानीय 
अभ्यासका आधारमा सिबय भिूमका िनवार्ह गनुर्पन, आफ्नो कायर्सम्पादनमा कानून ारा िनंपक्षता, ढता, शीयता, 
मानव ूित ा तथा मानव अिधकारको संरक्षण र सम्मान गनुर्पन, जसले फौजदारी न्याय ूणालीको सहज ूवाहमा 
योगदान  देओस,् अिभयोजनमा छुट िदने, सशतर् वा िनशतर् अिभयोजनको अन्त्य गन, फौजदारी मु ाह लाई 
औपचािरक न्याय ूणालीमा पिरवतर्न गन जःता अिधकार रहनपुन, अिभयोजनकतार्ह  उपरको अनशुासनको 
कारवाहीमा वःतगुत मूल्या न र िनणर्य सिुनि त गन, ितनीह  कानून, व्यावसाियक आचारसंिहता, मान्यता ूा  
ःतर, नैितक िस ान्त र संयकु्त रा  संघ ारा जारी अिभयोजनकतार्को भिूमका सम्बन्धी मागर्दशर्न, १९९० का 
आधारमा सिुनि त गिरने जःता िस ान्तह  ूितपािदत भएका छन।् उिल्लिखत संयकु्त रा संघीय मागर्दशर्न अन्य 
संयकु्त रा संघका सदःय रा ह लाई जःतै नेपाललाई पिन लागू हनेु हुँदा पिन सरकारी वकीलको सेवा शतर् 
सम्बन्धी छु ै कानूनमा उपयुर्क्त मापदण्ड वा िस ान्तह  समावेश हनु अपिरहायर् हनु्छ। 

नेपालको संिवधानको धारा १६१ को संवैधािनक व्यवःथा बमोिजम सरकारी वकील तथा मातहतका अन्य 
कमर्चारीको पािरौिमक, सिुवधा तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी कानून तजूर्मा गदार् धारा १५५ बमोिजम संघीय न्याय 
सेवाका कमर्चारीह को पािरौिमक, सिुवधा तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी कानून एिककृत पमा िनमार्ण हनु उपयकु्त 
हनु्छ वा हुँदैन भ े िवषयमा पिन छलफल गरी टु ो लगाउन ुआवँयक हनु्छ।  

9. सेवाका शतर् सम्बन्धी कानूनमा शेड यिुनयनह को सरोकार  

महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र मातहत कायार्लयमा कायर्रत कमर्चारीह को शेड यिुनयनह ले सरकारी वकील 
तथा कमर्चारीको सेवाका शतर् सम्बन्धी कानूनमा हनुपुन िबषयका सम्बन्धमा चासो र िचन्ता व्यक्त गरेका छन।् 
मलुत: सरकारी वकील र कमर्चारीको समम िहतमा कानून आउन ुपन, संिवधानको धारा १६१ को ममर् बमोिजम 
सरकारी वकीलका अितिरक्त महान्यायािधवक्ता कायार्लय र मातहतका कायार्लयमा कायर्रत कमर्चारीको िबषयलाई 
संवोधन हनु ु पन, सरकारी वकीलको िनयिुक्तको िसफािरस खलुा तथा आन्तिरक ूितःपधार्त्मक परीक्षा ूणाली 
माफर् त हनु ु पन, नयाँ िनयिुक्त तथा बढुवा ारा हनेु िनयिुक्तको िसफािरस स ीय िनजामती सेवा ऐनमा व्यवःथा 
भएबमोिजम गिरनपुन, सरकारी वकीलको अवकाशको उमेर ६५ वषर् हनेु व्यवःथा ूःताव गिररहँदा अन्य 
कमर्चारीको बिृ  िबकासको अवसरलाई ध्यान िदनपुन, सरकारी वकीललाई सङ् घीय िनजामती सेवा अन्तगर्तको 
न्याय सेवामा नै रहने गरी व्यवःथा गनुर्पन, सेवाका शतर् सम्बन्धी िबषयको हकमा नायब महान्यायािधवक्तालाई 
उच्च अदालतका मखु्य न्यायाधीश सरह, सहन्यायािधवक्तालाई उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह र 
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उपन्यायािधवक्ता वा िजल्ला न्यायािधवक्तालाई िजल्ला न्यायाधीश सरह रािखन ु पन, सहायक न्यायािधवक्ता र 
राजपऽ अनंिकत तथा अन्य कमर्चारीको हकमा व्यावसाियक तथा ूोत्साहन भ ाको सिुनि तता हनुपुन, संिवधानको 
धारा १५५ मा न्याय सेवाका कमर्चारीको छु ै कानून ल्याउने गरी छलफल भइरहेकाले त्यसतफर्  समेत िवचार 
गनुर्पन, यथाशक्य िछटो सरकारी वकील तथा कमर्चारीको सेवा शतर् सम्बन्धी कानून ल्याइनपुन भ े िबषयमा शेड 
यिुनयनह ले सरोकार देखाएका छन।्  

10. िनंकषर् तथा िसफािरस 

एकै िसक्काका दईु पाटोको पमा रहेका फौजदारी न्याय ूशासनका महत्वपूणर् िनकाय मध्ये न्यायाधीशह लाई 
अन्तरार्ि य दःतावेजले सजृना गरेको दाियत्व अनु प िव. सं. २०४७ मा जारी संिवधानप ात ् नै िनयिुक्त, सेवा, 
शतर्, सिुवधा सम्बन्धी कानूनबाट ससुिज्जत गिरएको भए तापिन सरकारी वकीलका हकमा भने िव. सं. २०७२ 
सालमा जारी वतर्मान संिवधानमा भएको ूावधान बमोिजम संवैधािनक दाियत्व र िविभ  अन्तरार्ि य दःतावेजले 
सजृना गरेको दाियत्व अनु प सरकारी वकीलको लािग िनयिुक्त, सेवा, शतर्, सिुवधा सम्बन्धी कानून तजूर्मा गनर् 
िढलो भैसकेको छ। 

सरकारी वकीलको व्यवसाियकता िवकासको लािग सेवा, शतर्, सिुवधा सम्बन्धी कानून िनमार्ण भएपिछ िवशेष ान 
सीप दक्षता क्षमता र योग्यता भएका सरकारी वकीलले आफूले रा  र जनतालाई िदन ुपन सेवाको गणुःतरमा 
ःतरीयता आउने, सरकारी कायर् सम्पादनमा उत्ूरेणा पैदा भै संगठनको उ ेँय ूभावकारी पमा हािसल हनेु, 
आफूले गनुर्पन काममा उत्सािहत हनेु, विृ  िवकासको पथमा रहेको अन्यौलताको अन्त्य भै दायाँबायाँ सोचिवचार 
नगरी काममा एकलब्य ि कोणले िनरन्तर लािगरहन पाउने वातावरणको सजृना हनेु, सामान्य (Generalist) 
कमर्चारीको पमा नभै ूािविधक (Specialist) र व्यावसायीक सरकारी वकीलको पमा कायर् सम्पादनमा लाग्ने, 
संिवधान र िव मा ूचलनमा रहेको असल अभ्यासलाई अवलम्बन गरी कायर् सम्पादनमा थप उत्सािहत भै 
लािगरहने वातावरण ब े, व्यवसाियक आचार संिहताको अक्षरस र ूभावकारी पमा पालना हनेु, अत्यन्त सक्षम तर 
सरकारी वकीलको सेवा छाडी अन्यन्ऽ आखँा लगाउने सरकारी वकीललाई सेवामै िटकाइ राख्न सहज हनेु, अन्य 
सेवा, समूह र िनकायका गणुःतरीय जनशिक्तलाई सरकारी वकीलको सेवामा िभऽाउन सिकने, सरकारी वकीलको 
सेवा छाडी अन्यऽ जाने िसलिसलाको बमभंगता हनेु, सरकारी वकीलको पमा सेवा ूवाह गिररहन पाउने, उमेर 
हद बढ्ने, अनभुवको िवशेष महत्व हनेु पेशािवद्ले बढी उमेरसम्म सेवा िदंदा राज्य र सरकारी वकील संःथा 
दवैुलाई फाइदा हनेु, सेवा सिुवधा बढ्ने, अनभुवको आधारमा मु ाको सफलता दर र कायर्को गणुःतर र 
ूभावकािरतामा बिृ  हनेु हनु्छ। 

तसथर् अन्य मलुकुको असल अभ्यास र अन्तरार्ि य दःतावेज तथा संवैधािनक दाियत्व समेतमा आधारमा किम्तमा 
न्यायाधीश बराबरको सेवाका शतर् र सिुवधा ूा  हनेु गरी सरकारी वकील सम्बन्धी कानून जारी गनुर् ज री छ । 
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Comparative, detailed table of judges and prosecutors salaries in 2006, in € (Q114) 
 

Country Country Gross 
annual 
salary of a 
first instance 
professional 
judge at the 
beginning of 
his/her career 
 

Gross annual 
salary of a 
judge of 
Supreme Court 
or of the 
highest 
appellate court 

Gross 
annual 
salary of 
the 
prosecutor 
at the 
beginning 
of his/her 
career 

Gross 
annual 
salary of a 
public 
prosecutor 
of the 
Supreme 
Court or of 
the highest 
appellate 
court 

Andorra  67 581 36 430 67 581 100 100 
Austria  43 393 105 251 46 073 105 251 
Belgium  56 487 122 196 56 487 122 169 
Bosnia and 
Herzegovina 

24 024 41 223 24 024 41 223 

Bulgaria  5 676 11 136 5 676 11 136 
Croatia  22 930 52 054 22 930 52 054 
Czech Republic     21 838 42 760 18 438 39 579 
France  35 777 105 317 35 777 105 317 
Georgia  4 320 8 580 5 184 6 192 
Germany  38 829 86 478 38 829 86 478 
Greece  33 226 73 716 33 226 73 716 
Hungary  30 430 42 154 30 430 42 154 
Italy  37 454 122 278 37 454 122 278 
Latvia  13 677 31 686 15 257 29 689 
Lithuania  14 816 30 852 12 286 27 366 
Luxembourg  76 607 140 201 76 607 140 201 
Malta  27 524 32 480 24 873 32 630 
Moldova  2 352 4 390 2 165 2 502 
Monaco  41 238 Compensations 41 238 118 616 
Montenegro  14 760 19 005 14 760 21 994 
Netherlands  70 000 115 000 85 000 115 000 
Poland  14 904 37 403 14 904 37 403 
Portugal  33 477 80 478 33 477 78 134 
Romania  6 936 34 082 7 936 28 153 
Serbia 13 991 22 258 13 991 22 258 
Slovakia 18 995  27 438 17 299 26 458 
Slovenia 23 736 48 660 26 016 48 036 
Spain 45 230 115 498 45 230 115 498 
Sweden 96 500 152 000 64 500 143 500 
Turkey 17 251 28 988 17 251 28 988 
FYROMacedonia 12 165 14 870 12 165 14 870 
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तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजनाको कायार्न्वयनको अवःथा1 
 

 

 

१. िवषय ूवेशः 
रणनीितक योजना अनशुासनमा रहेर िनरन्तर सधुार गन व्यवःथापकीय ूिबया हो । िनधार्िरत पिर ंय, पिरलआय र 
मूल्य मान्यताका आधारमा कुनै पिन संगठनको उ ेँय हािसल गनर् अवलम्बन गनुर्पन उपाय तय गन, ती उपायको 
कायार्न्वयन गनर् आवँयक िबयाकलाप िनमार्ण गरी कायार्न्वयनको लािग आवँयक पन ॐोत साधनको व्यवःथा 
तथा पिरचालन लगायतको समम व्यवःथापन रणनीितक व्यवःथापन िभऽ पदर्छ । िसिमत ॐोत साधनले 
अिधकतम लाभ िलन तथा नितजामूलक कायर् सम्पादन गनर् योजनाले सहयोग गदर्छ । वतर्मान समयमा रणनीितक 
व्यवःथापन ूायः सवै संगठनको उ ेँय हािसल गन एउटा महत्वपूणर् प ि का पमा ःथािपत भएको छ ।  

फौजदारी न्याय ूशासनको महत्वपूणर् अवयवको पमा रहेको महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले २०६८ साल 
साउन देिख पिहलो प वषीर्य रणनीितक योजना तयार गरी कायार्न्वयनमा ल्याएकोमा हाल तेॐो प वषीर्य 
रणनीितक योजना (२०७८/०७९-२०८२/०८३) कायार्न्वयनमा रहेकोमा पिहलो बषर्को अविध व्यितत गरी 
सकेका छ  । न्याय ूशासन सम्ब  िनकायका छु ै रणनीितक योजनाको िवकासको थालनी भने न्यायपािलकाले 
२०६१ सालमा प वषीर्य रणनीितक योजनाको तजुर्मा र कायार्न्वयनबाट सु  भएकोमा हाल न्यायपािलका चौथो 
प वषीर्य रणनीितक योजना २०७६ साउन देिख कायार्न्वयनमा रहेको छ । महान्यायािधवक्ताको नेततृ्वमा रहेको 
नेपाल कानून व्यवसायी पिरषद्ले पिन २०७८ देिख कायार्न्वयनमा ल्याउने गरी पिहलो रणनीितक योजना बनाई 
लागू गरेको छ ।   

२. महान्ययािधवक्ताको कायार्लयको िवगतका योजनाको संिक्ष  िसंहावलोकनः 
 पिहलो रणनीितक योजना  (२०६८/०६९–२०७२/०७३) 

 पिर ंयः कानूनी शासनको सिुनि तता एवं मानव अिधकारको ूव र्नका लािग फौजदारी न्याय ूशासनलाई 
ःवच्छ, िनंपक्ष एवं ूभावकारी वनाई दण्डहीनताको अन्त्य, भरपद  अिभयोजन ूणालीको ःथापना, सशुासन, मानव 
अिधकारको संरक्षण र सामािजक सवु्यवःथा सु ढीकरण,    

 पिरलआयः संिवधान, कानून र न्यायका मान्य िस ान्तका आधारमा ःवतन्ऽ, ःवच्छ एवं िनंपक्ष अिभयोजन 
ूणालीको सु ढीकरण गनुर्, फौजदारी न्यायको ूभावकारी कायार्न्वयन गनुर् र सोका लािग सरकारको तफर् बाट 
भरपद  ूितिनिधत्व गरी सेवा उपलब्ध गराउन,ु राज्यको हक, िहत एवं सरोकार िनिहत रहेका सव च्च 
अदालतबाट ूितपािदत िस ान्तह को कायार्न्वयन गराउन ु र पीिडत र िहराशतमा रहेका व्यिक्त ूित 
मानवोिचत व्यवहार सिुनि त गनुर्,  

 तत्कािलक लआयह ः व्यवसाियक कायर्दक्षता सु ढ, आवँयक संयन्ऽह , प ितह  र ूिबयाह लाई चःुत, 
दु ःत, संःथागत सु ढीकरणका लािग ःमरणका संयन्ऽह  र प ितह को िनमार्ण गनुर्, अिभयोजनलाई 
व्यवसाियक, ःवच्छ र िनंपक्ष बनाउन आवँयक ान र सीपको िवकास गनुर्, िहरासतमा रहेका र अपराध 
पीिडतको मानव अिधकार संरक्षणको संःकृितको िवकास र कानूनी शासनको प ितलाई सु ढ पानुर् भ े  ६ 
वटा लआय िनधार्रण गिरएको  िथयो । 

                                                 
1.  ूःततु कायर्पऽ  नायब महान्यायािधवक्ता ौी िव राज कोइरालाको अनगुमनमा,  सहन्यायािधवक्ता ौी गोपालूसाद िरजाल, सहन्यायािधवक्ता ौी संजीवराज 

रेग्मी,  सहन्यायािधवक्ता ौी शंकर खऽी , सहन्यायािधवक्ता ौी ानूसाद भषुाल,  सहन्यायािधवक्ता ौी सोमकान्ता भण्डारी , उपन्यायािधवक्ता ौी रािधका 
सवुाल, उपन्यायािधवक्ता ौी िवना दाहाल  र उपन्यायािधवक्ता ौी सिवता शमार् समेतको समूह ारा तयार गिरएको । 
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 यो योजनामा आधारभतू मूल्य र मान्यताह  उल्लेख गरी कायर् सम्पादन गदार् यःता मूल्य र मान्यताह  महण 
गन संःकृितको िवकास गन भ े उल्लेख गिरएको िथयो । 

 संरचनाः चार पिरच्छेद र २ अनसूुचीमा िवःतािरत ूथम रणनीितक योजनामाः 
 पिहलो पिरच्छेद - संगठन, काम कतर्ब्य र अिधकार, संभावना र चनुौित, 

 दोॐो पिरच्छेद – पिर ंय, पिरलआय, तत्कािलक लआयह  र मूल्यह ,  

 तेॐो पिरच्छेद - समःया र चनुौितको उल्लेखनका साथै वःतिुःथित िवशलेषण (SWOT) 

 चौथो पिरच्छेद- रणनीितक कायर्ह  (२० वटा रणनीित िभऽका १८६ वटा िबयाकलाप 
िनधार्रण भएको)  ।  

 योजना कायार्न्वयनका लािग .  ५,७०,५९, ७३, ६२०।Ñ बजेट िनधार्रण गिरएको  

िथयो । 

 कायार्न्वयनको अवःथा र यसले पारेको ूभावः   

ूथम प वषीर्य रणनीितक योजनाले िनधार्रण गरेका िविभ  २० वटा रणनीित िभऽका १८६ वटा िबयाकलाप 

मध्ये ३८.७१ ूितशत िबयाकलाप माऽ कायार्न्वयन भएको देिखन्छ।योजनाको तजुर्मा र कायार्न्वयन केन्िमा 
माऽ िसिमत रहन,ु कायार्न्वयन िविध, संयन्ऽ तथा ूक्षेिपत बजेटको अभाव हनु,ु योजनाब  कायर् संःकार र अनभुवको 
अभाव एवं योजना अनसुार कायर् संचालन गन संःकार तथा योजनाका सम्बन्धमा तल्लो तह तथा सरोकारवाला 
समक्ष जानकारी ूवाह गनर् समेत नसक्दा यस योजनाले आशाितत सफलता ूा  गनर् नसकेको देिखन्छ । तथािप 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको योजनाब  िवकास ूिबयाको थालनी र िनरन्तरताका लािग सो योजना कोशेढंुगा 
सािवत भएकोमा िववाद छैन । साथै सो योजनाले संःथागत सधुारका लािग रचनात्मक भिूमका िनवार्ह गरेको 
िथयो।ूथम प वषीर्य रणनीितक योजनाको कायार्न्वयनबाट िनम्न उपलब्धी हािसल भएका छनः् 

 बजेटमा सधुारः योजनाको सु मा कुल . ३६ करोड ४१ लाख ७८ हजार िविनयोजन भएकोमा 
आ.व. ०७१।७२ का लािग कुल ६१ करोड ६३ लाख २४ हजार बजेट िविनयोजन भएको 
देिखन्छ ।  

 भौितक सधुारः योजना अविधमा उल्लेख्य संख्यामा सरकारी वकील कायार्लयको भवन िनमार्ण तथा 
जग्गा नभएका सरकारी वकील कायार्लयका लािग जग्गाको बन्दोबःद भएको छ। िजल्ला सरकारी 
वकील कायार्लयह मा पीिडत मैऽी कक्षह को िनमार्ण भएका छन ्। कम्प्यटुर, ल्यापटप, फोटोकिप 
मेिसन, िून्टरको व्यवःथापनमा सधुार भएको िथयो ।  

 जनशिक्त िवकासः सबै िजल्ला तहका सरकारी वकील कायार्लयमा रा.प.ि तीय ौेणीको सरकारी 
वकील रहने व्यवःथा भएको िथयो ।  

 सूचना ूिविधको ूयोगः सूचना ूिविधको िवकासका लािग महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा सूचना 
ूिविध केन्िको ःथापना भएको छ । सूचना ूिविधको ूयोगलाई िवःतार गनर् आवँयक पन 
कम्प्यटुर, ल्यापटप, िून्टर लगायतका साममीह  सरकारी वकील कायार्लयह  तथा सरकारी 
वकीलह लाई उपलब्ध गराइएको छ। कायर्सम्पादनसँग सम्बन्धीत केही सफ्टवेयरको िनमार्ण गरी 
ूयोगमा ल्याइएको छ।  

 ूोत्साहन व्यवःथाः सरकारी वकील तथा सहायकःतरका कमर्चारीलाई सु  तलबमानको ५० 
ूितशतमा नबढ्ने गरी कायर् सम्पादनमा आधािरत ूोत्साहन भ ाको व्यवःथा गिरएको िथयो ।  

 दोॐो रणनीितक योजना ( २०७३/०७४-२०७७ / ०७८) संःथागत सु ढीकरण  र व्यावसाियकता 
िवकासमा केिन्ित रहेको यो योजनाकोः 

 पिर ंयः व्यवसाियक, ूभावकारी र जनिव ास ूा  संःथाको पमा ःथािपत भई कानूनको शासन ूव र्न गनुर् 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको पिर ँय हनेुछ , 
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 पिरलआयः फौजदारी मु ाको अनसुन्धानमा नेततृ्वदायी भिूमका, ःवच्छ र ूभावकारी अिभयोजन तथा सु ढ 
ूितरक्षा ूणाली एवम ्व्यवसाियक कानूनी राय ूदान गन संःथाको पमा िवकास गनुर् महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयको पिरलआय हनेुछ, 

 

 मूल्यह ः कायर्सम्पादनो बममा अंिगकार गन  गरी; ःवच्छ सनुवुाई, कानूनको शासन, कानून र न्यायका मान्य 
िस ान्तह को अवलम्वन, मानव अिधकार, सावर्जिनक िहत, पीिडत मैऽी र न्यायमा सहज पहुँच,  व्यावसाियक 
ःवाय ता र उन्मिुक्त, उ रदाियत्व र जबाफदेिहता, िनरन्तर सधुार र िसकाई, नैितकता र सदाचार।   

 संरचनाः  ८ वटा पिरच्छेदमा िवभक्त यो योजनाका ४ वटा लआय, २९ वटा रणनीित र २१८ वटा िबयाकलाप 
रहेका,  

 पिरच्छेद १,  पिरचय 

 पिरच्छेद २,  संगठनलाई ूा  िजम्मेवारी 
 पिरच्छेद ३,  पिहलो योजनाको सिमक्षा 
 पिरच्छेद ४, वःतिुःथित िव षेण 

 पिरच्छेद ५,  पिर ंय, पिरलआय र मूल्यह  

 पिरच्छेद ६,  लआय र रणनीितक उपायह  

 पिरच्छेद ७, जोिखम र न्यूिनकरणका उपायह  

 पिरच्छेद ८,  बजेटको ूक्षेपण (३, ८२, ८८, ५४, ०००।-) 

 अनसूुची १, योजना तजुर्माको बममा गिरएका अन्तिबर् याका सहभािगह को नामावलीको 
उल्लेखन छ ।  
 

 दोॐो रणनीितक योजनाले पारेको सकारात्मक ूभावः 
संःथागत सु ढीकरण र व्यावसाियक िवकासमा केिन्ित रही िविभ  ४ वटा लआय, २९ वटा रणनीित र २१८ 
वटा िबयाकलापका साथ तजुर्मा भएको दोॐो रणनीितक योजनाको िनधार्िरत िविध अनु प कायर् सम्पादनलाई 
मापनयोग्य सूचकका आधारमा समीक्षा गदार् यो योजना ६७ ूितशत कायार्न्वयन  भएको देिखएको छ । दोॐो 
प वषीर्य रणनीितक योजनाको कायार्न्वयनले देहाय बमोिजम सकारात्मक ूभाव पारेको छः  

 अिभयोजन नीित तथा मागर्दशर्न जारीः  सरकार वादी मु ाको अिभयोजनलाई वःतगुत र ूभावकारी 
बनाउने समेतको लआय योजनाले िलएको िथयो । वःतगुत ूमाणका आधारमा अिभयोजन गन रणनीित 
अन्तगर्त अिभयोजन सम्बन्धी मापदण्ड (Standard Guideline for Prosecution) तयार गन िबयाकलाप 
ूक्षेपण गिरएको िथयो । पिरवितर्त फौजदारी कानून र यस क्षेऽमा िवकिसत नवीन िस ान्त, िवषय र 
धारणाह  अनसुार फौजदारी न्याय ूशासन संचालन गनर्का लािग महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट 
२०७४ सालमा अिभयोजन नीित तथा मागर्दशर्न जारी भएकोमा २०७७ सालमा पिरमाजर्न गिरएको 
िथयो । दोॐो प वषीर्य रणनीितक योजना कायार्न्वयनको अिन्तम वषर् २०७७/०७८ लाई "अिभयोजन 
सधुार वषर्" को पमा घोषणा गिरएको िथयो ।  

 अिभयोजन परीक्षणः महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट मातहतका सरकारी वकील कायार्लयह को काम 
कारवाहीको बारेमा िनयिमत अनगुमन गिरएको िथयो । अिभयोजन परीक्षण तथा कायार्लय अनगुमन 
सम्बन्धी िनदिशका जारी गरी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट मातहत सरकारी वकील कायार्लयको 
अनगुमन तथा अिभयोजन परीक्षण गन, ूहरी ूधान कायार्लयसँगको समन्वयमा सरकारी वकील र  
ूहरी कायार्लयको अनगुमन गरी संयकु्त पमा अपराध अनसुन्धान र अिभयोजनको अवःथा र सधुारका 
िवषयह का बारेमा समेत छलफल गन पिरपाटीको थालनी गिरएको िथयो । पिछल्लो समयमा 
िव तुीय माध्यमबाट समेत अिभयोजन सम्बन्धी िनणर्यको अनगुमन गन कायर् ूारम्भ गिरएको छ । 
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 पीिडत मैऽी व्यवहार र पीिडत कक्षको ःथापनाः न्यायमा पहुँच अिभविृ  गनर् पीिडत र साक्षी संरक्षण 
गन रणनीित अन्तगर्त िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयह मा छु ै पीिडत मैऽी कक्षको व्यवःथा गन 
िबयाकलाप ूक्षेपण गरी योजना कायार्न्वयन अविधमा ६९ ओटा िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयमा 
पीिडत मैऽी कक्षको ःथापना भएको िथयो । पीिडत र साक्षीको अिभलेख राख्नका लािग अलग्गै 
रिज र तयार गिरएको िथयो । पीिडतलाई मु ाको कारवाही र परामशर् (काउिन्सिल ) का लािग 
हेल्लो साक्षी कायर्बम संचालन गिरएको िथयो ।  

 सरकारी वकीलको िविश ीकरणः  दोॐो प वषीर्य रणनीितक योजनाले सरकारी वकीलको पेशालाई 
व्यावसाियक बनाउने लआय िलएको िथयो । सो लआय अन्तगर्त सरकारी वकीलह लाई िवषयगत 
िविश ीकरण गन रणनीित तय गरी योजनाले ूक्षेपण गरे बमोिजम सरकारी वकीललाई िवषयगत 
पमा िविश ीकरण गनर्का लािग मापदण्ड ःवीकृत गिरएको िथयो । सो अनसुार नौ ओटा िविभ  

िवषयका पा बम तयार गरी िवषयगत पमा सरकारी वकीलह लाई िविश ीकरण गन कायर् भएको 
िथयो ।  

 वैदेिशक अध्ययन ॅमणः सरकारी वकीलह लाई िवदेशी कानून र अभ्यासका सम्बन्धमा तथा िवकिसत 
नवीनतम ् अवधारणाका बारेमा जानकारी ूदान हनु ु पदर्छ । योजना अविधमा वैदेिशक अध्ययन 
ॅमणमा उल्लेख्य संख्यामा सरकारी वकीलह  सहभागी भएको देिखन्छ । यसले िविभ  मलुकुको 
फौजदारी कानून, फौजदारी न्यायूशासनको जानकारी तथा अभ्यासका बारेमा ान हािसल गनर् र 
कायर्सम्पादनमा कायार्न्वयन गनर् उपयकु्त अवसर ूदान गरेको अवःथा छ ।  

 क्षमता िवकासः सरकारी वकील तथा कमर्चारीलाई कायर्सम्पादनको िवषयसँग सम्बन्धीत िवषयमा 
िनरन्तर ूिशक्षण, तािलम ूदान गरी क्षमता िवकास गिरएको छ । सरकारी वकीलह लाई िनयिमत 
पमा तािलम ूदायक िनकायबाट ूदान गिरने ूिशक्षण वा तािलम कायर्बमका अितिरक्त 
महान्यायािधवक्ताको  कायार्लयमा ःथािपत अिभयोजन ूिशक्षण केन्िबाट िनयिमत पमा िविभ  िवधामा 
ूिशक्षण कायर्बम संचालन भएका छन ्। कोिभड १९ को संबमणको समयमा िव तुीय माध्यमबाट 
समेत क्षमता िवकासका कायर्बमह लाई िनरन्तरता ूदान गिरएको िथयो । 

 कायार्लय भवन िनमार्णः रणनीितक योजनाले संःथागत सु ढीकरण गन लआय अन्तगर्त कायार्लयको 
भौितक पूवार्धार िवकास गन रणनीित तय गरेको िथयो । योजना अविधमा महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लय १, उच्च सरकारी वकील कायार्लयह  १० र िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयह  ५० गरी 
जम्मा ६१ ओटा सरकारी वकील कायार्लयह को कायार्लय भवन नयाँ िनमार्ण भएको अवःथा छ ।  

 जग्गाको बन्दोबःतः जग्गा नभएका सरकारी वकील कायार्लयह का लािग जग्गाको बन्दोबःत गन 
िबयाकलाप ूक्षेपण गिरएको िथयो । िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय इलाम र धनषुाका हकमा 
सम्बन्धीत उच्च सरकारी वकील कायार्लयको जग्गा व्यवःथापन गिरएको छ । योजना अविधमा 
जग्गा बन्दोबःत गिरएको अवःथा योजनाले ूक्षेपण गरे अनसुार रहेको छ । खासगरी िवशेष तथा 
िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, काठमाड को भवन िनमार्णका लािग जग्गा ूाि  हनु ु उल्लेख्य 
उपलिव्धको पमा िलन सिकन्छ । 

 सवारी साधनको व्यवःथापनः दोॐो प वषीर्य रणनीितक योजनामा कायर्बोझ बढी भएका िजल्ला 
सरकारी वकील कायार्लयह मा बमशः सवारी साधन उपलव्ध गराउँदै लैजाने नीित िलइएको िथयो । 
िनयिमत मोटर संचालन हनेु ूायः सबै (७० ओटा) िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयह मा चार पाङ्म े
मोटर उपलब्ध भएको छ ।  

 संिहता कायार्न्वयनमा अमसरताः २०७५ भदौ १ गते देिख लागू हनेु गरी जारी भएका मलुकुी 
संिहताह  कायार्न्वयनमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले अमसरता िलएको िथयो । संिहतामा गिरएका 
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नयाँ व्यवःथाह का बारेमा जानकारी िदन र सो अनसुार कायर्सम्पादन गनर्का लािग सबै सरकारी 
वकील तथा सहायकःतरका कमर्चारीह लाई महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको आयोजनामा चरणब  
ूिशक्षण संचालन गिरएको िथयो । संिहताका व्यवःथाका बारेमा जानकारी ूदान गनर् ॐोत साममी 
तयार गरी ूकाशन गिरएको िथयो । मलुकुी संिहता कायार्न्वयनको संघारमा राि य कायर्शाला 
आयोजना गिरएको िथयो । महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा संिहता कायार्न्वयन सहजीकरण सिमितको 
गठन गिरएको िथयो ।  

 िविभ  अध्ययन साममी तयार र ूकाशनः सरकारी वकील कायार्लयबाट सम्पादन हनेु कायर्सँग 
सम्बन्धीत िविभ  िवषय तथा िवधामा अध्ययन समूह िनमार्ण गरी अध्ययन गिरएको छ । ती अध्ययन 
साममी मिुण वा िव तुीय माध्ययबाट ूकाशन गिरएको छ । िविभ  िवषयमा ॐोत साममी तयार गरी 
ूकाशन गिरएको छ । अिभयोजन जनर्ललाई िनयिमतता ूदान गिरएको छ । सरकारी वकीलले 
बहस गन िवषयसँग सम्बन्धीत िवषयगत निजर संकलन र ूकाशन गन  (ूित वषर् कम्तीमा पाँच 
िवषयका) िबयाकलाप ूक्षेपण गिरएकोमा िवषयगत िवधा (भिूम, ज्यान, करणी, ूमाण, सेवा कानून आिद) 
मा सव च्च अदालतबाट ूितपािदत िस ान्तह  संकलन गरी अलग्गै ूकाशन गिरएको छ ।  

 जनशिक्त थपः महान्यायािधवक्ता कायार्लयबाट गिठत भएका संगठन तथा व्यवःथापन सवक्षण अनसुार 
िविभ  समयमा नेपाल सरकारको िनणर्य अनसुार दोॐो प वषीर्य रणनीितक योजना लागू भएपिछ 
सरकारी वकील तथा कमर्चारीको दरबन्दी उल्लेख्य पमा थप भएको छ । यस अविधमा 
राजपऽांिकत ूथम ौेणीको सहन्यायािधवक्ताको पद ८, राजपऽांिकत ि तीय ौेणीको उपन्यायािधवक्ता 
वा िजल्ला न्यायािधवक्ताको पद ३० र राजऽांिकत ततृीय ौेणीको शाखा अिधकृत पद ६८ थप भएको 
देिखन्छ । यसैगरी अन्य कमर्चारीह को थप दरबन्दी संख्या २१६ गरी समममा दरवन्दी थप संख्या 
३२२ भएको देिखन्छ ।  

 सरकारी वकील तथा कमर्चारी परुःकृतः योजनाले उत्कृ  कमर्चारी घोषणा गन ूयोजनका लािग 
मापदण्ड िनधार्रण गन र सो मापदण्ड बमोिजम वािषर्क पमा उत्कृ  कमर्चारी घोषणा गरी परुःकार 
ूदान गन िबयाकलाप ूक्षेपण गरेको िथयो । महान्यायािधवक्ताको ःथापना िदवसको अवसर पारी 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र मातहतका सरकारी वकील कायार्लयह मा कायर्रत सरकारी 
वकीलह  र कमर्चारीह लाई परुःकृत गन कायर् ूारम्भ गरी िनरन्तरता ूदान गिरएको छ । यसका 
लािग महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट ूदान गिरने परुःकार सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ ःवीकृत गरी 
लागू गिरएको छ । सो मापदण्डका आधारमा १० जना सरकारी वकील तथा कमर्चारीह लाई नगद 
परुःकार सिहत उत्कृ  सरकारी वकील तथा कमर्चारीको पमा परुःकृत गन गिरएको छ । साथै 
ूत्येक वषर् सव त्कृ  सरकारी वकील (Attorney of the Year) घोषणा गरी परुःकृत गन गिरएको       

छ ।  

 सूचना ूिविधको ूयोगः योजनामा सरकारी वकील कायार्लयह को कायर्सम्पादनलाई सूचना तथा स ार 
ूिविध प ितमा आब  गन रणनीित तय गिरएको िथयो । सो रणनीित अन्तगर्त ई एटनीर् सम्बन्धी 
अध्ययन ूितवदेनका आधारमा आवँयक सफ्टवेयर िनमार्ण गरी संचालन गन, महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयको वेभसाइटमा मातहतका सरकारी वकील कायार्लयह सँग समेत इन्शानेट माफर् त िलंक गन, 
सबै सरकारी वकीलह लाई आवासमा इन्टरनेटको सिुवधा उपलव्ध गराउने आिद िबयाकलाप ूक्षेपण 
गरेको िथयो । महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, उपत्यकाका सबै सरकारी वकील कायार्लय एवम ्
उपत्यका बािहरका कायर्बोझ बढी भएका कायार्लयह  समेत गरी ६० ओटा सरकारी वकील 
कायार्लयमा CCTV जडान गरी िव तुीय माध्यमबाट कायार्लयको कायर्सम्पादन अनगुमन गन कायर् 
ूारम्भ भएको छ । सबै सरकारी वकीलह लाई ल्यापटप उपलव्ध गराउने रणनीित अनसुार बमश 
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ल्यापटप िवतरण हुँदै आएको अवःथा छ । सबै सरकारी वकील कायार्लय र िनवासमा इन्टरनेट 
उपलब्ध छ ।  

 समन्वयमा िवकासः योजना कायार्न्वयनको अविधमा सरोकारवालाह सँग सहकायर् र समन्वयका लािग 
सरकारी वकीलह को केन्िीय सम्मेलन, अिभयोजनकतार् सरकारी वकील तथा अनसुन्धानकतार् ूहरीको 
ूादेिशक तथा राि य सम्मेलन, िविभ  िवषय र चरणमा कायर्शाला, छलफल, अन्तरिबया र समन्वय 
बैठक सम्प  भएको छ । सरोकारवाला िनकायह ले महान्यायािधवक्ताको कायार्लयसँग संःथागत 
संवाद गरी पृ पोषण संकलन गनर् ूारम्भ गरेको छ । यसले समन्यव, सहकायर्मा सकारात्मक ूभाव 
पारेको छ । सबै सरकारी वकील कायार्लयह का कायार्देश सिहत समन्वय सिमितको गठन गिरएको 
छ ।  

 िविधिव ान ूयोगशालाको ःथापनाः महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको अमसरता र िवशेष ूयासमा राि य 
िविधिव ान ूयोगशालाको ूादेिशक कायार्लय ःथापना भएको छ । मधेश ूदेशमा महो री िजल्लाको 
बिदर्वासमा र सदूुरपि म ूदेशमा कैलाली िजल्लाको धनगढीमा गरी दईु ओटा ूादेिशक कायार्लय 
ःथापना भएका छन ् । पन्ी  योजनामा समेत ूादेिशक तहमा िविधिव ान ूयोगशाला िवःतारको 
िवषयलाई समावेश गिरएको छ । नेपाल सरकारको नीित तथा कायर्बममा पिन सबै ूदेशमा 
िविधिव ान ूयोगशाला िनमार्ण गन िवषय समावेश भएको छ ।  

 योजना कायार्न्वयन संयन्ऽको व्यवःथाः महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा योजना िवभाग अन्तगर्त 
सहन्यायािधवक्ताको नेततृ्वमा योजना महाशाखा र उपन्यायािधवक्ताको नेततृ्वमा योजना शाखा गठन 
गिरएको छ । दोॐो योजना कायार्न्वयनको समयमा िवभाग अन्तगर्त रही महाशाखा र शाखाले कायर् 
योजना िनमार्ण, ःवीकृत र कायार्न्वयन गन तथा वािषर्क पमा योजना कायार्न्वयनको समीक्षा 
लगायतका कायर् गरेको छ ।  

 कायार्न्वयन हनु नसकेका कायर्ह  

 अिभयोजनमा सधुारः “संःथागत सु ढीकरण र व्यावसाियकता िवकास” भ े ि कोणका साथ 
कायार्न्वयनमा आएको दोॐो प वषीर्य रणनीितक योजनाको कायार्न्वयनबाट भौितक िवकास लगायतका 
क्षेऽमा सकारात्मक ूभाव पारेको िथयो। तथािप सरकारी वकीलको मूल कायर्को पमा रहेको 
अिभयोजनको िनणर्य र अिभयोगपऽ तयार एवं बहस पैरवी तथा ूितरक्षा गन कायर्लाई ूभावकारी 
बनाउने कायर्मा अपेिक्षत सधुार हनु सकेको देिखदैँन । अझै पिन झण्डै २० ूितशत भन्दा बढी 
मु ामा कसूर कायम हनु नसकेको अवःथा देिखन्छ । अपराध अनसुन्धानलाई वःतिुन  बनाई 
अिभयोजनको िनणर्य तथ्य, ूमाण र कानूनका आधारमा गन अभ्यास र वातावरण बनाउन ु पन 
आवँयकता देिखन्छ । पनुरावेदन र दोहोर ्याउने िनवेदन गन िवगतको अभ्यासमा केही सधुार आएको 
देिखए पिन ःप  मापदण्ड बनाएर अगािड लैजान बाँकी नै रहेको छ । मु ा नचलाउने िनणर्य एक 
ूितशत पिन नरहेको अवःथा छ । सरकारी पक्षबाट गिरएको पनुरावेदन र दोहोर ्याउने िनवेदनमा 
अपेिक्षत पमा िजिकर पगेुको अवःथा छैन । 

 हेल्पडेःक र अिभयोजन परीक्षणः महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा अिभयोजनको सन्दभर्मा परेका 
समःया समाधान गनर् ःथापना भएको हेल्पडेःकले अपेिक्षत सहजीकरण गनर् सकेको छैन । 
हेल्पडेःकका तोिकएका सरकारी वकीलह लाई सरकारी वकीलको िनयिमत कायर्बोझ रहेका कारणले 
समेत आवँयक समय िदन नसकेको अवःथा रहेको छ । यसैगरी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा 
ःथापना गिरएको अिभयोजन परीक्षण शाखाले समेत िनयिमत पमा अिभयोजन गिरएका मु ाको 
संकलन र भएका कमी कमजोरी पिहचान गन कायर्लाई िनरन्तरता िदन सकेको अवःथा छैन ।  
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 िरट िनवेदनको ूितरक्षाः महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र मातहतका सरकारी वकील कायार्लयबाट 
ूितिनिधत्व गिरएका िरट िनवेदनह  मध्ये झण्डै पचास ूितशत िरट िनवेदनह मा माग बमोिजम िरट 
जारी भएको देिखन्छ । सरकारले गरेका िनणर्य उपर िनवेदकले चनुौती िदएका यःता िरट िनवेदन 
जारी हनुका मखु्य कारणह मा सरकारले कानूनी ूिबया पूरा गरी कायर् गनर् नसकेको वा ूितरक्षाका 
लािग आवँयक पन कागजात वा सूचना सरकारी वकील कायार्लयलाई उपलब्ध हनु नसकेका कारण 
हनु सक्दछन ्।  

 अपराधशा ीय अनसुन्धान केन्िको ःथापनाः नेपालको संिवधानमा नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मु ामा 
भिवंयमा गिरनपुन सधुार तथा अपराधका ूविृ  सम्बन्धी िववरण उल्लेख गनुर् पन व्यवःथा गिरएको  

छ । सरकारी वकील सम्बन्धी िनयमावली, २०७७ मा समेत यस केन्िको ःथापना र िजम्मेवारीका 
सम्बन्धमा उल्लेख गिरएको छ । अपराधको ूविृ , फौजदारी कानूनको कायार्न्वयनको अवःथा, 
िव मान दण्डनीितको ूभावकािरता लगायत अपराधका िविभ  पक्षह को व्यविःथत अध्ययन तथा 
अनसुन्धान गरी फौजदारी न्याय ूणालीमा गिरनपुन सधुार सम्बन्धी सझुाव िदनका लािग 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा अपराधशा ीय अनसुन्धान केन्िको ःथापना गरी सिुम्पएको िजम्मेवारी 
अनसुार कायर् संचालन गनर् आवँयक छ । यसका लािग भैरहेका जनशिक्तबाट माऽ अपेिक्षत नितजा 
आउन सक्ने अवःथा छैन । िवशेष /िव  जनशिक्त पिरचािलन गरी उक्त केन्िलाई ूभावकारी 
बनाउन ुपन देिखन्छ । 

 अिभयोजन ूिशक्षण केन्िः सरकारी वकील सम्बन्धी िनयमावली, २०७७ मा यस केन्िको ःथापना र 
िजम्मेवारीका सम्बन्धमा उल्लेख गिरएको छ । महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट यस केन्िको 
नामबाट उल्लेख्य संख्यामा ूिशक्षण संचालन भएका छन ्। तथािप यस केन्िका लािग अलग्गै बजेट, 

जनशिक्त, भौितक साममीको ूबन्ध हनु नसकेको अवःथा छ । यसलाई संःथागत गद िनयिमत पमा 
सरकारी वकील तथा कमर्चारीको ूिशक्षण ूदायक संःथाको पमा िवकास गनुर् पन अवःथा छ । 

 सरकारी वकील कायार्लय तथा सरकारी वकीलको सरुक्षाः सरकारी वकीलह ले फौजदारी 
न्यायूशासनको मूल ूवाहमा रही िनयिमत कायर् संचालन गिररहेका हनु्छन ्। जघन्य, गम्भीर तथा 
संगिठत पमा गिरएका अपराधमा अिभयोजन गन, अिभयोगपऽ दायर गन तथा बहस पैरवी र ूितरक्षा 
गन कायर् गनुर् पन हनु्छ । यी कायर् आफैमा चनुौतीपूणर् रहेका छन ्। अपराधको अनसुन्धान देिख नै 
संलग्न हनेु सरकारी वकीलह  र सरकारी वकील कायार्लयको सरुक्षाका सम्बन्धमा 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको ूथम योजना देिख नै रणनीित तथा िबयाकलापमा उल्लेख गिरए पिन 
सो सम्बन्धमा हालसम्म ठोस कायर् हनु सकेको देिखदैँन ।  

 सूचना ूिविधको अिधकतम उपयोगः महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट उपलब्ध गराइएका सूचना 
ूिविधसँग सम्बन्धीत उपकरण, िव तुीय साममी र सफ्टवेयरको कायर्सम्पादनमा अिधकतम उपयोग हनु 
नसकेको, सरकारी वकील कायार्लयमा रहेका मु ाको काम कारवाही र यसको ूिबया सम्बन्धी 
िववरण समावेश गनर् तयार पािरएका सफ्टवेयर धेरैजसो ूयोग हनु सकेको अवःथा छैन । त्यसका 
लािग दक्ष जनशिक्तको ूवन्ध गनर् सिकएको छैन ।  

 उच्च सरकारी वकील कायार्लयको ःतरीकरणः योजना अविधमा उच्च सरकारी वकील कायार्लयका 
सहन्यायािधवक्तालाई दोहोर ्याउने िनवेदन गन वा नगन अिधकार ूत्योजन गिरएको छ । िहरासत 
तथा कारागार अनमुगन तथा मातहतका िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयह बाट सम्पादन हनेु 
कायर्को अनगुमन गन कायर् िनयिमत हुँदै आएको छ । तथािप उच्च सरकारी वकील कायार्लयलाई 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयको सम्पकर्  कायार्लयको पमा 
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िवकास गन, उच्च सरकारी वकील कायार्लयमा कायर्रत सरकारी वकीलाई िजम्मेवारी र सिुवधा थप 
गरी ःतरीरकरण गनर् सिकएको छैन ।  

 योजना कायार्न्वयन संयन्ऽ र मूल्याकंन ूणालीः दोॐो प वषीर्य रणनीितक कायार्न्वयनको चरणमा पिन 
समम सरकारी वकील र कमर्चारीह ले योजनाूित देखाउन ुपन अपनत्वभाव र सो अनसुार योजनाब  
पमा कायर् संचालन गनुर् पन अवःथा अपेिक्षत हनु सकेन । उच्च सरकारी वकील कायार्लयमा 

योजना कायार्न्वयन शाखा ःथापना गन िबयाकलाप योजनाले ूक्षेपण गरे पिन सो अनसुार ःथापना हनु 
सकेन । िनयिमत र ःवचािलत पमा योजनाको मूल्यांकन गन ूणालीको िवकास गनर् सिकएको  

छैन ।  

 सेवा शतर् सम्बन्धी कानून िनमार्णः नेपालको संिवधानको धारा १६१ मा सरकारी वकील तथा 
महान्यायािधवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कमर्चारीह को पािरौिमक, सिुवधा तथा सेवाका शतर् 
सम्बन्धी व्यवःथा संघीय ऐन बमोिजम हनेु व्यवःथा गिरएको छ । तत्सम्बन्धी ऐनको मसौदा तयार 
गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश भैसकेको छ । नेपालको संिवधान जारी भएको पाँच वषर् पूरा भैसक्दा 
पिन संिवधानले गरेको व्यवःथा बमोिजम सरकारी वकीलको सेवा शतर्सम्बन्धी कानून ब  सकेको  

छैन । साथै सो कानूनका सम्बन्धमा सरकारी वकील बीच समान धारणा ब  सकेको अवःथा छैन । 
सरकारी वकीलको सेवालाई व्यावसाियक बनाउन, अन्य कमर्चारीह को मनोबल उच्च राखी कायर्मा 
ूभावकािरता ल्याउन, व्यावसाियक ःवतन्ऽता र उन्मिुक्त समेतका लािग सो कानून जारी गनर् आवँयक 
छ । 

 जनशिक्तको ूाि  हनु नसक्नःु सरकारी वकील कायार्लयको िजम्मेवारीमा रहेका कायर्ह  ूभावकारी 
सम्पादनका लािग सरकारी वकीलह को जनशिक्त कायर्बोझ अनसुार पयार्  छैन । सरकारी वकील 
कायार्लयह मा सरकारी वकील र कमर्चारीह को दरबन्दी िनरन्तर विृ  भए पिन कायर्बोझ अनु प 
विृ  हनु सकेको छैन । बढ्दो कायर्बोझ र पिरवितर्त सन्दभर्मा देिखएका चनुौतीह लाई सामना गनर् 
हालको जनशिक्त पयार्  देिखदैन । सरकारी वकील र कमर्चारीको जनशिक्तमा िविभ  समयमा थप 
भए पिन समयमा पदपूितर् हनु नसक्दा कायर्सम्पादन ूभािवत बनेको छ।  

 दोॐो रणनीितक योजना कायार्न्वयनका किठनाईः 
 कायार्न्वयनमा अपेिक्षत अपनत्व हनु नसक्न,ु 

 समयमै कायर्योजनाको िनमार्ण र कायार्न्वयनमा तदा खता नदेखाउन,ु 

 िसकाईलाई अभ्यासमा पान्तरण गनर् नसक्न,ु 

 कायर्बोझ अनसुार दरवन्दी पयार्  नहनु ु(दरवन्दी थप, पदपूितर्) 

 सबै कायार्लयमा योजना कायार्न्वयन संयन्ऽ नब ु, 
 जोिखमको आकँलन र जोिखम न्यूिनकरणका उपाय अवलम्बन नगिरन,ु  

 ूक्षेिपत बजेट िविनयोजन हनु नसक्न,ु (ूक्षेिपत बजेटको ४९.०६ ूितशत ूा ) 
 

३. तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजना (२०७८/०७९-२०८२/०८३) 

संिवधान तथा अन्य ूचिलत कानूनले महान्यायािधवक्ता र िनज मातहतका सरकारी वकीललाई अिभयोजन गन 
मखु्य िजम्मेवारी िदएको छ । अपराध गन शैलीमा आएको पिरवतर्न, अपराधमा सहभािगता तथा ःव प समेतले 
अिभयोजन र ूितरक्षाको कायर् चनुौतीपूणर् बनाएको छ । नेपालको संिवधान, मलुकुी संिहता तथा मौिलक हक 
कायार्न्यवन गन कानून समेतले सरकारी वकीलको िजम्मेवारीमा बिृ  गरेको छ । यसरी नै नेपाल सरकारलाई 
कानूनी राय िदने लगायतका थप िजम्मेवारी वहन गनर् र िव मान चनुौतीह को सामना गनर् हाॆो कायर् शैलीमा 
पिरवतर्न ज री देिखन्छ । सकारात्मक पिरवतर्न र सधुारका लािग ःप  मागर्िचऽ िनमार्ण गनर् ज री छ । सो 
अनसुार कायर्सम्पादन गनुर् अपिरहायर्ता रहेको छ । ती चनुौतीलाई सामना गनर् र संवैधािनक िजम्मेवारी पूरा गनर् 
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कानूनी शासनको सिुनि तता पिर ंय र वै ािनक ूमाणमा आधािरत अिभयोजन तथा ूभावकारी ूितरक्षा गन 
व्यावसाियक संःथाको पमा ःथािपत हनु ु पिरलआय सिहत महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको तेॐो प वषीर्य 
रणनीितक योजना तजुर्मा गिरएको छ । पिर ँय योजना कायार्न्वयनबाट हािसल हनेु गन्तव्य हो । पिरलआय त्यो 
गन्तव्य हािसल गनर् गिरने ूय  हो । मूलत: अिभयोजनमा सधुार र व्यावसाियकता िवकासमा केिन्ित भएर 
योजनाब  िवकास ूकृयालाई िनरन्तरता िददै  योजनाब  पमा कायर्सम्पादन गन तफर्  तेॐो  रणनीितक योजना 
अिघ बढ्ने अपेक्षा िलइएको छ । रणनीितक योजना तजुर्माको बममा वःतिुःथित िव षेण गदार् SWOT 
(Strength, Weakness, Opportunity and Threat) Analysis Method अवलम्बन गिरएको िथयो । जनु िनम्न 
रहेका छन ्: 

सबल पक्ष (Strength) कमजोर पक्ष (Weakness) 

 संवैधािनक तथा कानूनी व्यवःथा 
 िनधार्िरत संगठनात्मक संरचना 
 फौजदारी कानूनको आधिुनकीकरण र सरकारी 

वकीलको भिूमकामा विृ  

 पीिडत संरक्षण गन िजम्मेवारी 
 सरकारी वकीलको िविश ीकरण 

 सूचना ूिविधको संजालीकरण 

 भौितक पूवार्धारको िवकास 

 योजनाब  कायर्सम्पादन र िनरन्तरता 

 अिभयोजनमा अपेक्षाकृत सधुार नहनु ु

 पीिडत र साक्षी संरक्षण ूभावकारी नहनु ु

 कायर्बोझ र जनशिक्त व्यवःथापन सन्तलुन हनु नसक्न ु

 ूभावकारी ूितरक्षा र ूितिनिधत्व ब  नसक्न ु

 दक्ष जनशिक्त ूाि  र िटकाउन (Retention) 
नसक्न ु

 भौितक संरचना/साधनको व्यवःथापन र संरक्षण 
हनु नसक्न ु

 सूचना ूिविधको उपयोग र िदगो व्यवःथापन गनर् 
नसक्न ु

 रणनीितक योजनामा अपनत्व बोध हनु नसक्न ु

 आचार संिहताको पालना ूभावकारी नहनु ु
 

अवसर (Opportunity) चनुौती (Threat) 

 संिवधान र कानूनी व्यवःथाले गरेको िव ास र 
िजम्मेवारी 

 फौजदारी कानूनको तजुर्मा र पनुरावलोकनमा 
सहभािगता 

 मानव अिधकारको संरक्षणको िजम्मेवारी 
 रणनीितक योजनालाई राि य योजनामा सम्बोधन 

 सरोकारवालाह  बीच समन्वय र सहकायर्मा विृ  

 अन्तरार्ि य अिभयोजनकतार्ह को संगठनको सदःयता 
ूाि  

 कानूनी सचेतना र अिभविृ मा सहभािगता 

 संघीय शासन अनसुार सरकारको संरचना र ूितरक्षा 
 फौजदारी कानूनमा अपिेक्षत सधुार नहनु ु

 अिभयोजनमा ःवतन्ऽता र ःवाय ताको ूत्याभिूत 

 सरोकारवालासँगको समन्वय र सहयोग अपेिक्षत नहनु ु

 योजना अनु पको ॐोत ूाि  नहनु ु

 मानव संशाधन आपूितर् नहनु ु

 सधुारात्मक दण्ड व्यवःथाको ूयोग र िवकास नहनु ु

 

 तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजनाको पिर ंय, पिरलआय, मूल्य र लआयह  

 पिर ंयः  कानूनी शासनको सिुनि तता 
 पिरलआयः वै ािनक ूमाणमा आधािरत अिभयोजन तथा ूभावकारी ूितरक्षा गन व्यावसाियक संःथाको पमा 

ःथािपत हनु,ु 
 मूल्यह ः  

 कानून र न्यायका मान्य िस ान्तको अवलम्बन  

 ःवच्छ सनुवुाइ 

 उ रदाियत्व र जवाफदेिहता 
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 व्यावसाियकता 
 मानव अिधकारको संरक्षण 

 अपराध पीिडतलाई न्याय 

 बाल मैऽी तथा लैि क संवेदनशीलता 
 सावर्जिनक िहतको संरक्षण 

 ःवािमत्वबोध 

 िनरन्तर िसकाइ र सधुार 

 लआयह  

 लआय १: अिभयोजनलाई वःतगुत र वै ािनक ूमाणमा आधािरत बनाउने 

 लआय २: मु ा तथा िरटको ूभावकारी ूितरक्षा गन 

 लआय ३: संवैधािनक तथा कानूनी िजम्मेवारी ूभावकारी पमा सम्पादन गन 

 लआय ४: सरकारी वकील सेवालाइर् व्यावसाियक बनाउने 

 लआय ५: संःथागत सु ढीकरण गन 
 

४. योजनाले अिख्तयार गरेका मूल रणनीित तथा कायर्बमह ः  

”अिभयोजनमा सधुार र व्यावसाियकता िवकास“ मा केिन्ित रही महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको तेॐो प वषीर्य 
रणनीितक योजना (२०७८/०७९-२०८२/०८३) तजुर्मा गरेको छ । सो योजना २०७८ साउन १ गते देिख 
कायार्न्वयनमा आएको छ । यस योजनाले पाँच ओटा लआय, २९ ओटा रणनीित र २०४ ओटा िबयाकलाप 
ूक्षेपण गिरएको छ । सरकारी वकीलको मखु्य कायर्लाई नै केन्िमा राखेर  ूक्षेपण गिरएका िबयाकलापलाई 
ूाथिमकताका आधारमा समयाविध िकटान गरी कायार्न्वयन गन िजम्मेवारी, कायर्सम्पादन सूचक र अनगुमनका 
साथै रणनीितक िबयाकलाप अनु पका कायर्बम स ालन गनर्  सालवसाली पको कायार्लयगत वािषर्क 
कायर्योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन गिरने व्यवःथा समेत गिरएको छ । योजनाले  अिख्तयार गरेका मखु्य 
रणनीितक िबयाकलापह  देहाय बमोिजम रहेका छन;्  

 अिभयोजनलाई वःतगुत र वै ािनक ूमाणमा आधािरत बनाउने लआय १ अन्तगर्त ६ वटा रणनीित, ५७ वटा 
िबयाकलाप रहेका छन ्। जसमा अनसुन्धान र अिभयोजन िनदिशकाको तजुर्मा र  कायार्न्वयन, ूारिम्भक 
अनसुन्धान ूितवेदन कायर्को ूभावकािरता,  अनसुन्धान अिधकारी र सरकारी वकील बीच कायर् सिमक्षा 
बैठक, अिभयोजन लगायतका िवषयमा सरोकारवाला बीच छलफल/अन्तरिबया, िनदिशका पिरमाजर्न गरी 
अिभयोजन तथा अनसुन्धान परीक्षण कायर्लाई ूभावकारी बनाउने, ःवच्छ सनुवुाइ बारेमा सरोकारवाला 
िनकायसँग ऽैमािसक पमा छलफल गन, शंिकतलाई कानून व्यवसायीसँग परामशर् र आफन्तसँग भेटघाटको 
व्यवःथा गनर् सहजीकरण गन, सरकारी वकील तथा कमर्चारीको क्षमता िवकास सम्बन्धी िवषयगत 
िविशि करण ूिशक्षण लगायत िविभ  तािलम कायर्बम आयोजना गन  भ े महत्वपूणर् िबयाकलाप रहेका 
छन ्। 

 मु ा तथा िरटको ूभावकारी ूितरक्षा गन लआय २ अन्तगर्त ५ वटा रणनीित र ३८ वटा िबयाकलाप रहेका  

छन ्। जसमा बहस पैरवी र ूितरक्षा कायर्लाई ूभावकारी बनाउन समूहगत ूितिनिधत्व गन, िरटको ूितरक्षा 
र िलिखत जवाफ तयारी सम्बन्धमा सरोकारवालाह सँग छलफल गन,  पनुरावेदन तथा िनवेदन गन, नगन 
सम्बन्धी कायर् िनि त मापदण्डको आधारमा गन र मापदण्ड कायार्न्वयनको समीक्षा गन, फरक मु ा 
व्यवःथापन (DCM)  प ित  कायार्न्वयनमा सहजीकरण गन, मु ा दायरी रिज र पिरमाजर्न गरी कायार्न्वयन 
गन, सम्ब  न्याियक िनकायको अिभलेखसँग मेल खानेगरी मु ाको लगत व्यवःथापन गन भ े छन ्।   

 संवैधािनक तथा कानूनी िजम्मेवारी ूभावकारी पमा व्यवःथापन गन लआय ३ मा ५ वटा रणनीित र २७ वटा 
िबयाकलाप रहेका छन ् । ती िबयाकलापमा कानूनी राय ूदान गन िजम्मेवारीलाई व्यविःथत बनाउन 



53 

सरोकारवाला िनकायह सँग छलफल गन, िहरासत, िनगरानी कक्ष, कारागार तथा बाल सधुार गहृको अनगुमन 
कायर्लाई ूभावकारी बनाउने, िनगरानी कक्ष ःथापना र िवःतारका लािग सहजीकरण गन, ःथानीय तह, 

अनसुन्धान गन िनकाय, िशक्षण संःथा समेतमा साइन पो  राख्न,े कायार्लयको वेवसाइट, सामािजक स ाल, 

आमस ारका (ःथानीय भाषामा समेत) माध्यममा सूचना ूवाह गन भ े छन ्।  

 सरकारी वकील सेवालाई व्यावसाियक बनाउने लआय ४ अन्तरगत ५ वटा रणनीित र २८ वटा िबयाकलाप 
जसमा सरकारी वकील तथा कमर्चारीको आचारसंिहताको ूभावकारी कायार्न्वयनको लािग अिभमखुीकरण र 
अनगुमन गन, सरकारी वकील तथा कमर्चारीलाई कायार्देश सिहत िजम्मेवारी िदने, िनि त प ितको आधारमा 
कायर् सम्पादनको ःतर मापन गरी परुःकार तथा दण्ड िदने ूणालीको िवकास गन, सेवामाहीको सन्तिु  
सवक्षण गन वैदेिशक अध्ययन, अवलोकन समेतका लािग िनि त मापदण्डका आधारमा मनोनयन गन 
ूणालीको िवकास गन, अन्तरार्ि यःतरमा ूितिनिधत्व गनर् सक्ने सरकारी वकील तयार गन,नवीनतम ्कानून र 
न्याियक ि कोणको बारेमा सरकारी वकीलह सँग छलफल  गन, बहस पैरवी र ूितरक्षा गनुर् पन िवषयमा 
सरकारी वकीलह  बीच दैिनक छलफल गन, अनभुवी सरकारी वकीलले अन्य सरकारी वकीललाई बहस 
लगायतका व्यावहािरक अभ्यासमा सहजीकरण (बहस पैरवी र ूितरक्षाका लािग) गन आिद छन ्। 

 संःथागत सु ढीकरण गन लआय ५ मा ८ वटा रणनीित र ५४ वटा िबयाकलाप छन ्। सरकारी वकील 
कायार्लयका भवन िनमार्ण सम्प  तथा जग्गाको बन्दोवःत गन, सरकारी वकीलह का लािग सवारी साधनको 
व्यवःथा गन, मु ाको संख्याको अनपुातमा उच्च सरकारी वकील कायार्लयह मा थप हलकुा सवारी साधनको 
व्यवःथा , कायर्बोझका आधारमा फिनर्चर, मेिशनरी  औजार समेतका भौितक साममीको व्यवःथापन गन, 
सफ्टवेयरह  िनमार्ण, पिरमाजर्न तथा एकीकृत (CMS, CTS, WDS, DMS..) गन, मािसक तथा वािषर्क 
ूितवेदनका फारामह लाई सूचना ूिविध प ितमा आब  गन, पनुरावेदन, दोहोर ्याउने िनवेदन र 
अन्तरकालीन आदेश उपरको िनवेदन सम्बन्धी कारवाही िव तुीय ःवचािलत ूणालीमा आब  गन, सवै 
सरकारी वकीलह लाई ल्यापटप उपलब्ध गराउने,  सरकारी वकील कायार्लयह  इन्शानेटमा आब ता 
गराउने, सरकारी वकील तथा कमर्चारीलाई इन्टरनेटको उपलव्धता हनेु, समदुायमा सरकारी वकील कायर्बम 
संचालन गन, सबै कायार्लयमा  नागिरक बडापऽको व्यवःथापन गन, उजरुी, गनुासो ूाि  र व्यवःथापन गन, 
सरकारी वकील कायार्लयलाई  बे ज ुशनु्य बनाउने, इ लाइोेरीको अवधारणा अनसुार सफ्टवेयरको पिरमाजर्न 
तथा िवकास गरी अध्ययन साममी िव तुीय माध्यमबाट समेत उपलब्ध गराउने, सवै कायार्लयमा योजना 
कायार्न्वयन सिमित गठन गरी योजना कायार्न्वयनको अनगुमन र समीक्षालाई ूभावकारी बनाउने, सबै 
सरकारी वकील कायार्लयह को वािषर्क कायर् योजना ःवीकृत र कायार्न्वयन गन, योजना कायार्न्वयनको 
मध्याविध मूल्या न र चौथो योजना तजुर्मा गन भ े ूमखु छन ्।  

 उिल्लिखत िबयाकलाप कायार्न्वयनको सन्दभर्मा आईपन जोखीमको आकँलन र न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन 
गिरने व्यवःथा गरी योजना कायार्न्वयनको बममा आईपन  सम्भािवत जोिखमको पमा समयमा ॐोत 
साधनको उपलब्धता, कानूनी ूवन्ध सिहत अन्य िनकायको सहयोग, कायर्को ूाथिमकीकरण,  िबयाकलापगत 
अन्तरूभाववाट पन असर, बा  अडचन तथा ूकृितक ूकोप, नेततृ्व लगायत सवै  तहवाट अपनत्व महण, 
कायर्लाई योजनामा आब ता, कायार्न्वयन तथा मलु्या न संयन्ऽ, आिदलाई कलन गिरएको छ भने जोिखम 
न्यूिनकरणका उपायमा समय मै बािषर्क कायर्योजनाको तयारी गन, ॐोतका सम्बन्धमा सरकारी एवं दात ृ
िनकायसँग समन्वय/पहल गन, उपलब्ध जनशिक्त र ूा  ॐोतलाई अिधकतम ् उपयोग गरी नितजामखुी 
कायर्मा सहभािगतामूलक ूयोग गन, बैकिल्पक कायर् योजना तयार गन, घटनाबमवाट हतोत्सािहत र िनराश 
नभई िनरन्तरको ूितब  ूयास गन, समान लआय र उ ेँयका अ  िनकायसंग समन्वय र सहकायर् गन, 
कायर् समीक्षा र तत्काल सधुार गन, कायर्को ूाथिमकीकरण गन, सूचना ूिविधको उपयोग, आिद उल्लेख 
गिरएको छ । 
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 रणनीितक योजना कायार्न्वयनका लािग अत्यावँयक कायर्मा िनयिमत बजेट बाहेक लआय र  िबयाकलाप 
िपच्छे सालवसाली पको बजेटको आकँलन गिरएको छ । पाँच वषर्को अविधको लािग जम्मा ४ अबर् १७ 
करोड १० लाख ९४ हजारको वजेटको ूक्षेपण गिरएको छ । 

 यो योजनाले ूत्येक तहको सरकारी वकील कायार्लयमा योजना कायार्न्वयन अनगुमन संयन्ऽको व्यवःथा 
समेत गरेको छ । महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा बिर तम ् नायब महान्यायािधवक्ताको संयोजकत्वमा 
ूत्येक िवभागका १/१ जना महाशाखा ूमखु सदःय र योजना शाखाका उपन्यायािधवक्ता सदःय सिचव 
रहेको केिन्िय ःतरको,  ूत्येक उच्च, िवशेष तथा िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयह मा समेत योजना 
कायार्न्वयन तथा अनगुमन सिमितको व्यवःथा गिरएको छ ।  सु  कायार्न्वयन तहले मािसक पमा योजना 
कायार्न्वय र उपलब्धीको  समीक्षा गरी उच्च तहले मातहतको ३/३ मिहनामा र केन्िमा मातहतको ६/६ 
मिहनामा कायार्न्वयन तथा उपलब्धी (ूभाव) को समीक्षा गन  ढाँचा  र मापदण्डको िनधार्रण गिरएको छ । 

   

५. हालसम्म भएको कायार्न्वयनको अवःथाः 
महान्ययािधवक्ताको कायार्लयको तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजनाले सरकारी वकीलबाट सम्पादन हनेु मखु्य 
कायर्लाई समावेश गरी रणनीितक िबयाकलाप िनधार्रण गरेको हुँदा सरकारी वकीलबाट ूभावकािरताका साथ 
िनयिमत पमा कायर् सम्पादन गिररहँदा ःवतः रणनीितक िबयाकलापको कायार्न्वयन हनेु अवःथा छ । कितपय 
रणनीितक िबयाकलाप सबै कायार्लयले कायार्न्वयन गनुर्पन साझा ूकृितका छन ्भने कितपय िबयाकलापको 
ूकृित अनसुार कायार्लयगत पमा फरक छन।् त्यसैगरी योजनाले ूक्षेपण गरेका कितपय िबयाकलाप िनरन्तर 
पमा कायार्न्वयन गनुर्पन ूकृितका छन ्भने कितपय िबयाकलाप आविधक पमा सम्पादन गनुर्पन ूकृितका 

छन ्। महान्ययािधवक्ताको कायार्लय तथा मातहतका उच्च, िवशेष, तथा िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयह का 
लािग िनधार्िरत िनरन्तर कायार्न्वयन गनुर्पन, आ.व. २०७८/०७९ र २०७९/०८० को हालसम्मको रणनीितक 
योजनासँग सम्बन्धीत िबयाकलाप कायार्न्वयनको अवःथालाई कायार्लय अनगुमनको बममा देिखएको अवःथा र 
कायार्लयह वाट ूा  िववरण तथा िमिसल अध्ययनका आधारमा देहायको तािलकामा उल्लेख गिरएको छ । पूणर् 
पमा वा अिधकांश कायार्लयबाट कायार्न्वयन भएका िबयाकलापलाई “भएको” केही हदसम्म वा केही 

कायार्लयबाट सम्पादन भएका िबयाकलापलाई “आंिशक” र कायार्न्वयन नभएका िबयाकलापलाई “नभएको” भनी  
कायार्न्वयनको अवःथामा उल्लेख गिरएको छ ।  

 

क. सबै सरकारी वकील कायार्लयले िनरन्तर पमा सम्पादन गनुर्पन साझा िबयाकलाप 

िस.नं. िबयाकलाप 
नं. 

रणनीितक िबयाकलाप कायार्न्वयनको अवःथा 

१.  ५.१.४.१ अपराध पीिडत र साक्षी संरक्षण सम्बन्धी देहायका कायर् गरी िनधार्िरत 
ढाँचामा अिभलेख राख्न े

 हेलो साक्षी कायर्बमलाई ूभावकारी बनाउन,े 

 स ार माध्यमबाट जानकारी ूवाह गन, 

 साक्षीलाई सूचना तथा संचार ूिविधको माध्यमबाट जानकारी िदन,े 

 बकपऽका लािग आवँयक सहजीकरण गन,  

 मु ाको काम कारबाहीको बारेमा अपराध पीिडतलाई जानकारी 
िदन े  

 अपराध पीिडत र साक्षीको सरुक्षाको लािग सहजीकरण गन, 

आिंशक - १

२.  ५.१.४.७ पीिडतका अिधकार र कतर्व्यका बारेमा पीिडतलाई जानकारी िदन े

 हाते पिुःतका ूकाशन र िवतरण, 

 संचार माध्यमबाट ःथानीय भाषामा समेत सूचना ूवाह गन 

नभएको - १
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३.  ५.१.४.८ सरकार वादी मु ाको फैसला तथा आदेश कायार्न्वयनमा पीिडतलाई 
सहयोग र सहजीकरण गन  

आिंशक - २

४.  ५.१.४.९ अपराध पीिडतलाई मनोसामािजक परामशर् उपलव्ध गराउन र 
पीिडतको पनुःथार्पना र सामािजकीकरणका लािग समन्वयकारी 
भिूमका िनवार्ह गन 

आिंशक - ३

५.  ५.२.१.१ िवषयको गम्भीरताका आधारमा िवषयिव  सरकारी वकीलको नेततृ्वमा 
समूहगत पमा ूितिनिधत्व गन 

 िवषयगत िव ताका आधारमा सरकारी वकीलको वगीर्करण 

 िवषयगत गम्भीरताको आधारमा बहसपूवर् समूहगत छलफल 

 िवषयवःत ुिवभाजन गरी ूितिनिधत्व 

भएको - १

६.  ५.२.२.१ अिभयोग पिु  गन साक्षी र ूमाण माऽ अिभयोगपऽमा उल्लेख गन भएको - २
७.  ५.२.२.४ भौितक ूमाणको परीक्षण ूितवेदन समयमै ूा  गनर् अनसुन्धानकतार् 

र ूयोगशालासगँ समन्वय गन 
आिंशक - ४

८.  ५.२.४.६ सबै तहका समन्वय सिमितलाई ूभावकारी बनाउन ऽैमािसक पमा 
बैठक गन    

भएको - ३

९.  ५.२.४.१२ फरक मु ा व्यवःथापन (DCM) प ित  कायार्न्वयनमा सहजीकरण 
गन 

आिंशक - ५

१०.  ५.२.४.१३ फैसला कायार्न्वयनमा सहजीकरण गन भएको - ४
११.  ५.२.५.२   

 
ूितरक्षा गनुर् पन मु ा / िरट िनवेदनमा आवँयक पन िववरण 
अ ाबिधक गन 
 

भएको - ५ 

१२.  ५.२.५.६ सरकारी वकील कायार्लयको मु ाको लगत अिभलेखलाई सम्बन्धीत  
िनकायको अिभलेखसँग मेल खानेगरी लगत व्यवःथापन गन 

भएको - ६

१३.  ५.३.१.४ कानूनी राय सम्बन्धमा वषर्को कम्तीमा एक पटक सरोकारवाला 
िनकायह सगँ छलफल गन   

भएको - ७

१४.  ५.३.५.१ फौजदारी कानूनका बारेमा सचेतना अिभविृ  गनर् सरकारी वकील 
कायार्लय, ःथानीय तह, अनसुन्धान गन िनकाय, िशक्षण संःथा समेतमा 
साइन पो  टासँ गन गराउन े  

आिंशक - ६

१५.  ५.३.५.२ फौजदारी कानूनका बारेमा सचेतना अिभविृ  गनर्, सरकारी वकील 
कायार्लयको ववेसाइट, सामािजक स ाल, आमस ारका (ःथानीय 
भाषामा समेत) माध्यमबाट सूचना ूवाह गन 

आिंशक - ७

१६.  ५.३.५.३ फौजदारी कानूनको कायार्न्वयनका बारेमा सरोकारवाला िनकायह सँग 
अन्तरिबया गन  

भएको - ८

१७.  ५.४.२.४ सरकारी वकील तथा कमर्चारीलाई कायार्देश सिहत िजम्मेवारी िदन े आिंशक - ८
१८.  ५.४.५.३ बहस पैरवी र ूितरक्षा गनुर् पन िवषयमा सरकारी वकीलह  बीच  

छलफल गन  
भएको - ९

१९.  ५.४.५.४ बहस पैरवी र ूितरक्षाका लािग अनभुवी सरकारी वकीलले अन्य 
सरकारी वकीललाई बहस सीप समेतका लािग व्यावहािरक अभ्यासमा 
सहभागी गराउने 

आिंशक - ९

२०.  ५.४.५.५ सरकारी वकीललाई अन्य देशको अभ्यासको जानकारी िदन 
अवलोकन ॅमण, ूिशक्षण एवं अनभुव आदान ूदान गन 
   

आिंशक - १०

२१.  ५.४.५.६ सरकारी वकीललाई अध्ययन साममी उपलब्ध गराउने भएको - १०
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२२.  ५.५.४.२ ूत्येक सरकारी वकील कायार्लयले वषर्मा दईु वटा  समदुायमा 

सरकारी वकील कायर्बम संचालन गन 

 

भएको - ११

२३.  ५.५.४.५ सबै कायार्लयमा ूा  उजरुी र गनुासो व्यवःथापन गन 

 
भएको - १२

२४.  ५.२.४.६ सरकारी वकील कायार्लयको कायर्सम्पादनका सम्बन्धमा छलफल गन 

 कानून व्यवसायी 
 संचारकमीर् 
 पीिडत तथा साक्षी 

आिंशक - ११

२५.  ५.५.८.४ ूत्येक सरकारी वकील कायार्लयको कायर्योजना ःवीकृत गराई 
कायार्न्वयन गन 

भएको - १३

२६.  ५.६.३ योजना कायार्न्वयन सम्बन्धी देहायका कायर्ह  गनः 
 सरकारी वकील कायार्लयको वािषर्क कायर् योजना तयार गन 

 व्यवःथापन सिमितको िनदशन बमोिजम वािषर्क कायर्योजना 
ःवीकृत गन 

 ःवीकृत कायर् योजना बमोिजम कायर्सम्पादन गन 

 सम्पािदत कायर्को अिभलेखीकरण 

भएको - १४

२७.  ५.६.४ योजना कायार्न्वयनको अवःथामा वारेमा मािसक पमा समीक्षा गरी 
ूगती िववरण सूचना ूिविधको माध्यमबाट अपलोड गन, 

नभएको - २

२८.  ५.६.७ कायार्न्वयन हनु नसकेका कायर् योजना बमोिजमका िबयाकलाप 
कायार्न्वयन हनु नसक्नकुो कारण र कायार्न्वयनको वैकिल्पक उपाय 
सिहत वािषर्क कायर् योजना पिरमाजर्नका लािग योजना, अनसुन्धान तथा 
तथा अनगुमन िवभागमा ूितवदेन गन (ूत्येक बषर् चैऽ १५ िभऽ) 

नभएको - ३

२९.  ५.६.९ आगामी आ.व. को वािषर्क कायर् योजना सम्बन्धी देहायका कायर् गन 

 सरकारी वकील कायार्लयको वािषर्क कायर् योजना तयार गन 

 व्यवःथापन सिमितको िनदशन बमोिजम वािषर्क कायर्योजना 
ःवीकृत गन 

 ःवीकृत कायर् योजना बमोिजम कायर्सम्पादन गन 

 सम्पािदत कायर्को अिभलेखीकरण 

(ूत्येक बषर् जे  मिहना िभऽ) 

भएको - १५

३०.  ५.६.११  योजनाको कायार्न्वयनको ूभावकािरता तथा ूभावका वारेमा वािषर्क 
पमा अन्तरिबया गन 

 अदालत 

 अनसुन्धान िनकाय 

 वार एशोिसयसन 

 ःथानीय िनकाय 

 स ारकमीर् 

नभएको - ४
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ख. महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र सबै मातहत कायार्लयले आ.व. २०७८ / ०७९ मा सम्पादन गनुर्पन साझा 
िबयाकलाप 

िस.नं. िबयाकलाप 
नं. 

रणनीितक िबयाकलाप कायार्न्वयनको अवःथा 

१.  ५.५.४.४ सरकारी वकील कायार्लयबाट ूवाह गिरने सेवा सम्बन्धमा नागिरक 
बडापऽ व्यविःथत गन 

भएको - १ 

२.  ५.५.५.३ पःुतकालयमा पःुतकको िव तुीय ूितको अिभलेख राखी सरकारी 
वकीलह लाई सम्ूषेण गन 

नभएको - १

ग. महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र सम्विन्धत मातहत कायार्लयले आ.व. २०७९ / ०८० मा सम्पादन गनुर्पन 
साझा िबयाकलाप 

िस.नं. िबयाकलाप 
नं. 

रणनीितक िबयाकलाप कायार्न्वयनको अवःथा 

१.  ५.५.२.२ देहायका सरकारी वकील कायार्लयका भवन िनमार्ण सम्प  गनः  

उ.स.व.का बटुवल, िवशेष सरकारी वकील कायार्लय काठमाड , 

िज.स.व.का. पाचँथर, सलार्ही, रौतहट, काठमाड , िचतवन, दाङ, बझाङ, 

डोटी 

भएको - १ 

२.  ५.५.१.१ महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र मातहतका कायार्लयको संगठन र 
व्यवःथापन सवक्षण (O&M) गनर् कायर् समूह गठन गरी ूितवदेन 
िलने  

नभएको - १

३.  ५.५.१.२ संगठन तथा व्यवःथापन सवक्षण ूितवेदन अनु प दरवन्दी 
ःवीकृितका लािग नेपाल सरकार समक्ष पेश गन 

नभएको - २

 

घ. महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र उच्च सरकारी वकील कायार्लयको साझा िनरन्तर िबयाकलाप  

िस.नं. िबयाकलाप 
नं. 

रणनीितक िबयाकलाप कायार्न्वयनको अवःथा 

१.  ५.१.३.२ वािषर्क पमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट ४० वटा सरकारी 
वकील कायार्लय र उच्च सरकारी वकील कायार्लयबाट मातहतका 
िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयको अिभयोजन परीक्षण गन 

भएको - १ 

२.  ५.२.१.४ िरटको ूितरक्षा र िलिखत जवाफको तयारी सम्बन्धमा सरोकारवाला 
िनकायसँग वषर्मा कम्तीमा दईु पटक छलफल गन 

भएको - २

३.  ५.२.१.७ सरकारी िनकायका सम्पकर् व्यिक्त माफर् त िमिसल कागजात र सूचना 
ूा  गरी अध्याविधक गन 

भएको - ३

४.  ५.३.३.२ िहरासत, िनगरानी कक्ष, कारागार तथा बाल सधुार गहृको अनगुमन गन 

 महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट कम्तीमा वषर्को ३० िजल्ला 
 उच्च सरकारी वकील कायार्लयबाट आफ्नो ूादेिशक क्षऽेिभऽ

  

भएको - ४

५.  ५.५.८.७ योजना कायार्न्वयनको िनयिमत अनगुमन गन / गराउने आिंशक - १
ङ. महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र उच्च सरकारी वकील कायार्लयले आ.व. २०७९ / ०८० मा सम्पादन 

गनुर्पन साझा िबयाकलाप 

िस.नं. िबयाकलाप नं. रणनीितक िबयाकलाप कायार्न्वयनको अवःथा 

१.  ५.२.३.१ पनुरावेदन तथा िनवेदन गन, नगन सम्बन्धमा मापदण्ड तजुर्मा गन नभएको - १ 
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 अन्तरकालीन आदेश उपरको िनवेदन 

 पनुरावेदन 

 दोहोर ्याउने िनवेदन 

 पनुरावलोकनको िनवेदन 
 

च. महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले सम्पादन गनुर्पन िनरन्तर र आ.व. २०७८/०७९ र २०७९/०८० का 
िबयाकलापः 

(१) जनशिक्त िवभाग  

िस.नं. िबयाकलाप 
नं. 

रणनीितक िबयाकलाप कायार्न्वयनको अवःथा 

िनरन्तर 

१.  ५.१.१.१ अनसुन्धान गन िनकायमा कसूरको अनसुन्धानका लािग आवँयक 
िवशेष  जनशिक्त व्यवःथापन गनर्का लािग सहजीकरण गन 

नभएको - १ 

२.  ५.१.१.६ कसूरको अनसुन्धान गनर् ूहरीको छु ै एकाइ गठन गनर् सहजीकरण 
गन 

नभएको - २

३.  ५.१.२.१२ आवँयक जनशिक्त व्यवःथा गरी अिभयोजन सहजीकरण सिमितको 
कायर्को अिभलेखीकरण गन 

भएको - १

४.  ५.१.२.१५ अनसुन्धान र अिभयोजनमा हनुसक्ने कमजोरी, असर र सधुारका 
सम्बन्धी अध्ययन ूितवेदन बमोिजम वािषर्क २ वटाका दरले सधुार 
गनुर्पन िवषयका सम्बन्धमा अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्लाई 
ूिशक्षण िदन े

नभएको - ३

५.  ५.१.३.७ अनसुन्धान र अिभयोजन परीक्षणको एकीकृत ूितवेदन उपर समन्वय 
सिमितमा छलफल गरी सधुारका लािग िनदशन िदन े   

नभएको - ४

६.  ५.१.६.१ ूत्येक सरकारी वकीललाई िनयिुक्त भए पिछ अिभयोजन सम्बन्धी 
ूिशक्षण िदने      

भएको - २

७.  ५.१.६.२ अनसुन्धान/जाचँबझु कायर्मा वःतगुत र वै ािनक ूमाण संकलन गन 
तथा ूमाण परीक्षणलाई ूभावकारी बनाउन े सम्बन्धमा ूत्येक वषर् 
६० जना सरकारी वकीलह लाई ूिशिक्षत गन  

भएको - ३

८.  ५.१.६.३ मिहला, दिलत, ज्ये  नागिरक, अपा ता भएका व्यिक्तह  संलग्न भएका 
मु ामा ूित वषर् ३० जना अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्लाई 
ूिशक्षण ूदान गन 

आिंशक - १

९.  ५.१.६.४ ःवच्छ सनुवुाइको अवधारणाका बारेमा अनसुन्धानकतार् र सरकारी 
वकीलको क्षमता अिभविृ  गनर् ूित वषर् ३० जनालाई ूिशक्षण ूदान 
गन 

भएको - ४

१०.  ५.१.६.५ बाल न्याय सम्बन्धी िवषयमा अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्लाई 
ूित वषर् ३० जनालाई ूिशक्षण ूदान गन 

भएको - ५

११.  ५.१.६.६ बन्द इजलासबाट सनुवुाइ सम्बन्धी िवषयमा ूित वषर् ३० जनालाई 
ूिशक्षण ूदान गन  

भएको - ६

१२.  ५.१.६.७ गोपनीयता सम्बन्धी कायर्स ालन कायर्िविध (एसओपी) को बारेमा 
ूित वषर् ३० जनालाई ूिशक्षण ूदान गन   

नभएको - ५

१३.  ५.१.६.८ िविधिव ान तथा मेिडको िलगलका िवषयमा सरकारी वकीलह लाई 
ूित वषर् ३० जनालाई ूिशक्षण ूदान गन 

भएको - ७

१४.  ५.१.६.९ सरकारी वकीललाई िवषयगत िविश ीकरण ूिशक्षणलाई िनरन्तरता भएको - ८
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िदने
१५.  ५.१.६.१० अिभयोजन सम्बन्धमा असल अभ्यास भएका मलुकुको अध्ययन 

ॅमणमा वषर्मा ५० जना सरकारी वकील र कमर्चारीलाई सहभागी 
गराउन े

आिंशक - २

१६.  ५.१.६.११ कानूनमा ःनातक योग्यता नभएका सरकारी वकीललाई कायर् 
सम्पादन सम्बन्धमा िविश  ूिशक्षण ूदान गन 

आिंशक - ३

१७.  ५.१.६.१२ ूित वषर् १०० जना सहायक कमर्चारीह लाई सरकारी वकील 
कायार्लयबाट हनुे सेवा ूवाह सम्बन्धी िवषयमा  क्षमता िवकास 
सम्बन्धी ूिशक्षण ूदान गन 

आिंशक - ४

१८.  ५.१.६.१३ नयाँ िनयकु्त भएका सहायक कमर्चारीह लाई ूदेशगत पमा 
अिभमखुीकरण ूिशक्षण ूदान गन 

आिंशक - ५

१९.  ५.२.१.३ ूत्येक वषर् कम्तीमा ६० जना सरकारी वकीललाई बहसकला 
सम्बन्धी ूिशक्षण ूदान गन 

आिंशक - ६

२०.  ५.२.२.२ साक्षी ूःतिुत र परीक्षण सीपका बारेमा (ूत्येक वषर् ६० जना 
सरकारी वकीलको लािग) ूिशक्षण ूदान गन (२०७९  देिख 
िनरन्तर) 

आिंशक - ७ 

 

२१.  ५.२.३.५ ूत्येक वषर् ६० जना सरकारी वकील तथा कमर्चारीलाई पनुरावेदन 
तथा िनवेदनको सम्बन्धमा ूिशक्षण ूदान गन 

आिंशक - ८ 

२२.  ५.२.४.४ वािषर्क पमा नेपाल सरकारका मन्ऽालय, िवभाग लगायत 
सरोकारवाला िनकायसँग कायर्शालाको आयोजना गन 

भएको - ९

२३.  ५.२.४.७ वािषर्क पमा मखु्य न्यायािधवक्तासँग कायर्शालाको आयोजना गन भएको - १०
२४.  ५.२.४.९ मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयमा कायर्रत सरकारी वकीलह को 

क्षमता िवकास गन 
भएको - ११

२५.  ५.२.४.१० अन्य िनकायमा कायर्रत रहेका सरकारी वकीलह सँग वािषर्क पमा 
अन्तरिबया गन 

नभएको - ६

२६.  ५.२.४.११ न्यायपािलका, नपेाल ूहरी तथा कानून व्यवसायी पिरषदका रणनीितक 
योजना कायार्न्वयनका सम्बन्धमा समन्वय तथा सहकायर् गन 

नभएको - ७

२७.  ५.३.१.३ कानूनी राय सम्बन्धमा ूित वषर् ३० जना सरकारी वकीललाई 
ूिशक्षण ूदान गन  

आिंशक - ९

२८.  ५.३.४.६ फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐन, २०७४ र 
सजाय िनधार्रणमा सरकारी वकीलको भिूमका िवषयमा ूित वषर् ३० 
जना सरकारी वकीललाई ूिशक्षण ूदान गन  

आिंशक - १०

२९.  ५.४.१.४ कायर्सम्पादनका आधारमा सरकारी वकील र कमर्चारीलाई 
व्यावसाियक भ ा उपलब्ध गराउन पहल गन 

नभएको - ८

३०.  ५.४.१.५ अिभयोजनकतार्को अन्तरार्ि य संःथा (IAP) का िबयाकलापमा 
सहभािगता र समन्वय गन 

भएको - १२

३१.  ५.४.२.१ सरकारी वकील तथा कमर्चारीको आचारसंिहता, २०७५ को 
अिभमखुीकरण तथा कायार्न्वयनको अनगुमन गन 

आिंशक - ११

३२.  ५.४.२.२ अनगुमन ूितवदेनको कायार्न्वयन गन नभएको - ९
३३.  ५.४.२.३ कायर्सम्पादनका आधारमा सरकारी वकील तथा कमर्चारीलाई 

परुःकार तथा दण्ड िदन ेूणालीलाई सु ढ गन  
भएको - १३

३४.  ५.४.३.४ िववाद समाधान गन अन्तरार्ि य िनकायमा ूितिनिधत्व गनर् सक्ने 
सरकारी वकील तयार गन  

नभएको - १०
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३५.  ५.४.३.७ कानून अध्यापन गराउने शैिक्षक संःथासँग समन्वय गरी इन्टनर्को सेवा 
िलने 

भएको - १४

३६.  ५.४.४.४ ःवीकृत पा बम अनसुारको ूिशक्षण ॐोत साममी तयार गन आिंशक - १२
३७.  ५.४.४.५ अन्य ूिशक्षण ूदायक संःथाह सँग समन्वय गन  भएको - १५
३८.  ५.५.२.७ मु ाको संख्या ५०० भन्दा बढी भएका उच्च सरकारी वकील 

कायार्लयमा कायार्लय ूयोजनका लािग एक वटा हलकुा सवारी 
साधनको व्यवःथा गन 

नभएको - ११

३९.  ५.५.२.८ सवारी साधन उपलब्ध नभएका िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय 
मना , मःुता , कािलकोट, डोल्पा, मगु,ु हमु्ला, बाजरुा मा सवारी साधन 
उपलब्ध गराउने  

नभएको - १२

४०.  ५.५.२.९ कायर्बोझका आधारमा कायार्लयको वगीर्करण गरी फिनर्चर, मेिशनरी 
 औजार समेतका भौितक साममी उपलब्ध गराउन े 

भएको - १६

४१.  ५.५.३.५ सूचना ूिविध महाशाखा र सरकारी वकील कायार्लयमा सूचना ूिविध 
जनशिक्तको दरवन्दी ःवीकृत गराउन कायर् गन 

भएको - १७

४२.  ५.५.३.७ ल्यापटप उपलब्ध हनु नसकेका सरकारी वकीलह लाई ल्यापटप 
उपलब्ध गराउने 

भएको - १८

४३.  ५.५.३.१२ कायर्सम्पादनमा ूभावकािरता ल्याउन सरकारी वकीलह लाई
इन्टरनेटको सिुवधा उपलव्ध गराउन े

आिंशक - १३

४४.  ५.५.४.३ महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र मातहतका कायार्लयको लािग 
एकीकृत कायर् संचालन िनदिशका तजुर्मा गरी कायार्न्वयन गन 

भएको - १९

४५.  ५.५.४.९ लेखा सम्बन्धी काम गन कमर्चारीलाई ूित वषर् २५ जनालाई 
सम्बन्धीत िवषयमा ूिशक्षण ूदान गन 

आिंशक - १४

४६.  ५.६.६ उच्च सरकारी वकील कायार्लय र महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट 
भएको रणनीित कायार्न्वयनका िबयाकलाप ५.५.८.५ र ५.५.८.६ 
को ूितवेदन उपर व्यवःथापन सिमितमा छलफल गरी िनदशन िदन े
( ूत्येक बषर् माघ मिहना) 

नभएको - १३

४७.  ५.६.१० योजना कायार्न्वयन र अनगुमनको कायर्लाई कायर् सम्पादन क्षमतासगँ 
आब  गरी कमर्चारीलाई िजम्मेवारी िदँदा िवचार गन 

आिंशक - १५

आ.व. २०७८ / ०७९ को
४८.  ५.१.२.८ सजायको मागदावीमा छुट िदन ेसम्बन्धी िनदिशका तयार गन आिंशक - १६
४९.  ५.१.३.८ वदिनयतपूवर्क अनसुन्धान वा अिभयोजन गरेको कसूरको अनसुन्धान 

गन सिमितको कायर् िनदिशका बनाउन े
नभएको - १४

५०.  ५.२.४.३ अनसुन्धानकतार् ूहरी र अिभयोजनकतार् सरकारी वकीलको ूादेिशक 
सम्मेलन गन  

नभएको - १५

५१.  ५.३.४.१ फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐनका 
कायार्न्वयन हनु बाँकी व्यवःथाह  लागू गनर् सहजीकरण गन 

आिंशक - १७

५२.  ५.३.४.३ बोडर् तथा सिमितको व्यवःथापन र संचालन सम्बन्धमा िव बाट 
अध्ययन अनसुन्धान गरी ूितवदेन िलन े  

आिंशक - १८

५३.  ५.४.१.१ सरकारी वकील तथा अन्य कमर्चारीको िनयिुक्त, सेवा, शतर् सम्बन्धी 
कानून जारी गनर् पहल गन 

नभएको - १६

५४.  ५.४.४.१ जनशिक्त तथा ॐोत साधनको व्यवःथा गन   भएको - २०
५५.  ५.४.४.२ अिभयोजन ूिशक्षण केन्ि स ालनका लािग  कायर्िविध तयार गन नभएको - १७
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५६.  ५.४.४.३ ूिशक्षणका लािग पा बम पनुरावलोकन र िनमार्ण  गन आिंशक - १९
५७.  ५.५.७.१ सरकारी वकील कायार्लय र सरकारी वकीलको सरुक्षा व्यवःथाको 

बारेमा अध्ययन गनर् कायर्दल गठन गन 
भएको - २१

५८.  ५.६.२ योजना कायार्न्वयन तथा अनगुमन सम्बन्धी कायर्िविध बमोिजम सबै 
तहका सरकारी वकील कायार्लयमा संयन्ऽ गठन गरी िजम्मेवारी िदन े

भएको - २२

आ.व. २०७९ / ०८० को
५९.  ५.१.२.९ सजायमा छुट िदने िनदिशका उपर अनसुन्धान अिधकारी र 

अिभयोजनकतार्लाई अिभमखुीकरण गन 
नभएको - १८

६०.  ५.१.२.१४ अनसुन्धान र अिभयोजनमा हनुसक्ने कमजोरी, असर र सधुारसम्बन्धी 
अध्ययन ूितवेदन उपर सरोकारवाला िनकायका वीच 
छलफल/अन्तरिबया गरी सधुार गन 

नभएको - १९

६१.  ५.२.४.१ सरकारी वकीलको राि य सम्मेलन आयोजना गन भएको - २३
६२.  ५.२.४.३ अनसुन्धानकतार् ूहरी र अिभयोजनकतार् सरकारी वकीलको ूादेिशक 

सम्मेलन गन  
भएको - २४

६३.  ५.२.४.८ मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयको संगठन संरचना र दरबन्दीको 
पनुरावलोकन गनर् सहजीकरण गन  

भएको - २५

६४.  ५.३.४.२ दण्डको सधुारात्मक व्यवःथा ूभावकारी पमा कायार्न्वयन गनर् 
सहजीकरण गन   

नभएको - २०

६५.  ५.३.४.४ बोडर् तथा सिमितको व्यवःथापन तथा सं ालन सम्बन्धी अध्ययन 
ूितवेदनका आधारमा कायर् संचालन व्यविःथत गन 

नभएको - २१

 

(२) योजना िवभाग 

िस.नं. िबयाकलाप 
नं. 

रणनीितक िबयाकलाप कायार्न्वयनको अवःथा 

िनरन्तर 

१.  ५.१.१.५ संकिलत भौितक ूमाणको परीक्षण कायर्लाई ूभावकारी बनाउन 
ूयोगशाला र जनशिक्त िवःतारमा सहजीकरण गन 

नभएको - १ 

२.  ५.१.२.५ अन्य िनकायबाट गिरन े अिभयोगपऽ तयारी र दायरीका सम्बन्धमा 
अनसुन्धानकतार्लाई ूिशक्षण िदने,  

भएको - १

३.  ५.१.२.६ अिभयोजन तथा ूमाण संकलन र परीक्षणका सम्बन्धमा सरोकारवाला 
बीच ६/६ मिहनामा छलफल तथा अन्तरिबया गन 

भएको - २

४.  ५.२.१.२ देहायका िवषयमा निजर संकलन, अ ाबिधक र ूकाशन गन, 

 संवैधािनक िववाद तथा िरट  

 कर तथा राजःव  

 भिूम तथा सावर्जिनक सम्पि   

 सेवा कानून  

 ॅ ाचार 

 ूमाण कानून  

 फौजदारी कानून (ज्यान सम्वन्धी, जबरजःती करणी, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, लागू  औषध आिद) 

 सावर्जिनक खिरद र मध्यःथता कानून  

 पनुरावेदन, दोहोर ् याउन ेिनवेदन  

 अन्य कायर्िविध  

भएको - ३



62 

५.  ५.२.१.६ सरकारी वकीलको कायर् सम्पादनसँग सम्बन्धीत कानून र सव च्च 
अदालतबाट ूितपािदत िस ान्त वेवसाइटमा अपलोड गन 

भएको - ४

६.  ५.२.१० िव तुीय माध्यमबाट बहस पैरवी गन सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन 
गन 

नभएको - २

७.  ५.४.१.२ सरकारी वकीलको पेशागत ःवतन्ऽता र व्यावसाियक उन्मिुक्त 
सम्बन्धी कायर्शाला आयोजना गन (ूादेिशक तहमा वािषर्क एक 
पटक) 

आिंशक - १

८.  ५.४.३.५ न्याियक जनशिक्तको ूाि  र िवकासका सम्बन्धमा कानूनका 
ूाध्यापकसँग वषर्को एक पटक अन्तरिबया गन  

नभएको - ३

९.  ५.४.३.६ सरकारी वकीलको सेवामा दक्ष जनशिक्तको आपूितर्का लािग ूयास 
गन    

नभएको - ४

१०.  ५.४.५.१ सरकारी वकीलको कायर् सम्पादनसँग सम्बन्धीत िवषयमा कम्तीमा 
वषर्को तीन वटा ूवचन (Talk program)  स ालन गन   

भएको - ५

११.  ५.४.५.२ नवीनतम ् कानून र न्याियक ि कोणको बारेमा सरकारी 
वकीलह सँग छलफल गन  

भएको - ६

१२.  ५.५.३.१ सफ्टवयेर िनमार्ण, पिरमाजर्न तथा एकीकृत गरी संचालन गन 

 मु ा,  िरट तथा िनवेदनको कारवाही (मु ाको वगीर्करण, दायरी, 
कारवाही र लगत क ा) िववरणका लािग सफ्टवेयर तयार गन 

 मु ाको कारवाही (जाहेरी, मचुलु्का, परीक्षण ूितवेदन, बयान, 
अिभयोगपऽ, बकपऽ, फैसला, फैसला ूाि , पनुरावेदन 
ूःताव/मःयौदा, दोहोर ् याउन े िनवेदन नगन िनणर्य/मःयौदा 
अपलोड गन) (CMS) 

 पेशी व्यवःथापन (CTS) 

 िरट तथा ूितरक्षा (WDS) 

 दतार् चलानी (DMS) 

भएको - ७

१३.  ५.५.४.७ सरकारी वकील कायार्लयबाट सम्पादन हनु ेकाम कारबाही र सेवा 
ूवाह सम्बन्धमा िटिभ कायर्बम संचालन गन 

नभएको - ५

१४.  ५.५.५.४ िवदेशी ल िरपोट, जनर्ल र सान्दिभर्क ूकाशनह  सव्सबाइभ 
(Subscribe) गरी इ लाइोेरीको िवकास गन 

नभएको - ६

१५.  ५.५.५.५ अन्य िनकायका पःुतकालयह सँग समन्वय गरी  पःुतक आदानूदान 
(िव तुीय माध्यमबाट समेत) गन 

नभएको - ७

१६.  ५.५.८.६ अधर् वािषर्क पमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले मातहतका 
कायार्लयह को योजना कायार्न्वयनको समीक्षा गन  

आिंशक - २

१७.  ५.६.५ सबै तहको संयन्ऽवाट ूा  िववरणको अिभलेख राखी कायार्न्वयन 
नभएका िबयाकलाप उपर ऽैमािशक पमा समीक्षा गरी सझुाव िदन े

आिंशक - ३

१८.  ५.६.८ ूा ूितवेनको औिचत्य र उपयकु्तता उपर व्यवःथापन सिमितमा 
भएको छलफलको िनंकषर् बमोिजम रणनीितक योजनाका िबयाकलाप 
र बािषर्क कायर्योजनाको पिरमाजर्नको ःवीकृित िदन े

नभएको - ८

आ.व. २०७८ / ०७९ को िबयाकलाप
१९.  ५.१.१.२ अनसुन्धान तथा अिभयोजन सम्बन्धी िनदिशका तयार गरी लागू गन 

  
आिंशक - ४

२०.  ५.१.२.३ अनसुन्धान ूितवेदन र अिभयोगपऽ लेखनमा सधुार गनुर् पन िवषयमा 
अध्ययन गन 

नभएको - ९
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२१.  ५.१.४.५ साक्षी संरक्षण सम्बन्धी छु ै कानूनी व्यवःथाका लािग सहजीकरण 
गन     

नभएको - १०

२२.  ५.१.४.१० अिभयकु्त, पीिडत तथा साक्षीका लािग दोभाषकेो सेवा ूदान गन 
सम्बन्धी कायर्िविध तयार गरी लागू गन  

आिंशक - ५

२३.  ५.१.५.१ ःवच्छ सनुवुाइको अवधारणा र यसको कायार्न्वयनमा सरकारी 
वकीलको भिूमका िवषयक अध्ययन, २०७६ ले पिहचान गरेका 
सधुारका िवषयह  कायार्न्वयनमा ल्याउन े  

आिंशक - ६

२४.  ५.५.३.३ मािसक तथा वािषर्क ूितवेदनका फारामह लाई सूचना ूिविधमा 
आब  गनर् सफ्टवेयर िनमार्ण गरी िववरण ूा  गन  

आिंशक - ७

२५.  ५.५.३.१० सबै कायार्लयको वेवसाइट अ ाविधक गन भएको - ८
२६.  ५.५.४.१ सरकारी वकील िदग्दशर्नलाई अ ाबिधक गरी ूकाशन गन भएको - ९
२७.  ५.५.८.१ महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र उच्च सरकारी वकील कायार्लयमा 

योजना कायार्न्वयन संयन्ऽ गठन गरी कायार्देश िदन े
भएको - १०

२८.  ५.५.८.२ कायर्योजना तयार गनर् अिभमखुीकरण गन र नमनुा कायर्योजना बनाई 
सम्ूषेण गन 

भएको - ११

२९.  ५.५.८.३ जनशिक्त र सरोकारवालासँग रणनीितक योजना सम्ूषेण गन भएको - १२
३०.  ५.६.१ योजना कायार्न्वयन तथा अनगुमन सम्बन्धी कायर्िविध तजुर्मा गरी 

लाग ुगन, 
भएको - १३

आ.व. २०७९ / ०८० को िबयाकलाप
३१.  ५.१.२.४ अनसुन्धान ूितवेदन र अिभयोगपऽ लेखनमा सधुार गनुर् पन िवषयमा 

भएको  अध्ययन ूितवेदनका आधारमा अनसुन्धान ूितवेदन र 
अिभयोगपऽमा सधुार गन 

नभएको - ११

३२.  ५.१.४.२ अपराध पीिडत तथा साक्षी सहायता िदग्दशर्न पनुरावलोकन गरी 
ूकाशन गन  

आिंशक - ८

३३.  ५.५.३.२ अदालतमा दतार् गन िलखत िव तुीय माध्यमबाट दतार् गन ूिविधको 
िवकासका लािग अध्ययन गन 

नभएको - १२

३४.  ५.५.३.८ महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा सूचना ूिविधको केन्िीय अिभलेख  
र सोको व्याकअप राख्न ेूबन्ध गन 

भएको - १४

३५.  ५.५.३.९ महान्यायािधवक्ताको कायार्लयसगँ बाँकी ३७ वटा सरकारी वकील 
कायार्लयलाई इन्शानेटमा आब  गन 

भएको - १५

 

(३) मानव अिधकार िवभाग 

िस.नं. िबयाकलाप 
नं. 

रणनीितक िबयाकलाप कायार्न्वयनको अवःथा 

िनरन्तर 

१.  ५.३.२.२ सव च्च अदालतबाट ूितपािदत िस ान्त तथा व्याख्याको 
कायार्न्वयनको अवःथाका सम्बन्धमा सम्ब  िनकायसगँ वािषर्क पमा 
छलफल गन 

भएको - १ 

२.  ५.३.३.३ िहराशत, िनगरानी कक्ष, कारागार तथा बालसधुार गहृ अनगुमनको 
एकीकृत ूितवदेन तयार गरी छलफल गन 

 एकीकृत ूितवदेन तयार गन 

 ूितवेदनका सम्बन्धमा सरोकारवालाह सँग छलफल गन  

आिंशक - १

३.  ५.३.३.९ कारागार तथा बाल सधुार गहृमा पःुतक एवम ् खेलकुदका साममी आिंशक - २
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उपलब्ध गराउने 
४.  ५.५.६.४ अपराधको वेसलाइन सवक्षण गन 

 कायर्िविध  

 कायर् योजना 
 वेसलाइन सवक्षण  

 ूितवेदन ूाि   

 ूकाशन 

आिंशक - ३

आ.व. २०७८ / ०७९ को िबयाकलाप
५.  ५.३.३.१ िहरासत, िनगरानी कक्ष, कारागार तथा बाल सधुार गहृ अनगुमन 

सम्बन्धी िनदिशकाको पनुरावलोकन गन    
आिंशक - ४

६.  ५.३.३.६ िव मान कारागारको भौितक सधुार र थप कारागार िनमार्णका लािग 
सहजीकरण गन  

नभएको - १

७.  ५.५.६.१ अपराधशा ीय अनसुन्धान केन्िको स ालन तथा व्यवःथापन गन  

 िनदिशका तयार गन 

 जनशिक्त व्यवःथापन 

 पूवार्धार व्यवःथापन  

आिंशक - ५

 
आ.व. २०७९ / ०८० को िबयाकलाप

८.  ५.३.२.१ सव च्च अदालतबाट ूितपादन भएका िस ान्तको िवषयगत पमा 
ढाँचा तयार गरी अिभलेखीकरण गन 

आिंशक - ६

९.  ५.५.६.२ अपराधको ूविृ , फौजदारी कानूनमा सधुार समेतका िवषयमा अध्ययन 
अनसुन्धान गनर् िवशेष  जनशिक्तको सूची तयार गन 

नभएको - २

 

(४)  मु ा व्यवःथापन िवभाग 

िस.नं. िबयाकलाप 
नं. 

रणनीितक िबयाकलाप कायार्न्वयनको अवःथा 

िनरन्तर 

१.  ५.१.२.१ अिभयोजन नीित तथा मागर्दशर्नको ूभावकारी कायार्न्वयन गन  

 सम्ूषेण 

 छलफल कायर्बम 

आिंशक - १ 

२.  ५.१.२.११ अिभयोजन सम्बन्धी िनणर्यलाई सूचना ूिविधमा आब  गरी िनयिमत 
अनगुमन गन 

भएको - १

३.  ५.१.३.३ अनसुन्धान गन कायार्लयको केन्िीय िनकायसँग समन्वय गरी ूित 
वषर् कम्तीमा २५ वटा कायार्लयको अनसुन्धान परीक्षण गन, गराउन े

आिंशक - २

४.  ५.१.३.४ अनसुन्धान र अिभयोजन परीक्षणबाट देिखएका िवषयमा 
अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्ह सँग ःथलगत र केन्िीय तहमा 
अन्तरिबया गन 

नभएको - १

५.  ५.१.३.५ अन्तरिबया कायर्बमबाट ूा  पृ पोषणका आधारमा सधुार गन 
गराउन े

नभएको - २

६.  ५.१.३.६ अनसुन्धान र अिभयोजन परीक्षणको एकीकृत ूितवेदन तयार गन आिंशक - ३
७.  ५.२.१.५ िविभ  मन्ऽालय तथा सरकारी िनकायमा रहेका कानून अिधकृत एवं 

सरकारी वकीलह सँग वषर्मा कम्तीमा दईु पटक िलिखत जवाफ 
तयारी सम्बन्धी अन्तरिबया गन  

आिंशक - ४
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८.  ५.२.३.४ महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट पनुरावेदन तथा िनवेदनसम्बन्धी 
मापदण्डको कायार्न्वयनको अवःथाका बारेमा समीक्षा गन  

नभएको - ३

आ.व. २०७८ / ०७९ को िबयाकलाप
९.  ५.१.२.७ अिभयोजनको िनणर्य र अिभयोगपऽ तयार गदार् िवचार गनुर् पन 

कुराह को चेकिल  बनाई सम्ूषेण गन    
आिंशक - ५

१०.  ५.१.२.१३ अनसुन्धान र अिभयोजनमा हनुसक्न े कमजोरी, असर र सधुारका 
सम्बन्धमा अध्ययन गन 

नभएको - ४ 

११.  ५.१.३.१ सरकारी वकील कायार्लयको िनरीक्षण तथा अिभयोजन परीक्षण 
िनदिशकालाई पिरमाजर्न गरी अनसुन्धान तथा अिभयोजन परीक्षण 
िनदिशका तयार गन 

आिंशक - ६ 

आ.व. २०७९ / ०८० को िबयाकलाप
१२.  ५.१.२.१० िनि त मापदण्डका आधारमा उत्कृ  अिभयोगपऽको छनौट गरी 

ूकाशन गन     
नभएको - ५

१३.  ५.२.५.३ मु ाको वगीर्करण, दतार्, लगत क ा र िमिसल व्यवःथापन सम्बन्धी 
िनदिशका तयार गन 

नभएको - ६

 

 

छ. उच्च सरकारी वकील कायार्लयले सम्पादन गनुर्पन िनरन्तर  िबयाकलाप 

िस.नं. िबयाकलाप 
नं. 

रणनीितक िबयाकलाप कायार्न्वयनको अवःथा 

१.  ५.१.५.३ शंिकतलाई कानून व्यवसायीसगँ परामशर् र आफन्तसगँ भेटघाटको 
व्यवःथा गनर् िनदशन िदन े

आिंशक - १ 

२.  ५.२.४.५ वािषर्क पमा उच्च सरकारी वकील कायार्लयका क्षेऽािधकार िभऽका 
सरकारी िनकायसँग अन्तरिबया गन  

आिंशक - २ 

३.  ५.५.८.५ अधर् वािषर्क पमा उच्च सरकारी वकील कायार्लयले आफ्नो र 
मातहतका कायार्लयको योजना कायार्न्वयनको समीक्षा गरी ूितवेदन 
ूःततु गन 

आिंशक - ३ 

ज.  उच्च सरकारी वकील कायार्लय, िवशेष सरकारी वकील कायार्लय  र िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयले सम्पादन गनुर्पन 
साझा िबयाकलाप 

िस.नं. िबयाकलाप 
नं. 

रणनीितक िबयाकलाप कायार्न्वयनको अवःथा 

िनरन्तर 

१.  ५.२.२.३ सरकारी साक्षीसगँ बकपऽ पूवर् सरकारी वकीलले परामशर् गन भएको - १ 

२.  ५.२.५.१ िमिसल व्यविःथत र अ ाबिधक गन 

 ूारिम्भक ूितवदेन प ात ूत्येक मु ाको नक्कल िमिसल तयार 
गन 

 म्याद थप हुँदासम्मका कागजात समावेश गन 

 अनसुन्धान ूितवेदन साथ संलग्न थप कागजात समावेश गन 

 मु ाको सनुवुाइको बमका अदालतमा तयार भएका कागजात 
समयमै ूा  गरी िमिसलमा अध्याबिधक गन 

आिंशक - १

आ.व. २०७८ / ०७९ को िबयाकलाप
३.  ५.२.५.५ सरकारी वकील कायार्लयका लािग िनधार्िरत मु ा दायरी रिज र 

पिरमाजर्न गरी कायार्न्वयनमा ल्याउन े
भएको - २
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झ.   िवशेष सरकारी वकील कायार्लय र िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयले सम्पादन गनुर्पन साझा िबयाकलाप 

िस.नं. िबयाकलाप 
नं. 

रणनीितक िबयाकलाप कायार्न्वयनको अवःथा 

िनरन्तर 

१.  ५.१.१.३ ूारिम्भक अनसुन्धान ूितवेदन ूाि  र िनदशन िदन ेकायर्लाई थप 
ूभावकारी बनाउन े

भएको - १

२.  ५.१.१.४ कसूरको अनसुन्धानको सम्बन्धमा अनसुन्धान अिधकारीह  र 
सरकारी वकील बीच ूत्येक मिहना कायर् समीक्षा बैठक गन 

भएको - २

३.  ५.१.५.४ ःवच्छ सनुवुाइको पालनाका बारेमा सरोकारवाला िनकायसँग 
ऽैमािसक पमा छलफल गन   

आिंशक - १ 

४.  ५.२.१.९ लगातार सनुवुाइ हनु ेमु ाको न्याियक ूिबयाको कायार्न्वयन गन आिंशक - २
 

मािथका तािलकामा उल्लेख भए अनसुार सबै सरकारी वकील कायार्लयले िनरन्तर पमा र आ.व .२०७८   /
०७९ र यस आ.व .२०७९   / ८० मा सम्पादन गनुर्पन  १७३ वटा िबयाकलाप मध्ये ६५ वटा िबयाकलाप 
कायार्न्वयन भएका ,५७ वटा िबयाकलाप आंिशक पमा कायार्न्वयन भएका र ४९ वटा िबयाकलाप कायार्न्वयन 
नभएका भ े देिखन्छ । यस आ.व.को छ मिहनाको अविध बाँकी नै रहेकाले कितपय िबयाकलाप बाँकी अविधमा 
सम्प  वा कायार्न्वयनको शु वात होलान ् भ े अपेक्षा गनर् सिकन्छ । तथािप गत वषर्का िबयाकलाप 
कायार्न्वयनको अवःथालाई हेदार् सिबयताका साथ लािग नपरेमा सबै रणनीितक िबयाकलाप कायार्न्वयन हनेुमा 
शंका गनुर्पन अवःथा रहन्छ ।  

 

६. तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजना कायार्न्वयनको सकारात्मक पक्षः 
 सहभािगता मूलक योजना तजुर्मा प ित अवलम्बन गरेको,  

 सरकारी वकीलको मखु्य कायर्लाई केन्िमा राखेर  रणनीितक िबयाकलाप िनधार्रण गिरएको,   

 रणनीितक िबयाकलापको कायार्न्वयन सँगसँगै सरकारी वकीलको कायर्सम्पादनमा ूभावकारीता आउने, 
 कसूर पीिडत लगायत सरोकारवाला िनकायका अिधकारीसंगको सम्बन्ध र समन्वयमा जोड िदएको,  

 कामकारवाहीको िववरण तथा अिभलेखलाई िव तुीय माध्यमबाट गन कायर्लाई उत्ूिेरत गरेको, 
 सरकारी वकील तथा कमर्चारीको क्षमता िवकास र कायर् सम्पादनसँग सम्विन्धत पा  साममीको सहज 

उपलब्धतालाई ूाथिमकता िदई सक्षम सरकारी वकील ब  म त गरेको ।  

 सरकारी वकील कायार्लयलाई पयार्  भवन, िव तुीय लगायत  अन्य  भौितक साममी सम्प  बनाउने 
ूयास गरेको, 

 सामूिहक पमा कायर् िजम्मेवारी बहन गरी ूभावकारी कायर्सम्पादनको माध्यमबाट संःथागत पिहचान र 
अपिरहायर्तामा अिभबिृ  गराएको, 

 ूितकूल पिरिःथितमा पिन रणनीितक िबयाकलाप सम्पादन गनर् सिकने वातावरणको िनमार्ण गरेको । 
 

७. तेॐो रणनीितक योजनाले पारेको ूभावः 
 योजनाब  ढंगले कायर्गन प ितको िवकास भएको छ । 

 सरकारी वकील कायार्लयका आधिुनक, सिुवधा सम्प  र पयार्  नयाँ भवन िनमार्णले ितॄता पाउनकुा साथै 
जग्गा नभएका कायार्लयका नाममा जग्गाको बन्दोवःत भएको छ । 

 सरकारी वकील कायार्लयह मा मेिसनरी, िव तुीय लगायत फिनर्चरको पयार्  व्यवःथा भएको छ ।  

 सरकारी वकील तथा कमर्चारीका लािग पःुतक तथा सन्दभर् साममीको सहज उपलब्धता भएको छ । 
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 सरकारी वकीलको कामकारबाहीको िव तुीय माध्यमबाट तत्काल अनगुमन गन र िनदशन िदन सिकने 
अवःथाको सजृना भएको छ । 

 अपराध पीिडत, अिभयकु्त तथा अन्य सरोकारवालाले सरकारी वकीलकायार्लयबाट सम्पािदत कायर्को 
जानकारी िलन सक्ने सहज वातावरण िनमार्ण भएको छ ।  

 आम समदुायसम्म कानूनी सचेतना ूवाह भएको छ ।  

 सरोकारवाला िनकायसँग संवाद र कायर् समीक्षाका साथै सहकायर् गन वातावरण बनेको छ । 

 सरकारी वकील तथा कमर्चारी हरेकले सम्पादन गनुर्पन कायर् सिुनि त भई कायर् सम्पादनमा 
ूभावकारीताका आधारमा मूल्याङकन गन प ितको िवकास भएको छ ।  

 कायर् सम्पादनका बममा आईपन समःयाको आफै समाधान िनकाल्ने र केन्िबाट तत्काल समाधान वा 
सझुाब िदन सिकने संयन्ऽको िवकास भएको छ ।  

 सरकारी वकील कायार्लयका लािग साधारण र पूजँीगत बजेटमा बिृ  भएको छ ।  

 संयकु्तरा  संघीय िवकास साझेदारसँगको सहकायर् र सहयोगमा िवःतार भएको छ ।  
 

८. रणनीितक योजना कायार्न्वयनका किठनाई  र समाधानका उपायः 
 सबै तह र तप्काबाट योजनाूितको अपनत्व महण हनु नसकेको,  कायार्न्यवनमा अमसर नहनेु र भएका 

कायर् ूित नकारात्मक िटप्पणी  गन  ूविृ लाई अन्त्य गनुर् पन देिखन्छ । 

 योजना कायार्न्वयनका हरेक िबयाकलापलाई आिथर्क िवषयसँग जोडी कायार्न्वयन हनु किठन रहेको 
देखाउने ूविृ  पिन रहेको छ । योजनाका हरेक िबयाकलापमा अितिरक्त वा थप बजेट आवँयक  

हुँदैन । कायार्लयको िनयिमत बजेटबाटै कायर्सम्पादन गनर् सिकने भएकाले  अभावको मनोविृ  हटाउन ु
ज री छ । 

 सम्पादन गिरएका कायर्को अिभलेखीकरण व्यविःथत पमा हनेु गरेको पाइदैन । 

 अन्तर कायार्लय र एउटै कायार्लय अन्तगर्तका िवभाग, महाशाखा, शाखा र अिधकारी बीच समन्वय, 
स ाव र सहकायर्मा यदाकदा हनेु गरेको टकरावले संःथागत र व्यिक्तगत अिहत नै हनेु कुरामा चनाखो 
रहन ुपदर्छ । 

 योजना सम्बन्धी कृयाकलाप कायार्न्वयनको िजम्मेवारीको समानपुाितकता हनु ुपिन त्यि कै ज री भएकाले 
मध्याविध मूल्या नको अवःथामा समानपुाितकता िमलाउन ुपन देिखएको छ । 

 कायार्न्वयन गनर् नपन वा नसिकने िबयाकलापलाई योजनाबाट हटाउन र कायार्न्वयन गनपन  
िबयाकलाप सबैले िमलेर कायार्न्वयन गनर् आवँयक हनेु भएकाले अ  ूित िजम्मेवारी थोपन कायर्मा 
पनुरावलोकन गनुर्पदर्छ । 

 सरकारी वकीलको कायर् ूकृित र कायर्बोझका कारण कायार्न्वयनमा पयार्  समय िदन नसिकएको अवःथा 
रहेको छ । सरकारी वकीलको रणनीितक योजना  सरकारी वकीलले नै कायार्न्वयन गनर् थोरै अितिरक्त 
समय ूदान गनुर् पदर्छ । अितिरक्त समय खिचर्न ुपन सरकारी वकीललाई थप ूोत्साहन िदन आवँयक       

छ ।  

 योजनाले ूक्षेपण गरेका कितपय कायर्ह  ऐन िनयम िनमार्ण र नीितगत सधुारसँग सम्बन्धीत रहेकोमा ती 
कायर् सरकारी वकील कायार्लयबाट माऽ कायार्न्वयन हनु नसक्ने हुँदा कायार्न्वयनमा किठनाई भएको  

छ । 

 योजना कायार्न्वयनको अवःथालाई हेदार् िनधार्िरत समयमा सबै िबयाकलाप सम्प  नभएतापिन 
कायार्न्वयनको वतर्मान अवःथा िनराशाजनक छैन । कोिभड संबमण र ःथानीय तह तथा ूितिनिध सभा 
र ूदेश सभा  िनवार्चनले केही असर गरेको भएतापिन अझै पयार्  समय बाँकी रहेकाले बाँकी अविधको 
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उपयोग गरी योजना कायार्न्वयनमा सबै सरकारी वकील तथा अन्य कमर्चारीले योजना मतुािवक 
कायार्न्वयनमा ईमान्दार ूयास गनुर् अपिरहायर् छ ।  

 ऐन िनयम र नीितगत सधुारमा सम्बन्धीत संःथा वा िनकायको सहयोग र समन्वयका लािग पहल 
गिरनपुन वािषर्क कायार्न्वयन योजना तयार गरी सोही योजना अनसुार कायर् गन पिरपािटको िवकास गन  
र सोको ूभावकारी अनगुमन गनर् आवँयक छ । 

९. िनंकषर्ः 
आफ्ना कायर्सम्पादनलाई योजनाब  पमा कायर् गनुर् आफैमा राॆो कायर् हो । महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले 
दईु ओटा प वषीर्य रणनीितक योजनाको कायार्न्वयन गरेको छ । यो चरणसम्म आई पगु्दा संःथागत 
सु ढीकरणमा देिखने गरी सधुार भएको छ । भवन, जग्गा, सवारी साधन, सरकारी वकील तथा कमर्चारीको 
दरवन्दी, िव तुीय साममी आिदमा संख्यात्मक विृ  भएको छ । तथािप सरकारी वकीलको मखु्य कायर् अिभयोजन 
र अिभयोगपऽ लेखन तथा बसह पैरवी र ूितरक्षाको कायर्मा महससु हनेु गरी सधुार हनु सकेको छैन । सरकारी 
वकील कायार्लयह बाट सम्पादन हनेु कायर्मा अझै पिन योजनालाई अगािड सारेर कायर् गन प ित बसाउन 
सिकएको छैन । महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र मातहत कायार्लयमा भएका योजना कायार्न्वयन संयन्ऽमा पयार्  
जनशिक्त, समय र उत्ूरेणा नभएको कारणले ूभावकारी पमा कायर्गनर् नसकेको देिखन्छ । िनयिमत पमा 
योजना कायार्न्वयनको अनगुमन र  समीक्षा हनु सकेको छैन । सबै कायार्लयले रणनीितक योजनाको 
कायार्न्वयनको लािग समयमै वािषर्क कायर्योजना तयार गरी ःवीकृत गराउने र सो बमोिजम कायर् संचालन गनर् 
झन्झट मानेको अवःथा छ । योजनाको उपलिब्धबाट लाभ िलने लालाियत हनेु तर योजनाब  पमा कायर् गनर् 
झन्झट मा े व्यवहार योजना कायार्न्वयनको लािग बाधक (Obstacle) हुँदै आएको छ । 

हालको समयमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको माऽ नभई सरोकारवाला ूाय: सबै िनकायले रणनीितक योजना 
बनाई कायार्न्वयनमा ल्याएका छन ्। यी सबै िनकायको उ ेँय िछटो छिरतो र ूभावकारी न्याय ूदान गनुर् तथा 
कानूनको शासनको ूबधर्न गनुर् नै हो । योजनाको कायार्न्वयनका लािग सबै सरकारी वकील तथा कमर्चारीमा 
ःवािमत्वभाव जागतृ हनु ुपदर्छ । योजनाले ूक्षेपण गरे ॐोत िविनयोजन हनु ुपदर्छ । सरोकारवाला िनकाय बीच 
योजना कायार्न्वयनका लािग आवँयक सहयोग, समन्वय र सहकायर् ज री हनु्छ । साथै योजनाले अपेक्षा गरेको 
लआय हािसल गनर् योजनामा पिहचान गिरएका जोिखमह को समिुचत िनदान वा व्यवःथापन हनु ुपदर्छ । साथै 
संःथाको नेततृ्वमा रहनेले योजना कायार्न्वयनका आवँयक पन ॐोत, सहयोग जटुाउन सक्न ु पदर्छ । 
कायार्न्वयनका लािग नेततृ्वदायी भिूमका िनवार्ह गनुर् पदर्छ । कायार्लयमा ःथायी संयन्ऽ माफर् त िनयिमत पमा 
योजना कायार्न्वयनको अनगुमन गन र आविधक समीक्षा गनुर् पदर्छ । योजना बनाउन ुर त्यसमा िवषय उल्लेख 
गनुर् आफैमा महत्वपूणर् कायर् होइन । योजनाको उपादेयता त्यसको ूभावकारी कायार्न्वयन गरी सधुारको िदशामा 
आफ्ना कायर्ह  अगािड बढाउनमुा हनु्छ । 
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सरकारी वकीलको व्यवसाियकताको लािग अनसुन्धान तथा 
 िवकास र सूचना ूिविधको उपयोग2 

 
 
कायर्पऽको ूःततु िवषय  " सरकारी वकीलको व्यवसाियकताको लािग अनसुन्धान तथा िवकास र सूचना 
ूिविधको उपयोग" अन्तगर्त व्यवसाियकता (Professionalism), अनसुन्धान तथा िवकास (Research and 
Development, R&D) र सूचना ूिविध (Information Technology, IT) समेत तीन ूािविधक शब्दावलीह  
समावेश भएका सम्मेलन िवशेषा का िज ास ु पाठकह ले तीनै ूािविधक शब्दावलीह ले समेट्ने सबै 
िवषयवःतहु को गिहराईसम्म जानकारी िलन सक्न ु हनेु अपेक्षा गद कायर् िवभाजन गरी यस िवषयमा 
तोिकएका कायर्पऽ तयारी समूहका सबै सदःयह  संलग्न रही उिल्लिखत फरक फरक तीन ूािविधक 
शब्दावलीह लाई सरकारी वकीलको व्यवसाियकतासँग आब  गरी फरक फरक िशषर्कमा तयार 
गिरएका तीन कायर्पऽह  सम्मेलन िवशेषा मा समावेश गिरएका छन।् सम्मेलनमा कायर्पऽ ूःततु गदार् 
उपलब्ध सीिमत समय व्यवःथापन गद तीनै वटा कायर्पऽह  संिक्ष मा एक कायर्पऽ ूःतिुतका लािग 
छु ाईएको समय िभऽै ूःततु गन ूबन्ध िमलाईएको छ। 
 

                                                 
2  नायव महान्यायािधवक्ता डा. टेकबहादरु िघिमरेको अनगुमनमा, सहन्यायािधवक्ता ौी रमादेवी पराजलुी, सहन्यायािधवक्ता ौी िदनेश ूसाद िघिमरे, 

सहन्यायािधवक्ता ौी शम्भ ूकाकीर्, सहन्यायािधवक्ता ौी गोिवन्द खनाल, उपन्यायािधवक्ता ौी मनुा पौडेल, उपन्यायािधवक्ता ौी सिुशला वाली, उप-
न्यायािधवक्ता ौी पोषराज खनाल, उप-न्यायािधवक्ता ौी पुं पराज बाँःतोला, सहायक न्यायािधवक्ता ौी शभुाष भ राई समेतको समहु ारा तयार गिरएको 
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सरकारी वकीलको व्यवसाियकता 
 
 

िदनेश ूसाद िघिमरे1 

शभुाष भ राई2 
 

१. व्यवसाियकताको अवधारणागत ःप ता 
Professionalism: It's not the job you do, its how you do the job.  In one line, be a "Professional with a human 
touch and Values" that makes all the more difference. Knowledge, skill, money, education, all comes later. 
First comes Human Values, Honesty and Integrity. Professionalism is commonly understood as an 
individual's adherence to a set of standards, code of conduct or collection of qualities that characterize 
accepted practice within a particular area of activity. 

Professionalism is as, perhaps even more, relevant today as it was when the concept first emerged centuries 
ago. Defined as a combination of knowledge, skills, trustworthiness and altruism found in those who commit 
themselves to a life of service to others, professionalism now covers many more disciplines than the original 
professions of law, medicine and divinity. The professions have steadily proliferated as knowledge has 
expanded, requiring ever-more specialized education and spawning neo-professions. Specialized knowledge 
gives professionals power over their clients. Balancing the use of this power for individual and public good, 
while meeting their own needs, obliges professionals to behave ethically. It also attracts government 
regulation and provides much of the raison d’être for professional associations. The internet, diminution of 
self-employment and erosion of public trust are combining to threaten many of the benefits of 
professionalism. True understanding of professionalism suggests that it remains indispensable to humanity 
and will continue to evolve its role in society. In 1853, a meeting of one of the most influential professional 
associations in the world toasted the three classical professions: divinity, law and medicine. Attendees at this 
American Medical Association convention noted with self-congratulation that the three professions were 
profoundly interrelated: “Three graces, all of which combined, support each other”.3 
Professionalism involves consistently achieving high standards, both visibly and "behind the scenes" – 
whatever your role or profession. Some sectors, workplaces or roles have particular "rules" of 
professionalism. These may be explicit, such as an agreed dress code, or a policy for using social media. Other 
rules and expectations may not be written down, but they can be just as important – such as what is regarded 
as professional behavior at meetings, or even how people personalize their desks. It pays to be observant, and 
to ask for clarification if necessary. "Fitting in" is a big part of professionalism, as it's a way to show respect, 
attention to detail, and a commitment to upholding agreed practices and values. However, "being true to 
yourself" is just as important. True professionals don't follow rules mindlessly, and they know when and how 
to challenge norms. They're also flexible, and they find their own ways to do things – while still maintaining 
high standards.4 
 

                                                 
1  सहन्यायािधवक्ता, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 
2  सहायक न्यायािधवक्ता, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 
3  Oxford Saïd Business School, 2000. “Lessons from Professional Services Firms,” 8 July 2000 [online]. Available at: 

http://sbas16www.sbs.ox.ac.uk/news/ archives/Main/T+Mastering+Strategy+Article+Lesson s+from+professional+services 
[accessed on 7th December 2022] 

4  Reid, Heather L., 1998. “The Educational Value of Plato’s Early Socratic Dialogues,” Twentieth World Congress of Philosophy, 
Boston, Mass., 10–15 August 1998. The Paideia Project Online. Available at: 
http://www.bu.edu/wcp/Papers/Teac/TeacReid.htm[accessed on 7th December 2022] 
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 पेशाको िविशि करण माफर् त एउटा व्यिक्तले सबै कायर् गनुर्भन्दा तोिकएको कायर्मा िस हःत हनु सके संःथा 
र व्यिक्त दवैु लाभािन्वत हनेुछन।् त्यसैले व्यिक्तले आफ्नो ची, सीप, ानको आधारमा व्यवसाय अंगाल्ने र 
त्यसैमा िविशि करण हािसल गन कायर् व्यवसाियकता हो।  

  व्यवसाियकता िवकासका लािग संगठन र व्यिक्तगत पमा कमर्चारी ःवयम ्पिन संवेदनशील भई िचन्तन र 
ूयास गनर् आवँयक छ। 

  व्यिक्तगत कौशल िवकास गद व्यिक्त र संगठनको उ ेँयबीच तादात्म्यता ल्याउँदा व्यवसाियकता अिभविृ  
हनु्छ। साथै नैितकता र जवाफदेिहताले समेत व्यवसाियकताको िवकासमा सकारात्मक भिूमका िनवार्ह गरेको 
हनु्छ।  

 सावर्जिनक क्षेऽमा व्यवसाियकताको शु वात सन ् १९५० ितरबाट भएको हो। बेलायतको Fulton 

Committee  ले व्यवसाियकताको िवकासमा सन ्१९६८ देिख ूयास गरेको पाइन्छ।  

Colorado University का ूाध्यापक Richard Stillman ले ॄािजलको सावर्जिनक ूशासनसम्बन्धी िशक्षालयमा 
िदएको मन्तव्यमा ूशासकीय व्यवसाियकताको महत्वलाई चचार् गिरएको िथयो जनु िनम्नानसुार रहेको छ: - 
 सावर्जिनक सेवकको व्यवहार र सरकारी संयन्ऽको िनणर्यले ूजातन्ऽको वैधता, आिथर्क समिृ  र समम 
रा को भिवंयमा ूभाव पादर्छ।  

 सावर्जिनक िनकायका अिधकांश िनणर्यह  अिनवार्िचत Public Professionals ले गदर्छ।  

 सावर्जिनक सेवकका िनणर्य तथा िबयाकलापह को गणुःतरलाई सावर्जिनक सेवकको ान, सीप, 

अिभमखुीकरण र मूल्य ूणालीले ूभाव पादर्छ। 

 ूशासकीय व्यवसाियकताको िवकासबाट नै कमर्चारीको िनणर्य र कायर् सम्पादनलाई जनताको ि कोणबाट 
उत्कृ  र गणुःतरीय बनाउन सिकन्छ।  

 सावर्जिनक सेवकको िशक्षा र तािलमको ःतरले व्यवसाियक गणुःतरलाई िनदिशत गदर्छ। यस कारण 
कमर्चारीको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता िनधार्रण, भनार्, पदःथापना, स वा, बढुवा र तािलम लगायतका मानव 
संशाधन व्यवःथापनसम्बन्धी िबयाकलापह मा समेत व्यवसाियक ि कोण (Professional Outlook) को 
आवँयकता पदर्छ।  

 ूशासक, िचिकत्सक, इिन्जिनयर, सूचना ूिविध िव , भगूभर्िवद, तथ्यांकशा ी, अथर्शा ी, ूाध्यापक, सरुक्षा 
अिधकृत, वकील, न्यायाधीशलगायतका थुू  ै व्यवसाय (Profession) ह को समि बाट सावर्जिनक सेवाको 
एकीकृत ःव प तयार भएको हनु्छ ती सबैलाई िमल्ने आधारभतू तत्वह को खोजी गन काम सावर्जिनक 
क्षेऽको व्यवसाियकता (Public Service Professionalism ) ले गदर्छ तथािप िविभ  सरकारी पेशािवदह बीचको 
समन्वय गन काममा ूशासिनक व्यवसाियकताको िवशेष भिूमकाको आवँयकता पदर्छ।  

2. व्यवसाियकताका आधारभतू तत्वह  

What are the attributes that will mark you out as a professional? Let's look at eleven key elements:5 
1. Competence 

As a professional, you get the job done – and done well. Your abilities match the 
requirements of your role, and you often produce results that exceed expectations. 

                                                 
5  Freidson, E., 2001. Professionalism, The Third Logic: On the Practice of Knowledge. Chicago: University of Chicago Press. 
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But you never plow on simply for the sake of appearances. Instead, your professionalism 
allows you to manage your own and others' expectations, and to ask for support when 
necessary. 

2. Knowledge 
Professionalism involves developing detailed, up-to-date knowledge, which is often highly 
specialized. At every stage of your career you can strive to master your role – and keep 
adding to what you know. It's also important to put your knowledge into action. Being 
professional means feeling confident to show what you know – not for self-promotion, but to 
help yourself and others to succeed. A profession should require specialized knowledge to equip 
the practitioner with the basic mental skills and sound scientific foundations of such profession. This 
knowledge must be acquired through specialized intellectual study and training. 

3. Conscientiousness 
Professionalism involves being reliable, setting your own high standards, and showing that 
you care about every aspect of your job. It's about being industrious and organized, and 
holding yourself accountable for your thoughts, words and actions. 
But don't confuse conscientiousness with working longer hours than everyone else, or 
obsessing about details. True professionals plan and prioritize their work to keep it under 
control, and they don't let perfectionism hold them back. 

4. Integrity 
Integrity is what keeps professional people true to their word. It also stops them 
compromising their values, even if that means taking a harder road. 
Integrity is bound up with being honest – to yourself, and to the people you meet. Your 
beliefs and behaviors are aligned, and everyone can see that you're genuine. 

5. Respect 
Professionalism means being a role model for politeness and good manners – to everyone, not 
just those you need to impress. 
What's more, you show that you truly respect other people by taking their needs into account, 
and by helping to uphold their rights. 

6. Emotional Intelligence 
To be a true professional you need to stay professional even under pressure. This takes 
strategies for managing your emotions, plus a clear awareness of other people's feelings. In 
short, emotional intelligence is essential. 
Sometimes, professionalism means keeping your emotions in check. But at other times it's 
important to express your feelings, in order to have meaningful conversations or to stand up 
for what you believe in. 

7. Appropriateness 
A big part of being professional is knowing what's appropriate in different situations. It 
avoids awkwardness or upset, boosts your credibility, and helps you to feel secure in your 
role. Appropriateness relates to outward appearances, such as dress, personal grooming and 
body language. But it also covers the way you speak and write, the topics you choose to 
diskuss, and how you behave with others. 

8. Confidence 
Well-founded confidence reassures and motivates other people, boosting your ability to 
influence and lead. It also pushes you to take on new challenges, because you don't fear 
damaging your professional reputation if things go wrong. 
Professionalism makes you confident about what you’re doing now, but always eager to do it 
better and achieve more. 
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9. Professional Code of Conduct or Ethics: 
A profession should have laid down standards which ensure control of entry into the occupation. The 
code should also guide the behavior of members. This code include traditions, customs and standards 
of practice identified as good enough for the profession which practitioners are expected to rigidly 
adhere to.  

10. Professional Organization:  
A profession should have strong organization aimed at protecting or fostering its professional interest.  

11. Legal Recognition of the Profession by the Government and the Public:  
The public should recognize a typical profession. For example, doctors, lawyers, engineers and 
teachers are highly recognized and respected in the society. The public trusts their judgment and 
skills.  

2.1 In summary, the elements of professionalism are 
 Scholarship, through substantial intellectual 

training and development of legal skills, 
competence and expertise 

 Integrity, illustrated through ethical and 
professionally responsible conduct and 
practice 

 Honour including integrity, dignity, courage, 
and upstanding character 

 Leadership 
 Accountability 
 Competence and Confidence 
 Commitment to Quality 

 Independence, from the state and as the 
client’s loyal legal advisor 

 Pride, with an appreciation for the history 
and tradition of the profession and its 
modern contribution 

 Spirit and enthusiasm 
 Collegiality and civility 
 Service to the public good, through client 

relationships and responsibilities to the 
administration of justice 

 Balanced commercialism, a livelihood 
motivated by service 

 
२. 3.  व्यवसाियकता सूचक व्यवहारह : 

1  . Ethical Style 
 Deals honestly with others 
 Maintains confidentiality regarding 

professional matters. 
 Recognizes professional biases and bases 

attitude and action upon a sound rationale.  

 Believes that others recognize the stature of 
a professional. 

 Does not misrepresent personal 
qualifications.  

 Faces self honestly. 
 

2. Altruistic Style 
 Behaves unselfishly 
 Devotes practice to the interests of others. 
 Demonstrates motives for professional 

practice that are NOT selfish  

 Shows respect for others. 
 Shows positive attitude towards co-workers, 

service recipients and other stakeholders. 

 
3. Responsible Style 
 Promises only what can be delivered. 
• Follows through on commitments. 
• Delivers on time. 
• Says “no” without guilt.  
• Is accountable for own actions. 
 Supports the basic tenets of the profession. 

• Develops a philosophy and sound rationale 
for professional practice. 

 Thinks before reacting. 
• Foresees possible outcomes of professional 

actions.  
• Makes decisions based on possibilities. 
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• Considers the best interest of the client. 
 Evaluates his/her professional practice. 

• Confronts discrepancies between intentions 
and actions.  

• Assesses own contribution realistically. 
 
4. Theoretical Style 
 Practices critical thinking. 
 Contributes to knowledge base. 
 Shows appreciation for scholarship, research 

and theory. 

 Presents the theoretical foundation of ideas 
and actions. 

 Evaluates own professional practice in light 
of new conditions and knowledge. 

 
5. Committed Style 
 Spends time beyond the call of duty. 
 Belongs to and takes an active part in 

professional organizations. 

 Identifies with the profession both when it is 
praised and criticized. 

 Articulates the profession’s philosophy and 
practice to the public.  

6. Intellectual Style 
 Reads current journals. 

- Keep abreast of technical advances. 
- Reads about own and related professions and specialties. 

 Interacts with colleagues to gain new perspectives.  
- Participates in conferences. 
- Enrolls in courses regularly. 

 Strives toward self-improvement. 
 Develops performance skills. 

 
३. नेपालमा सरकारी वकीलको व्यवसाियकता िवकास 

लोक कल्याणकारी राज्यको मखु्य िजम्मेवारी एवं कतर्व्य जनतालाई सेवा सिुवधा उपलब्ध गराउन ुहो। यसका 
लािग राज्यले िविभ  संयन्ऽको िवकास गरेको हनु्छ। ितनै संयन्ऽह  मध्ये महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र यस 
मातहतका सरकारी वकील कायार्लयह  तथा मखु्य न्यायािधवक्तको कायार्लय पिन रहेका हनु्छन।्फौजदारी न्याय 
ूशासनका तीन ूमखु अवयवह  अनसुन्धान, अिभयोजन र न्याय िन पण मध्य सरकारी वकीलको अिभयोजनमा 
महत्वपूणर् भिूमका रहेको हनु्छ। 

शाही न्याय सधुार आयोगको ूितवेदन, 2040 मा सरकारी वकीलको काम गनर् न्याय सेवाका कमर्चारीह  ूाय: 
अिनच्छुक रहेको पाइन्छ। हाल बहाल रहेका अनभुवी र दक्ष सरकारी वकीलह  मध्ये पिन धेरैजसो यथाशक्य 
न्याय सेवाको अन्य अ मा स वा हनु ूय शील रहेको बिुझन्छ। सरकारी वकीलको व्यवसाियक सिुवधा सम्बन्धी 
वतर्मान व्यवःथामा समय सापेक्ष पिरवतर्न नगिरएसम्म ूितभाशाली र व्यवसाियक ूखरता हािसल गरी सकेका 
कानून व्यवसायी पिन यस सेवामा आकिषर्त हनु सक्ने देिखदैन।िसफािरस गरेको किरव ४० बषर्सम्म पिन सरकारी 
वकील क्षेऽ व्यवसाियता वनाउने कायर्मा नै ूयासरत रहेको देिखन्छ। 

सरकारी वकीलको पद व्यवसाियक पद हो। व्यवसाियकता ूाि का लािग यसका आफ्नै पिर ंय र पिरलआय 
छन।् व्यवसाियक, ूभावकारी र जनिव ास ूा  संःथाको पमा ःथािपत भई कानूनको शासन ूव र्न गनुर् 
महान्यायिधवक्ताको कायार्लयको पिर ंय हो। फौजदारी मु ाको अनसुन्धानमा नेततृ्वदायी भिूमका, ःवच्छ र 
ूभावकारी अिभयोजन तथा सु ढ ूितरक्षा ूणाली एवं व्यवसाियक कानूनी राय ूदान गन संःथाको पमा िवकास 
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गनुर् यसको पिरलआय हो। यसको आफ्नै मूल्य र मान्यताह  छन।् ःवच्छ सनुवुाइ, कानूनको शासन, कानून र 
न्यायका मान्य िस ान्तह को अवलम्वन, मानव अिधकार र वैयिक्तक ःवतन्ऽताको सम्मान, संरक्षण र ूव र्न, 

सावर्जिनक िहतको संरक्षण, पीिडतमैऽी र न्यायमा सहज पहुँच, व्यवसाियक ःवाय ता र उन्मिुक्त, उ रदाियत्व र 
जवाफदेिहता, िनरन्तर सधुार र िसकाई, नैितकता र सदाचार लिगकमैऽी र िविवधताको सम्वोधन, समावेिशता यसका 
मूल्यह  हनु।् 

संघीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ नेपालको संिवधान जारी भै कायार्न्वयनको चरणमा ूवेश गिरसकेको छ।नेपालको 
संिवधानको धारा  ) १६१ (मा सरकारी वकील तथा महान्यायािधवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कमर्चारीह को 
पािरौिमक ,सिुवधा तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी व्यवःथा संघीय ऐन बमोिजम हनेुछ भने सरकारी वकील पेशाको 
व्यवसाियकरणका लािग संवैधािनक आधार तय भै सकेको सन्दभर्मा व्यवसाियक क्षमता अिभविृ का लािग 
आवँयक ौोत र अवसरह को पिहचान तथा व्यवःथापन पेशागत र व्यावसाियकरणका लािग आवँयक आचरण 
सम्बन्धी िनयमह  ,पेशागत र व्यावसाियक उन्मिुक्त सम्बन्धी िनयमह को संयोिजत र सन्तिुलत तथा व्यावसाियक 
क्षमता अिभवृ का अवसरह को िवतरण व्यवःथा समेत समावेश गरी सरकारी वकीलको सेवा शतर् र सिुवधा 
सम्बन्धी संघीय ऐनको तजुर्मा गनुर्पन भएको छ। सरकारी वकीलको िनयिुक्त, सेवा, शतर्, सिुवधार व्यवसाियक 
उन्मिुक्त जःता व्यवसाियक ःवतन्ऽताका िवषयमा अन्तरार्ि य ःतरमा रहेका केही मह वपूणर् व्यवःथाह  छन।्  

३.१. अिभयोजनकतार्को भिूमकासम्बन्धी मागर्दशर्न (Guidelines on the Role of Prosecutors:, 1990)  

अिभयोजनकतार्को भिूमकासम्बन्धी मागर्दशर्न क्यवुाको हवानामा १९९० अग  २७ देिख सेप्टेम्बर ७ सम्म सम्प  
भई अपराधको रोकथाम तथा कसरुदार उपरको व्यवहारसम्बन्धी आठ  रा स ीय कांमसे ारा जारी गिरएको हो। 
ूःततु मागर्दशर्नले अिभयोजनकतार्लाई न्याय ूशासनको अत्यावँयक व्यिक्तका पमा ःवीकार गरेको पाइन्छ। यो 
मागर्दशर्नले अिभयोजनकतार्ह को योग्यता, छनौट र तािलम, सेवाको हैिसयत र शतर्, अिभव्यिक्त र स ठन ःवतन्ऽता, 
फौजदारी कारबाही ूिबयामा भिूमका जःता गहनतम िवषयमा मागर्दशर्न गरेको छ। यसले गरेका महत्वपूणर् 
व्यवःथाह :  
 अिभयोजनकतार्ह  ःवतन्ऽ र िनंपक्ष 

िनकाय ारा िनयिुक्त हनुपुन,  
 सेवाका शतर्ह  उच्च हैिसयतलाई सम्बोधन 

हनेु गरी व्यवःथा गनुर्पन र मकार् पन गरी 
नघटाइने, 

  व्यिक्तगत र संःथागत ःवतन्ऽता हनुपुन,  
 अिभव्यिक्त र स ठनको ःवतन्ऽता हनुपुन,  
  फौजदारी कारवाहीमा ःविववेकीय अिधकार 

हनुपुन, 
 अिभयोजनको वैकिल्पक उपायसमेत रािखन ु

पन,  

 अिभयोजनकतार्लाई सबै ूकारका धम्की 
अवरोध अनिुचत हःतक्षेपमकु्त व्यवसाियक कायर् 
र दाियत्वको ूत्याभिूत हनेु, 

 अिभयोजनकतार् र िनजको पािरवारका सदःयको 
भौितक सरुक्षा, पयार्  पािरौिमक कायर्काल, 
िनविृतभरण तथा अवकाशको उमेरको 
कानून ारा सिुनि तता हनेु, 

  िनयिुक्त, स वा, बढुवा गदार् मापदण्डका 
आधारमा व्यावसाियक योग्यता, सक्षमता 
इमानदारी र अनभुव जःता कुराका आधारमा 
हनुपुन।  
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३.२. आविधक योजनामा ने पालका सरकारी वकीलह को व्यवसाियकता िवकास कायर्बम 

२०७३ सालमा सरकारी वकीलह को राि य सम्मेलनले यो पदलाई व्यवसाियक पदको पमा आत्मसाथ गरेको 
िथयो। महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको ूथम र दोॐो प बषीर्य योजनाह मा व्यवसाियकताका केही रणनीित र 
कायर्बम समावेश गिरएको िथयो। चाल ु तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजना  ) आ.व .2078/079-
2082/83(ले सरकारी वकीलको सेवालाई व्यवसाियक बनाउने लआय िलएको छ।यस अन्तगर्त पाँचवटा 
रणनीित र २८ वटा िबयाकलाप संचालन गन उल्लेख छ। जसको लािग  .18,98,45000। - रकम लाग्ने 
ूक्षेिपत गिरएको छ। 

 
चाल ुयोजनाका रणनीित र िबयाकलापह : -  

लआय १. सरकारी वकील सेवालाई व्या वसाियक बनाउने  

रणनीित 1.1. सरकारी वकीलको व्यावसाियक ःवतन्ऽता र उन्मिुक्तको संरक्षण र सम्ब र्न गन 

िबयाकलापह  

 सरकारी बकील तथा अन्य कमर्चारीको िनयिुक्त, सेवा, समन्वय बैठक र शतर् सम्बन्धी कानून जारी गनर् पहल 
गन  

 सरकारी वकीलको पेशागत ःवतन्ऽता र व्यवसाियक उन्मिुक्त सम्बन्धी कायर्शाला आयोजना गन 

 सरकारी वकीलको पेशागत ःवतन्ऽता र व्यवसाियक उन्मिुक्त सम्बन्धमा तलुनात्मक अध्ययन गन 

 कायर्सम्पादनका आधारमा सरकारी वकील र  कमर्चारीलाई व्यवसाियक भ ा उपलब्ध गराउन पहल गन 

 फौजदारी कानून र फौजदारी न्याय ूणालीका असल अभ्यासको जानकारी आदान ूदान 

 नेपालको कानून ूणालीका बारेमा जानकारी ूवाह। 
 
रणनीित 1.2.सरकारी वकीलको काम कारवाहीलाई उ रदायी बनाउने 

िबयाकलापह  

 सरकारी वकील तथा कमर्चारीको आचारसंिहता, २०७५ को अिभमखुीकरण तथा कायार्न्वयनको अनगुमन गन  

 अनगुमन गन िजम्मेवारी अिधकृत तोक्ने 

 आचार संिहतासम्बन्धी उजरुीको अिभलेख राख्न े

 अनगुमन ूितवेदन तयारी 
 अनगुमन ूितवेदनको कायार्न्वयन गन 

 कायर्सम्पादनका आधारमा सरकारी वकील तथा कमर्चारीलाई परुःकार तथा दण्ड िदने ूणालीलाई सम्बन्धी 
अिभलेख सु ढ गन 

  सरकारी वकील तथा कमर्चारीलाई कायार्देश सिहत िजम्मेवारी िदने 

 सेवामाहीको सन्तिु  सवक्षण गन (योजना अविधमा दईु पटक) 
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रणनीित 1.3. मानव संसाधनको व्यवःथापन र िवकास गन 
िबयाकलापह  

 संशाधनको िव मान अवःथाको डाटावेस तयार गन 
 योग्यता 
 उमेर समूह  
 ूिशक्षण ूाि  
  िविभ  कायार्लयको अनभुव  
 िविश ीकरणको क्षेऽ 

 जनशिक्त व्यवःथापन र िवकासका लािग योजना तजुर्मा गन 
 वैदेिशक अध्ययन, अवलोकन समेतका लािग मापदण्ड िनमार्ण गरी लागू गन 
 िववाद समाधान गन अन्तरार्ि य िनकायमा ूितिनिधत्व गनर् सक्ने (कम्तीमा वषर्को दईु जना) सरकारी वकील 

तयार गन  
 न्याियक जनशिक्तको ूाि  र िवकासका सम्बन्धमा कानूनका ूाध्यापकसँग (कम्तीमा वषर्को दईु जना) 

अन्तरिबया गन  
 पा बमका बारेमा सझुाव  
 उपलब्ध जनशिक्तको कायर् सम्पादनको ःतर 

 सरकारी वकीलको सेवामा दक्ष आपूितर्का लािग ूयास गन 
 कानून अध्यापन गराउने शैिक्षक संःथासँग समन्वय गरी इन्शनर्को सेवा िलने 

 

रणनीित 1.4 अिभयोजन ूिशक्षण केन्िको संःथागत िवकास गन  
िबयाकलापह  

 जनशिक्त तथा ॐोत साधनको व्यवःथा गन 
 संगठन संरचना 
 कायर् िववरण 
 ॐोत साधनको उपलब्धता 

 अिभयोजन ूिक्षक्षण केन्ि स ालनका लािग कायर्िविध तयार गन 
 ूिशक्षणका लािग पा बम पनुरावलोकन र िनमार्ण गन  
 ःवीकृत पा बम अनसुारको ूिशक्षण ॐोत साममी तयार गन  
 अन्य ूिशक्षण ूदायक संःथाह सँग समन्वय गन 

रणनीित 1.5. िनरन्तर िसकाई िविध अवलम्वन गन 
िबयाकलापह  

 सरकारी वकीलको कायर्सम्पादनसँग सम्बिन्धत िवषयमा ूवचन संचालन गन। 
 निवनतम कानून र न्याियक ि कोणको बारेमा सरकारी वकीलह सँग छलफल गन 
 बहस पैरवी र ूितरक्षाका लािग सरकारी वकीलले अन्य सरकारी वकीललाई अभ्यास गराउने। 
 सरकारी वकीललाई अन्य देशको अवलोकन भॆण र अनभुव गराउने। 
 सरकारी वकीललाई अध्ययन सामामी उपलब्ध गराउने। 
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३.३. Signs of Unpreofessionalism: 
 Lack of Strategic Plan 
 Lack of Talent Management 
 Lack of Positive Recruitment 
 Uncertain career development plan 
 Bad Professional Culture 
  Abuse of Power Interactions with colleagues, staff, faculty 
  Bias and sexual harassment 
  Breach of confidentiality 
  Arrogance 
  Greed 
  Misrepresentation 
  Impairment 
  Lack of Conscientiousness 
  Conflicts of Interest 
4. सरकारी वकीलको व्यवसाियकता िवकासका कारण र तिरकाह  

४.१. कारण 

 क्षमता बढाउन 

 ूितःपधीर् ब   

 विृ  िवकास  

 िविश ता  िवकास 

 िछटो छिरतो र कम लागतमा सेवा  

 उपभोक्ता (सेवामाही) को सन्तिु  

 नयाँ चनुौतीलाई आत्मसाथ(सामना) गनर् 

 वःत ुर सेवाको िवकल्प िसजर्ना गनर्  

 िवशेष  सेवा ूदान गनर्

४.2. तिरका 
 Exhibit at least 50% characteristics of a profession. 
 Identify and eliminate anti-professional developments 
 Set Professional Parameters 

Establish professional expectations throughout all levels of your business.  
 Invite Staff Input 

Invite employees to participate in-group brainstorming sessions on how to increase professionalism in 
the workplace. This approach gives staffers a vested interest in the process and allows them to contribute 
thoughts, ideas and suggestions. Create an in-house team of volunteers to vet ideas and come back to the 
group with a plan of action for implementing new approaches. 

 Clarity Is King 
Developing your communication skills improves your professionalism. Employers are sticklers for 

strong spelling and grammar skills. Editing emails before sending and thoroughly proofreading your LinkedIn 
profile and other correspondence shows your boss that you pay attention to detail and improves your business 



 
79 

writing overall. The way you manage your conversations also counts. Every conversation is an opportunity to 
improve your articulation, assertiveness and listening skills. In writing and speaking, honesty is also a quality 
of professionalism, according to the Center for Professional Excellence’s survey. 

• Notice your own actions and those of others that exhibit that element of, or lack of, 
professionalism. 

• Carefully evaluate your own actions and how they relate to your internal beliefs and assumptions. 
• Challenge whether the belief or assumption is valid. 
• Create an action plan to work on bringing more coherence between actions and beliefs, creating 

greater integrity and authenticity.  
  Make an appointment with a professional to learn more about the career you seek.   

• What are the satisfactions you derive from your practice? 
• How have you sought to increase your effectiveness as a professional? 
• Can you describe an ethical problem that you have faced? How have you dealt with it? 
• What advice do you have for me to ensure my development as a professional?  

 
1. Become a life-long learner. Part of developing your professional expertise is keeping up with new 

information that is relevant to your field of study. Continue your education. Get your graduate or post-
graduate degree or a special certification.  

• Read books, articles, and journals related to your field. These more scholarly resources 
provide you with information that is likely to be an important part of your continuing 
professional development.  

• Follow blogs and social media accounts. Find other professionals in your field and connect 
with their online content. Many post thoughts that are new to the field and will introduce you 
to different perspectives and theories.  

• Attend conferences. Conferences allow you to network with other professionals in your field 
and participate in thought-provoking discussions and workshops. 

2. Find mentors. Mentors are more experienced individuals in your profession who can guide you and 
teach you. The mentor relationship can be as formal or as casual as you would like. 

• Ask older employees or leaders at your workplace to mentor you. 
• Read biographies about people in your field who made a major impact or contribution. 
• Listen to podcasts or seminars from experts in your field who may not be available for a one-

on-one relationship. 
3. Join a group of colleagues. Meeting with other individuals in your profession can sharpen your skills 

and develop your expertise in ways that no textbook or blog article can. 
• Find a professional society in your field and become a member. Members often have access to 

resources non-members do not, and they are able to network with other professionals in their 
field. 

• Form a discussion or learning group with others at your workplace. Meet during lunch or 
breaks and talk about problems or experiences that you have encountered recently. 

4. Write about your profession. By posting reflections on your professional blog or publishing articles in 
a peer-reviewed journal, you put your thoughts out there for others to read and give feedback on. Plus, 
the process of writing can help you clarify your thoughts. 

5. Build your skills. Identify skills you would like to strengthen and then find opportunities to do that. 
For example, if you are a counselor and want to learn how to better comfort someone when they are 
hurting, read books or talk to others about different methods they use. Then practice your skills as you 
interact with clients or friends. 
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४.3 .नेपालको अनभुव 

 सरकारी वकीलको संःथागत उ ेँय कायर् ूकृित र कायर्बोझ कायर्कारी िजम्मेवारी बहन गन अन्य 
सरकारी िनकायह को तलुनामा माऽ होइन फौजदारी न्यायका अन्य सहकारी अवयवह को भन्दा पिन 
िनतान्त फरक ,जिटल र महत्वपूणर् ,व्यापक र अिधक रहेको छ। 

 व्यवसाियकता आफमा पेशागत आचरण सम्बन्धी कडा िनयमह को संिहता हो। यःतो संिहता (Code) को 
ूयोग र पालना गनर् गराउन िनि त पमा सेवाको सरुक्षा ,न्यूनतम आिथर्क सिुवधाको सिुनि तता ,
व्यवसाियक क्षमता िवकासका अवसरह  र िव व्यापी पमा ःवीकार भएका पेशागत उन्मिुक्तह को 
ूत्याभिूतको ज रत पदर्छ। जसको अभावमा तत्कालको िःथित आकँलन गदार् सरकारी वकील संःथामा 
रहेर सेवाको ूभावकारीता बढाउन आवँयक माऽामा उतूरेणाको अभाव महससु हनु्छ। 

 सरकारी वकीलको संःथाको सु िढकरण ,पेशाको व्यवसाियकरण र पदको िविशि करण योजना तजुर्मा 
तथा यसको कायार्न्वयनमा जित िवलम्ब गिरन्छ फौजदारी न्यायको ूभावकारीता अिभविृ  गनर्मा सरकारी 
वकीलको भिूमका अथार्त सरकारी वकीलको लािग भएको राज्यको लगानीको उत्पादकत्व गणना गनर् 
त्यित नै किठन हनु्छ। 

 संिवधानको धारा १६१ मा सरकारी वकील तथा महान्यायािधवक्ताको मातहतमा रहने अन्य 
कमर्चारीह को पािरौिमक, सिुवधा तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी व्यवःथा संघीय ऐन बमोिजम हनेुछ भ े 
सरकारी वकील पेशाको व्यवसाियकरणका लािग संवैधािनक आधार तय भै सकेको सन्दभर्मा व्यवसाियक 
क्षमता अिभविृ का लािग आवँयक ौोत र अवसरह को पिहचान तथा व्यवःथापन पेशागत र 
व्यवसाियकरणका लािग आवँयक आचरण सम्बन्धी िनयमह , पेशाको र व्यवसाियक उन्मिुक्त सम्बन्धी 
िनयमह को संयोिजत र सन्तिुलत तथा व्यवसाियक क्षमता अिभवृ का अवसरह को िवतरण व्यवःथा 
समेत समावेश गरी सरकारी वकीलको सेवा शतर् र सिुवधा सम्बन्धी संघीय ऐनको तजुर्मा गनुर्पन ।  

• सहभािगतामूलक कानून िनमार्ण ूकृयाको आत्मसाथ गद, 
• उपलब्ध कायर्बोझको अनपुातमा ूभावकारी कायर् सम्पादन गनर् िवषय िवषशे  सिहतका पयार्  

दरबन्दी कायम हनुपुन, 
• पेशागत व्यवसाियकताका मान्यता र शतर्ह ,  संःथागत ःथाियत्व र सु िढकरण,  सेवाको सरुक्षा, 

सिुवधाको पयार् ता र व्यवसाियक उन्मिुक्त समेतको वैधािनक ःवीकृती समावेश भएको कानून 
िनमार्ण गन, 

सरकारको हक िहत र सरोकार िनिहत रहेको मु ाह मा वहस पैरवी र ूितरक्षा लगायत कानूनी राय ूदान गन 
सरकारी वकीलको कायर् व्यावसाियक कायर् हो। यस कायर्लाई दक्षतापूणर् ढ ले संचालन गरी पिरणाममखुी बनाउन ु
आजको आवँयकता हो। यो संगठनमा कायर्रत जनशिक्तको व्यावसाियक दक्षतालाई कायम राख्न र बढाउन 
िनम्न उपायह  अवलम्बन गनुर् पन देिखन्छ। 

 
 कायर् िविशि करणमा जोड 
 कायर्बोझका अनपुातमा पयार्  दरवन्दी ौृजना गिरने

कानूनी सिुनि तता  
 तािलम, छाऽवतृी सिहतको, ःवदेशी तथा वैदेिशक

 अनसुन्धान र अिभयोजन प ितमा आधिुनक
ूिविधको ूयोग बढाउने  

 भौितक ूमाणमूखी अनसुन्धान र अिभयोजन  
 अिभयोजन ूिशक्षण केन्िको उ ेँय ूाि मा 
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अध्ययन र अवलोकन का अवसरमा बिृ  गन 
 समूहगत बहस पैरवी गन कायर्प तीको िवकास गन 
 अनसुन्धानमूलक कायर् र ितनको कायर्न्वयन गन 
 भौितक पूवार्धारको िवकास  र नयाँ पूवार्धार

संरचनाको िनमार्ण गन 
 सूचना ूिविधमा पहुँच बढाउने 
 अनगुमन तथा िनरीक्षणलाई औपचािरकतामा िसिमत 

नराखी पिरणाम मूखी बनाउने 
 सरोकारवालाह  संगको समन्वयमा ूभावकारीता,

िनयिमत अन्तरिबया र सझुाव कायार्न्वयन गन 
 िवशेष ूकृितका कानूनह  कायार्न्वयन गनर्

िदग्दशर्न तयार गन  

िनरन्तर िबयािशलता बढाउने, 
 Crime Trend Analysis Center ःथापनाको

उ ेँय पूितर्मा िबयािशलता बढाउने, 
 e-Attorney System ःथापना र दीगो

व्यवःथापन गन 
 कायर्सम्पादनमा आधािरत तलब ूणाली लागू

गन 
 पिहचान भएका समःयाह  समाधानका 

उपायको खाजी गनर् समःयाको िवषय र 
ूकृित िमल्दो एक िनि त अनसुन्धान िविध 
अबलम्वन गरी अनसुन्धान गन  

४.4 .व्यावसाियक िवकासको लािग सरकारी वकीलले ध्यान िदनपुन िवषयह :- 
सरकारी वकीलको पेशा उच्च बौि क ःतरको सम्मािनत र मयार्िदत पेशाको पमा ःथािपत गनुर्पछर्। अन्य पेशा 
भन्दा सरकारी वकीलको पेशा फरक यस अथर्मा रहेको छ िक यस पेशाले िनरन्तर पमा नवीनतम िवषयह को 
अध्ययनलाई जारी राखी िवषयवःतुू ित सदैब ूखर र दक्ष रहन माग गदर्छ। त्यसै गरी व्यवसाियकताको 
िवकाशको लािग समयसमयमा नयाँ र िवषयवःतलुाई आवँयक पन तािलम िलइ रहन ुपन कुरालाई जोड िदन्छ। 
व्यवसाियकता विृ का लािग िनम्न कुरामा ध्यान िदनपुन देिखन्छ।  

 िनरन्तर अध्ययन र िज ासा 
 संिवधान र कानूनको ान,  
 निजरह को अध्ययन, जानकारी, र संमह 
 ूमाण कानूनको जानकारी र ूयोगको 

अवःथाको जानकारी  
 कायर्िविध कानूनह को जानकारी, 
 िवदेशी महत्वपूणर् मु ाह को 

निजर/फैसलाह को जानकारी र नेपालमा 
ूयोगको अवःथाको बारेमा जानकारी 

 मु ाूित लगनिशलता र ि कोणमा ःप ता 
 उ रदाियत्व र जवाफदेहीयता,  
 बहसका बममा तथ्य, ूमाण र निजरको 

िसलिसलेवार ूःततुी  र वहस कलालाई 
आत्मसाथ  

 िवषयवःतुू ित जानकार 

 पिरणाममािथ जोड, ूकृया छोटो बनाउने 
कुराूित सचेत 

 पारदिशर्ता र व्यवहारमा यसलाई 
आत्मसाथ 

 िववेकशीलता,  
 वाकपटुता र तकर् पूणर् अिभव्यिक्त 
 िवषम पिरिःथितको सहजतापूवर्क सामना 

गनर् सक्ने,  
 िववादको मूल िवन्दकुो पिहचान, 
 नॆ र ूमेपूणर् व्यवहार र िमलनशील 

ःवभाव 
 धैयर्वान एवं साहसी व्यिक्तत्व,  
 व्यवसाियक गोप्यताकायम गनर् सक्ने,  
 व्यावसाियक कायर् िविशि करण, 
 पक्षको, रा को िहत ूित सचेत 

५.  िनंकषर्  
 संयकु्त रा  संघीय मागर्दशर्न: संयकु्त रा  संघका अन्य पक्ष रा ह लाई जःतै नेपाललाई पिन समान पमा 

लागू हनु्छ। नेपालमा त्यःतै ूकृितको न्यायपािलकाको ःवतन्ऽता सम्बन्धी आधारभतू िस ान्त (Basic 

principles of independence of judiciary 1985) लाई नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ देिख अवलम्बन 
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गिरएको छ। संयकु्त रा  संघ ारा पािरत अिभयोजनकतार्को भिूमका सम्बन्धी मागर्दशर्न (Guidelines on the 

Role of Prosecutors:, 1990) मा अिभयोजनकतार्ह  ःवतन्ऽ र िनंपक्ष िनकाय ारा िनयिुक्त हनुपुन, सेवाका 
शतर्ह  उच्च हैिसयतलाई सम्बोधन हनेु गरी व्यवःथा गनुर्पन र मकार् पन गरी  नघटाइने, व्यिक्तगत र 
संःथागत ःवतन्ऽता हनुपुन, अिभव्यिक्त र स ठनको ःवतन्ऽता हनुपुन, फौजदारी कारबाहीमा ःविववेकीय 

अिधकार हनुपुन, अिभयोजनको वैकिल्पक उपायसमेत रािखन ुपन, अिभयोजनकतार्लाई सबै ूकारका धम्की, 
अवरोध, हैरानी, अनिुचत हःतक्षेपमकु्त व्यावसाियक कायर् सम्पादन र दाियत्व वहन गदार् सेवाको सरुक्षा, 
व्यवससाियक उन्मिुक्तको ूत्याभिूत, अिभयोजनकतार् र िनजको पािरवारका सदःयको भौितक सरुक्षा, पयार्  
पािरौिमक, कायर्काल, िनविृतभरण तथा अवकाशको उमेरको कानून ारा सिुनि तता, िनयिुक्त, स वा, बढुवा 
गदार् मापदण्डका आधारमा व्यवसाियक योग्यता, सक्षमता इमानदारी र अनभुव जःता कुराका आधारमा 
हनुपुन व्यवःथाह  हनु।्  

 बेलायतमा सरकारी वकीलले समम ूमाण मूल्या न गरी अिभयोजनमा लचकता ूदान गन वा ूमाणले 
खामे नखामेको (Evidential Test) गरी मु ा चलाउने नचलाउने िनणर्य िलन सक्ने र मु ा चलाउन 
सावर्जिनक िहतमा छ छैन भनी िव षेण गरी मु ा चलाउदा जनिहत िवरोधी देिखएमा ःथिगत गन अिधकार 
ूदान गिरएको छ। त्यःतै जापानमा ूमाण ारा पिु  नहनेु ूकृितका दावीलाई थप अनसुन्धानका लािग 
िफतार् पठाइने, अिभयोगदावी परुा नहनेु जित मु ा नचल्ने िनणर्य गन र सानाितना ूकृितका मु ा नचलाउने 
गरी ःथगन गन अिधकार ूदान गिरएको छ। जसको कारण ९० ूितशत ्भन्दा बढी मु ामा सफलता 
हािसल गरेको अवःथा छ। 

 नेपालको संिवधान तथा ूचिलत कानूनले महान्यायािधवक्ता तथा मातहतका सरकारी वकीलह लाई 
सरकारवादी हनेु मु ाह को अिभयोजन गन, नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकेको िनकायह लाई 
कानूनी राय ूदान गन, सरकारवादी हनेु मु ा र नेपाल सरकारको हक िहत र सरोकार िनिहत रहेका 
मु ाह मा बहस पैरवी र ूितरक्षा गन समेतको िजम्मेवारी ूदान गरेको छ। उक्त िजम्मेवारी पूरा गनर् 
व्यवसाियक सरकारी वकीलको आवँयक्ता पदर्छ। अभाव, ूभाव र दबाबमा रही कायर् गनुर्पन अवःथा 
भएमा व्यवसाियक एवं ःवतन्ऽतापूवर्क कायर् सम्पादन गनर् किठन हनु्छ। यसका लािग व्यवसाियक क्षमता 
र व्यावसाियक उन्मिुक्त अथवा ःवतन्ऽता आवँयक हनु्छ। 

 िव व्यापीकरण उदारीकरण, पंूजीवाद, सूचना ूिविधको िवकास, वातावरणीय िवषय, आतंकवाद, बसाई 
सराई, सम्पि  शिु करण, संगिठत अपराध, िव तुीय अपराधको िवकास, आधिुनकीकरण, िव ान र 
ूिविधको िवकास तथा त्यसले फौजदारी कानूनको क्षेऽमा पारेको ूभाव तथा फौजदारी न्याय ूणालीको 
सन्दभर्मा भएका िस ान्तह को िवकासले सरकारी वकीलह को कायर्मा थुू  ैचनुौती र अवसरह  सजृना 
भएका छन।् भौितक उपिःथित िबना अपराध गन ूविृ   िदनानिुदन बढ्दै गइरहेको अवःथा छ। एक 
देशमा अपराधको तयारी गरी अक  देशमा अपराध गन र त्यसको असर अन्यऽ पन गरी वारदात घटाउन 
संभव भएको छ । सूचना ूिविधको िवकासले जनु वारदातह को थप जिटलता उत्प  भएबाट सरकारी 
वकीलमा व्यवसाियक क्षमता अिनवायर् भएको छ। नेपालका सरकारी वकीलको व्यवसाियकता िवकासका 
लािग सेवाको सरुक्षा, सिुवधाको पयार् ता र कायर्गत ःवाय ता वा उन्मिुक्त जःता आधारभतू तत्वह को 
वैधािनक मान्यता ूदान गनर् नेपालको संिवधानको धारा १६१ बमोिजम िशयाती िसय संघीय कानून 
िनमार्ण गनुर्पन देिखन्छ कायार्न्वयन हनु ुपदर्छ। 
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सरकारी वकीलको व्यवसाियकताका लािग  

अनसुन्धान र िवकास (Research and Development, R &D) 
 

पोषराज खनाल1 
शभुाष भ राई2 

 
१. अनसुन्धान र िवकासको अवधारणा  

अनसुन्धान र िवकास (Research and Development, R &D)  एक गितिशल ूिबया हो। अनसुन्धान र िवकासको 
माध्यमबाट कुनै पिन संःथाले निवनतम सोच, िबचार र िबकल्पह को खोजी गन गदर्छ। अनसुन्धान नयाँ ान 
ूा  गन एक माध्यम हो। त्यसैले यसलाइ िवकास ूिबयाको पिहलो चरणको पमा िलने गिरन्छ।  
अनसुन्धानबाट ूा  नितजाको ूयोग गरेर सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेऽका तत्कालीन जल्दाबल्दा मु ालाई 
सम्बोधन गनर्, नयाँ सोच तथा िबचारको उजागर गनर् र कायर्को ूभावकािरता बिृ  गनर् ब्यापक पमा ूयोग हदैु 
आएको पाईन्छ। सूचना ूिविध र िव ब्यापीकरणको वतर्मान यगुमा व्यिक्त तथा संःथा दवैुलाइ ूितःपधीर् 
बनाइराख्न र िटकाइराख्न समेत अनसुन्धानको िबशेष महत्व रहेको पाईन्छ। अनसुन्धान र िवकास ूितःपधार्त्मक 
लाभ ूदान गनर् सक्ने नयाँ वा सधुािरएको ूिविध िसजर्ना गन ूिबया हो। नवीन ानको ॐोत भनेकै वै ािनक 
अनसुन्धान हो। 
The term R&D covers three types of activity: basic research, applied research and experimental development. 
Basic research is experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new knowledge of the 
underlying foundations of phenomena and observable facts, without any particular application or use in view. 
Applied research is original investigation undertaken in order to acquire new knowledge. It is, however, 
directed primarily towards a specific, practical aim or objective. Experimental development is systematic 
work, drawing on knowledge gained from research and practical experience and producing additional 
knowledge, which is directed to producing new products or processes or to improving existing products or 
processes. 
R&D activities and projects: “R&D activity” is the sum of actions deliberately undertaken by R&D 
performers in order to generate new knowledge. In most cases, R&D activities can be grouped to form “R&D 
projects”. Each R&D project consists of a set of R&D activities, is organized and managed for a specific 
purpose, and has its own objectives and expected outcomes, even at the lowest level of formal activity. 
 
१.१ .The five criteria for identifying R&D :3 
For an activity to be classified as an R&D activity, five core criteria have to be jointly satisfied. A set of 
examples, which is by no means exhaustive, is used to illustrate how the five criteria can be effectively 
applied to identify R&D activities as well as specific R&D projects. 

1. To be aimed at new findings (novel): New knowledge is an expected objective of an R&D project, 
but it has to be adapted to different contexts. For example, research projects in universities are 
expected to pursue entirely new advancements in knowledge, and the same can be said for projects 

                                                 
1  उपन्यायािधवक्ता, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 
2  सहायक न्यायािधवक्ता, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 
3  Concepts and definitions for identifying R&D Frascati Manual 2015, OECD 
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designed and managed by research institutes. Novelty could result from a project to reproduce an 
existing result that finds potential discrepancies. An experimental development project aimed at 
creating knowledge in support of the development of new concepts and ideas related to the design of 
new products or processes should be included in R&D. As R&D is the formal creation of knowledge, 
including knowledge embodied in products and processes, the measurement focus is on the new 
knowledge, not on the new or significantly improved products or processes resulting from the 
application of the knowledge.  

2. To be based on original, not obvious, concepts and hypotheses (creative): An R&D project must 
have as an objective new concepts or ideas that improve on existing knowledge. This excludes from 
R&D any routine change to products or processes and, therefore, a human input is inherent to 
creativity in R&D. As a result, an R&D project requires the contribution of a researcher . 

3. To be uncertain about the final outcome (uncertain): R&D involves uncertainty, which has 
multiple dimensions. At the outset of an R&D project, the kind of outcome and the cost (including 
time allocation) cannot be precisely determined relative to the goals. In the case of basic research, 
which is aimed at extending the boundaries of formal knowledge, there is a broad recognition of the 
possibility of not achieving the intended results.  

4. To be planned and budgeted (systematic): R&D is a formal activity that is performed 
systematically. In this context “systematic” means that the R&D is conducted in a planned way, with 
records kept of both the process followed and the outcome. To verify this, the purpose of the R&D 
project and the sources of funding for the R&D performed should be identified. The availability of 
such records is consistent with an R&D project that is aimed at addressing specific needs and has its 
own human and financial resources.  

5. To lead to results that could be possibly reproduced (transferable and/or reproducible): An 
R&D project should result in the potential for the transfer of the new knowledge, ensuring its use and 
allowing other researchers to reproduce the results as part of their own R&D activities. This includes 
R&D that has negative results, in the case that an initial hypothesis fails to be confirmed or a product 
cannot be developed as originally intended.  
 

२. Research 
Paul Leedy describes research as “the systematic process of collecting and analyzing information (data) in 
order to increase our understanding of the phenomenon with which we are concerned or interested.” Leedy 
suggests that the word research has so many meanings attached to it in that “few people have any idea of the 
real meaning.” 4 
Research is an ORGANIZED and SYSTEMATIC way of FINDING ANSWERS to QUESTIONS.  

 SYSTEMATIC because there is a definite set of procedures and steps which you will follow. There 
are certain things in the research process which are always done in order to get the most accurate 
results.  

 ORGANIZED because in that there is a structure or method in going about doing research. It is a 
planned procedure, not a spontaneous one. It is focused and limited to a specific scope.  

 FINDING ANSWERS is the end of all research. Whether it is the answer to a hypothesis or even a 
simple question, research is successful when we find answers. Sometimes the answer is no, but it is 
still an answer.  

 QUESTIONS are central to research. If there is no question, then the answer is of no use. Research is 
focused on relevant, useful, and important questions. Without a question, research has no focus, drive, 
or purpose. It is also defined as Scholarly or scientific investigation or inquiry. ‘Research’ is to be 
understood as original investigation undertaken in order to gain knowledge and understanding It’s a 

                                                 
4 J.W.  Creswell, (2008). Educational Research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (3rd 

ed.). Upper Saddle River: Pearson 



 
85 

detailed study of a subject, especially in order to discover (new) information or reach a (new) 
understanding. 

Research in common parlance refers to a search for knowledge. Once can also define research as a scientific 
and systematic search for pertinent information on a specific topic. In fact, research is an art of scientific 
investigation. The Advanced Learner’s Dictionary of Current English lays down the meaning of research as “a 
careful investigation or inquiry especially through search for new facts in any branch of knowledge.”5 
Research is, thus, an original contribution to the existing stock of knowledge making for its advancement. In 
short, the search for knowledge through objective and systematic method of finding solution to a problem is 
research. The systematic approach concerning generalization and the formulation of a theory is also research. 
Research is "creative and systematic work undertaken to increase the stock of knowledge”.  

२.१. Criteria for a Good Research  
 Every research should have a well 

defined goal.  
 It should increase the existing 

knowledge and should contribute 
new facts and theories.  

 It should have a systematic plan of 
work on budget, time and 
requirements for research 

 It should be correct if cross checked by the  
      readers. 
 It should be logical, a logical statement gives  

      new ideas and helps in conclusion of research. 
 It should speak the truth and should not hide  

      anything. 

२.2. Significance of Research  
1. It helps in framing of policies: Research helps in the framing of various government policies. Nearly 

all the government policies and budgets are planned and executed through research with the help of 
researcher. Annual budget, monthly budget, monetary and economic policies are all framed by the 
government. The government is assisted by various organization for framing the policies through 
research.6  

2. Basic aim is to gain knowledge: It leads to many ideas and changes old facts.  
3. It is used in business organization: Many business companies hire researcher to work on various 

things. It is used in studying the changes taking place in the market. It helps in capital budgeting, tax 
management and cost saving policies. 7 

4. It leads to discovery and innovation of unknown facts and unexplored theories. It leads to the 
growth of the society and its citizens. It gives chance to the researcher to go deep into the subject and 
to innovate it.  

२.३. Importance of research are as follows: 8 

1. For building knowledge and facilitating learning. 
2. It's a means to understand issues and increase public awareness. 
3. It helps us succeed in business. 
4. It allows us to disprove lies and support truths. 
5. It is a means to find, gauge, and seize opportunities. 

                                                 
5  Research Methodology Methods and Techniques, C R Kothari 
6  Shashi K. Gupta and Dr. Praneet Rangi. “Research Methodology (Methods, Tools and Techniques)”; Kalyani Publishers2012. 
7  CR Kothari and Gaurav Garg; Research Methodology Methods and Techniques, third edition 2014. 
8  https://owlcation.com/academia/Why-Research-is-Important-Within-and-Beyond-the-Academe, [accessed on 5th December 

2022] 
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6. It promotes and develops confidence in reading, writing, analyzing, and sharing valuable     
information. 

7. It provides nourishment and exercise for the mind. 
8. It is used to gain familiarity with a phenomenon or to achieve new insights into it  
9. It is used to portray accurately the characteristics of a particular individual, situation or a group  
10. It is used to determine the frequency with which something occurs or with which it is associated with 

something else  
11. It is used to test a hypothesis of a causal relationship between variables (such studies are known as 

hypothesis-testing research studies). 
२.३.१. Legal Research: 
Legal research is generally the process of finding an answer to a legal question or checking for legal precedent 
that can be cited in a brief or at trial. Sometimes, legal research can help determine whether a legal issue is a 
"case of first impression" that is unregulated or lacks legal precedent. Virtually every lawsuit, appeal, criminal 
case, and legal process in general requires some amount of legal research.9 
Generally, law is influenced by the prevailing social values and ethos. Most of the times, law also attempts to 
mould or change the existing social values and attitudes. Such a complex nature of law and its operation 
require systematic approach to the ‘understanding’ of ‘law’ and its ‘operational facets’. A systematic 
investigation into these aspects of law helps in knowing the existing and emerging legislative policies, laws, 
their social relevance and efficacy, etc. In this backdrop, the present course on Legal Research Methods 
intends to acquaint the students of law with scientific methods of inquiry into law. It also intends to make 
them familiar with nature, scope, and significance of legal research. In addition, it endeavors to make them 
aware of role of legal research in the development of law and legal institutions, in particular and socio-
economic development of the country in general.10 
 
२.३.१.१ Who conducts legal research?  
1. Scholars and students – Much legal research takes place at universities and schools of applied sciences. 

This is conducted by professors, junior and senior lecturers, doctoral candidates and other researchers. 
Sometimes large research projects are involved, sometimes smaller projects. Students are also involved in 
legal research. They write theses, are involved as student assistants in a research project or perform legal 
research in connection with a course. 11 

2. Attorneys, judges, public prosecutors, civil law notaries, in-house lawyers – Professional lawyers are 
often involved in legal research on a daily basis. For example, they examine what the law is in a specific 
situation, answer questions of law and solve legal problems. Some law firms, especially the larger 
ones, have an academic department that conducts research. Sometimes the research conducted by 
professional firms looks like the research conducted at universities, but not always। 

3. Government lawyers – Government units employ many lawyers who conduct legal research. Drafters 
of legislative proposals examine how a legal arrangement might be stated and whether it would hold 
under, for example, international or EU law. Policy lawyers want to know the exact wording of current 
law in order to examine what scope there is for policymaking. The research that is conducted within 
government sometimes looks like the research conducted at universities, but, again, it is not exactly 
the same. 12 

                                                 
9  https://www.findlaw.com/hirealawyer/choosing-the-right-lawyer/legal-research.html, [accessed on 5th December 2022] 
10  1 S N Jain, Legal Research and Methodology, 14 Jr of Ind L Inst 487 (1972), at 490. 
11  C. Stolker, Rethinking the Law School (Cambridge University Press 2014) 
12  John C Wahlke and Heinz Eulau (eds), Legislative Behavior-A Reader in Theory and Research (Free Press of Glencoe, Illinois, 

1959). 
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4. Research bureaus and staffers – Some organisations (for example, courts of justice or ministries) have a 
separate research bureau that conducts legal research. There are also commercial research bureaus that 
conduct legal research that has been commissioned by third parties. The type of legal research conducted 
differs from one organisation to another.13 

२.३.१.२. Various types of Legal research 
1.  Evaluative Process:- Evaluative research is one which seeks to identify the roots of a social evil and 

tries to prohibit it by law, e.g. eradication of dowry, prohibition of sati, prohibition of child marriage, 
legalizing widow marriage etc. Historical facts play most important role in this kind of research.  

2. Explicative process:- Explicative process is one which tries to ascertain the nature, scope and source 
of law in order to explain what law is, e.g. law relating to administrative action and legal control, 
matrimonial relief etc.  

3. Identificatory process:- An identificatory process is one whose objective is to ascertain the people 
for whose benefit a legal rule  is  enacted,  e.g.  research  carried  on to  find  out  the beneficiaries  of  
land reform,  beneficiaries  of reservation  among  Scheduled  Cast  and  Scheduled  Tribes  and  
Backwards,  the  group  of  industrial establishments kept out of the area of operation of a piece of 
legislation.  

4. Projective process:-  A projective process is one which aims at examining the degree of social 
acceptance to a policy the state is planning to implement. This kind of research attempts to find out at 
the very beginning, the mood of the people or masses, or electorate or industrial workers, whether 
they will accept the proposed scheme or not, or they will accept it with certain modifications. Truly 
speaking, it is a survey beforehand rather than a research work to find out the feasibility of the 
proposed scheme.   

5. Collative process:-  A collative process is one which tries to find out the effect of existing law, in 
relation to  other existing law, i.e. its objective is to compare the two set of rules to find out which one 
is more workable and by which the desired effect may be achieved.  

6. Impact analysis process:-    This kind of research is carried on to find out the impact of an 
established or newly formed legal principle, rule or institution. In the area of planning this kind of 
study assumes much significance. On the basis of the outcome of the research necessary changes may 
be made wherever necessary. It helps us to change our outlook towards the objective sought to be 
achieved. Thus it is a preliminary step to law reform.      

7. Interactive process:-  Law does not operate in vacuum. It operates in society. There are a number of 
other factors, which interact with it. These factors are of various types such as formal or non-formal, 
permanent or transitory. A legal researcher can’t  be  insensitive  to  such factors  of  society  which  
annihilate the entire  fabric  of  law. Since law is a part of the society, therefore, the law should be 
such as that it can work in the society.  

8. Interpretative process:-  This kind of research aims at interpreting the various words and phrases 
used in defining the law. The researcher makes effort to give a particular word, a specific meaning by 
using  his own  logic and authoritative opinion of the people. This kind of research is confined mostly 
to the study of statutes, text and judicial pronouncement and is done by analyzing the words.  It helps 
acquire clarity, consistency, uniformity in the meaning of the legal writing. 

२.३.१.3. Importance of Legal Research for Attorneys/Lawyers: 
Virtually every lawsuit, appeal, criminal case, and legal process in general requires some amount of legal 
research.14 Generally, law is influenced by the prevailing social values and ethos. Most of the times, law also 
attempts to mould or change the existing social values and attitudes. Such a complex nature of law and its 
operation require systematic approach to the ‘understanding’ of ‘law’ and its ‘operational facets’. A 

                                                 
13  Frederick C Hicks, Materials and Methods of Legal Research (1942, Reprint 1959) 23-31. 
14  https://www.findlaw.com/hirealawyer/choosing-the-right-lawyer/legal-research.html, [accessed on 5th December 2022] 
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systematic investigation into these aspects of law helps in knowing the existing and emerging legislative 
policies, laws, their social relevance and efficacy, etc. In this backdrop, the present course on Legal Research 
Methods intends to acquaint the students of law with scientific methods of inquiry into law. It also intends to 
make them familiar with nature, scope, and significance of legal research. In addition, it endeavors to make 
them aware of role of legal research in the development of law and legal institutions, in particular and socio-
economic development of the country in general.15 
 
Importance of legal research is To locate relevant “authority” that will help in finding a solution to a legal 
problem or issue. 

1. To analyze the law by reducing, breaking and separating the law into separate elements: It can 
be as simple as examining and explaining new statutes and statutory schemes or as complex as 
explaining, interpreting and criticizing specific cases or statutes. 

2. To blend the distinct elements of cases and statutes together into coherent or useful legal 
standards or general rules: The product of this research is the legal standard that is consistent with, 
explains, or justifies a group of specific legal decisions. 

3. To look at doctrinal or theoretical issues: The research finding is applied in advising courts or 
clients about the application of the legal doctrine to specific cases, transactions, or other legal events. 
It may also criticize judicial opinions and in the case of conflicts between the decisions of a different 
court, suggests the resolution to those conflicts. 

4. To acquire an understanding of the legal subject while arguing for a better way of doing 
things: A researcher who performs this type of research critics and comments legal doctrine and 
practices from the perspective of different sciences likes economics, politics, and sociology 

5. It avoids superstitious beliefs, myths and prejudices: Many people are still not aware of the 
research activities and its importance. Many ancient beliefs and myths have been proven wrong with 
the help of research. 16 

२.४.  अनसुन्धानका ूकार तथा चिरऽह   (Kinds and Characteristics of Research)  

२.४.१. Kinds of Research 
Research is the creation of new knowledge. It can be categorized into four distinct types: 

1. Pure basic research is experimental and theoretical work undertaken to acquire new knowledge 
without looking for long-term benefits other than the advancement of knowledge. Basic, or blue-sky 
research, is the pursuit of new knowledge without any assumptions about what it might lead to – 
essentially knowledge for its own sake.  

2. Strategic basic research is experimental and theoretical work undertaken to acquire new knowledge 
directed into specified broad areas in the expectation of useful discoveries. It provides the broad base 
of knowledge necessary for the solution of recognized practical problems. Strategic research is the 
pursuit of new knowledge which might, in principle, have a practical application but without a precise 
view of the timescale or nature of the application.  

3. Applied research is knowledge which is developed with a specific objective in mind, particularly the 
conversion of existing knowledge into products, processes and technologies. Applied research is 
original work undertaken primarily to acquire new knowledge with a specific application in view. It is 

                                                 
15  1 S N Jain, Legal Research and Methodology, 14 Jr of Ind L Inst 487 (1972), at 490. 
16  P M Bakshi, Legal Research and Law Reform, in S K Verma & M Afzal Wani (eds), Legal Research and Methodology (Indian 

Law Institute, New Delhi, 2nd edn, 2001) 111 
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undertaken either to determine possible uses for the findings of basic research or to determine new 
ways of achieving some specific and predetermined objectives.  

4. Experimental development is systematic work, using existing knowledge gained from research or 
practical experience, that is directed to producing new materials, products or devices, to installing new 
processes, systems and services, or to improving substantially those already produced or installed. 

२.४.२. Characteristics of Research 
 It gathers new knowledge or data from primary or first-hand sources.  
 It places emphasis upon the discovery of general principles.  
 It is an exact systematic and accurate investigation.  
 It uses certain valid data gathering devices.  
 It is logical and objective. 
 The researcher resists the temptation to seek only the data that support his hypotheses.  
 The researcher eliminates personal feelings and preferences.  
 It endeavors to organize data in quantitative terms.  
 Research is patient and unhurried activity.  
 The researcher is willing to follow his procedures to the conclusions that may be unpopular and 

bring social disapproval.  
 Research is carefully recorded and reported.  
 Conclusions and generalizations are arrived at carefully and cautiously. 

३ . अनसुन्धान तथा िवकास (Research and Development) को उ ेँ य तथा महत्व 

अनसुन्धानले बतर्मान अबःथाको मूल्यांकन गरी सधुारको लािग खाका तयार गनर् सहयोग पयुार्उदछ।िवकिसत र 
कम िवकिसत सबै रा को यथोिचत आिथर्क -सामािजक िवकासमा वै ािनक अनसुन्धान र िवकासको महत्व उच्च 
रहन्छ। िब ब्यापी पमा िबिभ  क्षेऽमा देखापरेका ूबिृतका बारेमा अध्ययन अनसुन्धान आवँयक हनु्छ। 
ब्यिक्तको िच, क्षमता र दक्षताको पिहचान गरी त्यसलाई ब्यबहारमा ल्याउन अनसुन्धान आवँयक पदर्छ। 
संःथाको बाताबरणलाई सहज र सरल बनाइ सबैलाई अपनत्वबोध गराउन समेत अध्ययन अनसुन्धान गनर् 
आबँयक देिखन्छ। अनसुन्धानले हामीलाई सेवामाहीसँग संवादमा संलग्न हनु, ितनीह को िव ास र मूल्यह  
बझु्न, तथा संगठनको आन्तिरक कायर् र नीित िनमार्ण गनर् सहजीकरण गदर्छ।अनसुन्धान र िवकासको ूयोग गरी 
कायर्मा निवनता िसजर्ना हनेु हदुा कामको ूभावकािरतामा समेत बिृ  हनु जाने गदर्छ।1 

अनसुन्धानले पिरणामह  देखाउन, ूभाव मापन गनर् र लआय ूाि का ूयासह लाई पनुः केिन्ित गरी संःथाको 
उत्पादकत्व विृ मा सहयोग गदर्छ। सावर्जिनक संगठनह लाई जनताूित उ रदायी व  र राॆो संगठनात्मक 
नीित िसजर्ना गनर् अनसुन्धानको आवँयकता पदर्छ। आगामी िदनको लािग तजुर्मा गन नीित, काननु र 
कायर्बमलाई बजेटमा ूितिविम्बत गनर् अनसुन्धान हनु ु पन देिखन्छ।  ूमाणको गणुःतर, िव सिनयता र 
सान्दिभर्कतालाई ूभावकारी बनाउन पिन अनसुन्धान आवँयक छ। 
 

४.  व्यवसाियकता िबकासको लािग Research and Development को महत्व 

अिभयोजनलाई वःतगुत र वै ािनक ूमाणमा आधािरत बनाउने र सरकारी वकीलको सेवालाइर् व्यवसाियक बनाउने 
सम्वन्धमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजना) २०७८।०७९-२०८२।०८३ (

                                                 
1  https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/40959-1364452512.html, [accessed on 5th December 2022] 
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मा ःप पमा लआय रािखएको छ।2 व्यिक्तले आफुलाई तोिकएको वा आफू आब  काममा कायर्कुशलता हािसल 
गनुर्, ूितफल र पिरणाम ूा  गनर् भिूमका खेल्न ु नै व्यवसाियकता हो। व्यवसाियकता िभऽ कायर् िविश ीकरण, 

िबशेष ान, िनरन्तरता र जीवनयापनका लािग पेशा  समेिटन्छ। व्यवसाियकताले कामूितको ूितव ता, लगाव, 

झकुाव, नैितकता, िन ा, इमान्दािरता, ःवाय ता, िव ास र कामको मानक िनधार्रण  समेतका कुरालाई समेट्दछ। 
साथै संगठन तहमा क्षमता एवं उत्पादकत्व विृ , समूह गितशीलता, पिरणाममखुी, ूितःपधार्, संगठनको कायर्संःकृित 
र िचनारी पछर्न ्भने व्यिक्तगत तहमा विृ  िवकास एवं िवशेष ता, आत्मानशुासन, िजम्मेवारीपन, समयिन ता, नितजा 
उन्मखुता पछर्न।् काननु, कायर्िविध र कायर्तािलकाको अनसुरण नहनु ु व्यवसाियकता कमजोर हनेु मखु्य कारण 
हो।  

एक िनि त मापदण्ड तय गरी सभािवत उम्मे ार मध्येबाट योग्य व्यिक्त सेवामा िभत्र्याइसकेपिछ उसमा 
व्यवसाियकताको अिभविृ  गनुर् आवँयक देिखन्छ। यसरी संगठनमा ब्यिक्त िनयिुक्त भै आइ सकेपिछ उनीह ले 
गनुर् पन काम कतर्व्य र िजम्मेवारी ःप पले िकटानी नहनु ुर राॆा कामको स॑ाना नहनु,ु बढुवा वा परुःकारलाई 
कामसँग जोड्न सिकएन भने कमर्चारीको मनोबलमा ॑ास आउदछ।साथै यस िकिसमको कायर्बाट कामको 
गणुःतरमा समेत कमी आउदछ। यस ूविृत व्यवसाियकताको िबकासमा यो समःयाको पमा रहन्छ । 
कायर्सम्पादन व्यवःथापन ूभावकारी बनाउन, उत्पादकत्व, िव सनीयता र साख बढाउन समेत व्यवसाियकताको 
िवकास र ूयोगको गहन महत्व छ। पेशागत व्यवसाियकता अभाबमा पिरवतर्नको अपेक्षा पूरा हनु सक्दैन। 
व्यवसाियकता कसरी िवकास गिरन्छ भ े िवषयमा गहन पमा अध्ययन गनर् ज री देिखन्छ। सममता भ ुपदार् 
मूल्यमा आधािरत भइ सेवा ूबाह गनुर् नै पेशागत व्यवसाियकता हो। यो िस ान्त र ती िस ान्तको कायार्न्वयन 
गन ूितव ता हो।  

राज्यका तफर् बाट आमनागिरकलाई िदइने सेवाको ूभावकारी व्यवःथापन, सेवा िवतरणको कायर्कुशलता, 
कायर्सम्पादनमा सावर्जिनक जीवनका आचरणको अवलम्बन, कायार्लय व्यवहारमा पदीय भिूमका िनवार्ह, तथ्यपरक 
िनणर्य, सेवाूितको िन ा र िनंपक्षता नै कमर्चारीले िनवार्ह गनुर्पन आधारभतु व्यवहार हनु।् व्यवसाियकतालाई 
िविभ  ि ले पिरभािषत गनर् सिकन्छ। कुनै पेशाको व्यवसाियकतालाई हेदार् यसमा दईुवटा पक्षलाई महत्वपूणर् 
मािनन्छ। व्यिक्तमा कुशल कायर्सम्पादनका लािग आवँयक िवषयगत ूािविधक सीप र इमान्दािरताका साथ 
कायर्सम्पादन गन नैितक आचरणको िवषय भएकोले यसलाई महत्वपूणर् मािनन्छ। साथै, कुनै पिन पेशा वा 
व्यवसायमा आव  भएका मािनसह ले त्यो पेशा व्यवसाय वा क्षेऽलाई कसरी िलन्छन ् र कसरी िवकिसत 
गराउँछन भ ेमा पिन भर पछर्। यसमा पेशागत मयार्दा र नैितक आचरणका िवषयह  अन्तर सम्बिन्धत हनु्छन।् 
कुनै खास पेशा वा व्यवसायमा संलग्न व्यिक्तह मा त्यो पेशाका लािग आवँयक क्षमता, अपेिक्षत व्यवहार र 
नैितक आचरण नै समममा व्यवसाियकता हो भनेर बझु्न सिकन्छ।3 

सेवामा व्यवसाियकताका लािग िस ान्त र मूल्यको अिभमखुीकरण गनुर् र  त्यसलाई कायर् प िदने क्षमता िवकास 
सिहतको कायर्वातावरण आबँयक देिखन्छ। यसका लािग अध्ययन तथा अनसुन्धान गनुर् आबँयक हनु्छ। 
कमर्चारीको िच, क्षमता र दक्षताको पिहचान गरी सो बमोिजम पदःथापना (Right Man in Right Place), 

समानपुितक पमा कायर् र अवसरह को िबतरण र कमर्चारीको विृ पथलाई सिुनि त गराउन सकेमा 
                                                 
2  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजना २०७८।०७९-२०८२।०८३ 
3  िनजामती सेवा पिऽका, २०७४ पौष 
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व्यबसाियकता िवकासमा सहयोग पगु्ने देिखन्छ। नेपालमा न्याय क्षेऽको िवकास समयानकूुल हनु नसक्नमुा 
अिभयोजन र अनसुन्धानको महत्व र उपयोिगताको उिचत मूल्यांकन नहनु ुमखु्य कारणका पमा रहेको छ। 
उिचत वातावरणको अभावमा व्यवसाियकताले मतुर् प िलन नसकेको अबःथामा अनसुन्धानको महत्व वढेको 
देिखन्छ।4  

ब्यबसाियकता िबकासको लािग अनसुन्धान र िबकासको महत्व यस ूकार रहेको छ।  

 संःथाह ले निवन ूकारका सेवाह को शु वात गनर् र ितनीह ले ूवाह गन सेवाको गणुःतर विृ  गनर्, 
 िव ब्यापी पमा देिखएका नवीनतम कायर्लाई आत्मसात गनर्, 
 संःथालाई अ ाविधक वनाइराख्न, 
 कमर्चारीलाई ूितःपधीर् बनाइराख्न, 
 िबिभ  संःथाबीचमा उिचत सम्बन्ध ःथािपत गनर्, 
 सेवाको गणुःतरमा सधुार ल्याउन, 
 ब्यिक्तको दक्षता र क्षमतामा अिभविृ  गनर्, 
 सरोकारवालाको सहभािगता बढाँउन सहयोग गनर्, 
 नीित िनमार्णमा सधुार ल्याउन, 
 अनसुन्धान गन/गराउने संःकारको िवकास गनर्, 
 िव मान अनसुन्धानका ूिबिधह लाइ ूभावकारी पमा ूयोग गन संःकारको िवकास गनर्, 
 एउटै ूकृितका अनसुन्धान हनेु संःथा र व्यिक्तका बीचमा समेत आपसी संवाद र सहकमर् गनर्, 
 अनसुन्धानका लािग आवँयक पूवार्धार, लगानी र वातावरणको उिचत व्यवःथापन  गद  अनसुन्धानका 

गितिविधमा िनरन्तरता अिभविृ  गनर्।  

Action research is used in many professional learning contexts, both formally and informally.5 This 
perspective is quite different from traditional views of professional education, which often take the form 
of training. New knowledge can most effectively be generated through dialogue with others who are 
equally interested in the process of learning. The dialogue is always a dialogue of equals. No one tells 
another what to do in action enquiries; we all share and value one another’s learning.Improving the work 
you do is about learning to do things in new ways. It is a process of professional learning. This is true 
whether you are just beginning your career or whether you are in full swing. Learning is for life, not just 
for college.6 When action research informs professional development programs, they work from the point 
of view of the person who is learning. It is assumed that you already know a great deal. Perhaps your 
knowledge is intuitive or only roughly worked out, but you still have the answers in yourself, ready for the 
right stimulus to set them off. You don’t need a trainer so much as a supporter, or critical friend, who will 
listen to your ideas, challenge them, and help you to find alternatives. This kind of facilitative model 
means that the supporter is also learning; they are not expected to have answers to your workplace-based 
questions. They actively learn with and from you; it is a dialogue of equals. Of course, being an effective 
supporter means developing a high level of interpersonal skills, sensitivity and wisdom. Developing these 

                                                 
4  https://www.erupse.com/?p=20294, [accessed on 7th December 2022] 
5  https://kstatelibraries.pressbooks.pub/gradactionresearch/chapter/chapt2/, [accessed on 7th December 2022] 
6  Action research for professional development Concise advice for new action researchers Jean McNiff 
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skills is a research process. Doing action research helps you to grow professionally, to show how you are 
extending your own professional knowledge.7  

५. सरकारी वकीलको व्यवसाियकता िवकासका लािग अनसुन्धान  तथा िवकास (Research and Development) को 
अवधारणा लागू गनर् आवँयक देिखने के्षऽह  (Intervening areas) 
 

देहायवमोिजम सरकारी वकीलका कायर्ह  सम्पादन गनर्का लािग महसूस भएका/देिखएका देहाय बमोिजमका 
समःयाह को पिहचान तथा समाधानका उपायह  िसफािरस गनर् अनसुन्धान तथा िवकास (Research & 
Development, R&D) को अवधारणा लागू गदार् सरकारी वकीलको व्यवसाियकता ूवधर्न हनेु देिखन्छ ।  
 
िस.नं. सरकारी वकीलका कायर्ह  समःयाह  

 
समाधानका लािग ूःतािवत 
अनसुन्धानका ूकारह  

कैिफयत

१. अनसुन्धान िनदशन र अिभयोजन 
िनणर्य 
(नपेाल सरकारको हक, िहत वा 
सरोकार िनिहत रहेका मु ामा कुनै 
अदालत वा न्याियक िनकाय वा 
अिधकारी समक्ष नपेाल सरकारको 
तफर् बाट मु ा चलाउन े वा 
नचलाउन ेिनणर्य गन ।) 

क. जाहेरी दतार् 

जाहेरी दतार् चरणमा अनसुन्धान
अिधकारीको मूख्य िजम्मेवारी र 
सरकारी वकीलको समेत भिूमका 
िनधार्रण गरेको िबिधको मनसाय 
(िबधाियकी मनसाय) के हो? अनसुन्धान 
अिधकारी र सरकारी वकीलिबचको 
समन्वय निवगारी अनसुन्धान अिधकारी 
र सरकारी वकीलको आ-आफ्नो 
बझुाइको ःतर, अनभुव र नागिरकका 
मौिलक तथा कानूनी अिधकारह को 
ूचलनमा ूितकुल असर नपन गरी 
कायर्व्यवःथापन गनर् सिकएको छैन ।  

जाहेरी दतार् सम्वन्धमा सिुनने
गरेका गनुासोलाई सम्बोधन 
गनर्का लािग के कित 
कारणले जाहेरी दतार् हनु 
नसकेको हो सो सम्बन्धमा 
त्यसको कारण प ा लगाउन 
र िबगत र बतर्मानको 
जाहेरीको अवःथाको 
जानकारी िलन Causal 
Comparative Research 
गनुर्पन ।  
 

 

ख. अनसुन्धान, िनदशन र थप 
अनसुन्धान िनदशन 

 -अनसुन्धान िनदशन र िनदशनको
पालना सम्वन्धी कानूनी व्यवःथाको 
िबधाियकी मनसाय के हो? हालसम्म 
भएको अभ्यासबाट मु ाको सफलता र 
न्यायको ममर्मा के कःतो ूभाव परेको 
छ? अनसुन्धान कायर्को पूणर् िजम्मवारी 
अनसुन्धान अिधकारीलाई हनु,े 
अिभयोजन िनणर्यको पूणर् िजम्मेवारी र 
ःवतन्ऽता अिभयोजन कतार्को रहन े
मान्यता हो वा िनयन्ऽणात्मक आशय 
हो वा साझा उ ेँय ूाि का लािग 
सह-अिःतत्वको भावना सिहत समन्वय 
र सहकायर्को मान्यतालाई व्यवहारमा 
ूभावकारी पमा लाग ु गनुर् पन हो? 
अनसुन्धानको ूारिम्भक ूितवेदन 
ूःततु भएपिछ सवै मु ाह मा सरकारी 
वकीलले िनदशन िदनपुन वा केही 

अनसुन्धानको ूारिम्भक
ूितवेदन ूःततु भएपिछ 
सरकारी वकीलले िनदशन 
िदए/निदएको, िदएको िनदशन 
पालना भए नभएको 
सम्बन्धमा केही sample case 
छनौट गरी Survey Research 
गन तथा  िदएको िनदशन 
पालना भएका र नभएका 
िबचमा Impact Evaluation 
Research गन ।  
 

 

                                                 
7  https://kstatelibraries.pressbooks.pub/gradactionresearch/chapter/chapt1/, [accessed on 8th December 2022] 
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कुनैमा माऽ िदए हनु,े मनलागी गनर्
सक्न,े आफैले िदएको िनदशन पालना 
भए नभएको वा पालना गनर् सम्भव 
नभएको भए कारण खलेु नखलेुको 
िवचार नगरी अिभयोजन िनणर्य गनर् 
सक्ने वा नसक्ने? 
 - कःतो कःतो अवःथामा र कुन 

समयमा थप अनसुन्धान िनदशन िदन 
सिकने हो? थप अनसुन्धान िनदशनको 
पालना बाध्यकारी हनु्छ वा अनसुन्धान 
अिधकारीले औिचत्य र आवँयकता 
िवचार गनर् सक्ने हो? 

ग. अनसुन्धानका लािग 
पबाउ शंिकत व्यिक्तलाई 
न्याियक िहरासतमा राख्न 
म्याद िलन ेर थप गन । 

अनसुन्धान अिधकारीले शंिकत पबाउ 
व्यिक्तलाई न्याियक िहरासतमा राख्न े
म्याद िलँदा र थप गदार् सरकारी 
वकील माफर् त लेखी पठाउन ु पन 
कानूनी व्यवःथा बाध्यात्मक हो वा 
ःवेिच्छक हो? बाध्यात्मक हो भन ेिविध 
िनमार्णकतार्को सरकारी वकीलसँगको 
अपेक्षा के हो? हालसम्म के कसरी 
कःतो अभ्यास भै आएको छ? सरकारी 
वकीललाई मानव अिधकार र नागिरक 
अिधकारको संरक्षक, अनसुन्धान 
अिधकारीह बाट अिधकारह  सिुनि त 
गरेका कानून र मान्यताह को 
उल्लंघनको सम्भावनालाई आकँलन 
गद सरकारी वकीललाई िनयन्ऽकका 
पमा िजम्मेवारी िदन खोजेको हो? 
फौजदारी कायर्िविध संिहता र अन्य 
िवशेष िवषयगत फौजदारी कानूनह को 
आसय एवं उ ेँय (Spirit & 

Objectives) अनसुन्धानका बममा 
"थनु र सनु" को मान्यता लागू गन 
भ े हो वा "सनु र थनु" को मान्यता 
लागू गन भ  े हो? अनसुन्धान 
अिधकारीले न्याियक िहरासतमा राख्न े
अनमुित माग वा म्याद थप माग 
गरेकोमा सरकारी वकीलले औिचत्य 
िवचार गरी म्याद िलन वा थप गनर् 
आवँयक छैन भ  पन वा सक्न े हो 
िक होइन? म्याद वा म्याद थप माग 
गरेको अविध भए गरेको / कामको 

अनसुन्धान अिधकारीले 
न्याियक िहरासतमा राख्न े
अनमुित माग वा म्याद थप 
माग गरेकोमा सरकारी 
वकीलले औिचत्य िवचार गरी 
म्याद िलन वा थप गनर् 
आवँयक छैन भ  पन वा 
सक्न े हो िक होइन भ  े
ान्तको लािग केही Case 

ह  छनौट गरी Case Study 
Research गरी त्यसको 
Findings का आधारमा  लाग ु
गनर् उपयकु्त हनुे ।  
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उपलव्धी र अव गिरने ूःताव गरेको 
कामको ूकृित, ूकार र माऽा िवचार 
गरी घटी वा वढी समयका लािग 
िसफािरस गनर् सक्न े वा पन हो वा 
होइन? 
 

घ. िबशेष अनसुन्धान टोली 
गठन  

 

मलुकुी फौजदारी संिहता र केही
िवषयगत फौजदारी कानूनह मा िवशेष 
र िवशेष  सिहतको अनसुन्धान टोली 
गठन गनर् सक्ने कानूनी व्यवःथाको 
समान आसय तथा उ ेँय हो वा 
फरक फरक?कायर्कारी अिधकारीको 
नेततृ्वमा गठन भएका छानिवन 
टोलीको ूितवेदनले जाहेरी वा ूमाण 
माहय कागजको पमा मान्यता पाउन े
हो वा होइन? 

 Comparative 
Research 

 Analytical 
Research 

 

ङ. अिभयोजन िनणर्य  
 

अिभयोजन िनणर्य व्यहोरामा
खलुाउनपुन आधार र कारणह को 
न्यूनतम दायरा वा मापदण्ड के कित 
हनुे? 

अिभयोजन िनणर्य व्यहोरामा
खलुाउनपुन आधार र 
कारणह को न्यूनतम दायरा 
वा मापदण्ड सम्वन्धमा समान 
फौजदारी कानून र न्याय 
ूणाली अवलम्वन गरेका 
अन्य देशह ले ूचलनमा 
ल्याएका Minimum Standard 
अध्ययन गनर् Comparative 
Research गनुर् उपयकु्त हनुे।  

 

च. अिभयोगपऽ तयारी र 
दायरी ।  

 

 -अिभयोगपऽको फम्यार्ट ःतरीकरण र
सधुार 
 -अिभयोगपऽ साथ पेश गनुर्पन भौितक 
ूमाणह को ूाि  र सरुक्षा िजम्मेवारी 
 -आरोिपत व्यिक्त फरार रहेमा वा 
पबाउ व्यिक्त पिन सनाखत गनुर्पन 
अवःथा रहेमा फरारका हकमा 
अदालतवाट म्याद जारी गदार् वेप े 
तामेली हनुे अवःथाको न्यूनीकरण गनर् 
र सनाखत ूिबया र व्यहोराले 
ूमािणक महत्व नराख्न ेभएका कारण 
अन्यथा हनु े गरेको अवःथाको 
न्यूनीकरणका लािग अनसुन्धान 
अिधकारीले परुा गनुर्पन ूिबयागत 
कामको ःतिरकरण नभएको ।  

अिभयोगपऽको फम्यार्ट 
ःतरीकरण र सधुारका लािग 
Descriptive Research गरी 
Standardization वनाउन 
सिकने ।  
 

 

२ . बहस पैरवी र ूितरक्षा ूितिनिधत्व मु ाको िवषय, ूकृित र सनुवुाईको मु ाको िवषय, ूकृित र  
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क. नपेाल सरकारको हक, 
िहत वा सरोकार िनिहत 
रहेको मु ामा नपेाल 
सरकार वा नपेाल 
सरकारको अिधकारी वा 
कमर्चारीको तफर् बाट 
अदालत वा मु ा हेन 
िनकाय वा अिधकारी 
समक्ष उपिःथत भई 
बहस पैरवी गन, 

चरण(तह) शु कारवाही वा पनुरावेदन
वा पनुरावोलकनका आधारमा बहस 
पैरवी तयारीका बममा ध्यान िदनैपन 
न्यूनतम कुराह को ःतरीकरण 
(Standardization) नभएको ।  

सनुवुाईको आधारमा बहस
पैरवी तयारीका बममा ध्यान 
िदनपुन न्यूनतम कुराह को 
अध्ययन गनर् Baseline 
Survey गरी न्यनुतम मापदण्ड 
तयार गन ।   

ख. नपेाल सरकार वादी वा 
ूितवादी भई दायर 
भएका मु ा मािमलामा 
नपेाल सरकारको तफर् बाट 
ूितरक्षा गन ।  

सरकारी वकीलले ूितरक्षा गन
ूितिनिधत्व ूभावकारी र साथर्क 
बनाउनका लािग सरोकारवाला सरकारी 
िनकाय तथा अिधकारीको िजम्मेवारी के 
रहने ?सरोकारवालाको समन्वयको 
अभावका कारण भएका आदेश र 
फैसलाह वाट सरकारलाई पनर् जान े
अितिरक्त दाियत्व ूितको जवाफदेही 
को हनुे ? यस सन्दभर्मा हालसम्म भै 
आएको अभ्यासको मूल्यांकन र 
आगामी िदनमा अपनाउनपुन रणनीित 
तय गनर् अनसुन्धान गनुर्पन। 

समन्वयको अभावका कारण
भएका आदेश र 
फैसलाह वाट सरकारलाई 
पनर् जाने अितिरक्त दाियत्व 
ूितको जवाफदेही सम्वन्धमा 
Evaluation Survey गरी 
त्यसको Finding का 
आधारमा Policy Research 
(Needs Analysis) गन ।  

 

३ . पनुरावदेकीय कारवाही 

(नपेाल सरकारको हक, िहत वा 
सरोकार िनिहत रहेको मु ामा 
पनुरावदेन, पनुरावलोकन वा मु् ा 
दोहोर ्याउनको लािग नपेाल 
सरकार वा नपेाल सरकारको 
अिधकारी वा कमर्चारीको तफर् बाट 
िनवदेन िदन े सम्बन्धी कारबाही 
गन वा  गराउन)े 

क. मलुकुी 
फौजदारी(कायर्िवधी) 
संिहताको दफा ७३ नं. 
वमोिजमको िनवदेन  

अन्तरकािलन आदेशका िव िनवेदन
गनुर्पन न्यूनतम अवःथा र 
आधारह को Quantification र 
ःतिरकरण Standardization नभएको ।  

अन्तरकािलन आदेशका िव
िनवेदन गनुर्पन न्यूनतम 
अवःथा र आधारह को 
अध्ययन गनर् Basic Research 
गन ।  

 

 
ख. पनुरावदेन गन  

ग. मु ा दोहोयार्ई हेरी पाउन े
िनवदेन 

न्याय ूशासन ऐन ०७३ को दफा ९
र १२ को उ ेँ य तथा मनसाय के हो 
र दवैु ूावधानह  वीच रहेको अन्तर 
के हो? 

यसका लािग Specific Point 
out गनर् Case Study based 
Research गनुर्पन ।  

 

 
घ. पनुरावलोकनको िनवदेन न्याय ूशासन ऐन ०७३ को दफा सव च्च अदालतवाट भएका के  



 
96 

११(२) (ख) वमोिजम सव च्च
अदालतवाट ःथािपत निजर वा कानूनी 
िस ान्तको ूितकूल फैसला वा अिन्तम 
आदेश भएको देिखएमा 
पनुरावोलकनको िनवेदन गनर् सिकने 
व्यवःथाको खास ूचलनको लािग 
Principle of stare decisis (फैसला 
िःथरताको िस ान्त) लगायतका 
िस ान्तह को अध्ययन गरी सवै 
फैसला निजर होइन, सवै निजरह  
फैसला हनु भ  े मान्यता व्यवहारमा 
लाग ुगनर् पनुरावलोकनको िनवदेन गन 
नगन िनणर्य गदार् सव च्च अदालतवाट 
भएका फैसलालाई न्याय ूशासन ऐन 
०७३ को दफा ११(२)(ख) 
बमोिजमको निजर मा  े भ  े एक 
िनि त मापदण्ड िनधार्रण गनर्का लािग 
Research गनुर्पन ।  

कःता फैसलालाई निजर मा े
भ े एक िनि त मापदण्ड 
िनधार्रण गनर्का लािग 
Inductive Research गरी 
Clear Guidelines तय गनुर्पन 
। 

४ . कानूनी राय परामशर्  

क. संवैधािनक एवं कानूनी 
िवषयमा नपेाल सरकार र 
नपेाल सरकारले 
तोिकिदएको अन्य 
अिधकारीलाई राय सल्लाह 
िदन े। 

 -कानूनी राय परामशर् िलने र िदने
कायर्को िबिध, ूिबया र कानूनी ू  
समावेश भए नभएको अवःथा एिकन 
गरी कानूनी राय परामशर् िलन े
फम्यार्टको ःतरीकरण (Standardize) 
गनर् Research गनुर्पन । 
 -नेपालको संिवधानले 
महान्यायािधवक्तालाई नेपाल सरकारको 
ूमखु कानूनी सल्लाहकार मानेको छ, 
नेपाल सरकारको कायर्िवभाजन 
िनयमावलीले कानूनी रायको िजम्मेवारी 
कानून न्याय तथा संसदीय मािमला 
मन्ऽालयलाई पिन तोकेको अवःथा छ 
। कानूनी राय जःतो महत्वपूणर् 
िजम्मेवारी सरकारको एक िनकाय वा 
अिधकारीवाट (एक ार ूणाली) माऽै 
िदने व्यवःथा कायम नगरेसम्म राय 
माग्न े पक्षह ले कानूनी ू  समावेश 
नभएको अवःथामा पिन आ-आफ्नो 
Vested Interest परुा हनु े गरी राय 
आओस भ  े अिभूायले कितपय दवैु 
िनकायसँग, कितपय आफूले अनकुुल 
ठानेको अिधकारीसँग र यदाकदा 
िमलेमतोमा वा सत्यतथ्य गमुराहमा 

यसका लािग िमल्दोजलु्दो
कानून ूणाली अवलम्वन 
गरेका अन्तराि य मलूुकको 
अभ्यास के कःतो रहेको 
पाइन्छ सवै अध्ययन िव षेण 
र अनसुन्धानका लािग 
Observational Research र 
Comparative Research 
गनुर्पन । 
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राखेर राय माग गन, दवैु अिधकारीसँग
राय माग गरेर कुनै एक रायलाई 
िसरानी हालेर आफ्नो ईच्छा 
अनकूुलको िनणर्य गन अभ्यास रही 
आएको छ । संिवधान र 
िनयमावलीमा रहेको समनाथीर् कानूनी 
ूावधान कुन चाही मान्य हनुे हो? 
दोहोरो िजम्मेवारी तोकेको कारण 
सशुासन व्यवःथापनमा ूितकूल ूभाव 
परेको समःयाको सम्वोधन कसरी गनर् 
सिकन्छ ?कानूनी रायका िवषयमा 
सवर्ःवीकृत कुनै मान्यता वा िस ान्त 
छ वा छैन? ःप  धारणा वनाउन 
ज री देिखन्छ । 

ख. नपेाल सरकारको 
तफर् बाट दायर भएको 
मु ा िफतार् िलंदा नपेाल 
सरकारलाई राय िदन।े 

नेपाल सरकारले फौजदारी मु ा िफतार्
िलन सक्न े कानूनी व्यवःथाको 
िवधाियकी मनसाय के हो ?समान 
ूकृितको फौजदारी कानून न्याय 
ूणाली अवलम्वन गरेका अन्तराि य 
सरकारह को मान्यता र अभ्यास के 
कःतो रहेको छ आिद कुराको 
अनसुन्धान गरी मु ा िफतार् िलदा 
नेपाल सरकारले िलनपन राय िदँदा 
महान्यायािधवक्ताले आधारिवन्द ु मा े 
एक िनि त मापदण्डको िवकास गनर् 
अध्ययन गनुर् पदर्छ ।  

समान ूकृितको फौजदारी
कानून न्याय ूणाली 
अवलम्वन गरेका अन्तराि य 
मूलकुह को मान्यता र 
अभ्यास के कःतो रहेको छ 
भ  ेसम्बन्धमा Comparative 
Research गरी सो को 
Findings लाई आत्मसाथ गरी 
लाग ुगन ।  

 

५ . कानून सधुारको िसफािरस 

(ूचिलत कानूनको कायार्न्वयनको 
बममा कुनै किठनाई आई परेमा 
वा कुनै िवषयमा तत्काल कानून 
बनाउन ु पन वा भइरहेको कानून 
संशोधन गनुर् पन वा बिनरहेको 
कानून लागू गनुर् पन देिखएमा 
सोको आधार र कारण खलुाई 
नपेाल सरकार समक्ष िसफािरस 
गन) 

 -भैरहेका फौजदारी कानूनह को सधुार
गनुर्पन नपन िनंकषर्मा पगु्न कानून 
सधुार आवँयकताको आधार र कारण 
प ा लगाउन ज री देिखन्छ ।  
-नयाँ कानूनको आवँयकता औल्याई 
िसफािरस ूःततु गनर् नयाँ  कानून 
आवँयकताको आधार र कारण प ा 
लगाउन आवँयकता देिखन्छ ।  
 -नेपालको अन्तराि य कानून ूितको 
दाियत्व अन्तरदेिशय समःयाका पमा 
देखापरेका कसूरजन्य कायर्ह  
िनयन्ऽण गनुर्पन आवँयकता परुा गनर् 
कःतो नया ँकानूनको तजुर्मा गनुर्पदर्छ 
र त्यसका आधार र कारण खलुाई 
िसफािरस गनर् तत ् िबषयमा िव मान 
िव ब्यापी मान्यता वा िस ान्तह  ,तत ्

-फौजदारी कानूनह को सधुार
गनुर्पन नपन िनंकषर्मा पगु्न 
कानून सधुार आवँयकताको 
आधार र कारण प ा 
लगाउनलाई कानूनको ूभाव 
मूल्यांकन अनसुन्धान)Impact 
analysis of Criminal Law) 
गनुर्पदर्छ ।  
 -नया ँकानूनको आवँयकता 
औल्याई िसफािरस ू ःततु गनर् 
नया  कानून आवँयकताको 
आधार र कारण प ा लगाई 
कानून तथा न्यायकमीर् र 
खास गरी कानूनको सेवामाही 
वा उपभोक्ताह को 
संलग्नतामा Survey Based 
Research गन । 
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िबषयमा िव मान रहेको अन्तराि य
कानूनको अवःथा  ) Basic Structure & 
Sprit) र अन्तराि य मूलकुह ले तजुर्मा 
गरेका कानूनह को अवःथा 
ूभावकािरता समेत मूल्यांकन गरी नयँा 
कानून िनमार्णको आवँयकता 
औल्यानपुन   / नपन तथ्यूित एिकन 
गनर् अध्ययन गनुर्पन।  
 -सूचना ूिविध प ित (IT System) को 
दु पयोग गरी एकै वारदातमा एकभन्दा 
वढी िवषयका फौजदारी कानूनह को 
उल्लंघन हनुे घटना वारदातह  वढ्दो 
अवःथामा छन । सूचना ूिविधको 
दु पयोगवाट ःवयम ् सूचना ूिविध 
प ित िव  र व्यिक्त तथा समाज 
िव का कसूरह को माऽा पिन ितो 
पमा विृ  भैरहेको छ । सूचना 
ूिविध कै अधर्उपयोग र दु पयोगबाट 
घट्ने वारदातवाट कितसम्म 
नकरात्मक ू भाव पगुेको  मूल्यांकनका 
ि ले कसूर मा पुन र तर तत ्
िवषयका कानून नै नभएको वा त्यःतो 
समःयालाई िब मान कानूनले 
'कसूर'को दायरामा पिरभाषा गरी 
नसमेिटएको पिन हनु्छ। यःता 
समःयाह  संवोधन गनार्का लािग के 
कःतो कानूनको िनमार्ण वा सधुार वा 
संिहताकरण (codification) गनुर्पदर्छ 
एिकन हनु ज री देिखन्छ ।  यसका 
लािग certain methodology अवलम्वन 
गरेको Empirical Research गनुर्पन।  

-अन्तराि य मूलकुह ले
तजुर्मा गरेका कानूनह को 
अवःथा ूभावकािरता समेत 
मूल्यांकन गरी नयँा कानून 
िनमार्णको आवँयकता 
औल्यानपुन   / नपन तथ्यूित 
एिकन गनर् Need Based 
Survey तथा Empirical 
Research गनुर्पन । 
 - कानून नै नभएको वा 

त्यःतो समःयालाई िब मान 
कानूनले  ' कसूर'को दायरामा 
पिरभाषा गरी नसमेिटएका 
समःयाह  संवोधन गनार्का 
लािग के कःतो कानूनको 
िनमार्ण वा सधुार वा 
संिहताकरण (codification) 
गनुर्पदर्छ एिकन हनु ज री 
देिखन्छ ।  लािग certain 
methodology अवलम्वन 
गरेको Empirical Research 
गनुर्पन।  
 

६  . वािषर्क ूितवदेन  

(आफूले सम्पादन गरेको कामको 
वािषर्क ूितवदेन तयार गरी रा पित 
समक्ष पेश गन ।) 

सत्य र िव ासिनय तथ्यांक संलग्न
गरी Research का आधारभतू 
मान्यतालाई तथा िनि त आधार, 
मापदण्ड र अनसुन्धान 
िबिध(Methodology) ूयोग गरी Data 
लाई किम्तमा एक तह सिु करण 
(Purification) गरेको Fact & Figure 
सिहतको वािषर्क ूितवदेन ूःततु गन 
क्षमता राख्न आवँयक हनु्छ ।  
 -सरकारवादी भै चलाइएका मु ाह  
अपेक्षाकृत कम सफलता ूितशत 

-अपराधको ूविृत िव षेण
(Crime Trend Analysis) गदार् 
उपयकु्त अनसुन्धान िबधी 
(Appropriate Methodology) 
छनौट गरी Empirical 
Research गनुर्पन ।   
 - सरकारवादी भै चलाइएका 
मु ाह  अपेक्षाकृत कम 
सफलता ूितशत रहनकुा 
कारण प ा लगाउनको लािग 
Evaluation Survey र 
Causal-Comparative Survey 
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रहनकुा कारण प ा लगाउन आवँयक
देिखन्छ ।  
-सरकारवादी भै चलाइएका र चलाउन े
मु ाह को सफलता ूितशत विृ  
गनर्लाई अनसुन्धान ,अिभयोजन र 
ूमाणह को ूःतिुत साथै वहस पैरवी 
ूितरक्षा कायर्मा गनुर्पन सधुारका 
क्षेऽह  प ा लगाउन अध्ययन 
आवँयक देिखन्छ ।  
 

गनुर्पदर्छ ।  

७  . मु ा मािमलाका रोहमा सव च्च 
अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या 
वा ूितपादन गरेको कानूनी 
िस ान्तको कायार्न्वयन भए वा 
नभएको अनगुमन गन वा गराउन े

के कःता िनणर्याधारह कानून सरह
मान्य हनु ेनिजर(िस ान्त) हनु? 
 -के कःता निजरह  पालना गनर् 
बाध्यकारी हनु्छन? 
 -के कःता निजरह को ूभाव 
अननुयात्मक हनु्छ? 
 -सव च्च अदालतको एकै तहको 
इजलासवाट समान तथ्य भएको 
िववादमा फरक फरक व्याख्या वा 
निजर िस ान्त ूितपादन भैरहेको 
अवःथालाई सधुार गनर् के गनुर्पदर्छ ? 

सव च्च अदालतले गरेको
कानूनको व्याख्या वा 
ूितपादन गरेको कानूनी 
िस ान्तको कायार्न्वयन भए 
वा नभएको अध्ययन गनर् 
Evaluation Research 
गनुर्पदर्छ ।   

 

८ . मानव अिधकार संरक्षण 

क. िहरासतमा रहेको 
व्यिक्तलाई संिवधानको 
अधीनमा रही मानबोिचत 
व्यबहार नगरेको वा 
त्यःतो व्यिक्तलाई 
आफन्तसगँ बा कानून 
व्यबसायी माफर् त भेटघाट 
गनर् निदएको भ  ेउजरुी 
परेमा वा जनुसकैु तिरका 
वा माध्यमबाट जानकारी 
हनु आएमा छानबीन गरी 
त्यःतो हनुबाट रोक्न 
सम्बिन्धत अिधकारीलाई 
आवँयक िनदशन िदन।े 

ख. महान्यायािधवक्ता वा 
िनजले तोकेको 
अिधकारीले ूत्येक वषर् 
कम्तीमा एक पटक 
कारागारको िनिरक्षण गनुर् 
वा गराउन ुपदर्छ । 

थनुवुा तथा कैदीह को आधारभतू
मानव अिधकार सम्विन्ध अन्तराि य 
कानून संयन्ऽह को व्यवःथालई 
आधार िवन्द ुमानेर नेपालका िहरासत 
तथा कारागारमा रहेका थनुवुा तथा 
कैदीह ले भोग गनर् पाइरहेका 
अिधकार तथा सिुवधाह को 
अनगुमनबाट देिखएको वःतगुत र 
िव सिनय तथ्यांकका आधारमा 
िहरासत तथा कारागार व्यवःथापनमा 
सधुार सझुावह  ूःततु गनर् आवँयक 
देिखन्छ ।  
 -थनुवुा कैदी वन्दीको चेतना ःतर 
वढाउन र िहरासत कारागार 
व्यवःथापन पक्ष (कमर्चारी) र ःवयम 
नेपाल सरकारको ि कोण, कायर्शैली, 
आचरण र व्यवहार संःकृित सधुार 
गनर्का लािग िनदिशका, िदग्दशर्न जःता 
संयन्ऽह को िनमार्ण गनर्पिन अध्ययन 
आवँयक देिखन्छ ।  

नेपालका िहरासत तथा
कारागारमा रहेका थनुवुा तथा 
कैदीह ले भोग गनर् पाइरहेका 
अिधकार तथा सिुवधाह को 
अनगुमनबाट देिखएको 
वःतगुत र िव सिनय 
तथ्यांकका आधारमा िहरासत 
तथा कारागार व्यवःथापनमा 
सधुार सझुावह  ूःततु गनर् 
Descriptive Research 
आवँयक देिखन्छ ।  
 -थनुवुा कैदी वन्दीको चेतना 
ःतर वढाउन र िहरासत 
कारागार व्यवःथापन पक्ष 
(कमर्चारी) र ःवयम नेपाल 
सरकारको ि कोण, 
कायर्शैली, आचरण र व्यवहार 
संःकृित सधुार गनर्का लािग 
िनदिशका, िदग्दशर्न जःता 
संयन्ऽह को िनमार्ण गनर् 
Policy Research (Program 
Evaluation) गनुर्पदर्छ ।  
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यसरी िनिरक्षण गदार् 
देहायका िबषयमा ध्यान 
िदनपुदर्छ।  

 -कारागारमा रहेका वन्दीलाई 
मानिविचत व्यवहार गरेको वा 
नगरेको , 

 -वन्दीलाई आफन्त तथा कानून 
व्यवसायीसँग भेटघाट गनर् िदएको 
वा निदएको , 

 -कारागारका वन्दीले ूचिलत 
कानून वमोिजम कैद वा थनुामा 
बःनपुन अविध परुा भएपिछ 
तत्काल थनुामकु्त हनु ेगरेको वा 
नगरेको   ,  

 -वन्दीले पाउन ेसिुवधा ूा  गरेको 
वा नगरेको । 

 

 
५.२. सरकारी वकील कायार्लयको व्यवःथापन तथा अन्य कायर्ह  सम्बिन्धत अनसुन्धानको आवँयकता 
५.२.१. जनशिक्त व्यवःथापन (दरबन्दी िवकास तथा PIS System) 

कायर्सम्पादनलाई ूभावकारी बनाउन कायार्लयह मा कामको अनपुातमा कमर्चारीको दरबन्दी कायम गरी 
िबशेष ता र दक्षता हािसल गरेको कमर्चारीलाई खटाउन ुआबँयक हनु्छ। महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले 
मािसक तथा बािषर्क ूितवेदनको आधारमा मु ाको संख्यात्मक अनपुात र कमर्चारीको िबशेष ताको क्षेऽको बारेमा 
िनयिमत अध्ययन तथा अनसुन्धान गनर् सकेमा एकाितर मु ाको अनपुात बिढ भएका ठाउमा वढी कमर्चारी र कम 
भएको ठाउमा सोही बमोिजम कम कमर्चारी व्यवःथापन गरी कामको ूभावकािरतामा विृ  गनर् सिकन्छ भने 
अक तफर्  दक्षता हािसल गरेको र क्षमता िबकासका अवसर ूा  गरेको आधारमा कमर्चारी खटनपटन गनर् सके 
कायार्लयले ूवाह गनले समम सेवाको गणुःतरमा विृ  हनु जान्छ। 
५.२.२. अनमुानयोग्य विृतपथ िनमार्ण  

सरकारी वकील समहुमा कायर्रत कमर्चारीह ले हािसल गरेका शैिक्षक योग्यता, सेवा ूवेश पवुर् र ूवेश प ातको 
कायर् अनभुव र स वा, वढुवा सिहतको सबै अवःथाको अध्ययनबाट व्यिक्तगत िववरण तयार गरी सोही बमोिजम 
स वा र पदःथापन गनर् सकेमा कमर्चारीह मा कायर् उत्ूरणा िवकास गनर् सिकन्छ। जःतै कुनै कमर्चारी सगुम 
ठाउका र आकषर्क मािनएका कायार्लयमा माऽै स वा भइरहने र कुनै कमर्चारीको सधै उपेिक्षत र दगुर्म ःथानका 
कायार्लयमा माऽै स वा पदःथापना भएको अबःथामा सेवाको समान िबतरणको अभावमा कमर्चारीको 
कायार्लयूितको अपोनत्वबोधमा ॑ास हनु गई सेवाको गणुःतर घट्न सक्ने भएकोले ूत्येक कमर्चारीको िव तुीय 
िववरण तयार विृतपथलाइ अनमुान योग्य बनाउन आबँयक छ।   
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५.२.३. कमर्चारीको विृत िवकासको आवँयकता पिहचान (Need Assessment) 

कमर्चारीह को विृतिवकासको अवसरह  (राि य तथा अन्तराि य तािलम, सेिमनार, गो ी, अध्ययन ॅमण, पदःथापन, 

स वा आिद) लाई समान पले िबतरण गनर् तथा थप नया क्षेऽ  पिहचान गनर् सकेमा कमर्चारीको दक्षता र 
क्षमतामा विृ  हनु गई पेशाको व्यवसाियकतामा सधुार हनु जान्छ। यसका लािग अध्ययन गरी कमर्चारीह को 
दक्षता क्षमता र आवँयकताको पिहचान गरी सो को संबोधनका लािग उपायाह  अवलम्वन गनर् र राि य तथा 
अन्तराि य ःतरमा सहकायर्का क्षेऽ प ा लगाउन सहयोग पगु्दछ।   

५.२.४. मु ा व्यवःथापन  

सामान्यातया ५०० भन्दा वढी मु ा भएका सरकारी वकील कायार्लयह मा अनसुन्धान िनदशन, अिभयोजन िनणर्य, 

बहस पैरवी र ूितरक्षाका लािग मु ाको कायर्व्यवःथापन ूभावकारी पमा गनर् अध्ययन गरी कमर्चारीह बीच 
समानपुाितक पमा िबतरण गनर् सकेमा सेवा ूवाहको गणुःतरमा सधुार हनेु देिखन्छ। कुनै कमर्चारीलाई अिधक 
संख्यामा तथा कुनै कमर्चारीलाई कम माऽामा मु ा त कमर्चारी िबशेषलाई लिक्षत गरी एकैूकारका माऽ मु ा 
तोक्ने ूविृतको कारण कमर्चारीमा काम गन सहज बातावरण हदैुन। तसथर्, सवैलाई उत्ूिेरत गरी कायर् ूित 
लगाव बढाउन तथा उच्च ूितफल ूा  गनर् समेत अनसुन्धान गरी ब्यबहारमा लाग ुगनर् आबँयक देिखन्छ।  

५.२.५. व्यवसाियकता िवकासमा िव व्यापीकरणको ूभाव िव षेण  

सूचना ूिविधको बतर्मान यगुमा अनसुन्धान र अिभयोजनको बममा िव ले ूयोग गद आएका नयाँ नयाँ ूिविधको 
ूयोग र त्यसको ूभावकािरता सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गरी त्यसलाई व्यवहारमा ूयोग गनर् सकेमा 
सरकारी वकीलह को व्यवसाियकतामा टेवा पगु्न जाने देिखन्छ।  

५.२.६. फौजदारी कानून सधुारको सझुाव ूःततु गन बममा कसूर वारदातह को Modus Operendi र 
अनसुन्धानको Criminal Nexus प ा लगाउन। 

५.२.७. अिभयोजनको क्षेऽमा िबकास भएका असल अभ्यासह लाई अवलम्बन गनर् 
५.२.८. अपराध न्यनुीकरण गनर् सघाउ पयुार्उन समदुायको संलग्नता बढाउने उपायको खोजी गनर्  

५.२.९. अपराध पीिडत र साक्षीको सरुक्षा गरी ूितकूल हनु बाट बचाउने उपायाह को पिहचान गनर् 
५.२.१. िजम्मेवारी र उतरदाियत्व िनवार्ह गन सन्दभर्मा सरकारी वकीलह बाट हनेु ऽटुी र कमी कमजोरी प ा 

लगाई सधुार गन उपायाको पिहचान गनर् 
५.२.११. सम्ब  सरोकारवाला िनकायह को बीचमा िब तुीय सूचना र तथ्यांकको आदानूदान गन उपायह को 

पिहचान एवं कायार्न्वयन गनर् (Inter-agency compatibility and interconnectivity of ICT System) 

५.२.१२. िब तुीय सूचना र तथ्यांकको िब षेण गन, भण्डारण गन समय  र लागत ूवाभी (cost effective)  

ूिविध र उपायह को पिहचान गनर्  

५.२.१३. ूभावकारी सेवा ूवाह व्यवःथापनको लािग अपिरहायर् हनेु ICT System को िवकास, स ालन र िदगो 
व्यवःथापन गनर् । 
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सरकारी वकीलको व्यवसाियकताका लािग सूचना ूिविधको उपयोग 
 

 

* पुं पराज वाँःतोला1 
१.१  सूचना ूिविध (Information Technology) को पिरचय 
Information technology (IT) is the use of any computers, storage, networking and other physical devices, 
infrastructure and processes to create, process, store, secure and exchange all forms of electronic data. 
Typically, IT is used in the context of business operations, as opposed to technology used for personal or 
entertainment purposes. The commercial use of IT encompasses both computer technology and 
telecommunications.2  

आजको यगु सूचना ूिविधको यगु हो । सूचनाको संकलन, सम्ूषेण, एवम ् स ार गन पऽपिऽका, कम्प्यटुर, 
हाडर्वेयर, सफ्टवेयर, नेटवकर् , इन्टरनेट लगायतका ूिविधको समि गत पलाई नै सूचना तथा स ार ूिविध 
भिनन्छ । सूचना भ ाले सम्बिन्धत सरोकारवालालाई जानकारी िदने काम भ े बिुझन्छ । ूिविधको अथर् काम 
गदार् अगँािलने ूिबया वा तिरका हो। सूचना ूिविध (Information Technology) भ ाले ध्विन, तःवीर, अक्षर तथा 
अ को पमा सूचनाह लाई िव तुीय यन्ऽह , कम्प्यटुर तथा दूरस ार ूिविधको ूयोग गरी भण्डारण, सम्पादन, 

सम्ूषेण, सङ्मह र ूवाह भ े बिुझन्छ। सूचना ूिविध कम्प्यटुर िव ानको एक शाखा हो, जसलाई ूिबया, संरचना 
र िविभ  ूकारका डेटाको ूशोधनको समम अध्ययनको पमा पिरभािषत गनर् सिकन्छ।  सूचना ूिविध जनु 
दैिनक भाषामा कम्प्यटुर स ार ूिविधसगँ पयार्यवाची छ त्यसलाई सूचना चबलाई सिजलो बनाउने ूिविधको 
पमा पिरभािषत गनर् सिकन्छ । सूचना ूिविधले ःवयं सेवा सिुवधाह  ूदान गरेको छ जहाँबाट सेवामाहीह  
सिजलैसँग अनलाइनबाटै काम सम्प  गनर् र सेवा ूा  गनर् सक्दछन।् सूचना ूिविधले मानव जीवनको सबै 
क्षेऽमा महत्वपूणर् भिूमका खेलेको छ त्यसैले सामािजक ूगित र ूिविधमा जोडदार िवकासको कारणले मानव 
जीवनको हरेक पक्षमा सूचनाको भिूमकालाई अत्यन्तै बढाएको छ। 
सूचना ूिविधले सावर्जिनक सेवा ूवाहको क्षेऽमा िव मान परम्परागत कायर्शैली, संःकृित र प ितलाई चनुौित िदंदै 
सेवा ूवाहलाई िव िुतय ःव पमा पिरणत गिरिदएको छ । ूत्येक व्यिक्तको दैिनकी, सरकारको ःव प, स ालन र 
सेवा ूवाह, िनजी कम्पनी तथा व्यवसायीह को कायर् स ालन र व्यवःथापन, उपभोक्ता र बजार िवचको सम्बन्ध 
आिद समेत सूचना ूिविधको उपयोग ारा िव तुीय ःव प र गितमा स ालन भैरहेको छ । नेपाल जःता 
अल्पिवकिसत मलुकुको सावर्जिनक ूशासन र व्यवःथापनमा सूचना ूिविधको उपयोगको लािग चािहने ॐोत 
साधनको अभाव  साथै स ठनह को स ार रणनीित पिन कमजोर छ । सूचना ूिविधलाई सम्पि का पमा 
ःवीकान सूचना संःकृित पिन छैन । ई-रेिडनेस (e-Readiness) िवना नै पूवार्धारह  ःथापना गिरएकाले ॐोत 
त्यि कै खेर गएको छ । िवकासको ैध िःथितमा रहेको नेपाली समाज सूचना ूिविधकै कारण िडिजटल 
िडभाइडमा पगेुको छ । यसले िव तुीय सूचना ूित सरल पहुँच हनेु र नहनेु  (Marginalized) बीच ठूलो खाडल 
िसजर्ना गरेको छ । ICT को उपयोिगता िवकासका सबै आयामह मा ICT उपयोगको अपिरहायर्ता जःता 
सवर्ःवीकायर् तथ्य ूित अनिव ता र आिथर्क िवप ता समेतका कारण Digital divide सजृना हनु्छ ।संसारका 
अिधकांश मलुकुह ले Digital divide को समःयाबाट मािथ उठेर ICT related services and goods उत्पादन, 
उपभोग र िवतरण सम्बन्धी व्यपारबाट आिथर्क र भौितक सम्प ता ूा  गिरसकेका छन ्। तर नेपालमा भने 
Digital divide नामको गिहरो खाडल पिररहेको महशसु हनु्छ । ICT System को िदगो व्यवःथापन र Digital 

Information Security Mechanism ूितको अचेतनाका कारण िडिजटल अपराध (साइवर बाइम)ले पिन नेपाली 

                                                 
1  उपन्यायािधवक्ता, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 
2  https://www.techtarget.com/searchdatacenter/definition/IT accessed on 1 December 2022 
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समाजलाई गाँज्दै लगेको छ । यसैका कारण िव ीय क्षेऽमा नयाँ नयाँ ूकृितका अपराधह  देिखएका छन ्। 
त्यसैले नेपाल जःतो मलुकुका लािग िडिजटल यगु (Digital age) को व्यवःथापन आफैमा चनुौतीपूणर् देिखएको 
छ । सूचना ूिविध सूचका  (IT Readiness Index) का आधारमा नेपाल पछािड नै छ । यसले ूिविधको 
उत्पादन, ूिविधको उपयोग र जनशिक्तको दक्षताको िःथित कमजोर रहेको देखाउँछ ।  

१.२  Cross cutting िबषयका पमा सूचना ूिविध 

सूचना ूिविधको ितूतर िवकासले नेपालजःता अल्पिवकिसत मलुकुह लाई िशक्षा, ःवाःथ्य, कृिष, पयर्टन तथा 
व्यापार लगायतका आिथर्क तथा सामािजक क्षेऽको िसय िवकास गन सअुवसरह  ूदान गरेको छ । यस 
ूिविधको व्यापक ूयोगबाट कानूनको शासन, ॅ ाचारमूक्त र चःुत ूशासन, िवकेिन्िकरण, आिथर्क अनशुासन तथा 
सावर्जिनक सेवा ूवाह र ॐोतको कुशल व्यवःथापन जःता असल शासनका आधारभतू मान्यतालाई आत्मसात गरी 
सवर्साधारणले पाउन ुपन सेवा िछटो, छिरतो तथा कम खिचर्लो ढंगबाट ूदान गनर् सिकन्छ । यस अथर्मा सूचना 
ूिविध नेपालको भौगोिलक िवषमताबाट िसिजर्त िवकासका चनुौतीको सामना गनर् एउटा सशक्त पूवार्धारको पमा 
समेत ःथािपत हनु सक्ने देिखन्छ ।3 

फौजदारी न्याय ूणालीका तीन महत्वपूणर् अवयवह  मध्ये सव च्च अदालतले र महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले 
मु ा तथा पेशी व्यवःथापनलाई सूचना ूिविधमाफर् त कायार्न्वयनमा ल्याईसकेका छन ्। नेपालको संिवधानले न्याय 

ूशासनलाई िछटोछिरतो, सवर्सलुभ, िमतव्ययी, िनंपक्ष र ूभावकारी बनाउने पिरकल्पना गरेको छ। संिवधानले न्याय 

ूशासनलाई ूभावकारी बनाउने अिन्तम िजम्मेवारी न्यायपािलकालाई सिुम्पएको छ। न्याय क्षेऽमा काम गन सबै िनकाय 

र आमनागिरक सबैको सहयोग भएमा माऽ संिवधानले पिरकल्पना गरेको उ ेँय हाँिसल हनु सक्छ। सबैका लािग 

न्याय सिुनि तता गन पिरलआयका साथ न्यायापािलकाको च थो प बषीर्य रणनीितक योजना जारी भई हाल चालू अवःथामा 
रहेको छ। रणनीितक योजनाले िछटोछिरतो र गणुःतरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच अिभविृ , न्याियक सशुासनको 
ूव र्न,  अदालत व्यवःथापनको सु ढीकरण र न्यायपािलकाूितको आःथा र िव ास अिभविृ  जःता लआय राखेको छ । 

रणनीितक उ ेँय ूा  गनर्को लािग िविभ  रणनीितक लआय तय गिरएको छ। जसमध्ये सूचना ूिविधको संःथागत 

सु ढीकरण र क्षमता अिभवृ ी गन रणनीितक लआय रहेको  देिखन्छ। अदालतमा ूवेश गन सबैका लािग समान 
पहुँचको सिुनि तता गरी समान कायर्िविधगत ःवच्छताको ूत्याभिूत गनर् सव च्च अदालतले पिन सेवामाहीमैऽी 
न्यायूणालीको सिुनि तता गरी यसका कामकारवाहीलाई ूिविधयकु्त गराउने उ ेँयका साथ ूिविधको अिधकतम ्
ूयोग गन ूयासको थालनी गरेको छ। यस कायर्का लािग िविभनन् एिप्लकेशनह को िवकास गरी अदालती 
कामकारवाहीलाई ःवचािलत (Automate) बनाउने ूयास भइरेहको छ। 

नेपालको न्यायपािलकाको सूचना तथा स ार ूिविध सम्बन्धी गु योजना,२०७२ ले िव.सं .२०८२ सम्ममा 
जनमखुी र कागजिवहीन न्यायपािलका (People Centric and Paperless Judiciary) ःथापना गन पिर ँय 
िलएको छ। गु योजनाले सूचना तथा ूिविधको अिधकतम ्ूयोग गरी िव तुीय न्यायालय (e-Judiciary) को 
माध्यमबाट ूभावकारी, दक्ष र िवशव्सनीय सेवा ूवाह गन उ ेँय सिहत हाल कायार्न्वयनमा रहेको छ।4  

अबका िदनमा राज्यका िविभ  अंगह  र सरोकारवाला िनकायह ले सूचना स ारको क्षेऽमा िव  समदुायमा िवकिसत 

ूिविधको उच्चतम ् पमा ूयोग गरी आम नागिरकको सेवाूवाह ूित बढ्दो आकांक्षा सम्बोधन गनुर् वतर्मान चनुौती हो। 

न्याय ूशासनलाई िछटोछिरतो, ूभावकारी र जनमखुी बनाउनका लािग न्याय ूशासनको क्षेऽमा काम गन िनकायह बीच 

समन्वय अपिरहायर् रहन्छ। अन्तर िनकायह  बीच ूभावकारी सूचना ूिविध स ाल भएमा आवँयकतानसुार एक 

िनकायमा भएका िव तुीय ःव पका तथ्या ह  अक  िनकायलाई सरुिक्षत एवं सहज पमा पहचु ँहनेु भई एउटै कामको 
लािग फरक-फरक िनकायले गन कामको दोहोरोपनको अन्त्य हनु्छ। कुनै पिन फौजदारी मु ाको अनसुन्धान, अिभयोजन 

                                                 
3  https://lawcommission.gov.np/np/?p=15701 accessed on 10 December, 2022 
4  न्यायपािलकाको सूचना तथा सञ् चार ूिविध सम्बन्धी  गु योजना,२०७२ 
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र मु ाको फैसला सम्मका हरेक ूिबयाह  र सम्बिन्धत कागज ूमाणह  न्याय क्षेऽमा काम गन िनकायह को सहज 

पहुँच भएमा मु ाको काम कारबाही िछटोछिरतो भई फैसलाको कायार्न्वयन सम्मको ूिकया िछटोछिरतो र ूभावकारी हनु 

सक्दछ। जसको लािग न्याय क्षेऽमा काम गन िनकायह  सूचना ूिविधको स ालबाट जोिडन ुअबको यगुको आवँयकता 
हो। कुनै पिन घटनाको उजरुी वा िववादको उठानदेिख िववादको िन पण सम्मका ूिबयाह लाई िछटोछिरतो र 
ूभावकारी बनाउनको लािग सव च्च अदालत, नेपाल ूहरी, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, नेपाल बार काउिन्सल र 
नेपाल बार एशोिशएसन लगायतका िनकायह मा स ालनमा रहेको सफ्टवेयरमा एक पता हनु ुवाञ्छनीय छ। यसरी 
एक िनकाय र अक  िनकाय वीचमा सहकायर् गरी न्याय ूशासनलाई चःुत दु ःत बनाउन सूचना ूिविधको 
ूयोगले महत्वपूणर् भिूमका िनवार्ह गदर्छ ।  

१.३ सावर्जिनक सेवा ूवाहको ूभावकारी व्यवःथापनमा  सूचना ूिविधको  उपयोग 
सूचना ूिविधको उपयोगले सावर्जिनक सेवा व्यवःथापनलाई ूभावकारी, पारदशीर् र जवाफदेही बनाउँदै लगेको 
छ । त्यसैले सावर्जिनक व्यवःथापनका सबै क्षेऽह मा ‘ई’ उपसगर् जोिडन थालेको छ, जःतो िक ई-सरकार, ई-

सेवा, ई-फाइिलङ, ई-बिकङ, ई-टेण्डर आिद । त्यःतै सूचना ूिविधका कारण सावर्जिनक क्षेऽ जनमखुी, छिरतो, 
िमतव्ययी, मूल्यबोधी, अमगामी र संवेदनशील ब का लािग िनरन्तर दबाब पद गएको छ । साथै सूचना ूिविधको 
ूयोगले सवर्साधारण र सरकारबीचको सम्बन्ध संरचना पिन बदिलरहेको छ ।5 

१.३.१ ई- गभमण्ट (e-Government) 

For one to understand the idea of E-government, must first understand government in general. Government is 
actually a dynamic mixture of goals, structures and functions.6 E-government is more than a website, email or 
processing transactions via the internet. E-government becomes a natural extension of the technological 
revolution that has accompanied the knowledge society. The E-government added new concepts such as: 
transparency, accountability, citizen participation in the evaluation of government performance.7  

It includes four stages: Presence, Interaction, Transaction, and Transformation. The implementation of 
the project of E-governance does not necessarily involve all four stages or start from stage one, the stage can 
be skipped on the basis of the need of the project. Presence is the first stage of development and is the 
establishment of a placeholder for delivering information in the future.  It represents the simplest and least 
expensive entrance into e-government, but it also offers the fewest options for citizens.  A typical example is a 
basic Web site that lists cursory information about an agency, such as hours of operation, mailing address, 
and/or phone numbers, but has no interactive capabilities. The second stage is interaction.  Although 
interactive Web-based initiatives offer enhanced capabilities, efforts in this group are still limited in their 
ability to streamline and automate government functions.  Interactions are relatively simple and generally 
revolve around information provision. The third stage in the evolution of e-government initiatives is 
transaction.  These initiatives are more complex than simple information provision and embody the types of 
activities popularly associated with e-government.  They enable clients to complete entire tasks electronically 
at any time of the day or night. The highest order of evolution for e-government initiatives is transformation. 
Initiatives at this level utilize the full capabilities of the technology to transform how government functions 
are conceived, organized, and executed.  Such initiatives would have the robust customer relationship 
management capabilities required to handle a full range of questions, problems, and needs.8 

ई-गभमन्ट एिप्लकेशन सरल हनुपुछर्, पिछल्ला सफलताका लािग अिघल्लो कामह ले राॆो नितजा देखाएको 
हनुपुदर्छ, चेतना र बझुाइको ःतर िवकास हनुपुछर्, िडिजटल सरुक्षामा ध्यान िदनपुछर्, िडिजटल िडभाइड  हनुसक्छ, 

यसतफर्  पिन सचेत हनुपुछर् । िडिजटल ूयासका साथ परम्परागत सेवाह  संरिक्षत हनुपुदर्छ । यसको लािग पयार्  

                                                 
5  https://www.aarthikdainik.com/view/7224/ accessed on 11 December, 2022 
6  Theresa A. Pardo, “Realizing the Promise of Digital Government: It’s More than building a Web Site”, Center of Technology in 

Government, University of Albany, 2000. 
7  Hiba Mohammad, Tamara Almarabeh, and Amer Abu Ali, “E-government in Jordan”, European Journal of Scientific Research, 

Vol.35 No.2 (2009), pp.188-197. 
8   Christopher Baum and Andrea Di Maio, Gartner’s Four Phases of E-Government Model 
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साधनको आवःयकता पदर्छ  िकनकी यो ूणाली महँगो  हनु्छ । समकालीन समाज ‘आईटी सेभी ’(IT Savvy) 
भएकाले यसका जोिखमबाट डराएर होइन िक क्षमता र पूवार्धार िवकास गरेर फाइदा बढाउन तत्पर हनुकुो 
िवकल्प छैन ।नेपालमा सरकारी तथ्या ह लाई ूशोधन गनर् कम्प्यटुर ूिविधको ूयोग गनर् थािलएको तीन दशक 
माऽ नाघेको छ । पिछल्ला िदनमा, िवशेषतः उदारीकरणको नीित अवलम्बन गिरएपिछ सावर्जिनक र गैरसरकारी 
क्षेऽमा आफ्नो कायर् ूभावकािरताका लािग सूचाना ूिविधको ूयोग गनर् थािलएको छ । सावर्जिनक क्षेऽबाट 
सम्पादन गिरने िवकास योजना र सेवा ूवाह कायर्मा यसको उपयोगको लािग पूवार्धार संरचना तयार पान र 
क्षमता िवकास गन कायर् हुँदै आएका छन ्। सरकारका िविभ  संरचना एवं िनकायमाफर् त जनतासमक्ष ूवािहत हनेु 

अिधकार, सेवा, सिुवधाह मा कम्प्यटुरलगायत नयाँ ूिविधको ूयोगलाई सेवा ूवाहमा आधिुनक ूिविधको ूयोग 
भनेर बिुझन्छ । नेपालको संिवधानले समेत आधिुनक सेवा ूवाहमा जोड िदएको यो िवषयलाई ूभावकारी बनाउन 
िव तुीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ अनसुार सरकारी िनकाय ारा सामािजक स ाल ूयोग गन कायर्िविध 
२०७५ जारी भएको छ । 

१.३.२ सा वर्जिनक सेवा ूवाहमा सूचना ूिविध ूयोगका फाईदाह  

 सेवा ूवाहको लागत न्यूनीकरण गदर्छ । 

 समयमै सूचना ूवाह हनु्छ । 

 सहकायर्, सहभािगता, सशक्तीकरण र समयमा ूभावकािरता ल्याउँछ । 

 गनुासो सनुवुाई ूभावकारी हनु्छ। 

 सेवामाही र सेवाूदायकबीच अन्तरसंवाद बढ्छ । 

 ान तथा अनभुवको आदान-ूदान हनु्छ । 

 जवाफदेिहता अिभविृ  हनु्छ । 

 सूचना संःकृितको िवकास हनु्छ । 

 ॅ ाचार र अिनयिमतता न्यूनीकरण हनु्छ । 

 भनसनु र हेलो इफेक्ट कम हनु्छ । 

 सेवा ूवाह िनिःचत र सवर्ःवीकृत मापदण्डमा आधािरत अन्तरार्ि य ःतरको हनु्छ । 

 सूचना ूिविधको क्षेऽमा अन्तरार्ि य लगानीकतार्को आकषर्ण बढ्छ । 

१.३.३ सावर्जिनक सेवा ूवाहमा सूचना ूिविध ूयोगका चनुौतीह  

 सूचना ूिविधमा पहुँचको कमी हनु ु(आिथर्क र ूिविधक ि बाट) । 

 सरल ूकृितको भाषा तथा माध्यम छनौटमा किठनाइ हनु ु। 

 गलत सूचना तथा समाचार सम्ूषेणलाई रोक्न किठन हनु ु। 

 साइबर सरुक्षा ूितको अचेतना । 

 िव तुीय तथ्या ह  (Digital data) को व्यवःथापनको समःया । 

 मनोवै ािनक ऽास र न्द िनवारण गनुर् । 

 अध्ययन, अनसुन्धान र अन्वेषण िवकास गद लैजान।ु 
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 नागिरकको वाःतिवक समःयाको सनुवुाई हनेु वातावरण बनाउन ु। 

 सूचना ूिविधमैऽी नागिरक समाजको सजृना गनर् कठीन ।  

 िव तु ्र उच्च गितको इन्टरनेटलाई व्यविःथत बनाउने समःया । 

 मलुकुको सूचना ूिविध क्षऽेमा िवदेशी लगानी आकिषर्त गनर् यहाँ भएका आइटी कम्पनीको अन्तरार्ि य 
ःतरमा बजारीकरण गनुर् । 

 उच्च सीपयकु्त जनशिक्त पयार्  माऽामा िवकास गराउने समःया । 

 सूचना ूिविध िवकासका लािग आवँयक वःत ुतथा सेवामा उच्च दरको कर। 

 Brain drain control policy को अभाव ।  

आजको सूचना ूिविधमा आधािरत आधिुनक यगुमा नयाँ ूिविधको उपयोगमाफर् त सरकारी सेवालाई गणुःतरीय, 

जनमैऽी र ूभावकारी बनाउनैपदर्छ । यसवाट सेवा ूवाहको समय र लागत घट्ने एवं गणुःतर अिभविृ  हनु्छ । 
जनशिक्तलाई ूिशिक्षत गद नागिरक चेतनाको िवःतार र आधिुनक ूिविधको उपयोग बढाउनसके सेवा ूवाहमा 
देिखएका अिनयिमतता घट्ने र समयमै सेवा िवतरण हनेु कुरामा कसैको दईुमत हनु सक्दैन ।1  

िडिजटल ूिविधह , सूचना र स ार ूिविधह , दगुर्म मामीण क्षेऽह मा  मोबाइल फोन ूिविधको ूयोगले नया ँ
अवसरह  ूदान गरेको पाईन्छ ।नेपालमा सूचना ूिविधको ूयोग गरेर सरकारले सवर्जिनक सेवाह को िवतरणले 
सहरमा माऽै नभएर  मामीण क्षेऽ ह का लािग पिन िविभ  फरािकलो िवकास लआयह  ूा  गनर् सु  भईसकेको  
छ । साबर्जिनक सेवा सिुवधाह लाई  िडिजटल ूिविधले नागिरकको पहुँच बढाउन सक्ने क्षमता राखेको छ । 
नागिरकह  बीचको समन्वय सधुार, सावर्जिनक वःतहु को राॆो िविनयोजन गनर् तथ्या  स लनमा सहजीकरण र 
िव ीय पहुँच सधुार गरी सावर्जिनक कोष बढाउन यसले म त गरेको छ । िवगत एक दशकमा सावर्जिनक 
सेवाह को िव पोषणको लािग धेरै िडिजटल सावर्जिनक सेवाह को पहलह  भएका छन ्।2  

 

१.४ सरकारी वकीलबाट ूवाह हनेु सेवाह को ूभावकारी  व्यवःथापनका लािग सूचना ूिविधको उपयोग  
 

सबै सरकारी वकील कायालर्यमा सूचना ूिविध सम्बन्धी आवँयक पन साममी तथा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छ। 

हालसम्म २८२ जना सरकारी वकीलह ले ल्यापटप ूा  गरेका छन।महान्यायािधवक्ताको कायार्लय तथा 
मातहतका कायार्लयको एकीकृत वेभसाइट िनमार्ण गरी स ालनमा रहको छ।सबै सरकारी वकील कायार्लयह को 
अलग्ग वेभसाइट िनमार्ण गरी स ालनमा ल्याइएको छ। वेभसाइटमा आवँयक ऐन, िनयम तथा कानून सम्बन्धी 
समसामियक र महत्वपूणर् राजपऽह , अध्ययन अनसुन्धानका ूितवेदनह , पिरपऽ तथा सूचनाह  अपलोड गन कायर् 
गिरएको छ। सबै सरकारी वकील कायार्लयलाई स ालीकरण गनर्का लािग सीसी िटभी र इन्शानेट जडान भई 
कायर् सम्पादनमा ूभावकािरता अिभबिृ  भएको छ।यसबाट िवधतुीय माध्यमबाट अनगुमन गनर्, मु ाका आवँयक 
कागजातको िव तुीय ःव पमा उपलब्धता र मु ाको कारवाहीको ूकृयाको बारेमा जानकारी िलने कायर्मा सहजता 
भएको छ। 

                                                 
1  https://nayapatrikadaily.com/news-details/12504/2019-04-28 accessed on 11 December, 2022 
2  https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/book/9781484315224/ch008.pdf accessed on 11 December, 2022 
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अदालती काम कारबाहीलाई थप ूभावकारी, व्यविःथत, वै ािनक बनाउने सवालमा कायर् हुँदै आएको देिखन्छ । 
अदालतमा ूयोग हनेु कागजातलाई िव तुीय माध्यममा आधािरत बनाउने, कम कागजातको ूयोग गन, पेस भएका 
महत्वपूणर् कागजातका िडिजटल कपीको ूयोग गन, ई-फाइिलङको व्यवःथा गन, अटोमेटेड ूणालीको िवकास गन, 

अिभलेख संरक्षणलाई व्यविःथत बनाउने, आिथर्क कारोबारलाई बैिकङ ूणालीमा आब  गनसमेतका कायर्बाट 
न्यायालय आफ्ना कामकारबाही सहज बनाई न्यायका उपभोक्तालाई ूभावकारी सेवा व्यवःथापनमा अमसर 
देिखन्छ । अदालतको काममा ूत्यक्ष सरोकार र संलग्नता रहेको महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र मातहतका 
सरकारी वकील कायार्लयले एकीकृत वेभसाइड र िविभ  Application Software माफर् त सूचना ूिविधको ूयोग 
माफर् त सेवा ूदान गद आएको छ । महान्यायिधवक्ताको कायार्लयमा पिन सा ािहक एवं दैिनक पेसी सूची 
ूकाशन, तथ्यांक संकलन, संरक्षणसमेतका कायर् सूचना ूिविधमा आधािरत भई सम्पािदत हुँदै आएको छ । 
आधिुनकीकरणका सवालमा लेस पेपर हुँदै पेपर लेसमा जानका लािग सूचना ूिविधको िवःतारमा भएका चरणब  
कायर् ूभावकारीसमेत देिखएको छ । न्यायालयमा ूिविधले फड्को मारेको सन्दभर्मा सूचना ूिविधको उच्चतम 
ूयोगतफर्  योजनाब पमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले आफ्नो तेॐो प बिषर्य रणनीितक योजना माफर् त 
ूभावकारी न्यायको ूत्याभिूत एवं पहुँचका लािग िविभ  रणनीितह  अिघसारेको छ । 

१.४.१    िव तुीय न्यायािधवक्ता ूणाली ( e-Attorney System) 
e-Attorney महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र मातहत सरकारी वकील कायार्लयह बाट ूवाह हनेु सबै ूकारका 
सावर्जिनक सरकारी सेवाह को प तथा ूकृयाह लाई ICT को उपयोग ारा िव तुीय ःव पमा स ालन र िदगो 
व्यवःथापन गन िव तुीय सरकार नेपाल (e-Government in Nepal) को महत्वपूणर् System tools हो । 

e-Attorney कायर्बम 

 सरकारी वकीलको कायर्मा सूचना ूिविधको अिधकतम र व्यविःथत उपयोगको अवःथा नै e-Attorney   
हो । 

 सूचना ूिविधको माध्यमबाट सरकारी वकीलको संगठन संरचना र न्याय ूणालीका अन्य सहयाऽीह सँग 
सूचनाको आदानूदान नै e-Attorney हो । 

 २०७३ सालबाट ूारम्भ गिरएको । 

 e-Attorney सम्भाव्यता अध्ययन ूितवेदन अनसुार केही कामह  गिरएको । 

 शाखा अिधकृत सरह रा.प.ततृीय ौेणीका सूचना ूिविध ईिन्जिनयर र उपसिचव सरह रा.प.ि तीय ौेणीका 
विर  सूचना ूिविध ईिन्जिनयरबाट सचुा  गिरएको । 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लय अन्तरगत सरकारी वकील कायार्लयह  िवच सूचना स ार ूिविध माफर् त 
न्यायािधवक्ता सेवाका सबै ःव प र तिरकाह लाई िव तुीय ःव पमा स ालन गिर समय तथा लागत ूभावी 
(Time and Cost Effective) सेवा ूवाहको व्यवःथापन नै e-Attorney System को उ ेँय हो ।हाल सम्म 
Office Automation पिन शैसव चरणमै रहेको छ तर e-Attorney System को Effective Application & 

Sustainable Management गनर्का लािग सरकारी वकील समाजमा रहेको Digital divide नामको खाडल परेुर 
अगाडी बढ्न ुपन तथ्य सत्य रहेको ूित मतैक्यता कायम गन पन देिखन्छ । 
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e-Attorney system का फाइदाह  

 Simplify Process 

 Easy Access of Stakeholders 

 Increase Staff Productivity 

 Reduces Overhead 

 Less Paper Management 

 Improves Capacity 

 Increase Transparency 

 Embrace New Technology 

 Improve Effectiveness and Efficiency 

 आधिुनक ूिविधको अवलम्बन हनु्छ । 

 सेवामा चःुतता र ूभावकािरत ल्याउँछ । 

 Electronic process of procedures 

 Digitization of document 

 Electronic monitoring 

 e-notification 

 Calendar process automated 

 Automated document production 

 Integration with related systems 

 e-reporting and access to data from 
concern office 

 फौजदारी न्याय ूणालीमा जनसहभािगता  
बढ्छ । 

 एउटै नेटविकर् ङमा हनेु कायर् सम्बन्धले 
िनकटता बढाउँछ । 

 नीित िनमार्णमा सहजता ल्याउँछ । 

के कःता चनुौतीह  छ्न ्? 

 आिथर्क, मानवीय  र भौितक ॐोत साधनको 
 अभाव । 

 परम्परागत ूिबया र प ित ूित अभ्यःत 
कमर्चारीह  । 

 परम्परागत प ित र िब तुीय प ितको सँगै 
ूयोग । 

 सूचना चिुहने, िवमने वा नािसन सक्ने खतरा । 

 उपलब्ध भौितक पवुार्धारह को (ICT Physical 

Infrastructure) ू योगको सूिनि तता, िनरन्तरता 
र उिचत ममर्त संभारमा समःया । 

 ICT सम्बन्धी सचेतनामा कमी । 

 सरकारी वकीलह  िवचमा सूचना ूिविधको 
ूयोगमा खाडल रहेको । 

के कःता ॅमह  छ्न ्? 

 यसले काममा दोहोरोपन र झन्झट थप्छ । 

 यसको अबलम्बन गनर् अत्यन्तै उच्चःतरको जनशक्ती आवँयक पछर्  र ज्यादै खचर् बढ्छ  । 

 सफ्टवेयर एक पटक खिरद वा िनमार्ण गरे पिछ सधैका लािग हनु्छ । त्यसमा थप केिह गरी रहन ु   
पदन । 

 एक जना सूचना ूिबिध िब  वा ूािबिधकले सबै िकिसममका कायर् गनर् सक्छन) Hardware, Software 

and Networking) 

 सफ्टवेयर बनाउन धेरै लगानी िकन गन ? त्यो त सानो काम  हो । Hardware नै सबैभन्दा ठूलो कुरा  
हो । 

 सफ्टवेयरको Backend (Database) को बारेमा कुनै जानकारी वा वाःता नहनु ु।  
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 Digital Information Security Mechanism आवँयकता ूितको अधर्चेतना । 

e-Attorney अवलम्बनका के्षऽह  के -के हनु?् 

 मु ाको कारबाही, ूितरक्षा तथा कानूनी रायका 
सन्दभर्मा 

 िनरीक्षण, सपुरीवेक्षण र समन्वयमा 

 अिभलेख ब्यबःथापनमा 
 तथ्या  संकलन र ूयोगमा 
 कायार्लय ब्यबःथापन र अन्य ूशासिनक 

कायर्मा 

e-Attorney अवलम्बन गनर्को लािग आधारभतू आवँयकता 

 भौितक ौोत साधनको अिभविृ  (कम्प्यूटर, िून्टर, फोटोकपी, ःक्यानर, इन्शानेट र इन्टरनेट आिद) 

 ूािविधक जन शिक्तको ब्यबःथा 

 सबै तहका कमर्चारीको क्षमता अिभविृ  (तािलम, अवलोकन ॅमण आिद) 

 ब्यबिःथत वेभसाईट िनमार्ण र संचालन 

 आवँयक वेभ एिप्लकेशनको िबकास र ूयोग 

के -कःता वेभ एिप्लकेशन आवँयक पछर् ? 

 मु ाको कारबाही सम्बन्धी 
  ूितरक्षा सम्बन्धी 
  िरट िनवेदन सम्बन्धी 
 कानूनी राय सम्बन्धी 
 कमर्चारी अिभलेख सम्बन्धी 
 Document Management & Sharing 

System 

 भौितक ब्यबःथापन 

 पेशी र बहस ब्यबःथापन 

 पःुतकालय ब्यबःथापन 

 अिभलेख ब्यबःथापन (िरट मु ाको फैसला 
समेत) 

  दतार् चलानी सम्बन्धी 
 अन्य 

१.४.२ महान्यायिधवक्ताको कायार्लयको e-Attorney System को अवःथा 

महान्यान्यािधकावक्ताको कायार्लयकको मखु्य सफ्टवेयरको पमा मु ा व्यवःथापन ूणाली (CMS), पेशी व्यवःथापन 

सफ्टवेयर (CTS), िरट र ूितरक्षा सफ्टवेयर (WDS), कमर्चारी व्यवःथापन सफ्टवेयर (ERMS), पःुतकालय 
सफ्टवेयर, कायार्लयको वेवसाईट (ag.gov.np), Centralize email system संचालनमा रहेका छन । 
महान्यान्यािधकावक्ताको कायार्लयको सफ्टवेयरह  हाल राि य सूचना ूिविध केन्ि (GIDC) मा रहेको डाटा सेन्टरबाट 

संचालन गिरएको छ । उक्त डाटा सेन्टरमा महान्यान्यािधकावक्ताको कायार्लयको आफ्नै सभर्र / ःटोरेज तथा नेटवकीर्ङ 

devices जडान गिरएको छ । सफ्टवेयरह  Host गनर्का लािग, सफ्टवेयर र System मा आएका समःयाह  समाधान 

गनर्का लािग Hypervisor Software (Vmware) बाट सभर्र तथा ःटोरेज व्वःथापन गिरएको छ । त्यसै गरी  िसःटम 

Backup का लािग Veeam Backup and Replication सफ्टवेयर ूयोग भएको छ । ूत्येक सफ्टवेयरह  एक-एक 
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वटा Virtual Machine (windows/linux) मा रािखएको छ र नेटवकीर्ङको सन्दभर्मा राि य सूचना ूिविध केन्िबाट 

Public IP (*gov.np) ूा  गरी Live गिरएको छ । िसःटममा आईपन Security समःयाह  सहज गनर्का िनिम्त 

Firewall Devices ह  Configure गिरएको छ । Intranet जडान भएका ७७ वटा कायार्लयह मा Intranet बाटै 

VPN (Virtual Private Network) ूयोग गरी  ८०० वटा HD CCTV, CMS लगायतका सफ्टवेयरह  र File 

sharing गन व्यवःथा गिरएको छ भने वाँकी २० वटा कायार्लयमा उक्त सफ्टवेयरह  Publicly (Internet) ूयोग गरेर 
चलाउने गिरएको छ । यस आिथर्क वषर्मा (२०७९/८०) २० वटा कायार्लयह लाई Intranet बाट स ािलकरण गन 

गरी टेण्डर भई कायार्देश समेत िदई सिकएको छ ।  

१.४.३ िव तुीय न्यायािधवक्ताको हालसम्मको अवःथा समःयाको पिहचान र समाधान 

 केही Software (Web Application) िनमार्ण र ूयोग सु  भएको (म.न्या.का.मा सु  भएको र िछ ै 
मातहत कायार्लयमा िवःतार गन कायर्बम रहेको) 

 Computer तािलमको माध्यमबाट क्षमता अिभविृ  सम्बन्धी कायर् भईरहेको 
 भौितक ौोत साधनको अिभविृ  तफर्  कायर् भई रहेको (ल्यापटप, डेःकटप, कम्प्यूटर र फोटोकपी मेिशन 

आिदको ब्यबःथा र िवतरण) 
 देशै भिरका ७७ वटा कायार्लयह लाई महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा ईन्शानेट माफर् त स ािलकृत 

गिरएको र बाँकी २० वटाको पिन टेण्डर गरेर कायार्देश िदई सिकएको छ। 

e-Attorney सफल बनाउनको लािग के चािहन्छ ? 

 Unified Software System 
 Centralized Data System 
 Nationwide Networking System 
 Trained manpower 
 Intra agency API configuration 

 ढ इच्छा शिक्त 

 भौितक र मानवीय पूवार्धार 
 क्षमता अिभविृ  

 ूिविधको उपयोग 

 समिुचत ूयोग, ममर्त, सधुार र संरक्षण 

e-Attorney कायर्बम संचालन हनु अगािड कःतो िथयो त महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको अवःथा ? 

 कायार्लयको कायर्सम्पादन तथा अिभयोजनसँग सम्बिन्धत कामकारवाहीह को िववरण रेकडर् फाईलमा 
िसिमत रहेको । 

 कायार्लयको कामकारवाहीसँग सम्बिन्धत कागजातह  सबै हलुाक माध्यमबाट आदानूदान हनेु गरेको 
 कायार्लयको कायर्सम्पादन तथा अिभयोजनसँग सम्बिन्धत कागजातह  ईमेल माफर् त आदानूदान गन कायर् 

कायार्लयका िसिमत कमर्चारीह बीच माऽ हनेु गरेको । 

 कायार्लयका लािग आवँयक कुनै पिन सफ्टवेयरह को िनमार्ण तथा संचालन हनु नसकेको । 

 कमर्चारीह लाई सूचना ूिविधसँग आब  गनर् सूचना ूिविध सम्बन्धी अिभमखुीकरण तािलम हनु  
नसकेको । 

 कायार्लयमा दक्ष जनशिक्त (कम्प्यटुर अपरेटर) कमर्चारीह  भएतापिन कम्प्यटुरमा टाईिप को 
कामकारवाही माऽ हनेु गरेको । 
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e-Attorney कायर्बम संचालन भईसके प ातको अवःथा 
 राि य सूचना ूिविध केन्िमा िनमार्ण गिरएका सफ्टवेयरह को डाटा ूिव  गनर्का लािग 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको डाटा सेन्टर (Server/Storage) को िनमार्ण भईसकेको ।  

 कायार्लयका लािग आवँयक सफ्टवेयरह  (मु ा व्यवःथापन ूणाली, पेशी व्यवःथापन ूणाली, ईमेल 
व्यवःथापन, वेभसाईट, कमर्चारी व्यवःथापन ूणाली, महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको टेिलफोन एप) को 
िनमार्ण भई स ालनमा रहेको। 

 अिभयोजनसँग सम्बिन्धत कामकारवाहीह को िववरण िडिजटल अिभलेखीकरण गरी सफ्टवेयरमा ूिव  
गिरएको । हालसम्म ८०,००० मु ाह को िडिजटल अिभलेखीकरण तयार भईसकेको । 

 परम्परागत ूिबया र प ित ूित अभ्यःत कमर्चारीह लाई सूचना ूिविध सम्बन्धी अिभमखुीकरण तािलम 
ूदान गरी सूचना ूिविधसँग आब  गिरएको । 

 ७७ वटा कायार्लयह मा ईन्शानेट तथा िससीिटभी सम्बन्धी नेटवकर्  संजािलकरण गरी महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयबाट िससीिटभी िनरीक्षण भईरहेको ।  

 ईन्शानेट जडान भएका कायार्लयह मा ईन्शानेटको माध्यमबाट कायार्लयका लािग िनिमर्त सफ्टवेयरह  
संचालन गन कायर् बाँकी रहेको । 

 महान्यायािधवक्ताको कायार्लय तथा मातहतका कायार्लयह लाई सूचना ूिविधसँग आब  गनर् सूचना 
ूिविध सम्बन्धी उपकरणह  खिरद गरी िवतरण गिरएको । 

 कायार्लयको वेभसाईट तथा ईमेल व्यवःथापन ूणालीबाट सूचना ूवाह गनर् सरल, सहज र िछटो छिरतो 
भएको । 

 सरकारी वकील कायार्लयका काम कारवाहीमा सरोकारवाला िनकाय तथा आम नागिरकको पहुँचलाई 

(मु ाको िवषय, कायार्लयबाट ूदान गिरने सेवाह ) सवु्यविःथत गिरएको । 

 कायार्लयको लािग िनमार्ण हनेु आवँयक सफ्टवेयर तथा कायार्लयमा कायर्रत कमर्चारीह का लािग सूचना 
ूिविध सम्बन्धी  ICT Policy िनमार्ण भईरहेको । 

भिवंयमा  e-Attorney कायर्बमको योजना 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजना) आ.व.२०७८/७९-२०८२/८३ (को लआय 
नं. ४ मा महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र सरकारी वकील कायार्लयको संःथागत सु िढकरण गन कुरा उल्लेख  
छ । जसको रणनीित नं. ४.३ मा  सरकारी वकील कायार्लयह को  कायर्सम्पादनलाई सूचना तथा स ार ूिविध 
प ितमा आब  गन कुरा उल्लेख गिर िविभ  ८ वटा िबयाकलापह  तय गिर e-Attorney System लाई िवकास 
गिर सरकारी वकीलह को कायर्सम्पादनलाई सूचना ूिविधमा आब  गराउने योजना रहेको छ ।सो 
िबयाकलापह लाई कायार्न्वयन गनर्  देहायको कायर् गनुर्पन देिखन्छ:-  

 Intranet Connection हनु बाँकी रहेको २० वटा कायार्लयह मा ईन्शानेट तथा िससीिटभी जडान गरी 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट िनरीक्षण गन व्यवःथा िमलाउने । 

 नेपाल ूहरी, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र सव च्च अदालतसँग सहकायर् गरी API (Application 

Programming Interface) को माध्यमबाट सूचना आदानूदान गन । 

 सरकारी वकील र कमर्चारीह लाई Paperless System मा आब  गन । 
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 कायार्लयसँग सम्बिन्धत सबै कामकारवाहीह लाई सूचना ूिविधसँग आब  गन । 

 सरकारी वकील तथा कमर्चारीह लाई सूचना ूिविध सम्बन्धी आवँयक तािलम ूदान गरी सूचना 
ूिविधसँग आब  गन र कायार्लयलाई सूचना ूिविधमैऽी बनाउने । 

 महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा डाटा सेन्टरको ःथापना गन र Disaster Recovery को लािग मातहतका 
कुनै एक कायार्लमा डाटा सेन्टरको ःथापना गन । 

e-Attorney System कायार्न्वयनका समःयाह  

 आवँयक सफ्टवेयह को िनमार्ण भएतापिन कायार्लयह मा जनशिक्त अत्यन्त न्यून रहेको कारण e-

Attorney कायर्बम ूभावकारी पमा पिरचालन हनु नसकेको । 

 सूचना ूिविधको ूयोग सरकारी वकीलको काममा र सूचना ूिविध सम्बन्धी तािलम ूदान गिरएका 
कमर्चारीह मा ूभावकारी पमा हनु नसकेको । 

 सफ्टवेयरको ूयोग र कायार्न्वयन अपेिक्षत पमा हनु नसकेको । 

 सरकारी वकील र कमर्चारीह  सूचना ूिविधमैऽी ब  नसकेको । 

 सूचना ूिविध साममीह को ूयोगको अवःथा अिधकतम कमजोर रहेको ।  

 सूचना ूिविधको ूयोग कम्प्यटुर अपरेटरले माऽ गन भ े अन्य कमर्चारहीको धारणा रहेको । 

 सूचना ूिविधसँग सम्बिन्धत िव तुीय साममीह  पयार्  माऽामा उपलब्ध हनु नसकेको । 

हाल e-Attorney अन्तगर्त भएका कामकारवाहीह को अबःथा

 Surveillance System (CCTV/Intranet 
all over 77 offices) 

 Case Management System 

 Case Tracking System 
 Mobile Application 
 Library Management System 

 Website 
 Employee Resource Management 

System 

 SMS Gateway Service 
 Learning Management System 
 Centralized Email System

भिवंयमा e-Attorney अन्तगर्त गनुर्पन कामकारवाही  
 

 Upgradation of Case Management System 
 Unified Software System 
 Integration of Case Management System with Police, OAG and Supreme Court 
 Document Management System 
 Run all the System developed by OAG through Intranet 
 Storage for CCTV Camera Backup of all the 97 offices 
 Establishment of Server Room for OAG 
 Data Center (DC)/Disaster Recovery (DR) Site 
 Server and Networking Training to the ICT Department Employee for the security and support 
 ICT Policy Development

१.५ अनसुन्धान तथा िवकास (Research and Development)  र सूचना ूिविध वीच अन्तरसम्बन्ध 
सूचना ूिविधको िवकासको लािग अनसुन्धान कायर् अपिरहायर् हनु्छ । सूचना ूिविधजन्य साममीमा सरुक्षाको 
चनुौती बढेसँगै उक्त चनुौितह लाई समाधान गनर् बजार अनसुन्धानको आवँयकता पदर्छ । िदन दईु गणुा र रात 
चौगणुा पिरवतर्न हनेु सूचना ूिविधको िवषयमा Research गरेर Digital Information Security Mechanism को 
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िवकास गरेर माऽ यःता िवषयह लाई सम्बोधन गनर् सिकन्छ । सूचना ूिविधको क्षेऽमा Advancement of 

Technology, Version of Technology, Technology Compalibilities लाई थाहा पाउन सूचना ूिविधको 
बजारलाई Research Work को माध्यम ारा िवकास गनर् सिकन्छ । साथै Research work लाई तथ्यपरक 
बनाई बाःतिवक पिरणाम ूा  गनर्को लािग फेरी सूचना ूिविधको ूयोग गनुर् पदर्छ ।सूचना ूिविधका िविभ  
tools ह को ूयोग गरेर Research Work लाई सरल सहज र यथाथर्परक बनाई Actual Findings ूा  गनर् 
सिकन्छ । Research लाई ूभावकारी पले सम्प  गनर्  िविभ   Tools and Software ह को ूयोग गनर् सिकन्छ: 

 
REF-N-WRITE Academic Writing Tool.  

 Free Online Statistical Testing Tools.  
 Microsoft Excel.  
 Google Scholar.  
 ResearchGate.  
 Plagiarism detection software tools.  
 Project management tools. 
 SPSS 
 Bit.ai.   
 elink.io.   
 GanttPRO.  
 Grammarly.   
 Typeset.io.  
 Scrivener.   
 ProofHub.   
 Google Scholar etc. 
 AMOS  

 
Classification of Types of Research 

 Theoretical Research.  
 Applied Research.  
 Exploratory Research.   
 Descriptive Research. 
 Explanatory Research.  
 Qualitative Research.  
 Quantitative Research.  
 Experimental Researc 

जनुसकैु ूकारको Research  को हरेक चरणह मा सूचना ूिविधको उपयोग गिर मािथ उिल्लिखत Research 

Tools को ूयोग गरेर Research and Development लाई सम्प  गरी आगामी िदनको लािग Research Findings ले 
Way forward गनर् म त गदर्छ । त्यसैले अनसुन्धान तथा िवकास (Research and Development)  र सूचना ूिविध 
वीच अन्तरसम्बन्ध हनु्छ जनु अपिरहायर् पिन हो । 

१.६ अनसुन्धान र िवकासका लािग सूचना ूिविधको महत्व 

िव ह का अनसुार एक्काइस  शताब्दीको समाज ानमा आधािरत हनेुछ। नवीन ानको ॐोत भनेकै वै ािनक 
अनसुन्धान हो। िवकिसत र कम िवकिसत सबै रा को यथोिचत आिथर्क-सामािजक िवकासमा वै ािनक 
अनसुन्धानको उि कै महत्वपूणर् भिूमका रहन्छ। तसथर् राज्यले वै ािनक अनसुन्धानको महत्व बझेुर देशका 
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अनसुन्धान केन्िह लाई सूचना ूिविध लगायतका आवँयक ॐोत र साधन उपलब्ध गराई अनसुन्धानकतार्लाई 
उत्पादकमूलक अनसुन्धानको अवसर ूदान गन र ूितभा पलायन रोक्ने नीित अवलम्बन गनुर् देशको िहतमा 
हनेुछ। कुनै पिन िवषयको अनसुन्धान गरेर माऽ िवकासको रणनीित िलएको खण्डमा माऽ उक्त िवषयको िदगोपना 
आउन सक्दछ । िवकासको पूवर्शतर्को पमा अनसुन्धान रहेको हनु्छ । तर सूचना ूिविधको ूयोग िवना 
ूभावकारी अनसुन्धान सम्भव छैन । एकाितर अनसुन्धानमा र िवकासमा सूचना ूिविधको ूयोगले सूचना तथा 
जानकारीलाई ूाथिमक डाटाको पमा िवकास गरी तथ्यपरक अनसुन्धानको िनंकषर्मा पगु्न म त गदर्छ भने 
अक ितर सूचना ूिविधको िवकास यसको बै ािनक अनसुन्धान िवना सम्भव छैन। Ultra Modern Technology 

को पमा रहेको सूचना ूिविधको िवकास गनर् िव  बजारमा यसको तथ्यपरक आवँयकताको पिहचान गरी नयाँ 
नयाँ ूकृितका ूिविधजन्य साममीको उत्पादन गनुर् आवँयक हनु्छ । 

िनिदर्  मापदण्डको अभावका कारण वै ािनक अनसुन्धानले कुनै देशको समम आिथर्क िवकासमा गन योगदानलाई 
ठीकसँग मापन गनर् नसिकए पिन अनसुन्धान र िवकासका बीच गिहरो सम्बन्ध रहेको तथ्य िवशेषगरी िवकिसत 
देशका ूगित िववरणले पिु  गरेका छन।् यसै तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै िवकिसत एवं कितपय िवकासोन्मखु देशले 
वै ािनक अनसुन्धानको आवँयकतालाई पूणर् पमा आत्मसात ्गिरसकेका छन।् तर नेपालका नीित िनमार्ताले 
देशको िवकासमा वै ािनक अनसुन्धानको भिूमकालाई राॆरी आत्मसात गनर् सकेका छैनन।् उनीह ले वै ािनक 
अनसुन्धान धनी र सक्षम देशका लािग माऽ हनु ्भ े सोच राख्छन।् नेपालजःता िवकासोन्मखु देशले भोिगरहेका 
सबै समःयाको समाधान िवकिसत देशमा भएका अनसुन्धानबाट ूा  गनर् सिकने भएकाले नेपालले छु ै अनसुन्धान 
गनुर् ज री नभएको कितपय हाॆा राजनीित  एवं नीित िनमार्ता िव ास गछर्न।् वाःतवमा यस ूकारको सोच 
ऽिुटपूणर् छन।् यःतै सोचका कारण नेपाल वै ािनक अनसुन्धानमा सबैभन्दा कम लगानी गन िव का रा मध्ये 
पछर्।1 

नेपालमा वै ािनक अनसुन्धानको िःथित कमजोर छ। वै ािनक अनसुन्धानलाई केही सीिमत व्यिक्तको बौि क 
िवलासका पमा पिन हेन गिरन्छ। त्यसैले वै ािनक अनसुन्धानको आवँयकता र महत्वलाई राज्यले राॆरी 
आत्मसात गनर् सकेको छैन। वै ािनक अनसुन्धानका लािग राि य नीितको अभाव छ। िव ान तथा ूिविधजन्य 
अनसुन्धानलाई व्यापक िवकास गनर् आवँयक पन राि य ःतरको ूभावकारी संरचनाको अभाव छ। देशमा 
अनसुन्धानका पूवार्धार, वातावरण एवं सिुवधाको अभाव भएकाले नेपाली वै ािनक िवदेश पलायन हनेु बम तीो  
छ । 

१.६.१  ICT System Design vs. Office Automation 

Office Automation 

Office automation is a general term that describes the different types of computer systems and 
software that are used to collect digitally, store, transfer, alter and utilize office information to 
execute tasks. In essence, office automation helps to manage data.2 Office automation allows data 
to move without human intervention. Since humans are left out of the equation, there is no risk of 
manual error. What once began with a typewriter has evolved into a myriad of automation and 
electronic tools that have changed how people work.  

                                                 
1  https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/40959-1364452512.html accessed on 10 December, 2022 
2  https://www.solvexia.com/blog/what-is-office-automation-your-complete-guide accessed on 12 December, 2022 
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Office Automation: The Basics 

There are a lot of different aspects of office automation, but they can be easily divided into the 

following categories:  

 Information storage: This includes the recording of information, like forms, documents, files, 

images and spreadsheets. Information storage generally exists in formats of word processors or 

spreadsheets, but it can also be more sophisticated like records in a CMS or automation 

software tool like SolveXia.  

 Data exchange: Systems allow for the real-time exchange of information, such as fax 

machines or emails. Automation software tools also fit into this category as you can easily 

share information and send reports between people.  

 Data management: Office automation must also be easily manageable between different 

parties and relevant information. As such, office automation systems can handle short-term 

and long-term data, including financial plans, marketing expenditures, inventory 

management, etc.  

Office Automation: The Benefits 

Businesses rely on a little or a lot of office automation tools. Regardless of the extent, the benefits 

are expansive, namely: 

 Reduction of manual effort to achieve tasks 

 Minimization of human and manual errors 

 Decreased processing time for task completion  

 Enhanced transparency and process improvement abilities  

 Better decision-making based on data and forecasts 

 Enhanced metrics and key performance indicator KPI monitoring  

 Increased employee satisfaction and communication  

 Results in better customer service  

System Design 

System design is the process of defining the architecture, interfaces, and data for a system that 

satisfies specific requirements. System design meets the needs of your business or organization 

through coherent and efficient systems. Once your business or organization determines its 

requirements, you can begin to build them into a physical system design that addresses the needs 

of your customers. The way you design your system will depend on whether you want to go for 

custom development, commercial solutions, or a combination of the two. 

System design requires a systematic approach to building and engineering systems. A good system 

design requires you to think about everything in an infrastructure, from the hardware and software, 
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all the way down to the data and how it’s stored. Systems design is the process of defining 

elements of a system like modules, architecture, components and their interfaces and data for a 

system based on the specified requirements. It is the process of defining, developing and designing 

systems which satisfies the specific needs and requirements of a business or organization.3 A 

systemic approach is required for a coherent and well-running system. Bottom-Up or Top-Down 

approach is required to take into account all related variables of the system. A designer uses the 

modelling languages to express the information and knowledge in a structure of system that is 

defined by a consistent set of rules and definitions. The designs can be defined in graphical or 

textual modelling languages. 

Some of the examples of graphical modelling languages are:  

a. Unified Modelling Language (UML): To describe software both structurally and behaviorally 

with graphical notation. 

b. Flowchart: A schematic or stepwise representation of an algorithm. 

c. Business Process Modelling Notation (BPMN): Used for Process Modelling language. 

d. Systems Modelling Language (SysML): Used for systems engineering. 

Design methods: 

1) Architectural design: To describes the views, models, behaviour, and structure of the system. 

2) Logical design: To represent the data flow, inputs and outputs of the system. Example: ER 

Diagrams (Entity Relationship Diagrams). 

3) Physical design: Defined as a) How users add information to the system and how the system 

represents information back to the user. b) How the data is modelled and stored within the system. 

c) How data moves through the system, how data is validated, secured and/or transformed as it 

flows through and out of the system. 

Systems design is an interdisciplinary engineering activity that enables the realization of successful 

systems. A system may be denned as an integrated set of components that accomplish a defined 

objective. The process of systems design includes defining software and hardware architecture, 

components, modules, interfaces, and data to enable a system to satisfy a set of well-

specified operational requirements.4 

In general, systems design, systems engineering, and systems design engineering all refer to the 

same intellectual process of being able to define and model complex interactions among many 

components that comprise a system, and being able to implement the system with proper and 

effective use of available resources. Systems design focuses on defining customer needs and 

required functionality early in the development cycle, documenting requirements, then proceeding 

with design synthesis and system validation while considering the overall problem consisting 

of:Operations 

                                                 
3  https://economictimes.indiatimes.com/definition/systems-design accessed on 12 December, 2022 
4  https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/systems-design accessed on 12 December, 2022 
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 Performance 

 Test and integration 

 Manufacturing 

 Cost and schedule 

 Deployment 

 Training and support 

 Maintenance 

 Disposal 

Systems design integrates all of the engineering disciplines and specialty groups into a team effort 

forming a structured development process that proceeds from concept to production to operation. 

Systems design considerations include both the business and technical requirements of customers 

with the goal of providing a quality product that meets the user needs. Successful systems design is 

dependent upon project management that is being able to control costs, develop timelines, procure 

resources, and manage risks. 

Information systems design is a related discipline of applied computer systems, which also 

incorporates both software and hardware, and often includes networking and telecommunications, 

usually in the context of a business or other enterprise. The general principals of systems design 

engineering may be applied to information systems design. In addition, information systems design 

focuses on data-centric themes such as subjects, objects, and programs. 

 

 १.६.२ महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा सूचना ूिविध ूयोगमा समःयाह  

 
 सबै सरकारी िनकायमा ूयोग गिरएको सूचना ूिविधमा समानता नभएको, 
 िभएपीिट Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) गराउने नगरेको, 
 यूजर लग अिभलेख व्यविःथत गनर् नसिकएको, 
 सूचना ूिविध ूणालीमा देिखने ऽटुी सम्बन्धमा ऽिुट वगीर्करण गन र सोही अनु प मेसेज िदने तथा समयमै 

ऽिुट प ा लगाउने नगिरएको, 
 आवँयक माऽामा सूचना ूिविध जनशिक्तको उपलब्धता नरहेको र उपलब्ध जनशिक्तको समूिचत 

व्यवःथापन हनु नसकेको,  

 कमजोर सूचना ूिविध पूवार्धार रहेको, 
 कायार्लयको आन्तिरक सूचना ूिविध नीित तथा योजना नरहेको, 
 सूचना ूिविध अिभलेख तयार गन नगिरएको, 
 पूणर् पमा सूचना ूिविध साक्षरता नभएको आिद । 
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१.६.३ सूचना ूिविधले सरकारी वकीलको व्यवसाियकता िवकासमा कसरी टेवा पयुार्उदछ त ?  
 

१. ःवचािलत ूिबयाह  

परम्परागत पमा सबै आन्तिरक काननुी कायर्ह  म्यानअुल पमा गिरदै आएकोमा हालका िदनह मा अदालत र 
सरकारी वकील कायार्लयह ले सूचना ूिविधको ूयोग गरी कायर् सम्पादन गनर् थालेका छन ् । सरकारी 
वकीलको कायर् ूकृित हेदार् पिन म्याद तथा हदम्यादमा आधािरत भएर काम गनुर्पन अपिरहायर्ता छ । यसको 
लािग सूचना ूिविधको ूयोगबाट सरकारी वकीलको काममा एक पता कायम गरी िछटो छिरतो ढंगबाट कायर् 
सम्प  गनर्  
सिकन्छ । अबको समयमा कानूनी सफ्टवेयर जःतै शब्द ूोसेसर र eDiscovery सफ्टवेयरह  ूयोग गरेर 
ःवचािलत पमा कायर् सम्पादन गनुर्पन देिखन्छ।यसको लािग सरकारी वकील कायार्लयह  Automation  
System मा ूवेश गरी कायर् सम्पादन र स ालनको गितलाई बढाउँदै समय सापेक्ष सेवा ूदान गनर् आवःयक  
छ । 

२. अनसुन्धानमा सहजता 
सूचना ूिविधको ूयोग गरी सरकारी वकीलह  आफ्नो अनसुन्धानात्मक कायर् र बहस पैरवीका लािग इन्टरनेट र 
त्यःता अन्य ॐोतह  ूयोग गनर् अभ्यःत भइरहेका छन।् अन्तराि य कानूनी दःताबेज, संशोिधत कानून र 
िनयमह  जःता कुराको ूाि  इन्टरनरेटबाट हनेु गरेका छन ्। महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले गरेको मु ाका 
िनणर्यह  आन्तिरक सफ्टवेयर ूणालीबाट ूा  भईरहेको छ ।यसले मु ाको काम कारबाही िछटो छिरतो ढंगबाट 
सम्पादन गनर् म त पगेुको छ जसले गदार् E-Attorney कायर्बममा ूभावकािरता अिभबिृ  गरेको छ ।  

३. उिचत ॐोत व्यवःथापन 

सरकारी वकील कायार्लयमा भएका िविभ  ॐोत तथा साधनह को समिुचत ूयोग गरी उच्चतम ूितफल ूा  गनर् 
यस कायार्लयमा भएका िविभ  सूचना ूिविधका साममीह को उपयोग गरेर नेपालका सरकारी वकीलह लाई िव  
बजारमा ूितंपधार् गनर् सक्ने अवःथामा पयुार्उछ । यसले उपलब्ध ॐोतको उिचत व्यवःथापन गनर् र ूभावकारी 
नितजा ूाि मा सहयोग गदर्छ । 

४. ऽिुटह को जोिखममा िगरावट 

सूचना ूिविधको ूयोगले कुनै पिन तथ्य र आंकडालाई गलत व्याख्याको कारणले हनु सक्ने ऽिुटह को 
जोिखमलाई घटाउँछ जसले गदार् िनणर्यमा ठूलो पिरवतर्न ल्याउँछ। सरकारी वकीलह ले िविभ  खाले अध्ययन र 
अनसुन्धान गदार् सूचना ूिविधको ूयोग गरी तथ्यपरक र यथाथर्परक िनचोड िनकाल्न सिकन्छ ।  

५. पारदिशर्तामा अिभबिृ  

सूचना ूिविधको ूयोग गरी सरकारी वकीलले आफ्नो कामह  परदशीर् ढंगबाट सम्पादन गनर् सहज भएको छ । 
मु ा चल्ने िनणर्य भएपिछ तयार भएको अिभयोग पऽलाई अदालतमा मु ा दतार् भएकै िदन सरकारी वकील 
कायार्लयको आिधकारीक वेभसाईडमा अपलोड गन गिरएको छ । यसको अितिरक्त महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयबाट देशै भिरका सरकारी वकील कायार्लयह को ईन्शानेट स ाल माफर् त ूत्यक्ष पमा CCTV बाट 
अनगुमन र िनिरक्षण कायर् भईरहेकोले कायार्लय स ालनमा परदिशर्ता बढेको छ । एिककृत इमेल ूणालीबाट 
िरट र मु ाका कागजातह  तत्काल ूा  भई न्याय ूकृयामा समेत सरल र पारदशीर्ता अिभबिृ  भएको छ । 
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१.७ सरकारी  वकीलको व्यवसाियकता  िवकासका लािग सूचना ूिविधको ूभावकारी उपयोग  ) Effective 

Application)  र िदगो व्यवःथापन  (Sustainable Management) कसरी  गनर् सिकन्छ ? 

नेपालको संिवधान २०७२ मा िवकास सम्बन्धी नीितमा राि य आवँयकता अनसुार सूचना ूिविधको िवकास र 
िवःतार गरी त्यसमा सवर्साधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सिुनि त गन तथा राि य िवकासमा सूचना 
ूिविधको उच्चतम उपयोग गन उल्लेख गिरएको छ । यःतै पन्ी  योजनामा सूचना ूिविधमा सबै नागिरकको 
पहुँच परु् याउने लआय रहेको छ । सूचना ूिविधयकु्त रा  िनमार्ण गन सोचका साथ आमस ार, दूरस ार तथा 
सूचना ूिविधमा सबै नागिरकको पहुँच तथा उच्चतम उपयोग सिुनि त गरी आम नागिरकको जीवनःतरमा 
गणुात्मक पिरवतर्न ल्याउने लआय पन्ी  योजनामा रहेको छ । 

सावर्जिनक खचर् ूणालीलाई सूचना ूिविधमा आधािरत बनाइ थप पारदशीर् बनाउने, सावर्जिनक काम कारबाहीलाई 
पारदशीर्, जबाफदेही, सदाचारयकु्त र ूिविधमैऽी बनाइ जनसहभािगता र जनिव ास अिभविृ  गद कुल गाहर्ःथ्य 
उत्पादनमा स ार तथा सूचना ूिविध क्षेऽको योगदान आधार वषर् २०७५/७६ को ०.८ ूितशतबाट 
२०८०/८१ मा १.६ ूितशत, अनलाइन माफर् त सरकारी सेवा ूवाह आधार वषर् २०७५/७६ को २० बाट 
२०८०/८१ मा ५५ परु् याउने लआय िलएको छ ।5 यसैगरी स ार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालयले जारी गरेको 
िडिजटल नेपाल फेमवकर् ले ८ क्षेऽ र ८० पहलह को सफल कायार्न्वयनमाफर् त िडिजटल िवकास गद आिथर्क 
समिृ  हािसल गन लआय िलएको छ । समृ  नेपाल सखुी नेपालीको नारा साकार पानर् नेपाल सरकारले िडिजटल 
नेपालको अवधारणा अिघ सारेको   हो । 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले सूचना ूिविधको ूयोग गदार् ूणालीगत ढंगबाट system Design गरेर माऽ 
अगाडी बढ्न ुपन देिखएको छ । E-Attorney Program आईसकेपछी २०७३ साल देिख करोडौ पैयाँ खचर् 
भईसकेको   छ ।तर आज सम्म पिन Systematic ढंगबाट सूचना ूिविधको ूयोग र त्यसबाट ूा हनेु 
उपलब्धीलाई िदगो पमा ूाि  र ूयोग गनर् सिकएको छैन । यसका लािग महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले 
सूचना ूिविधको नीित तयार गरी  Package मा e-Attorney System Design गरेर त्यसको कायार्न्वयनको 
समयाविध िनधार्रण गरेर Outcomes समेत तय गरेर अगाडी बढ्न ुआवँयक भै सकेको छ ।यसका लािग िनम्न 
कायर् गनुर्पन देिखन्छ: - 

१. महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र मातहतको सरकारी वकील कायार्लयह को सूचना ूिविधजन्य िवषयको 
बहृ र अध्यायान गन र आवँयकताको पिहचान गन। 

२. महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र मातहतको सरकारी वकील कायार्लयह को सूचना ूिविध सम्बन्धी 
System Design गन । 

३. महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र मातहतको सरकारी वकील कायार्लयह को लािग IT Policy तयार गरी 
लागू गन । 

४. महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा Information Technology and Cyber Security Division ःथापना भएको 
सन्दभर्मा IT Security को बारेमा अध्ययन अनसुन्धान अनभुवको साझेदारी कायर्बम स ालन गन । 

५. चिलरहेको Office Automation process को िदगो व्यवःथापन कायर्नीित अबलम्वन गनुर्पन । 

६. सरोकारवाला िनकायह  वीचमा सफ्टवेयरह को ूयोगमा एक पताका लािग API को ूयोग गनर् सिकने । 

१.७.१ सूचना ूिविधको िवकास र िःथरता कायम गनर्को लािग िनम्न कुरा हनु ज री छ ।6 

                                                 
5  https://www.prasashan.com/2021/11/15/275684/ accessed on 12 December, 2022 
6  https://www.redhat.com/architect/sustainable-software-architecture accessed on 11 December, 2022 
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१. भौितक िडजाइन (System Design) 

यो ूयोगकतार् इन्टरफेस िडजाइन, ूिबया िडजाइन, र डाटा िडजाइन संग सम्बिन्धत छ। अनसुन्धानबाट 
इनपटु/आउटपटु िमिडया िनिदर्  गद, डाटाबेस िडजाइन र ब्याकअप ूिबयाह  िनिदर्  गद योजना ूणाली सिहत 
system design गरेरमा ःथाईत्व ूा  हनु सक्दछ ।  

२.  डाटा िडजाइन, उपयोग, र भण्डारण (Storage and Backup) 

डाटा भण्डारण र ूयोगलाई पिहला वगीर्करण गनुर् पदर्छ जःतै , text, graphics, video , audio  etc. Software 

मा कःतो डाटा अपलोड हनु सक्छन पिहले नै त्यसको अनसुन्धान गनुर्पदर्छ जसको कारणले पिछ िसःटम र 
डाटा िडजाईनमा समःया नआवोस ।  कुन डाटा भण्डार गन, कित लामो र िकन सबैको पिरभािषत गनुर्पछर् । 
उपभोग गिरएका ॐोतह मा डाटाको ूभाव बझु ुपछर्  र डाटा जीवन-चब नीितह  ूयोग गदार् अनावँयक डाटा 
मेटाउनपुछर्  ओभरूोिभजिनङ (over provising) भण्डारणलाई न्यूनीकरण गनुर्पछर्, र सकेसम्म स ाल सीमाह मा 
डाटा आवागमन रोक्नपुछर् । ःथान-सचेत डाटा पनु: ूाि  र िविभ  भण्डारण ढाँचाह लाई समथर्न गन डाटा-
पहुँच ूिविधह  ूयोग गनुर्पछर् । 

३. सफ्टवेयर िडजाइन (Application) 

Application बनाउन ुअगािड उपयोग िदशािनदश (guideliness) बनाउन ुपदर्छ । Ideally , केही  िचज अथवा 
System "सध-अन" र ऊजार् खपत हनेु बनाउन ुहुँदैन। समानान्तर र asyncros पमा काम गनर् ॐोतह  सक्षम 
गनर् िनि त गनुर्पदर्छ । कम-काबर्न िबजलुी (low carbon electricity) उपलब्ध हुँदा चलाउनको लािग समय-
महत्वपूणर् नभएका कामह  िवभािजत र एिसन्बोनस पमा गणना गिरनपुछर्। आवँयकता अनसुार एिप्लकेसन 
पाट्सर् अनसूुिचत गनर्को लािग िडजाईन िशिफ्टङ वा िडमाण्ड शेिपङ (design shifting and demand shapping) 

को ूयोग गनुर्पछर् ।  रनटाइम पिरवतर्नह  र िःथरता ूभावह  ट्र्याक गनर् उपयकु्त अनगुमन तत्वह  एकीकृत 
गनुर्पछर् ।   

४. प्लेटफमर् ूयोग, उपयोग र मापन (Use of Platform, utility and scalable) 

कायार्लयको आवःयकता अनु प उपयकु्त प्लेटफमर्को छनौट अपिरहायर् छ ।कुन प्लेटफमर्को उपयोग गन हो सो 
प्लेटफमर्को चयन गनर् अनसुन्धान र िवकासको ूयोग गरी ूणालीगत ःथाियत्व ूा  गनर् सिकन्छ ।कुन 
प्लेटफमर्मा कुन खाले software र  hardware ले ूभावकारी कायर् गदर्छ त्यसको बै ािनक िव षेण गरेर माऽ 
System Development गनुर्पदर्छ अिन माऽ त्यसले ःथाियत्व ूा  गदर्छ ।  

१.७.२  IT system Security Mechanism 

Security Mechanism in Information Security 
A process (or a device compilation such a process) that is designed to identify, avoid, or restore 

from a security attack. The mechanisms are divided into those that are performed in a definite 

protocol layer, including TCP or an application-layer protocol. These mechanisms are known as 

specific security mechanisms.7 

These can be integrated into the relevant protocol layer in order to support some of the OSI 

security services. There are some approaches for realizing security are as follows − 

                                                                                                                                                                    
 
7 https://www.tutorialspoint.com/what-are-the-specific-security-mechanism-in-information-security accessed on 12 December, 

2022 
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 Encipherment − This is the procedure of using numerical algorithms to change data into a 

form that is not freely intelligible. The transformation and subsequent recovery of the 

information based on an algorithm and zero or higher encryption keys. 

 Digital Signature − A digital signature is an analytical approach which validates the 

authenticity and integrity of a message, application or digital records. It allows us to test the 

author name, date and time of signatures, and verify the message text. 

The digital signature supports far more basic security and designed to solve the problem of 

tampering and impersonation (deliberately copy another person's features) in electronic 

connection. 

Data or cryptographic transformation of an information unit is additional to the data, therefore 

that the recipient of the information unit is converted of the source and integrity of the 

information unit and this can also serve to secure the data against forgery (such as by the 

recipient). 

 Access Control − Access control is an information security process that enables 

organizations to manage who is authorized to access corporate data and resources. 

Secure access control need policies that check users are who they claim to be and support 

proper control access levels are allowed to users. There are several structure are available 

that accomplish access rights to resources. 

 Data Integrity − Integrity can use to a flow of messages, an individual message, or selected 

areas inside a message. In data integrity, it is a connection-oriented integrity service, it can 

handle with a flow of messages, and assure that messages are received as sent with no 

duplication, insertion, modification, reordering, or replays. 

There are several structure that can be used to encourage the integrity of a data unit or flow 

of data units. 

 Authentication Exchange − This is a structure intended to provide the integrity of an entity 

by means of information exchange. 

 Traffic Padding − The insertion of bits into gaps in an information flow is known as traffic 

padding. This provide to counter traffic analysis attempts. 

 Routing Control − Routing control allows selection of specific physically secure routes for 

specific data transmission and enables routing changes, particularly when a gap of security is 

suspected. 

 Notarization − This is the usage of a trusted third party to assure specific properties of an 

information exchange 

 
१.७.३ API भनेको के हो ? 
API भनेको Application Programming Interface हो ,जसको सहायताले गदार् कुनै दईु सफ्टवेयर आ-आफू 
बीच डाटा आदानूदान गनर् सक्छन । API कुनै नौलो कुरो होइन िकनभने हामीले ूयोग गिररहेको Social 

Media Apps ह  ,Streaming services (Netflix), Mobile Application ,Payment Gateway (eSewa, Bank 



 
122 

transfer) सबै सफ्टवेयर एिफ्लकेसनह मा API को ूयोग भएको छ । API Technology ूयोग गरी हाॆा 
कायार्लयह  बीच पिन चािहएको डाटा माऽै आदानूदान गनर् सक्छ  । 

API मा डाटा अनकूुल र सरुिक्षत कसरी गनर् सिकन्छ ? 

API Services बनाउन कुनै पिन Programming Platform मा िनभर्र हनुपुदन । जःतै कुनै कायार्लयले Python 

Programming मा सफ्टवेयर बनाएको हनु सक्छ तर Data exchange (Data िलने / Data िदने) कायार्लयह मा 
Programming Language Platform (Code Igniter, Dot Net, Laravel, Core PHP) अ  कुनैमा िनमार्ण 

भइसकेको हनु सक्छ । यसरी चिलरहेको सफ्टवेयरमा वष  पिहलेको डाटा रहेको र Platform पिरवतर्न गनर् 
नसिकने अवःथामा API service ूयोग गनर् सिकन्छ । 

तसथर् ,API Services जनु सकैु Programing Platform मा बनाउन िमल्छ र अन्यऽबाट िलइएको API Services 

पिन Supported हनु्छ । API को सरुक्षाको कुरा गदार् हामीले RESTful-API भ े बझु्छ  । यस RESTful 

API ूयोग गदार् हामीलाई चािहने Permission, Authorization र Authentication ह  जःतै Security Terms 

(Edit/Delete/View)ह  कुन डाटालाई िदने ,कुनलाई निदने भनेर सफ्टवेयरमा िमलाउन सिकन्छ। ूहरी ूधान 
कायार्लय, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र सव च्च अदालतबीच सफ्टवेयरमा API Integration बाट कसरी Data 

Exchange गनर् सिकन्छ भनी तलको िचऽमा देखाईएको छ । 
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१.७.४  अनसुन्धान तथा िवकास कायर् र सूचना ूिविधको उच्चतम उपयोगबाट कसरी सरकारी वकीलको  

व्यवसाियकता िवकास हन्छ ? 

सरकारी वकीलका कायर्ह  कितपय अनसुन्धानमा आधािरत रहेका हनु्छन ्। अनसुन्धानबाट ूा  भएको result 

लाई कायर् सम्पादनको िसलिसलामा ूयोग गरेर संःथागत िवकास गनर् सहयोग िमल्दछ । सूचना ूिविधको ूयोग 
गरेर त्यःता िवकासका कायर्लाई कायार्न्वयन गनार्ले सरकारी वकीलह को व्यवसाियकता अिभबिृ  हनु्छ । 
crime Trend Analysis गनर्, सव च्च अदालतबाट ूितपािदत िस ान्तको तलुनात्मक अध्यायान गनर्, अिभयोजनको 
तलुनात्मक अध्यायान गनर्, निजर र िस ान्तह को खोजी गनर्, अन्तराि य कानूनह को अध्यायान गनर् साथै समयमै 
सरकारी वकीलले ूदान गन सेवा िदन सूचना ूिविधको ूयोग गरी आफ्नो पेशागत व्यवसाियकतालाई िवकास गनर् 
सिकन्छ । Research work गरेर Findings को आधारमा िविभ  software र Hardware ह को ूयोग गरी  

कायर् सम्पादन गरेको खण्डमा सरकारी वकीलह को व्यवसाियकता िवकास हनेुकुरामा दईु मत छैन ।  
१.७.५ अनसुन्धान र िवकास कायर्बाट समःयाको पिहचान र िनंकषर्मा आधािरत समाधानका उपायह को 

अबलम्बन 

अनसुन्धान र िवकासका कायर्ह  माफर् त समःयाको पिहचान गरी त्यःता समःयाको समाधान गनर् सिकने िविभ  
उपायह को समेत Research Work बाट ूा हनेु भएकोले Research Work को Findings लाई संःथागत 
िवकासको आधारको पमा िलनपुदर्छ । कुनै पिन संःथामा आईपन समःयालाई र सेवा िवःतार गरी बढीभन्दा 
बढी सेवा ूवाह गनर् र िदनानिुदन आईपन समःया र चनुौितह लाई िनराकरण गनर् अनसुन्धान र िवकासबाट ूा  
उपायह को अबलम्वन गनुर् उपयकु्त हनु्छ ।  
१.७.६ सूचना ूिविधको उपयोग: समय र लागत ूभावी न्यायािधवक्ता सेवाह  (Time and cost effective 

Attorney Services) 

सूचना ूिविधयकु्त िव तुीय मनुाफा) िडिजटल िडिभडेन्ड्स (को मखु्य ूयोग भनेको यसले सूचना लागत घटाउने, 

व्यिक्त, फमर् र सावर्जिनक क्षेऽको आिथर्क र सामािजक कारोवार लागत घटाउने र नव िनमार्णलाई ूोत्सािहत गन   
 हो । यसले कायर् क्षमतामा अभतूपूवर् ूगित ल्याउनकुो अलावा िवगतको तलुनामा सःतो पमा सेवा, िछ ो सेवा 
र भरपद  सेवा उपलब्ध गराउने पिन हो । य िप हाॆो जःतो िवकासोन्मखु मलुकुमा सूचना ूिविधलाई उपयकु्त 
ढ ले ूयोग गनर् नसक्दा िडिजटल प्लेटफामर् हानीकािरक पिन ठहिरएको िव  बकको िनंकषर् छ ।8  

सूचना ूिविधको ूयोग गरी smart सरकारी वकीलको िवकास भई सेवा ूवाह िछटो छिरतो र कम लागतमा हनु 
सक्दछ । यसको लािग सबै सरकारी वकीलह ले आफूलाई ूिविध मैऽी बनाई अगाडी बढ्न ु आजको 
आवँयकता हो । सूचना तथा स ार ूिविधमा अभतुपूवर् ूगित गरेका िवकिसत रा का सरकारी वकीलसँग 
समकक्षी क्षमता देखाउन समेत ूिविध मैऽी सरकारी वकील आजको आवँयकता हो । सरकारी वकीलको काम 
सूचना ूिविधमा जोड्न साथ सेवा ूवाह पिन सरल, सहज, कम लागत र समयमा सम्प  गनर् सिकन्छ । 

 

 

                                                 
8  https://oagnep.gov.np/wp-content/uploads/2018/04/IT-Audit.pdf accessed on December 16 2022 
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अिभयोजनकतार्ह को अन्तरार्ि य संगठन (IAP) को भिूमका र  

वािषर्क सम्मेलन तथा साधारण सभाका उपलिब्धह   
 

 

कृंणजीवी िघिमरे1  

ई रीूसाद ढकाल2 

१. पृ भिूम 

फौजदारी न्याय ूशासनमा अिभयोजनकतार्ह को ूमूख भिूमका रहेको हनु्छ । मानव अिधकार ूितको सम्मान र 
कानूनी शासनको सु ढीकरणको लािग शिक्तशाली अनसुन्धान तथा अिभयोजन ूणाली हनु ज री छ । जबसम्म 
आपरािधक कृयाकलापको अनसुन्धान र अिभयोजन ःवतन्ऽ र िनंपक्ष बन्दैन तबसम्म समम न्याय ूणालीको 
ःवतन्ऽता र िनंपक्षता मािथ ू  िचन्ह रही रहन्छ । त्यसैले अिभयोजन गन िनकाय र त्यस अन्तर्गतका ूत्येक 
अिभयोजनकतार्लाई आफ्नो व्यावसाियक दाियत्व, ःवतन्ऽ, िनंपक्ष र वःतपुरक ढंगले पूरा गनर् सक्ने गरी अिधकार 
िदनपुन अन्तरार्ि य मान्यता रही आएको छ । अिभयोजनकतार्ह ले आफ्नो पेशागत मयार्दा कायम राखी राख्नपुन, 
कुनै डर, ऽास, बाधा, व्यवधान हैरानी, अनिुचत हःतक्षेप र अन्य कुनै दण्डको ऽास िबना नै आफ्नो व्यावसाियक 
िजम्मेवारी पूरा गनुर्पन तथा सदासवर्दा पेशागत मान्य ःतर र आचरण अनकूुल कायर् गनुर् पन हनु्छ । यसको 
लािग अिभयोजनकतार्ह लाई आफ्नो िहतको ूितिनिधत्व गनर्, पेशागत तािलम ूव र्न र हैिसयतको संरक्षण गनर्, 
पेशागत संघ संःथा ःथापना गनर् र उक्त संघ संःथामा आब  हनु छुट िदनपुन मूल्य मान्यता रहेको छ । 
पिछल्लो समयमा पेशागत संःथा माफर् त पिन अिभयोजकतार् सरकारी वकीलह लाई थप ूितःूिध क्षमतावान, 
गणुसम्प , िजम्मेवार, िव सनीय र योग्य बनाउन सहयोग पगु्ने मान्यता रहेको छ । यसै सन्दभर्मा 
अिभयोजनकतार्ह को अन्तरार्ि य संगठन (International Association of Prosecutors, IAP) मा 
अिभयोजनकतार्ह को पेशागत आब ता र फौजदारी न्याय ूशासनको सु ढीकरणमा यस संःथाको भिूमका मािथ 
ूकाश पाद संगठनको २७ औ ंवािषर्क सम्मेलन तथा साधारण सभाका उपलिब्धह  बारेमा ूःततु लेख केिन्ित 
रहेको छ ।  
२. अिभयोजनकतार्ह को अन्तरार्ि य संगठन (International Association of Prosecutors, IAP) को पिरचय :- 

अिभयोजनकतार्ह को अन्तरार्ि य संगठन (IAP) गैरसरकारी, गैरराजनीितक पमा ःथािपत िव व्यापी ूकृितको 
संगठन हो । यस संगठनको ःथापना ६ जनु १९९५ मा भई औपचािरक पमा पिहलो साधारण सभाको उ ाटन 
१९९६ सेप्टेम्बर मा बढुापेःटमा भएको हो । ःथापनाकालमा ितु पमा बढ्दो अन्तदशीय अपराध खासगरी 
लागू औषध, सम्पि  शु ीकरण र ठगी जःता अपराधह लाई  न्यूनीकरण गन तफर्  लिक्षत  रहेको िथयो ।  
अन्तरार्ि य सहयोग आदान ूदान गन सन्दभर्मा, मूलत: पारःपिरक कानूनी सहायता, सपुदुर्गी तथा गैरकानूनी 
सम्पि  असलुीको िवषयमा अिभयोजनकतार्ह  बीचको सांगठिनक सम्बन्धले सकारात्मक भिूमका िनवार्ह गन 
कुराको आवँयकता महससु भएको देिखन्छ । 

                                                 
1  नायब महान्यायािधवक्ता । 
2  सहन्यायािधवक्ता, उच्च सरकारी वकील कायार्लय, पोखरा । 
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ःथापनाकाल देिख नै यस संगठनले िव व्यापी पमा अिभयोजनकतार्ह  बीचको अन्तरार्ि य सम्बन्धलाई सधुार र 
सबलीकरण गनर्को लािग महत्वपूणर् र सूचनाह को आदानूदान र क्षमता अिभविृ का कायर्बमह  माफर् त 
अन्तरार्ि य सहयोग गद आइरहेको छ । यस समयाविधमा अिभयोजनकतार्ह को व्यवसाियक आचारसंिहता, नैितक 
मूल्य मान्यताह को मापदण्ड िनधार्रण सिहत िव व्यापी पमा कानूनको शासन, न्याय, िनंपक्षता र मानव 
अिधकारको ःथापनाको लािग यस संगठनले जोड िदँदै आएको देिखन्छ ।  

आफ्नो लआय ूित उन्मखु रही IAP ले आफ्ना ॐोत र साधनह लाई तीन ूकारका कायर्बमह  माफर् त अगािड 
बढाएको छ ।  

पिहलो:-IAP ले सिबय पमा अिभयोजनकतार्ह को कायर्गत ःवतन्ऽता र कानूनी जवाफदेिहताको िवषयमा बहस 
चलाउँदै आएको छ । अिभयोजनकतार्ह को सरुक्षाको िवषयमा व्यावहािरक रणनीितको िवकास गद सो सम्बन्धी 
अनगुमन र सो सम्बन्धमा आवँयक ूितिबया िदने साथै अिभयोजनकतार्ह  उपर परेका अप् ाराह लाई समाधान 
गनर्को लािग िव व्यापी कायर्बमह  संचालन गदर्छ । 

दोॐो:- िव व्यापी पमा अिभयोजनकतार्ह  बीच रहेका अनभुवह को साटासाट, समःयाह को समाधान र 
िव सिनय व्यवसाियक वातावरण िनमार्ण गनर्को लािग IAP ले अिभयोजन गन िनकायह लाई सहयोग र समथर्न 
गदर्छ । IAP ले यसको वािषर्क सम्मेलन र क्षेऽीय बैठक, तालीम कायर्बम र कायर्शालाह को माध्यमबाट 
अिभयोजनकतार्ह  र अिभयोजन गन िनकायका ूमखुह लाई एकै ठाँउमा ल्याउने कायर् गदर्छ । अनलाइन 
नेटवकर्  माफर् त अिभयोजन समन्वयकतार् र अिभयोजनकतार्ह को िडिजटल डाटावेस उपलब्ध गराई िवःतािरत 
अपराधका क्षेऽह को पिहचान  गदर्छ । IAP सदःयताको search tool (खोज उपकरण) को माध्यमबाट 
अिभयोजनकतार्ह  आपसमा जोिडने र खोजी गन गरी एकीकृत पमा अिभयोजनकतार्ह को अन्तरार्ि य सहयोग 
मंचको िनमार्ण गन कायर्लाई ूाथिमकतामा रािखएको छ । 

तेॐो :- िविभ  ूकृितका आपरािधक कृयाकलापह को सन्दभर्मा गिरने अिभयोजन मागर्िनदशन सिहत व्यावसाियक 
अिभयोजन मापदण्ड िनधार्रण, उत्कृ  अभ्यासह को पिहचान सिहत िव का अिमणी अवधारणाह  प ा लगाउने 
कायर् गदर्छ । अन्तरार्ि य फौजदारी न्याय सम्बन्धी िवशेष  तािलमको ूबन्ध गदर्छ । पिछल्लो समयमा IAP ले 
पारःपिरक कानूनी सहायता, आतंकबाद ूितरोिध अनसुन्धान र अिभयोजन, साइवर अपराध, िवि य अपराध, मानव 
बेचिवखन तथा ओसार   पसार तथा यौन िहंसाका िवषयह मा केिन्ित रही कायर् गद आइरहेको छ ।3 

३. अिभयोजनकतार्ह को अन्तरार्ि य संगठन (IAP) को संरचना4 

यस संगठनको संरचनामा साधारण सभा, कायर्कारी सिमती र सिचवालय रहेका छन । संगठनको साधारण सभा 
रहेक वषर् गिरन्छ जसमा संगठनका सदःयह ले कायर्कारी सिमितका ूितिनिधह को चयन गदर्छन । सदःयह ले 
अितिरक्त संःथागत िवषयह मा समेत मत िदने तथा िनणर्य िदने कायर् गदर्छन ्। कायर्कारी सिमित संगठनको 
शासकीय िनकायको पमा रहन्छ । जसमा एकजना अध्यक्ष, ९ जनासम्म उपाध्यक्षह  र बढीमा २१ जना 
साधारण सदःयह  रहन्छन । उक्त कायर्कारी सिमितले IAP का कमर्चारीह  तथा महासिचवको िनयिुक्त    

गदर्छ ।  

IAP को सिचवालयले दैिनक ूशासिनक र व्यवसाियक कायर्ह  गदर्छ । सिचवालयको नेततृ्व महासिचवबाट 
हनु्छ । िनजले ूमखु कायर्कारी पदमा रिह सिचवालयको व्यवःथापिकय िजम्मेवारी सम्हालेका हनु्छन, जस 
अन्तगर्त आिथर्क, ूािविधक, संचार, सदःयता सम्बन्धी व्यवःथापन तथा सामदुाियक पहुँच सम्बन्धी कायर्बमह  
पदर्छन ्। यसको सिचवालय नेदरलैण्डको राजधानी हेगमा रहेको छ ।  

IAP को िवधान मतुािवक ूत्येक वषर् वािषर्क सम्मेलन तथा साधारण सभा गन व्यवःथा रहेको देिखन्छ । यस 
वािषर्क सम्मेलनले िव भरीका अिभयोजनकतार्ह लाई एकै ठाउँमा उपिःथत गराई अपराध अनसुन्धान, अिभयोजन 
                                                 
3  IAP TBILISI 2022, 27th Annual Conference and General Meeting, Publication of the Prosecution Service of Georgia 
4  IAP Annual Report 2021 p. 28 
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र कानून ूणालीको िवषयमा छलफल गन मौका ूदान गदर्छ । हाल सम्म IAP का २७ वटा वािषर्क सम्मलेन 
तथा साधारण सभा भई सकेका छन ्। 5 

४. फौजदारी न्यायूशासनको िवकासमा IAP को भिूमका :- 

अिभयोजनकतार्ह को अन्तरार्ि य संगठन (IAP)  मूलत : अिभयोजनकतार्ह को व्यावसाियक आचार संिहता र  
नैितक मूल्य कायम गनर् तथा िव व्यापी पमा फौजदारी न्याय ूणालीको सधुार गनर्को लािग ःथापना भएको हो 
। िव व्यापी पमा कानूनको शासन, न्यायको ःवच्छता र िनंपक्षता तथा मानव अिधकारको सम्मान गद अपराध 
िनयन्ऽणको लािग अन्तरार्ि य सहयोग आदान ूदान गन कुरामा यो संगठन ूितब  देिखन्छ । 
अिभयोजनकतार्ह को एक माऽ िव व्यापी संःथाको पमा ख्याित आजर्न गरेको यस संःथामा िव का ूत्येक 
क्षेऽबाट ूितिनिधत्व रहने गरी १५० वटा संःथागत सदःयह  र १७०० भन्दा बढी वैयिक्तक सदःयह  रहेका 
छन । संयकु्त रा  संघ आिथर्क तथा सामािजक पिरषद्को िवशेष परामशर् ूा  संःथा ( Special consultative 
status) को पमा ःथािपत भएको यो संःथाले अन्य क्षेऽीय तथा अन्तरार्ि य संःथाह  संग पिन सहकायर् गद 
फौजदारी न्याय ूशासनको िवकास र अिभयोजनका मूल्य मान्यतामा टेवा परु् याउने कायर् गरेको छ ।6 
 

अिभयोजनकतार्ह  न्याय ूशासनका अत्यावँयकीय एजेण्टह  हनु ्। जसले मानव मयार्दा र मानव अिधकारको 
रक्षाको लािग कानूनको उिचत ूकृया (Due Process)  सिहत फौजदारी न्याय ूणालीको िवकासमा महत्वपूणर् 
भिूमका िनवार्ह गदर्छन ् । अिभयोजनकतार्ह ले दण्डहीनताको संःकृित िव  समाजको रक्षा गन र 
न्यायपािलकाको पहरेदार (Gatekeeper of the judiciary)  को पमा आफ्नो िजम्मेवारी पूरा गरेका हनु्छन ्।7 

अपराध अनसुन्धान, अिभयोजन र न्याियक ूकृयामा अिभयोजनकतार् सरकारी वकीलको सिबय सहभागीताबाट माऽ 
नागिरक ःवतन्ऽताको संरक्षण र पीिडतको न्यायमा पहुँच सिहत फौजदारी न्याय ूशासनको लआय हािसल हनु 
सक्छ ।  
 

यसै सन्दभर्मा ःवतन्ऽ र सक्षम अिभयोजन गन िनकायको ःथापना गनर्को लािग अन्तरार्ि य पमा मान्य मापदण्ड 
र िस ान्तको िवकास गरी सो को ूवर् न गन मूल उ ेँय सिहत IAP को ःथापना भएको देिखन्छ । सो 
ूयोजनको लािग IAP ले व्यावसाियक जवाफदेिहताको मापदण्ड र अिभयोजनकतार्ह को अिधकार र कतर्व्य 
सम्बन्धी िनयमह  सिहतको IAP मापदण्ड (Standard) तयार गरेको छ । उक्त मापदण्डले अिभयोजन सम्बन्धी 
अन्तरार्ि य सहयोग आदानूदान र अिभयोजन कायर्को ःवतन्ऽता मािथ जोड िदँदै फौजदारी न्याय ूशासनमा 
अिभयोजनकतार्ह को भिूमकालाई ःप  पारेको छ । फलःव प सन ्२००८ मै अपराध िनयन्ऽण र फौजदारी 
न्याय सम्बन्धी आयोगको संकल्प ूःताव १७/२ माफर् त8 अन्तरार्ि य  ःतरको अिभयोजन मापदण्ड (IAP 
standard) लाई संयकु्त रा  संघबाट मान्यता ूदान गद अिभयोजनकतार्ह को भिूमका सम्बन्धी िदशािनदशह लाई 
अिनवायर् शतर्को पमा ःवीकार गरी सदःय रा ह  माफर् त IAP  Standard लाई िविभ  मलुकुमा लागू गनर्को 
लािग ूोत्साहन गिरयो ।  

 

IAP ले अन्तरार्ि यःतरको अिभयोजन मापदण्ड र मागर् िनदशनको माध्यमबाट मूलत: अिभयोजन ूणालीको िवकास 
र समम फौजदारी न्याय ूशासनको िवकासमा महत्वपूणर् भिूमका िनवार्ह गरेको देिखन्छ । नागिरक ःवतन्ऽता र 
समानता, मौिलक अिधकार, मानव अिधकार र कानूनको शासन, िनंपक्ष र ःवतन्ऽ न्यायपािलका सिहतको कानूनी 
राज्यको अवधारणालाई IAP ले आत्मसात गरेको छ । न्याय सम्पादन, मानव अिधकारको संरक्षण र दण्डिहनता 

                                                 
5  महान्यायािधवक्ताको कायार्लय काठमाण्डौमा पेश गिरएको अिभयोजनकतार्ह को अन्तराि य संगठन (International Association of Prosecutors, IAP) को 

२७ औ ंवािषर्क सम्मेलन तथा साधारण सभाको ूितवेदन,२०२२ । 
6  The International Association of Prosecutors (IAP), Commonwealth law Bulletin, vol. 38 No 2 (June 2012) p. 347-350 
7  Report of the special Rapporteur on the Independence of judges and lawyers (A/HRC/20/19) para.93 
8  UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice Resolution 17/2 
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िनवारणमा अिभयोजनकतार्ह को ूमखु भिूमका रहन्छ नै साथै लोकतािन्ऽक समाजको सम्व र्न र कानूनी 
शासनको कायार्न्वयमा समेत अिभयोजनकतार्ह को अपिरहायर्ता रहन्छ । अिभयोजनकतार्ह ले आफ्नो पेशागत 
िजम्मेवारी ःवतन्ऽ र िनंपक्ष पमा बहन र सम्पादन गनर् सक्ने वातावरण राज्यले सिुनि त गनर् सक्न ुपछर् । 
सोको लािग समम फौजदारी न्याय ूणालीका पहरेदार अिभयोजनकतार्ह को भिूमका सम्बन्धी IAP standard  ले 
फौजदारी न्याय ूशासन को िव व्यापी िवकासमा सकारात्मक भिूमका िनवार्ह गरेको देिखन्छ ।  
 

गंभीर ूकृितका संगिठत अपराधह , सम्पि  शु ीकरण, ठगी, ॅ ाचार, िव िुतय अपराध, मानव बेचिबखन, लागू 
औषधको कारोवार, बाल यौन दु पयोग जःता अन्तरदेशीय ूकृितका अपराधमा रहेका चनुौतीह को सामना गद 
उल्लेिखत अपराधह को िनयन्ऽण गनर्को लािग अन्तरार्ि य सहयोगको आवँयकता रहेकोले IAP ले यसमा 
महत्वपूणर् भिूमका िनवार्ह गनर् सक्ने देिखन्छ ।9 अपराध िनयन्ऽणको िवषय  कुनै एक रा को माऽै चासोको िवषय 
होइन । अपराध गनले फरक फरक मलुकुको फरक कानून ूणालीको र िसमाक्षेऽमा हनेु फरक िनयन्ऽण 
सम्बन्धी व्यवःथाको फाइदा िलई अपराध गरी रहेका हनु्छन ् । तसथर् अपराध गनलाई न्यायको दायरमा 
ल्याउनको लागी अपराध अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार् बीच अन्तरार्ि य सहयोग आदान ूदान गनुर् ज री 
देिखन्छ ।10 यसै सन्दभर्मा देहायका उ ेँयह  सिहत ःथापना भएको IAP ले फौजदारी न्याय ूशासनलाई 
िव व्यापी पमा िवकिसत तलु्याउन महत्वपूणर् भिूमका िनवार्ह गरेको छ ।  
 

IAP का उ ेँयह  देहाय बमोिजम रहेका छन:- 

१. फौजदारी कसूरको अिभयोजनमा ःवच्छता, ूभावकारीता, िनंपक्षता, र कायर् कुशलताको अिभविृ  गन । 

२. मानव अिधकारको िव व्यापी घोषणापऽमा उल्लेिखत मानव अिधकारका िस ान्तह को सम्मान र संरक्षण      

गन । 

३. फौजदारी न्याय ूशासनका उच्चःतरीय िस ान्तह को ूव र्न गद कानूनको शासन र न्याय ःथापनामा जोड 
िदने । 

४. अिभयोजनकतार्लाई आफ्नो व्यावसाियक दाियत्व ःवतन्ऽ, िनंपक्ष र वःतपुरक ढंगले पूरा गनर् सक्ने 
अिधकार िदनपुछर् भ े अन्तरार्ि य िस ान्त र मान्यताह को ूव र्न गन । 

५. संगिठत अपराध र अन्य गंभीर ूकृितका अपराधको िव मा अन्तरार्ि य पमा अिभयोजनकतार्ह लाई 
आवँयक सहयोग उपलब्ध गराउने । 

६. सावर्जिनक िनकायमा हनेु ॅ ाचारलाई उन्मूलन गन उपायह को ूव र्न गन । 

७. फौजदारी न्याय ूा ीमा अिभयोजनकतार्को महत्वपूणर् भिूमका हनेु िवषयलाई जोड िदँदै अिभयोजनकतार्को 
व्यवसाियक िहतको ूव र्न गन । 

८. अिभयोजनकतार् र अिभयोजन गन िनकायह  बीच समुधरु सम्बन्ध ःथािपत गन, सूचना, िवशेष ता र 
अनभुवको आदानूदान र ूसारमा सहिजकरण गन र सो को लािग सूचना ूिविधको ूयोगमा ूोत्साहन  

गन । 

९. तलुनात्मक फौजदारी कानून र कायर्िविधको परीक्षा संचालन गरी अिभयोजनकतार्ह लाई न्याय ूणाली सधुार 
पिरयोजनामा आब  गराउने । 

१०.  उल्लेिखत उ ेँयह  ूाि को लािग अन्तरार्ि य पमा ःथािपत न्याियक िनकायह संगको सहयोग र 
सहकायर्लाई अगािड बढाउने । 

  

                                                 
9  Tackling Global Crime Together-Speech by Max Hill QC, DPP, to the International Association of Prosecutors, September 2019 
10  http://www.penal.org>international association of prosecutors , accessed on13 December 2022  
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५. IAP को २७ औ वािषर्क सम्मेलन तथा साधारण सभाका उपलिब्धह  : 
 IAP  को २७ औ वािषर्क सम्मलेन तथा साधारण सभा जिजर्याको राजधानी ितविलसी (Tbilisi) मा २०२२ को 
सेप्टेप्बर (२५-२९) मा सम्प  भएको िथयो । उक्त सम्मेलनको आयोजना जिजर्या िःथत अिभयोजन पक्षको 
कायार्लय (Prosecutor’s office) ले गरेको िथयो । उक्त सम्मेलनमा ६० देशका ३०० जना अिभयोजनकतार्ह  
सिहत संयकु्त रा संघका ूितिनिधह , यरुोिपयन यिुनयन, यरुोिपयन पिरषद, संयकु्त राज्य न्याय िवभाग र सम्बिन्धत 
एकाईका फौजदारी न्याय सम्बन्धी िव  तथा उच्चःतरीय िव  समूहको उपिःथित रहेको िथयो । उक्त 
सम्मेलनमा पािकःतान, िसंगापूर लगायतका केही मलुकुह बाट १० जना भन्दा बढी ूितिनिधह ले भाग िलएका 
िथए । पाँच िदनसम्म चलेको उक्त सम्मलेनको मखु्य िवषयवःत:ु “फौजदारी न्यायूणालीको पनुसर्ंरचना” 
(conference theme : Global phenomena: Reshaping the criminal justice system)  भ े रहेको िथयो । 
कायर्बमको दौरान िविभ  कायर्पऽह को ूःततुीकरण भई सो मािथ िवहंगम ् छलफल समेत भएको र 
अनौपचािरक कायर्बमह मा समेत िविभ  देशका ूितिनधीह  बीच आ-आफ्नो देशको कानून ूणाली, अिभयोजन 
सम्बन्धी व्यवःथाको बारेमा आ-आफ्ना भनाईह  आदानूदान भएको िथयो ।  

पिहलो िदन २५ सेप्टेम्बर २०२२ मा  सामािजक कायर्बम अन्तगर्त ःवागताथर् सबै देशका ूितिनिधह लाई 
जिजर्याको राजधानी ितविलसी िःथत सेरेमोिनयल प्यालेसमा लिगएको िथयो । उक्त कायर्बममा उपिःथत 
ूितिनधीह  बीचमा पिरचय तथा आपसी सौहा र्ता सिहत अिभयोजन सम्बन्धी िवषयबारे अनौपचािरक छलफल 
समेत भयो । कायर्बममा औपचािरक वक्ताको पमा जिजर्याका महाअिभयोजनकतार् (Prosecutor General) Irakli: 
Shotadze ले आफ्नो धारणा राख्न ु भएको िथयो । वहाँले अिभयोजनकतार्को भिूमकाको बारेमा ूकाश पाद 
आन्तिरक र बा  ःवतन्ऽता कायम गनर् बैकिल्पक संयन्ऽ समेतको खोजी गिरनपुन कुरामा जोड िदन ुभएको 
िथयो भने उक्त कायर्बममा IAP का अध्यक्षले समेत सम्बोधन गनुर् भएको िथयो ।  

दोॐो िदन (२६ सेप्टेम्बर २०२२)मा िविभ  कायर्पऽ, ूःततुीकरण र छलफल भयो । उक्त कायर्बममा 
उपसहायक महान्यायािधवक्ता तथा अमेिरकी न्याय िवभाग अन्तर्गत अन्तरार् ीय मािमला सल्लाहकार Bruce Swartz 

ले िक नोट भाषण (Key note speech ) िदन ुभएको िथयो । तत्प ात उदघाटन समारोह सु  भयो । उदघाटन 
समारोहमा जिजर्याका ूधानमन्ऽी Irakli Gharibashvili, जिजर्याका महाअिभयोजनकतार् Iraklishotadze तथा IAP का 
अध्यक्ष Cheol-Kyu Hwang ले आफ्नो वक्तव्य ूःततु गनुर् भयो । IAP सम्मेलनले ूितिनिध मलुकुह बाट  
उपिःथत अिभयोजनकतार्ह  बीच िमऽता र िव ास कायम हनेु साथै व्यावसाियकता र  आपसी सम्बन्धको 
िवकासमा टेवा पगु्ने भनी वक्ताह ले आफ्नो धारणा राख्न ुभएको िथयो । 

िवशेष सऽको पमा “Independence of prosecution service” को िवषयमा, संयकु्त अिधराज्य िःथत इंग्लैण्ड र 
वेल्सको लािग अिभयोजन सेवा (DPP) को सावर्जिनक अिभयोजन िनदशक (Director of Public Prosecutor) Max 
Hill ले ूःततुीकरण गनुर् भएको िथयो । अिभयोजन गन िनकायको ःवतन्ऽता, िनंपक्षता कायर् कुशलताको 
सम्बन्धमा ूकाश पाद न्याय ूशासनको ूमखु अंगको पमा यो िनकाय रहने कुरामा जोड िदन ुभयो । मानव 
अिधकार ूितको सम्मान र कानूनी शासनको सु ढीकरणका लािग शिक्तशाली अनसुन्धान र अिभयोजन ूणाली हनु ु
ज री छ । जबसम्म आपरािधक िबयाकलापको अनसुन्धान र अिभयोजन ःवतन्ऽ र िनंपक्ष ब  सक्दैन, त्यस 
देशको न्यायपािलकाको ःवतन्ऽता र िनंपक्षता अपा  बन्दछ । त्यसैले अिभयोजन गन िनकाय र त्यस 
अन्तर्गतका ूत्येक अिभयोजनकतार्ह लाई आफ्नो व्यावसाियक दाियत्व ःवतन्ऽ, िनंपक्ष र वःतपुरक ढंगले पूरा 
गनर् सक्ने गरी अिधकार िदइन ुपदर्छ भ े अन्तरार्ि य मान्यता ूबल हुँदै गई रहेको भनी आफ्नो ूःततुीकरणलाई 
समापन गनुर् भयो । 

त्यसैगरी पिहलो प्लेनरी सऽको ूःततुीकरणमा “कोिभड, संःथागत चनुौतीह  र ूितिबया” (COVID Institutional 
challenges and Response) भ े िवषयमा यगुाण्डाका सावर्जिनक अिभयोजन िनदशक Jane Frances Abodoले 
ूःततुकरण गनुर् भयो । यस  िवषय अन्तगर्त दईु वटा छु ाछु ै थप िवषयह  : फौजदारी न्याय ूशासनमा 
िडिजटल पान्तरण” ( Digital transformation Across criminal Justice system) र “अपराधमा सावर्जिनक 
ःवाःथ्यूितिबयाह ” (Public Health Responses to the crime) भ े िवषयमा कायर्शाला सम्प  भएको िथयो ।  
कोिभड -१९ को महामारीको कारणले गदार् अदालत र फौजदारी न्याय ूशासनलाई िडिजटल पमा लग्ने बारे 
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गहन छलफल भयो । त्यसैगरी “अपराधमा सावर्जिनक ःवाःथ्य ूितबयाह ” भ े िवषय अन्तगर्त अन्तरार्ि य 
मानव अिधकार कानून बमोिजम जनताको ःवाःथ्य आपतकालको संरक्षण गन वैध उ ेँय प ाउन, देशह ले 
िवशेष अिधकारह  ूितबन्ध लगाउन सक्छन ् तर त्यःता ूितबन्धह ले (Siracausa Principles) िसराकुसा 
िस ान्तह मा उल्लेिखत मापदण्डह को पालना गनुर्पन भ े िवषयमा छलफल भएको िथयो । 
 

अिन्तममा िवशेष िहत समूह सऽ अन्तगर्त “अिभयोजन अिधकारीह  माफर् त ूत्यक्ष पमा अन्तरार्ि य सहयोग” 

(International co-operation directly through prosecution authorities) भ े िवषय र “अनसुन्धानकतार् र 
अिभयोजनकतार्ह  बीच क्षमता िवकास कायर्बमको िवतरण”(Distribution of competences between investigators 
and prosecutors) भ े िवषयका सऽह  संचािलत भए । हालैका वषर्ह मा अिभयोजन अिधकारीह  िबच ूत्यक्ष 
सहयोगलाई अनमुित िदने एउटा उिदयमान ूविृ  भएको सन्दभर्मा सऽका सहभागीह ले अिभयोजन सेवाह  
बीचको ूत्यक्ष न्याियक सहयोगसँग सम्बिन्धत चनुौतीह  र अवसरह  बारे छलफलमा सहभागी भए ।  
 

तेॐो िदन (२७ सेप्टेम्बर २०२२)मा कायर्पऽ, ूःततुीकरण र छलफल पिहलो सऽको पमा : “यु  अपराधको 
ूभावकारी ूितिबया”(Effective responses to the war crime) भ े िवषयमा आतंकवाद ूितरोध र यु  अपराध 
िवशेष  राि य समन्वय महाअिधवक्ता नेदरलैण्ड (National Coordinating Advocate – General specialized in 
counter terrorism and war crimes, the Netherlands ) को Simon Minks ले अनलाइन ूःततुीकरण गनुर् भयो ।  
 

त्यसैगरी दोॐो प्लेनरी ूःततुीकरण अन्तगर्त “साइबर अपराध टाइपोलोजीको िवकास”  (Evolution of Cyber Crime 
Typologies) भ े शीषर्कमा अमेिरकी न्याय िवभाग अन्तगर्त साइबर अपराध िवशेष  िलयाजो अिभयोजनकतार् 
Timothy Rank ले ूःततुीकरण गनुर् भएको िथयो । वहाले Ransomware, phishing, िहंॐक अितवाद र डाकर् नेटमा 
हनेु अपराधह  तथा ःथािपत र उिदयमान साइबर अपराधह को अिभयोजनमा रहेका चनुौितह  बारे ूकाश पानुर् 
भएको िथयो । तत्प ात दोॐो कायर्शाला सऽ अन्तगर्त Prosecuting Crimes on Darknet (डाकर् नेटबाट हनेु 
अपराधको अिभयोजन) भ े िवषयमा समेत िनज Timothy Rank ले नै ूःततुीकरण गनुर् भयो । 
 

डाकर् नेटबाट अपरािधक िबयाकलाप गनको प ा लगाउने कायर् किठन हनु्छ । यो वेव ॄाउजर जःतो देिखन्छ 
तर वेबसाइटमा गई हेदार् वेबसाइट डाकर् नेटबाट चली रहेको हनु्छ । डाकर् नेट पछािडको ूिविध एकल कायर्बम 
वा ःथान होइन । धेरै अपराधह  जःतै लागू औषध, बेिडट काडर् जालसाजी, खोटा चलन, डाटा िलक, नक्कली 
राहदानी, मालवेयर फोरम, वाल पोनीर्माफी लगायत धेरै अपराधह  डाकर् नेटबाट गिरन्छ । साइबर जोिखम 
िव षेण गन र साइबर आबमण रोक्नको लािग, Cyber threat Intelligence (साइबर खतरा खिुफया) माफर् त 
समाधान गनर् सिकन्छ । डाकर् नेट िव षेणको लािग फरेिन्सक िव ान महत्वपूणर् साधन हनु सक्ने िवषयमा 
ूःततुीकरण र छलफल भयो । 

चौथो िदन (२८ सेप्टेम्बर २०२२) मा कायर्पऽ, ूःततुीकरण र छलफलमा पिहलो सऽको तेॐो प्लेनरी सऽ 
ूःततुीकरण अन्तगर्त “अन्तरदेशीय िव तुीय ूमाणका चनुौितह  (Challenges of E-Evidence Across Borders) भ े 
िवषयमा यरुोपेली पिरष , साइवर अपराध किमिटका उपाध्यक्ष Pedro Verdelho समेतले ूःततुीकरण गनुर् भएको  

िथयो ।  

तत्प ात पऽकारह  िव  हनेु अपराधको अनसुन्धान र अिभयोजन र वाक ःवतन्ऽता” (Investigation and 
Prosecution of crimes against Media Representatives and Freedom   of Expression)  भ े िवषयमा सूचना तथा 
संचार शाखा यनेुःकोका विर  कायर्बमिव  Kristjan Burgess समेतले ूःततुीकरण गनुर् भयो । 
 

त्यसैगरी तेॐो कायर्शाला ूःततुीकरणमा िसमा बािहरबाट िडिजटल ूमाण ूाि का चनुौतीह  ( Challenges 
obtaining Digital Evidences from Abroad) भ े िवषयमा बेिल्जयमका संिघय अिभयोजनकतार् (Federal 
Prosecutor) समेतले ूःततुीकरण गनुर् भयो । त्यसैगरी वाक ःवतन्ऽता र पऽकािरता (Freedom of expression 
and social Media)  को  िवषयमा ॄािजल िःथत Maranhao राज्यका सावर्जिनक मन्ऽालय अन्तगर्तका फौजदारी 
अिभयोजनकतार् Gerhard Jarosch समेतले ूःततुीकरण गनुर् भएको िथयो । ूःततुीकरणको बममा 
अिभयोजनकतार्ह को फरेिन्सक जाँच सम्बन्धी क्षमता िवकास कानूनी र संगठनात्मक सधुारका क्षेऽह  िडिजटल 
ूमाणह को संरक्षण र िरकभरीमा िनजी क्षेऽको भिूमका िडिजटल ूमाणको लािग िसमा बािहरको पहुँच तथा 
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पारःपिरक कानूनी सहायताको सन्दभर्मा वाक ःवतन्ऽता र िनषिेधत अिभव्यिक्त बीचका कानूनी िसमाह  बारे 
ूःततुीकरण भएको िथयो । 
 

पाँचौ िदन (२९ सेप्टेम्बर २०२२)मा कायर्पऽ, ूःततुीकरण र छलफलको पिहलो सऽमा चौथो प्लेनरी सऽको 
ूःततुीकरण अन्तगर्त : “भच ुर्अल सम्पि को आधारमा सम्पि  शु ीकरण” (Money Laundering though Virtual 
Assets) भ े िवषयमा संयकु्त अिधराज्यका पूवर् माइबोसफ्ट रणिनितका ूमखु तथा साइवर कवर्का ूबन्ध साझेदार 
र क्यानडािःथत यरुोपेली पिरषद्को ूािविधक सल्लाहकार Bob Seeman समेतले ूःततुीकरण गनुर् भएको िथयो । 
सो प ात ्चौथो कायर्शाला सऽ अन्तगर्त “व्यवहारमा समानान्तर िव ीय अनसुन्धानको महत्व” (Importance of 
parallel Financial Investigations in Practice)  भ े िवषयमा एगमाउण्ट समूहका अध्यक्ष (Chair of Egmount 
Group) XolisileKhanyile ले ूःततुीकरण गनुर् भयो । त्यसैगरी “भच ुर्अल सम्पि को शेस, कब्जा र िृज” ( 
Tracing, seizing and freezing virtual assets)  भ े िवषयमा अमेिरिक न्याय िवभागका राि य िबप्टो मिुा ूवतर्न 
टोली िनदशक Eun Young choi समेतले ूःततुीकरण गनुर् भएको िथयो ।  
 

त्यसैगरी IAP िवशेष  नेटवकर्  सऽको पमा “IAP को ॅ ाचार र िव ीय अपराध िव को संजाल” (IAP’s Anti-
corruption and financial crime Network) भ े िवषयमा अजरवैजान िःथत महाअिभयोजनकतार्को कायार्लयका 
िवभागीय उपूमखु Isfandiyar Hajiyev ले सहिजकरण गनुर् भएको िथयो । त्यसैगरी “IAP को मानव ओसार -

पसार संजाल” (IAP’s Traffcking in Persons Network) भ े िवषयमा Gina Cabrejo, Acting Director, NAGTRI, 
center for International Partnership and  Strategic Collaboration USA ले सहिजकरण गनुर् भएको िथयो । त्यसै 
री “IAP को िव तुीय अपराध संजाल” (IAP’s E-crime Network) को िवषयमा IAP का विर  कानूनी सल्लाहकार 
तथा विर  अिभयोजनकतार् –Edith van den Broeckले सहजीकरण गनुर् भएको िथयो ।  
 

यसरी कायर्पऽह को ूःततुीकरण र छलफल सम्बन्धी कायर्शालालको पाँचौ िदन अिन्तममा सम्मेलनको समापन 
सऽ सम्प  भएको िथयो । समापन सऽको सहिजकरण IAP को महासिचव Han Moraal ले गनुर् भयो । तत ्
प ात ्आगामी २८ औ ं वािषर्क सम्मेलन तथा साधारण सभा बेलायतको राजधानी लण्डनमा २४ देिख २७ 
सेप्टेम्बरसम्म गन गरी कायर्बमको समापन भएको िथयो । 
 

६. IAP मा नेपालको उपिःथित 

सन ्२०१९ मा माऽ महान्यायािधवक्तको कायार्लय यस संगठनको सदःय भएको हो । हालसम्म IAP का दईु 
वटा वािषर्क सम्मेलन तथा साधारण सभामा नेपालले भाग िलएको छ । पिछल्लो पटक नेपालको तफर् बाट नायब 
महान्यायािधवक्ता १ जना र सहन्यायािधवक्ता १ जना गरी २ जनाको उपिःथित रहेको िथयो । IAP िवशु  
पमा अिभयोजनकतार्ह को अन्तरार्ि य संगठन भएकोले यस संगठनबाट हनेु समम िबयाकलापह बाट 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले लाभ ूा  गनर् सक्ने अवःथा रहेको छ । अपराध अनसुन्धान र अिभयोजनको 
क्षेऽमा िवकिसत नवीनतम ् मूल्य मान्यताह को साथै अपराधको पिरवितर्त शैली र तिरकाको बारेमा िव व्यापी 
पमा गहन अध्ययन र छलफल गरी िनंकषर्मा पगु्नका लािग यस संगठनका िबयाकलापह मा आब ता  हनु 
ज री छ । सरकारी वकीलको सेवालाई व्यावसाियक, मयार्िदत र िव ािसलो बनाउने कायर्मा IAP standard ले 
महत्वपूणर् भिूमका खेल्न सक्छ । अिभयोजनकतार्को पेशागत  ूित ा र मयार्दा कायम गन, अिभयोजनकतार्लाई 
कुनै डर, ऽास, हैरानी र अनिुचत हःतक्षेप िवना नै व्यावसाियक कायर् गनर्मा योग्य हनेु कुराको सिुनि तता 
आवँयक हनु्छ । सोको लािग अिभयोजकतार् सरकारी वकीलले आफ्नो िहतको ूितिनिधत्व, पेशागत तािलम 
ूव र्न र हैिसयतको संरक्षण गनर्को लािग खासगरी कानून, न्याय ूशासन, मानव अिधकारको संरक्षण तथा 
अपराध अनसुन्धान तथा अिभयोजनको क्षेऽसँग सम्बिन्धत पेशागत संःथामा आब  रहनपुन हनु्छ ।  
 

यसै सन्दभर्मा हेदार् नेपालमा सपदुर्गी र पारःपिरक कानूनी सहायता सम्बन्धी कानूनलाई ूभावकारी कायार्न्वयन 
गनर्को लािग सम्बिन्धत मलुकुह सँग सिन्ध/संझौता गन सम्बन्धमा ूया  कायर्ह  बाँकी नै रहेका छन ्। IAP  
मूलत : अिभयोजनकतार्ह को क्षमता िवकास, व्यावसाियकताको ूव र्न, सूचनाह को आदानूदान गन र फौजदारी 
न्याय ूणालीकै िवकासमा जोड िदने महत्वपूणर् संगठन भएकोले यस संगठन माफर् त नेपालले पारःपिरक कानूनी 
सहायता, सपदुर्गी र गैरकानूनी सम्पि  असलुी सम्बन्धी अनसुन्धान र  अिभयोजनमा रहेका चनुौतीह मा लाभ ूा  
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गनर् सक्ने देिखन्छ । सो बाहेक गंभीर र िव व्यापी ूकृितका अन्तरार्ि य अपराधको अनसुन्धान र अिभयोजनमा 
रहेका चनुौतीह को सामना गद अपराध गनलाई कानूनको दायरामा ल्याउन नेपालले IAP माफर् त लाभ ूा  गनर् 
सक्ने अवःथा रहेको छ । 
 
७. िनंकषर् : 
मानव अिधकार, न्याय र दण्डहीनता िविहन समाज ःथापना गनर्का लािग अिभयोजनकतार्ह को महत्वपूणर् भिूमका 
रहेको हनु्छ । लोकतािन्ऽक समाजको सम्व र्न र कानूनी शासनको ःथापनाको लािग अिभयोजनकतार्ह ले 
ःवतन्ऽ र िनंपक्ष पमा कसैको अनिुचत ूभाव िवना िजम्मेवारी बहन गनर् र कायर् सम्पादन गनर् सक्ने वातावरण 
राज्यले सिुनि त गनर् सक्न ुपदर्छ । सोही सन्दभर्मा अिभयोजनकतार्ह को अन्तरार्ि य संगठन (IAP) को ःथापना 
भई िनरन्तर पमा अन्तरार्ि य सहयोग, सदभावना सिहत अनभुव र  सूचनाह को आदान ूदान र क्षमता  
अिभविृ का कायर्बमह  भई रहेको देिखन्छ । अिभयोजन गन िनकाय न्याय ूशासनको त्यःतो िनकाय हो जसले 
मानव मयार्दा र मानव अिधकारको रक्षाको लािग कानूनको उिचत ूकृया सिहत फौजदारी न्याय ूणालीको 
िवकासमा महत्वपूणर् भिूमका िनवार्ह गरेको हनु्छ । अपराध अनसुन्धान, अिभयोजन र न्याियक ूकृयामा महत्वपूणर् 
भिूमका िनवार्ह गन अिभयोजनकतार्ह को अन्तरार्ि य संगठन  (IAP) ले संःथागत पमा िव भरी रहेका कानून 
ूणालीह को परम्परालाई कायमै राखी अन्तरार्ि य अिभयोजन मापदण्ड (IAP standard )  तयार गरी लागू गरेको 
देिखन्छ । सो बाहेक वािषर्क सम्मेलन र क्षेऽीय सम्मेलनको आयोजना, अिभयोजनकतार् को लािग तािलम 
कायर्बमह  तथा अन्य अन्तरार्ि य संघ संःथाह  संगको सहकायर्बाट िव व्यापी पमा अिभयोजनकतार्ह को 
क्षमता र फौजदारी न्याय ूणालीको िवकासमा महत्वपूणर् भिूमका िनवार्ह गरेको छ ।  संयकु्त रा  संघ आिथर्क 
तथा सामािजक पिरषद्को  िवशेष परामशर् ूा  संःथाको पमा ःथापना भएको IAP ले आफ्नो िवधान मतुािवक 
ूत्येक वषर् वािषर्क सम्मेलन र साधारण सभा गद आई रहेको छ। पिछल्लो पटक सम्प  २७  औ ं वािषर्क 
सम्मेलन तथा साधारण सभा मा ६० देशका ३०० जना अिभयोजनकतार्ह  सिहतको उपिःथित रहेकोमा नेपालबाट 
समेत २ जनाको ूितिनिधत्व रहेको िथयो । पाँच िदवसीय उक्त सम्मेलनको मखु्य िवषयवःत ु “फौजदारी न्याय 
ूणालीको पनु: संरचना” भ े ध्येय (Theme) अन्तगर्त िविभ  जल्दा बल्दा िवषयह मा कायर्पऽह  ूःततुीकरण 
भएका िथए । उल्लेिखत सम्मेलन िव का सबै अिभयोजनकतार्ह को लािग ज्यादै नै महत्वपूणर् र गौरवशाली 
रहेको िथयो । 
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Abstract:  

The twenty-first century is known as the digital age. The application of ICT has become inevitable in the 
proper administration of public service delivery. The reasons why e-government systems fail in landlocked 
and developing nations have been analyzed in this article. In terms of ICT application, developing countries 
have distinct and indigenous issues when compared to developed countries. Citizens' faith in digital services 
is critical to the success of the e-government system. To earn citizens' trust, while managing electronic 
services in government sector, it should be ensured that there is no negative impact on the exercise of citizens' 
fundamental and legal rights, such as the Right to Privacy (Digital Privacy). 

This article presents an example of a public trust crisis caused by the operation of Japan's Residents' Registry 
Network System (Jmin kihon daich nettowku) due to the government's lack of assurance on the citizens' right 
to digital privacy. Similarly, Australian Privacy Act 1999, the Korean Electronic Transaction Act 1999, the 
Singapore Electronic Transaction Act 1998, the Swedish Personal Data Act 1985, and the UNCITRAL Model 
Law on Electronic Signatures, 2001 have been presented as the success cases of the e-Govt. System. It is 
expected that the findings and recommendations offered for the success of the e-government system in 
developing nations would be useful for the success and sustainable management of the e-attorney system 
operated by the Office of the Attorney General Nepal. 

1.  INTRODUCTION 

 Rule of law, smart, efficient and effective corruption free administration, decentralization, transparent 
financial system, and effective management of public services and resources are basic norms for good 
governance. Maintaining good governance in a country is not possible without effective application and 
sustainable management of information and communication technologies (ICT) in public service sector.1 
ICT application helps to provide time and cost effective service, ubiquitous monitoring process and 
omnipresent public service for all. Because of these ICT provided services the e-Government system has 
gained immense popularity. E-Government is no longer an option; it is inevitable.2 For governments, the 
question now is not whether they are going to provide electronic services, but how and when they are doing 
so. Effective implementation and sustainable management of e-Government is more important than applying 
ICTs in public service sector. 

 Governance that does not observe the rule of law cannot be even imagined. The rule of law refers to the 
principle of governance in which all stakeholders are accountable to laws that are publicly promulgated, 
equally enforced and independently adjudicated.3 Supremacy of law, equality beforelaw, accountability to 
law, fairness in the application of law, participation in decision making process and legal certainty, 
avoidance of arbitrariness and procedural and legal transparency are basic norms of the rule of law. In short, 

                                                 
* Deputy Attorney General, Office of the Attorney General Nepal 
1  S.A. Hazlett and F. Hill, "e-Government: The Realities of Using IT to Transform the Public Sector", 13(6) Managing Service Quality, 2003, pp. 

445-452. 
2  D. Patterson and W. Hanson, "21st Century Government: Principles for Transformation Government Technology", 2001, available at: 

http://www.erepublic.com/publications/ 21st Century/intro.phtml [accessed on December 13, 2022]. 
3  "Report of the General Secretary of United Nations on The rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-conflict Societies", 2004, 

available at: http://www.undp.org/cpr/documents/jssr/ssr/rule%20of%20law%20and%20transitional %20justice.pdf[accessed on December 13, 
2022]. 
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rule of law centers on the fact that everything should be done in accordance with law4. Therefore, e-
Government application cannot be immune from the application of the rule of law, which is a regulative 
ideal, not a mirror of what is done.5 

2. E-GOVERNMENT SYSTEM  

E-Government is an efficient use of Information and communication technology (ICT) by the government 
for the functioning and support of its operations. It facilitates interconnection between the government and 
its agencies (G2G), government and citizens (G2C) and government and businesses (G2B)6. It helps to 
reform the management of public administration,7 boosts up government ability to reach to the downtrodden 
people, strengthens citizen participation and trust of government8, and improves quality of service,9 
increases government efficiency and effectiveness by streamlining the process.10 E-Government reduces the 
layers of bureaucracy and fosters transparency,"11 and accountability helps in revenue growth,12 and 
enhances the research capability by strengthening the digital resource management. It reduces corruption in 
several ways: "it takes away discretion, thereby curbing opportunities for arbitrary action.13After all, e-
Government is imperative to maintain trustful relationship between the government and its constituencies.  

2.1. E-Government in Developing Countries 

Most of the developing countries have "deficient e-Government capacity" since they have differences with 
respect to geographical adversity, infrastructure availability throughout their territory, socio-economic 
standard and technology application managerial capacity.14Shin argues for the need of empirical studies to 
justify that the success and failure factors of e-Government projects in developing countries are uniquely 
different from those in developed countries.15 

2.2. Success and Failure Story of E-Government System in Developing Countries 

While some developing countries have taken initiation to transform the government into digital form, they 
often fail to meet their expectations in improving their governance system and achieving expected 
outcomes.16One of the reasons for such a failure is the lack of comprehensive regulatory framework and 
good coordination between regulation implementing agencies.17 

According to Heeks, e-Government in developing countries fail with 35 percent being classified as total 
failures and 50 percent partial failures.18 Different economic, social and political circumstances may have a 
determining effect on the realization of e-Government objectives.19 Apart from failurecases, there are several 

                                                 
4  F. Schauer, "Rules and the Rule of Law", 14(3) Harvard Journal of Law and Public Policy 1991 at 645. 
5  Jr. Fallon and H. Richard, "The Rule of Law As a Concept in Constitutional Disclourse" 97(1) Columbia Law Review, 1997, pp. 1-56. 
6  S.A. Mousavi, E. Pimenidis and H. Jahankhani, "Cultivating Trust - an Electronic Government Development Model for Addressing the Needs of 

Developing Countries", 1(3 International Journal of Electronic Security and Digital Forensics, 2008, pp. 233-248. 
7.  Wescott, M. Pizarro and S. Schiavo Campo, "The Role of Information and Communicatio Technology in Improving Public Administration", 

2001, available at: http://www.adb.or Documents/Manuals/Serve_and_Preserve/Chapter 19.pdf[accessed on December 13, 2022]. 
8  8 Info Dev., "E-Government Toolkit and Portal", 2008, available at: htt:/legov.sonasi.co [accessed on December 12, 2022]. 
9  F. Teicher, O. Hughes and N. Dow, "E-Government: A New Route to Public Sector", 12 Managing Service Quality, 2002, pp. 384-393. 
10 T.B. Andersen, "E-Government as an Anti-Corruption Strategy", 21(3) Informat Economics and Policy, 2009, pp. 201-210. 
11  V. Pina, L. Torres, and B. Acerete, "Are ICTs Promoting Government AccountabilA Comparative Analysis of e-Governance Developments in 19 

OCED Countries", 17 Critical Perspective on Accounting, 2007, pp. 583-602. 
12  S. Basu, "E-Government and Developing Countries: An Overview, 18(1) Internati Review of Law, Computers and Technology, 2004, pp. 109-

132. 
13  S. Bhatnagar, E-Government: From Vision to Implementation: A practical Guide with Case Studies, 2004, available at: 

http://www.amazon.co.uk/gp/product/0761932593/ ref-sib _rdr_dp[accessed on December 12, 2022]. 
14  T.B. Ghmire, A Ph.D. dissertation on Regulatory Policy Factor Impact on Cultivation of Public Trust in e-Government System in Nepal, (2011) 

submitted to Seoul Nationa University, Information Technology Policy Program, available at: library.snsu.ac.kr. 
15  Shin, S., Song, H. and Kang, M., "Implementing E-Government in Developing Countries: L Unique and Common Success Factors", 2008, Paper 

presented at the annual meeting of th APSA Annual Meeting, Hynes Convention Center, Boston, Massachusetts, 12 Novemb 2010, available at: 
http://www.allacademic.com/meta/p280176_index.html[accessed on December 10, 2022]. 

16  R. Heeks and S. Bailur, "Analyzing e-Government Research: Perspectives, Philosoph Methods, and Practices," 24(2) Government Information 
Quarterly, 2007, pp. 243-265. 

17 UNDESA, C. Batini "Application Architecture, Regulatory Framework and e-Readiness in e-Model", 2005, available at: 
http://www.parliaments.info/downloads/17%20Carlo%atini%20Annex%205%20%20%20Application%20architecture%2C%20regulatory% 
amework%20%20and%20ereaduness%20issues%20in%20the%20eModel.pdf, [accessed on December 10, 2022]. 

18  Supra note 16. 
19  Supra note ll. 
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reasons for the slower adoption of ICT by public sector institutions in developing countries. The 
Government has a responsibility to provide leadership in developing a culture of privacy protection and 
security.  

2.3. Indigenous Problems in Implementing E-Government System in Developing Countries 

The developing countries might have different needs and objectives of implementing e-Government; they 
differ in their political aspirations and structure of government and therefore, requirements and course of 
actions are different from the developed ones. Developing countries are non-homogeneous with respect to 
technology availability, development and its application. The gap between haves and have not is wider in 
developing countries in comparison to the developed society.20 

Despite the fact that the governments around the world have invested huge amount of money for building e-
society and managing e-public services, citizens particularly in developing countries are still not likely to use 
e-services, and are rather following the traditional methods, e.g., making a phone call, visiting government 
offices and meeting in person. By nature, the service recipients in developing countries are more reluctant 
and skeptical to use e-Government services than others. Developing countries generally lag behind in a 
modern education system that can build robust human capital. Insufficient knowledge can lead to misuse of 
the electronic processes hindering the potential benefits of ICT use.  

3. ENABLING PUBLIC TRUST IN E-GOVERNMENT SYSTEM 

3.1. Trust in E-Government System 

Rousseau defines trust as "willingness to accept vulnerability based upon positive expectations about 
another's behavior."21 According to Warkenton, trust is a crucial enabler affecting intention to use the 
services and sharing personal information. Government institution should assure trustworthy service which 
is important for citizen adoption. There must be trustworthy environment mechanisms are able to guarantee 
secure collection store and transaction private data and reduce the vulnerability of digital information 
transmission Service provider bureau should take advantage of trust-building mechanisms used by operating 
and delivering reliable e-services, such as posting security and privacy seals and conducting awareness 
program to principal area of using e-services to encourage adoption of e-Government services. 

According to info Dev, the issue of trust in e-Government involves two aspects: privacy and security.22 
Privacy is about managing personal information transaction that the government collects about individuals, 
while security is about protecting internet technology used in e-Government service from attack, misuse and 
threat of loss of data. There may be three types of trust: process- based trust, worth mentioning characteristic 
based trust and institutional- based trust. In presenting e-Government initiatives in developing countries, the 
above-mentioned trust types need to be addressed. In process-based trust, citizens will look at their past 
experience with particular government agencies. In institutional-based trust, citizens will look at 
accountability of particular government agencies and in characteristic-based trust, citizens will look at the 
quality and reliability of service that they can get online.  

The government as a service provider and manager of e-Government system must be able to ensure trust so 
that service recipients will be motivated to use e-Government service confidently. Public trust is the 
foundation of relationship between service providers and service recipients. Public trust is one of the critical 
success factors for e-Government through the system adoption. E-Government adoption and stakeholder's 
participation are inputs to foster sustainability in e-Government system. Thus the need for building trust 
between the government and other stakeholders of e-Government is considered a fundamental principle in 
designing and developing effective e- Government system.  

  

                                                 
20  Supra note 12 
21  Matt Twyman, Nigel Harvey and Clare Harries," Trust in motives, trust in competence: Separate factors determining the effectiveness of risk 

communication", Judgment and Decision Making, vol. 3, no. 1, January 2008, pp. 111-120. 
22  Info Dev., "E-Government Toolkit and Portal", 2008, available at: htt://egov.sonasi.com, [accessed on December, 09, 2022]. 
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3.2. Role and Importance of Public Trust in Implementing Successful E-Government System 

For effective implementation of e-Government service in developing countries, it is necessary to consider 
the issue of cultivating and enhancing citizen trust to the systems.23 The trust of the government agency 
providing e-service is important for e-Government system development with high participation of 
stakeholders.  

Public trust that enhances citizen's adoption of e-Government is imperative for the success of e-Government. 
Trust model literatures emphasize the importance of secured e-Government services. Empirical studies have 
found the lack of trust as a significant barrier to the adoption of e-Government. The system will only be 
adopted if citizens deem them trustworthy. In developing an e-Government project, it is essential to build 
trust between different stakeholders. Yu stated that citizen's trust is becoming an increasingly important 
issue in the design of information technology system in a country. 24Trust and commitment are central 
mediating agents of any online relationship between service provider and recipients. 

Without customers' confidence and trust, the vision of fully electronic service delivery will remain a 
challenge. So, there is a strong incentive to ensure that the trust model is robust, reliable, and enjoys a high 
confidence level. The concept of trust is crucial because it affects a number of factors which are essential for 
e-transaction. Teo and Liu conclude that trustworthy relationships must be developed between different 
associated parties.25 

There are many challenges to establish trustworthy and reliable government information system in 
developing countries. Reliable government information system has a chain effect to make a successful e-
Government system. Reliable information system encourages e-Government adoption. The adoption itself is 
a participation in the system which empowers government to implement digital information technology 
system in public sector. Citizen's participation has significance for the success of e-Government.26 A key 
issue in improving user participation is increasing citizen trust.27 

4.  COMPREHENSIVE E-GOVERNMENT LAWS FOR ENHANCING PUBLIC TRUST IN E-
GOVERNMENT SYSTEM 

Establishing a comprehensive legal regulatory regime is one of the critical issues that have often been 
overlooked.28E-Government should be first supported by national laws and regulations for the sake of its 
legitimacy and legality.29 Governments must ensure that e-Government is preceded by changes in the legal 
system to protect information and privacy in the digital age. At the same time, criminal codes need to be 
upgraded to incorporate cyber-crime and the stealing of electronic data. The legislation governing 
intellectual property rights must be amended to include the protection of e-content ownership.  

Legal and regulatory management is one of the fundamentals to indicate the level of e-Government 
affordability in a country. Adequate regulatory management enhances reliability and helps to cultivate public 
trust. Public trust which enhances both stakeholders' participation and system adoption is one of the critical 
success factors for e-Government system. System adoption and stakeholder's participation foster 
sustainability in e-Government system. Therefore, for effective application and sustainable management of 
e-Government in developing countries, it is essential to investigate the factors impact on cultivating public 
trust in e-Government system. 

                                                 
23  Supra note 6 
24  Yu, E. and Liu, L. "Modeling Trust for System Design Using the Strategic Actors Framework", 2246 Lecture Notes in Computer Science, 2001, 

pp.175-194 available at: http: www.springerlink.com/content/mOdhlewf8wby3f97/ [accessed on December 10, 2022]. 
25  T.H.S. Teo and J. Liu "Consumer Trust in e-Commerce in the United States, Singapore and China", 35(1) The International Journal of 

Management Science, 2007, pp. 22-38. 
26  Supra note 6 
27  Ibid. 
28 Supra note 11. 
29 Y.A. Mohmmad, "e-Government: A proposed Legal and Regulatory Framework", 2004, available at: http://www.alemlaw.com/ 

EGovernment_Legal_Framework.pdf, [accessed on December 10, 2022]. 
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E-Government system should be reliable and reliability can be maintained by adequate existence and proper 
implementation of e-Government laws. Data protection regulation is a bridging factor to maintain a good 
relation between the government and the people in other word, e-Government service provider (manager) 
and e-Government service recipients. 

A comprehensive legal system, which ensures the security, safety and privacy of citizens and businesses, can 
play a pivotal role to successful application of e-Government by building citizen trust. The failure in 
building trust may lead to the failure in obtaining citizen participation. Managing comprehensive law for e-
Government application is one of the critical issues which have often been overlooked.30 It is crucial for e-
Government success both in terms of affordability and long-term sustainability.  

4.1. Two Approaches of E-Government Law in Practice 

There are two approaches of e-Government regulation: specialized and fragmentary.31 The specialized 
regulation approach adopts specific uniform provisions covering fundamental legal principles, requirements 
and the management of e-Government activities. Such approach usually governs the basic legal regulatory 
norms specifically directed to e-Government, development processes. Most of the developing countries do 
not have specific form of laws for e-Government system management. One of the examples such specific e-
Government law is in Sweden- known as "loi sur le guichsecurise unique" or LGSU, which regulates all e-
Government transaction. The act describes the whole system of e-Government: competent bodies, data 
protection implications, architecture of the system, costs, responsibility a so on.  

4.2. Data Protection Scheme is One of the Crucial Elements of Comprehensive E-Government Law 

Personal data management is one of the factors which indicate a level of e- government affordability. Such 
elements should be carefully examined, considered and applied before the effective implementation of e-
Government. E-Government requires the establishment of a range of suitable legal and regulatory 
measures.32 Privacy protection and security management are important issues conjoined with public trust in 
e-Government system.33 

Key factors identified for information security management issue in developing countries are security 
culture, security and privacy legislation, management commitment and user awareness, skills and training, 
management change and information security infrastructure. Citizens are not likely to use e-Government 
service if there is no assurance that their personal data will not be misused and no unwanted secondary use 
will be made to it.  

A country becomes ready to adopt e-Government when there is an existence of an enabling legal framework 
encompassing privacy and security of digital data, legal sanction of new forms of storage and archiving, and 
laws that accept paperless transactions. Privacy and security provisions need to be ensured before initiating 
e-Government application in a country.  

Secured seamless communication and information flow and data management are the fundamentals of an 
effective application and sustainable management of e-Government. It requires reasonable assurance of not 
being victimized by illegal activities during information transaction between e-Government constituents. In 
this regard, it is important to obtain sufficient safeguards in order to ensure security of data and privacy 
protection.  

Lack of information security and privacy has been identified as two major hindrances to implement e-
Government system at a smooth pace. To gain users trust in e-government and to prevent fraud in the use of 

                                                 
30  Supra note 11. 
31  Supra note 28. 
32  Supra note 11 
33  Supra note 14. 



 
137 

personal information a government must consider how to limit the sharing of personally identifiable 
information with natural and legal persons so that the user does not provide the information to, both inside 
and outside the government. Management of digital privacy is one of the prominent issues for e-Government 
adoption throug public trust cultivation. If the managers of e-Government have guaranteed only processing 
with reliable service citizens begin to develop trust in technology and the government agency as well. 
Finally it may increase service recipient willingness to use e-Government service continuously.  

At the heart of concerns about public trust in e-Government, there is 'trust tension' between the need to 
collect data on individuals as the basis ofproviding services, such as health records and personal financial 
transaction and fears of data scrutiny as well as unwanted secondary use of personal information during the 
digital transaction in e-Government service.  

Mousavi recommend that the issues related with privacy and security have to be analyzed and considered 
before making the government information online.34The government should prioritize the issues to be 
addressed for sustainable management of e-service at an early stage of the design phase, failure to which 
may negatively affect in gaining public attraction. Besides, cultural awareness towards cultivation of trust 
environment and overcoming citizen's apprehension is equally important along with the implementation of 
e-Government technically.  

4.3. Right to Information versus Right to Privacy 

Citizens are unlikely to use e-Government services without the guarantee of privacy and security. The 
government as an e-Government manger has two divergent responsibilities: guarantee of equal access to the 
public information for all and protection of right to privacy during e-service transaction. Prins mentions that 
'data efficiency' has become an important challenge to resolve the inherent conflict privacy with data 
protection, with a clear emphasis on 'better' use of personal data to deliver smarter and more trusted e-
Government services.35It is a challenging task to balance between privacy and convenience. In other words, 
it is difficult to retain a balance between right to information and right to privacy in practice. 

 Right to privacy is internationally recognized human right according to Article 12 of the Universal 
Declaration of Human Rights 1948 and Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR).  

Information privacy can be understood as "right to be let alone," the right of controlling information about 
oneself and, conversely, the right to prevent nonconsensual access to information about oneself. An 
individual has the right to control the conditions under which information pertaining to him is collected, 
used, and disseminated. Governments must ensure that e-Government is preceded by changes in the legal 
system to protect information and privacy in the digital age.  

With heightened awareness of online privacy, public trust has become one of the most critical aspects for e-
service success. There are four components of public trust which must be kept in mind while using e-
Government services.  

1. Privacy policy for personal or proprietary information provided online, 

2. Confidence that personal information will not be misused; 

3. Safeguarding privacy and security in e-transaction of public information,  

                                                 
34  Supra note 6 
35  C. Prins, "E-Government: A Comparative Study of the Multiple Dimensions of Require Regulatory Change", 11(3) Electronic Journal of 

Comparative Law, 2007, at 19. 
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4. Controlling mechanism for unwanted secondary use of personal data,  

Security and privacy protection issues are identified as supply side barriers for effective implementation of 
e-Government system. Many developing countries have yet to consider adopting adequate legislation related 
to information security that identifies cyber offences and enables investigation bureau to investigate and 
prosecute against such activities.  

5.  CASE STUDIES 

5.1. Observation of International and Regional Standards of E-Government Laws 

Governments' inability to protect digital privacy for system users will make them reluctant to provide their 
personal data and to consider the government as a potential threat to their privacy. The government as a 
system manager has a big challenge to protect personal privacy by obtaining various preventive and curative 
measures such as security threads and assurance of compensation for the victims and so on. The loss of 
confidence in government's ability to protect individual's confidentiality has a serious consequence for 
citizen's trust and participation in e-Government system.  

The increased demand of society for the protection of privacy and personall data has led several countries to 
develop their own privacy laws, for examp the Australian Privacy Act, 1988,36 Finnish Personal Data Act, 
199937 Open Government Data Guide Book, 2010, Korean Electronic Transaction Act, 199938and Consumer 
Protection Act on Electronic Transaction, 2003, Singaporean Electronic Transaction Act, 1998,39 Swedish 
Personal Data Act, 1985.40 

At regional and international level the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures, 
200141recommends that countries adopt laws allowing the enforceability of electronic signatures subject to a 
risk assessment with regard to reliability and trustworthiness. Similarly, the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) and European commission have their own documents: OECD 
Guidelines on the Protection of Privacy and Trans border Flows of Personal Data, 1980 and European data 
protection directives, 1995 respectively.  

Data protection Act in Germany is one of the best enactments of legal regulation to enhance citizen's 
confidence to the digital public information system. Personal data can only be raised, stored and used in a 
restricted manner by informing the concerned individual about the purpose and prospective use of collected 
personal data. 

5.2. Observation of E-Government Failure Cases Due To Lack of Data Protection Scheme at Initial 
Stage 

Juki Net or Residents' Registry Network System (Jūmin kihon daichō nettowāku) is a national ID and 
information system, based on a database in Tokyo, intended to link personal information consisting of the 

                                                 
36  The Privacy Act, 1988 in Australia regulates 'information privacy'. It covers informati privacy principles which are "the base line privacy 

standards the Australian and AC government agencies need to comply with in relation to personal information kept in the records", National 
privacy principles "are the base line privacy standards which som private sector organizations need to comply with in relation to personal 
information the hold" like public interest determinants, privacy code and upt-ins, privacy regulations ( regulations assure that data collected by the 
Australia Statistics shall not be revealed a used for any purpose except statistical purposes): Australian Government, office of privacy 
commissioner (ttp://www.privacy.gov.au/law). 

37  The objectives of Finnish Act are to implement, in the processing of personal data protection of private life and the other basic rights which 
safeguard the right to priv as well as to promote the development of and compliance with good processing pra available at: 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/hopxtvf.HTM [accessed on December 10 2022]. 

38  The main purpose of this Act is legal recognition and management of digital signature, digital privacy and security. available at: 
http://www.oecd.org/dataoecd/13/41/2092960.pdf [accessed on November 25, 2022]. 

39  Electronic Transaction Act, 1998 in Singapore, is one of the earliest enactments of the Cyber law in the world. Enacting such an effective Act has 
served as a trust booster and is one of the prime reasons for Singapore being a leader in implementation of e-Government initiatives. 

40  The main purpose of this Act is to protect people against the violation of their personal integrity by processing personal data available at: 
http://www.freedominfo.org/documents/sweden%20personal%20data%20act-eng.pdf [accessed on November 20, 2022]. 

41  Model Law aims at bringing additional legal recognition to the use of electronic signatures and it establishes criteria of technical reliability for the 
equivalence between electronic and hand-written signatures. The Model Law follows a technology-neutral approach, which avoids favoring the 
use of any specific technical product. The Model Law further establishes basic rules of conduct that may serve as guidelines for assessing possible 
responsibilities and liabilities for the signatory, the relying party and trusted third parties intervening in the signature process, available at: 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/ electronic_commerce/2001 Model_signatures.html. [accessed on November 28 2022]. 
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national 11-digit ID number assigned for all Japanese citizens.42 When Japan introduced Jukinet, no agency 
was established for settling privacy and information security issues. The users were not confident that their 
data would be secured; therefore, they waged a movement against providing their personal data to the 
system.43 Different state courts also ruled in favor of people's right to privacy; they were not bound to 
furnish their personal data to the system until and unless the government would address privacy and security 
issues with strong and confident provisions. Finally, when the bill related to right to privacy and information 
security was passed by the Japanese parliament and the agencies were also established to execute those legal 
regulatory provisions in 2006, the Jukinet adoption has increased and the system become successful.  

Canadian Government Departments have conducted privacy impact assessment policy (PIA) in order to 
determine whether privacy issues are raised by proposals for new programs and services or by a substantial 
redesign of a programme or the way it is delivered to the public. It is based on privacy principles common to 
all data protection régimes. These principles are enumerated in the "Code of Fair Information Practices." 
PIA takes a close look at how government departments or e-Government administrators protect personal 
information as it is collected, stored, used, disclosed and ultimately destroyed. These assessments help to 
create a privacy sensitive culture in government departments to reduce those risks. PIA provides a 
framework to ensure that privacy is considered throughout the design or re-design of programs or services. 
Privacy implications and risks may arise because of the intra-institutional, inter-institutional or cross-
jurisdictional flow of personal information. 

6.  CONCLUSION  

Studies have shown that establishment of good governance system is not possible without effective 
application and sustainable management of ICT System in both public and private sector. E-Government is a 
comprehensive package of ICT use by the government for the functioning and support of its operations. E-
Government survey has highlighted the higher percentage of e-government failure cases in developing 
countries as compared to developed ones. They have "deficient e-Government capacity" as they are facing 
problems relating to geographical adversities, unavailability of ICT infrastructure, lack of ICT knowledge, 
and education on benefit of ICT usage in public sector. They have wider gap between haves and have nots, 
and they are lacking behind to analyze the need of specific e-Government law before starting digital 
information system in government service. They have been late in analyzing the factors impact on e-
Government success and solve the problem. Trust model literatures suggest that the public trust is one of the 
important factors for e-Government success in developing countries. Public trust has a kind of chain effect to 
make e-Government successful in developing societies. Public trust enhances citizen's participation. Which 
is turn motivates government to make more investment in establishing e-Government system and increased 
participation of service recipient itself is a good sign of e-Government success in a country. Thus 
comprehensive legal regulatory mechanism is needed to foster public trust and digital privacy and personal 
data protection scheme has become unavoidable necessity.  

After conducting some international case studies on the failure of  e-Govt. System (IT system) at the time 
of its establishment and e-Government readiness Indexes, it can be concluded that the main reasons why 
the ICT system is not successful in landlocked and developing countries like Nepal are lack of 
awareness of citizens and lack of trust of citizens in the ICT system due to the fact that the government has 

                                                 
42  The Japan Times Online (2007), available at: http://search.japantimes.co.jp/cgibin/nn20070202a5.html [accessed on November 28 2022]. 
43  Ibid. 
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not issued a good privacy policy and law with the guarantee of the right to protection of privacy.  If there is 
no trust of the citizens, there will be no adoption of the technology by the customers 
of the IT services, and if there is no adoption, i.e. system acceptance, this is automatically considered a 
failure. A comprehensive e-govt. policy and law to ensure digital privacy, data protection and the 
code of conduct for system administration for the establishment, operation and sustainable management 
of trust worthy information technology system should be issued.  

All kinds of unique and indigenous issues need to be addressed in the legislative process to make e-
government law of the landlocked and developing countries. The public will have more faith in the IT 
system once it is established that exercising citizens' fundamental rights and legal obligations will not be 
impeded, even during the operation of electronic services. Citizens begin to trust the digital service system 
and give it access to their personal information, which increases public acceptance of the e-government 
system. 

One of the e-government tools called e-attorney system has been launched to managed government services 
effectively from 97 government attorney offices including the office of the Attorney General Nepal. For the 
success of the e-attorney system, it is necessary not only to focus on the Office Automation process, but to 
complete all the processes related to IT system design. While designing the system, a separate legal 
mechanism should be built to ensure the practice of civil and fundamental rights, including digital privacy, 
in order to gain the trust and participation of the service users. The digital information security mechanism 
should also get legal recognition. Without developing a legal and regulatory mechanism and a technology 
application plan to gain public trust, the productivity of just buying and distributing IT devices remains at a 
standstill. 
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िदशान्तरः कानून र अभ्यास 
 

 

गोपालूसाद िरजाल1 

१. पिरचय 

बाल न्याय ूणाली कानून, सामाज र मनोिव ान बीचको अन्तरिबयाको एक पिरणाम मािनन्छ । बाल न्याय 
ूणाली फौजदारी न्याय ूणालीको एक फरक ःव पको पमा ःथािपत ूणाली हो । बाल न्याय ूणालीमा 
बालबािलका कानूनको न् मा परेको अवःथामा बयःकसँग अपनाइने जसरी फौजदारी कायर्िविधका सबै औपचािरक 
ूिबया नअपनाई बालमैऽी वातावरणमा भरसक अनौपचािरक िविध र ूिबयाको माध्यमबाट बालबािककाको 
सव म िहतलाई ध्यान िदई सधुार र पनुःथार्पना गन गरी कायर् गिरन्छ । बाल न्यायका िविवध आयाम र 
मान्यताका बारेमा यहाँ चचार् गिरएको छैन । बाल न्यायकै अिभ  अंग मािनने तर फौजदारी न्याय भन्दा फरक 
बाटो अवलम्बन गरी, बालबािलकाले गरेको कानून िवपिरतको कायर्लाई गल्तीको पमा िलई त्यसलाई 
अनौपचािरक माध्यम ारा गल्ती सधुार गन ूकृया पमा िलइने िदशान्तर सम्बन्धी व्यवःथाका बारेमा यहा ँ
संिक्ष मा चचार् गन ूयास गिरएको छ । कानूनको न् मा परेका बालबािलका ूित फरक ि कोणले हेरी कानून 
उल्ल न वापत फरक िकिसमले दाियत्व बोध गराउने औपचािरक न्याियक कारबाही भन्दा अलग बाटोको 
अवलम्बन िदशान्तरको अवधारणा हो । 

नेपालमा बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ आउन ुअिघ िदशान्तरले कानूनमा ःथान पाएको िथएन । अन्तरार्ि य 
कानून तथा सव च्च अदालतबाट िविभ  मु ामा ूितपािदत िस ान्त र िनदशनले िनकास िदएको भए पिन िदशान्तर 
ूिबयाको िवकास हनु सकेको िथएन । िविभ  कसूरजन्य कायर्मा बालबािलका संलग्न भएको अवःथा वा 
कानूनको न् मा परेको अवःथामा समेत औपचािरक न्याय ूणालीबाटै िववादको समाधान पिहल्याउने गिरएको 
िथयो । हाल बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले िदशान्तर सम्बन्धी व्यवःथालाई कानूनी मान्यता िदएको छ 
। ऐन जारी भएको ४ वषर्को समयाविध वेितत भइसक्दा यस सम्बन्धी व्यवःथाको कायार्न्वयनको अवःथाको 
बारेमा खोजिवन र मूल्या न गरी थप ूभावकािरता ल्याउन सधुारका उपाय बताउन सिकन्छ िक भ े अिभूाय 
रहेको छ । यस सन्दभर्मा ूःततु लेखमा नेपालमा िदशान्तर सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा र यसको कायार्न्वयनको 
अवःथा र सधुार गनुर्पन िवषयको बारेमा संिक्ष  चचार् गिरएको छ ।  

२. िदशान्तर सम्बन्धी अवधारणा एवं यसको सै ािन्तक पक्ष  

बाल न्यायका सन्दभर्मा कानूनको न् मा परेका बालबािलका ूित हेन ि कोण र कानून उल्ल न बापत दाियत्व 
िनवार्ह गराउने पिरपािट फरक फरक ूा प (Model) बाट ूभािवत भएको देिखन्छ । यःता ूा पमा न्याय 
ूा प, (Justice Model) जसले कानूनको उल्ल न वापत कानूनी ूिबयाबाट बालबािलकालाई सजाय िदलाउने, 
कल्याणकारी ूा प (Welfare Model), यसमा  बालबािलकाले गन कानून उल नका कायर् िनजको िनयन्ऽण भन्दा 
बािहरका तत्वबाट हनेु भएकाले िनजह लाई कानूनी दायरामा नल्याई सािवक कै अवःथामा छािडिदने भ े र अक  
पनुःःथापकीय ूा प, (Restorative Model) यसमा बालबािलकाले गरेको कानून उल्ल नको कायर्बाट पीिडतलाई 
गनर् गएको असर ूितको उ रदाियत्व ःवीकार गराउन पीिडतको संलग्नतामा मेलिमलाप गराई कानूनी कावार्हीबाट 
िदशान्तरण गरी पनुःःथापना गन भ े रहेका छन ्। यसरी हेदार् िदशान्तर बाल न्यायका सन्दभर्मा िवकिसत 
कल्याणकारी र पनुःःथापिकय ूा पबाट ूभािवत भई िवकास भएको प ित हो भ  सिकन्छ ।   

                                                 
1  सहन्यायािधवक्ता महान्यायािधवक्ताको कायार्लय   
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िदशान्तर भ े शब्दबाटै यसको ःवभािवक अथर् बोध हनु्छ; िक, कुनै पिन कायर्लाई सािवक बमोिजम नगरी फरक 
बाटोबाट गन । अपराध कानून अथार्त फौजदारी कानूनको मखु्य उ ेँय कानून िनिष  कायर् हनु नपाउने उपाय 
(Preventive) को अवलम्बन गनुर्  र कानून उल्ल न भएकोमा सजाय (Punitive) िदलाई समाजमा अमनचयन 
कायम गन भ े हनु्छ । फौजदारी न्याय ूणाली अन्तगर्त रहेको बाल न्याय ूणालीमा िदशान्तर गनुर् भनेको 
कानूनको उल्ल न गरेका वा कानूनको न् मा परेका बालबािलकालाई कानूनी कारबाहीबाट सजाय नगरी 
भिवंयमा कानूनको उल्ल न हनु नपाउने अवःथाका (Preventive)  लािग अन्य बैकिल्पक बाटो अपनाउने भ े  
हो ।  

संयकु्तरा  संिघय बाल अिधकार सम्बन्धी महासिन्ध2  को धारा ४०  ) ३ (मा फौजदारी कानून उल्ल न गरेको 
भनी दोष लगाइएका, अिभयकु्त बनाइएका वा उल्ल न गरेको मािनएका बालबािलकाह का लािग समिुचत र 
वाञ्छनीय भएको कुनै पिन अवःथामा यःता बालबािलकाका सम्बन्धमा न्याियक कारबाही नगरी अन्य कायर् गन 
उपायह  अवलम्बन गनुर्पछर् भिनएको छ । त्यसैगरी बाल न्याय ूशासनका लािग संयकु्त रा संघीय न्यूनतम ्
मापदण्डको िनयमावली , १९८५3 (जसलाई “बेइिज  ल”  ले िचिनन्छ) को िनयम ११ मा िदशान्तरका सम्बन्धमा 
भिनएको छ;  

(१) उपयकु्त भएसम्म सक्षम अिधकारी ारा औपचािरक पपुर्क्ष गन तफर्  नलागी बाल कसूरदारलाई सम्हाल्ने 
कुरामा िवचार गिरनेछ,  

(२) मु ा हेन ूहरी, अिभयोजन वा अन्य एजेन्सीलाई आफ्नो कानूनी ूणाली सो ूयोजनका लािग कायम गिरएका 
शतर् र आधार बमोिजम र यस िनयमावलीमा रहेका िस ान्त बमोिजम समेत औपचािरक सनुवुाइको उपचार 
िवनै ितनका तजिवजमा यःता मु ा िनप्टारा गनर् सशक्त तलु्याइने छ, 

(३) उपयकु्त सामदुाियक वा अन्य सेवामा पठाउने कुरा समावेश रहेको कुनै पिन िदशान्तरका लािग बालबािलका 
वा िनजका आमा वाब ुवा संरक्षकको सम्मित चािहनेछ, तर िनवेदन परेमा यसरी मु ा पठाउने गरी भएको 
िनणर्य सक्षम अिधकारीबाट पनुरावलोकन गिरने िवषय हनेुछ, 

(४) बालबािलकाका मु ाको तजिवजी समाधानलाई सहजता ूदान गनर्का लािग अःथायी सपुिरवेक्षण तथा मागर् 
िनदशन र पीिडतलाई क्षितपूितर् जःता सामदुाियक कायर्बमको व्यवःथा गनर् ूयास गिरनेछ,  

िदशान्तर बाल न्याय ूणालीमा एउटा ःथािपत ूणालीको पमा िवकिशत भएको छ। नेपालमा यस सम्बन्धी 
कानूनी व्यवःथा नवीन व्यवःथाको पमा आएको र व्यावहािरक ूयोग समेत  अत्यन्त न्यून रहेको देिखएको 
सन्दभर्मा यहाँ िदशान्तर सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा, यस सम्बन्धमा सव च्च अदालतले गरेको व्याख्या तथा 
िनदशन, यसको व्यावहािरक ूयोगको अवःथा र कानूनको ूभावकारी कायार्न्वयनमा देिखएका समःयाको पिहचान 
र िनदानका बारेमा संिक्ष  पमा चचार् गन ूयास गिरएको छ ।  

३.  िदशान्तरको अथर् एवं पिरभाषाः  

संयकु्तरा  संघीय बालकोषले िदशान्तरको पिरभाषा गद भनेको छः Diversion means channelling children in 
conflict with the law away from judicial proceedings through the development and implementation of 
procedures or programmes that enable many - possibly most - to avoid the potential negative effects of formal 
judicial proceedings, provided that human rights and legal safeguards are fully respected.4   

                                                 
2  Convention on the Rights of the Child , 1989,  https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/crc.pdf 
3  United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") 

1985,https://www.ohchr.org/documents/ professionalinterest/beijingrules.pdf 
4  http://www.createsolutions.org/unicef/whatdefinitionsdiversion.html 
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नेपाल कानूनमा पिहलो पटक बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले िदशान्तरका सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथा गरी 
“िदशान्तर” भ ाले कसूरजन्य कायर्को आरोप लागेका बालबािलकलाई दफा २९ मा उिल्लिखत कुनै ूिबया 
अवलम्बन गरी औपचािरक न्याियक ूिबया भन्दा बािहर लैजाने कायर् सम्झन ुपछर्5 भनी पिरभाषा गरेको छ । 

बाल न्याय ूणालीले िदशान्तरलाई महत्व िदएको हनु्छ । िदशान्तरको कायर्बममा लिगएको बालकले अपराध 
बाहेक जीवनमा अ  पिन िवकल्पह  रहेछन ्भ े बझु्दछ । िदशान्तरको उ ेँय बालकलाई कसूरवाट रोक्न ु
भएकाले यसले बालबािलकालाई अशल जीवन िवताउने मौका ूदान गदर्छ । कानूनको उल्ल न गनर् पगेुका 
बालबािलकालाई वैकिल्पक बाटोको माध्यमवाट िनजह को शीप र दक्षता विृ  गरी िनजह लाई आफू समाजको 
उपत्पादनशील वा कामलाग्ने व्यिक्त हो भ े भावना जागतृ गराउने अवसर िदन ुपदर्छ भ े पनुःथार्पनाको उ ेँय 
र पनुःथापकीय न्यायको साथर्क खोजी भनेको िदशान्तर हो ।   

औपचािरक न्याियक ूकृयामा गिरने कसूरको अनसुन्धान देिख फैसला कायार्न्वयनसम्मका कायर्िविधगत ूकृयामा 
नलगी बालबािलकाको सव म िहत र पीिडतलाई पनर् गएको असर न्यूिनकरण गरी िपडकलाई सामािजक 
पनुःःथापना गन िवषयलाई केन्ि िवन्दमुा राखेर कानून र ःथािपत मान्यता अनु पका छु ै िविध र ूकृया ारा 
बालबािलकालाई िनजले गरेको आफ्नो कृत्यको दाियत्व बोध गराउने बाल न्याय ूणाली अन्तगर्तको महत्वपूणर् 
ूणाली िदशान्तर ूणाली हो । तर, सबै खाले कानून उल्ल नका घटनामा िदशान्तर गनर् सिकँदैन । िदशान्तरको 
कानूनी आधार र औिचत्य हनु ुपदर्छ ।  

४. िदशान्तर सम्बन्धी अन्य देशको अभ्यासः 

बालबािलका कानूनको न् मा परेको अवःथामा वयःक न्याय ूणाली भन्दा फरक िकिसमले बालबािलकाको 
सव म िहत कायम हनेु गरी बाल न्याय ूणाली अपनाउन ुपदर्छ भ े कुरामा िव का जनुसकैु देशह  पिन सचेत 
छन ्। बाल अिधकार महासिन्धलाई अनमुोदन नगरेको देश अमेिरकामा समेत राज्यका कानूनले िनधार्रण गरेका 
अपराधह मा, अिभयोजनकतार् वा न्यायाधीशले िसफािरस गरेका मु ाह  छु ै बाल अदालतवाट मु ाको सनुवुाई 
गिरने व्यवःथा         छ ।6 भारतमा कानूनको न् मा परेका बालबािलकाको लािग मिज ेट, न्यायाधीश र समाज 
कल्याण िवशेष को प्यानल रहने छु ै िकशोर अदालतको व्यवःथा छ ।7 तथािप भारतमा १६ वषर् भन्दा मािथका 
बालबािलकाको हकमा कानूनले िनधार्रण गरेका जघन्य अपराधह मा भने वयःकको पमा अिभयोजन गनर् सिकने 
व्यवःथा रहेको         देिखन्छ ।8 त्यसैगरी बेलायतमा समेत सामान्यतया कानूनको िववादमा परेका बालबािलकाका 
लािग मु ाको सनुवुाई यवुा अदालतबाट हनेु गदर्छ ।9 कानूनको न् मा परेका बालबािलकालाई औपचािरक न्याय 
ूकृया नगरी िदशान्तर गन व्यवःथा धेरै देशमा ःप  पमा भए गरेको देिखँदैन । िदशान्तर सम्बन्धी अन्य केही 
देशका सफल अभ्यास संिक्ष मा उल्लेख गिरएको छः 

(क) दिक्षण अिृकाः  

यहाँ  बाल न्याय ऐन,२००८10 िदशान्तर गन ूयोजनका लािग अपराधलाई साना, जघन्य र अित जघन्य गरी 
वगीर्करण गरी साना र जघन्य अपराधमा अिभयोजनकतार् र अित जघन्य अपराधमा िडरेक्टर अफ पिव्लक 
ूोःयिुकसनले आफै वा ियनको िनवेदन बमोिजम बाल न्याय अदालतले िदशान्तर गन व्यवःथा छ । ऐन को 
पिरच्छेद ६ र ८ मा िदशान्तर सम्बन्धी व्यवःथा छ ।  

                                                 
5  बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (च) 
6  See Such provisions have been incorporated in the US Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act and other state laws.  
7  See Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 
8  See Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 
9  See Crime and Disorder Act, 1998  
10  िवःततृ जानकारीका लािग हेनुर्होस ्  https://www.justice.gov.za/legislation/acts/2008-075_childjustice.pdf 
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(ख) भारतः  

भारतमा बाल न्याय ऐन, २०१५ ( Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015)11 मा िदशान्तर 
सम्बन्धी छु ै व्यवःथा नभएता पिन िदशान्तरको िस ान्त अपनाएर कानूनको न् मा परेका बालबािलकासँग 
बालबािलका वा समममा समाजको  िहतमा असर नपरेसम्म न्याियक कारवाही नगरी अन्य कारबाहीबाटै 
समःयाको समाधान गिरने व्यवःथा छ । िदशान्तर बाल न्याय बोडर् वा बाल अदालतले गनर् सक्ने, िदशान्तरको 
िसफािरस बाल न्याय बोडर्ले बालबािलकाको उमेर र अपराध गनर् सक्ने क्षमतालाई ध्यानमा राखेर गन र िदशान्तर 
नगन िसफािरस उपर बाल अदालतले उपयकु्त ठानेमा िदशान्तरको आदेश िदन सक्ने आिद व्यवःथा छन ्। 

(ग) अन्य देशः  

मािल्दप्सः 
बाल न्याय ऐन, २०१९ अनसुार बालबािलकालाई मु ा चलाउने िवकल्पको पमा उपयकु्त भएसम्म िदशान्तरको 
ूयोगलाई ःप  ूाथिमकता िदन्छ ।12  

अफगािनःतानः 
यहाँको बालबािलका सम्बन्धी कानून अनसुार िदशान्तर (जिरवाना हनेु खालका) साना अपराधका लािग माऽ 
उपलब्ध छ13 । 

पािकःतानः 
बाल न्याय ऐनले १६ वषर् भन्दा कम उमेरका बािलकालाई मु ा चलाउने िवकल्पको पमा िदशान्तर गनर्          

सिकन्छ ।14 यहाँ ूहरीले अनसुन्धानको कुनै पिन चरणमा िदशान्तरको ूयोग गनर् सक्दछ भने अिभयोजकतार् र 
अदालतले मु ाको ूिबयामा माऽ िदशान्तर ूयोग गनर् सक्दछ । 

ौीलंकाः 
ौीलंकामा िदशान्तर सम्बन्धी ःप  कानून छैन, य िप मध्यःथता बोडर् ऐनले साना चोरीको आरोपमा वैकिल्पक 
िववाद समाधान ूणाली अपनाउने सक्दछ ।15  

अिःशयाः 
यहाँका राज्यह मा छु ाछु ै बाल न्याय ऐन लागू छन ्। समममा हेदार् अिभयोजकतार्ले पाँच वषर् भन्दा बढी कैद 
सजाय भएको मु ामा िदशान्तर गनर् सक्ने व्यवःथा रहेको छ ।16  

संयकु्त राज्य अमेिरकाः 
अमेरीकामा राज्य अनसुार िदशान्तर सम्बन्धी िनयम फरक-फरक छन ्। िदशान्तर पूणर् पमा वा धेरै हदसम्म 
अिभयोजनकतार्को ःविववेकीय अिधकारको पमा ूयोग हनेु देिखन्छ । 

५.  िदशान्तर सम्बन्धी नेपाल कानूनः 

बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी हनु ुअिघ नेपालमा िदशान्तर सम्बन्धी ःप  कानूनी व्यवःथा भएको  

देिखदैँन । मु ा मािमलाको सन्दभर्मा नाबालकसँग कागज गराउन ुपदार् संरक्षक वा हकवालाको रोहवर आवँयक 
हनेु,17 मु ाको पपुर्क्ष गदार् कारागारमा राख्न नहनेु,18 बालबािलकालाई सजाय गदार् वयःकलाई भन्दा कम सजाय 

                                                 
11    https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2016-2_0.pdf 
12   See  Juvenile Justice Act, 2019 
13   See: United Nations Children’s Fund, The Legal Framework for Child Protection in South Asia, UNICEF, Kathmandu, 2020. 
14  See Juvenile Justice System Act, 2018 
15  See Mediation Boards Act, No 72 of 1988 & United Nations Children’s Fund, The Legal Framework for Child Protection in South Asia, 

UNICEF, Kathmandu, 2020. 
16  See: Juvenile Court Act 1988 and Youth Welfare Act, 1989 
17  मलुकुी ऐन, २०२०, अदालित बन्दोबःतको २४ नं. 
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हनेु,19 बालबािलका संलग्न कसूरको अनसुन्धान गदार् िहरासतमा नराखी बालसधुार गहृ वा अिभभावकको िजम्मा 
लगाउने वा िनधार्िरत सजाय ःथगन गनर् सिकने,20 जःता कानूनी व्यवःथा एवं सव च्च अदालतले मु ाको रोहमा 
ूितपादन गरेका वा जारी गरेका आदेश21बाट िदशान्तरको छनक भने पाइन्छ ।  

नेपालको संिवधानको धारा ३९ ले बालबािलकाको हकलाई मौिलक हकको पमा मान्यता िदई धारा ३९ को 
उपधारा (८) ले ूत्येक बालबािलकालाई बाल अनकूुल न्यायको हक हनेु व्यवःथा गरेको छ । यस संवैधािनक 
व्यवःथाले बाल न्यायमा िदशान्तर सम्बन्धी अवधारणालाई अवलम्बन गनर् िदशािनदश गरेको देिखन्छ । 
बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ ले बालबािलकाको सव म िहतका लािग िदशान्तर गनर् मनािशब 
देखेमा पाँच हजार पैयाँसम्म िबगो भएको वा दईु हजार पैयाँसम्म जिरबाना वा एक मिहनासम्म कैद हनु सक्ने 
कसूरमा अनसुन्धान अिधकारीले, दश हजार पैयाँसम्म िबगो भएको वा पाँच हजार पैयाँसम्म जिरबाना वा तीन 
वषर्सम्म कैद हनु सक्ने कसूरमा सरकारी वकीलले र  जितसकैु िबगो भएको वा जितसकैु जिरबाना हनेु वा तीन 
वषर्सम्म कैद हनु सक्ने कसूरमा बाल अदालतले िदशान्तर गनर् सक्ने व्यवःथा गरेको छ । ूचिलत कानूनले 
िदशान्तर गन कायर्लाई खलुा पमा नछाडी कानूनले िनि त शतर्22 (िवचार गनुर्पन कुराह ) समेत िनधार्रण 
गरेको छ; जस अनसुार िदशान्तर गदार्ः 

बालबािलकाले कसूरजन्य कायर् गरेको ःवीकार गरेको, सम्बिन्धत बालबािलका, िनजको बाब,ु आमा र बाब ुआमा 
नभए पिरवारका अन्य सदःय वा संरक्षकको सहमित भएको, पीिडत पक्षको यथासम्भव पनुःथार्पना हनेु गरी 
िनजको सहमित ूा  भएको र कसूरजन्य कायर्को ूकृित र सो कायर् गदार्को पिरिःथित, घटनाको गाम्भीयर्ता, 
बालबािलकाको उमेर, पिरपक्वता र बौि क ःतर, पािरवािरक वातावरण तथा पीिडतलाई पगेुको क्षित र िनजको 
पनुःथार्पनालाई आधार िलन ुपन हनु्छ । 

त्यसैगरी कानून23ले िदशान्तर गदार् बालबािलकाको इच्छा समेतलाई िवचार गरी देहाय बमोिजमको एक वा 
एकभन्दा बढी उपयकु्त ूिबया अवलम्बन गनुर् पदर्छ  : –  

(क) बालबािलकालाई पीिडतसँग मेलिमलाप वा समझदारी कायम गराउने, 

(ख) बालबािलकालाई गल्ती महसूस गनर् लगाउने, 

(ग) बालबािलका र िनजको पिरवारलाई आवँयक परामशर् िदने, 

(घ) बालबािलकालाई कुनै सामदुाियक सेवामा पठाउने, 

(ङ) बालबािलकाको हेरचाह र संरक्षण गनर् कुनै संःथामा पठाउने, 

(च) बाल कल्याण अिधकारीको सपुिरवेक्षण र िनदशनमा रहने गरी बालबािलकालाई छाड्ने, 

(छ) बालबािलकालाई बाब,ु आमा, पिरवारको अन्य सदःय वा संरक्षकको िजम्मा लगाउने, 

(ज) बालबािलकालाई कुनै तालीम वा शैिक्षक कायर्बममा सहभागी गराउने । 

                                                                                                                                                                    
18  बब्ल ु गोिडयाका हकमा आिशष अिधकारी िव  ौी ५ को सरकार, गहृ मन्ऽालय समेत, २०५७ सालको िरट नं. ३३९० आदेश िमित 

२०५७।१२।२, २०५७ को िरट नं. ३६८५, आदेश िमित २०५८।१।२८, २०५८ को िरट नं. २५, आदेश िमित २०५८।१०।२, २०५६ 
को िरट नं. ३५०५, आदेश िमित २०५८।४।२३, २०५८ को िरट नं. ४०२२, आदेश िमित २०५८।४।१० लगायत । 

19  सािवक मलुकुी ऐन, २०२०को दण्ड सजायको महलको १ नं., बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ । 
20  बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५० । 
21  यस सम्बन्धमा ूकरण ४.४ मा उल्लेख गिरएको छ । 
22  हेनुर्होस ्बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २८ । 
23  ऐजन दफा २९ । 
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(झ) मािथ खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) बमोिजमको कुनै ूिबया अवलम्बन गरी िदशान्तर गदार् अविध 

समेत तोक्न ुपन तािक कसूरजन्य कायर् गरे वबपत बालबािलकालाई हनु सक्ने अिधकतम सजाय 
भन्दा बढी अविध हनेु गरी िदशान्तर हनु नपाओस ्। 

(ञ) अनसुन्धान अिधकारी वा सरकारी वकीलले बालबािलकालाई िदशान्तर गनुर् अिघ बाल मनोिव  र 
बाल िवशेष बाट बालबािलकाको शारीिरक तथा मानिसक अवःथा र समाजसेवीबाट बालबािलकाको 
आिथर्क, सांःकृितक अवःथा तथा पिरवेशको अध्ययन र िव षेण गनर् लगाई ूितवेदन िलन ुपन र 
िदशान्तर गरेको जानकारी आफ्नो मािथल्लो िनकाय र बाल अदालतलाई िदन ुपन व्यवःथा समेत  
छ । 

कसूरजन्य कायर्को आरोप लागेका बालबािलकालाई िदशान्तर गिरएमा त्यःतो िववादको अन्त्य हनु्छ । सोको 
औपचािरक न्याियक ूिबया समा  भएको मािनन्छ । िदशान्तर गन अनसुन्धान अिधकारी, सरकारी वकील वा 
बाल अदालतले िदशान्तर गिरएको बालबािलका िदशान्तर ूिबयामा िनरन्तर पमा सहभागी भए नभएको कुराको 
अनगुमन ूोवेशन अिधकारी माफर् त ्गन व्यवःथा िमलाउन ुपदर्छ । बालबािलकालाई िदशान्तर गदार् पीिडतलाई 
भएको हािन नोक्सानी बापत समेत िवचार गनुर्पन हनु्छ, यसमा पीिडतलाई क्षितपूितर् िदने वा वाःतिवक हािन 
नोक्सानी भराई िदने, कसूरजन्य कायर्बाट ूा  सम्पि , मनुाफा वा साममी सम्बिन्धत धनीलाई िफतार् गनर् लगाउने 
समेतका कायर् पदर्छन ्। 

सव च्च अदालतबाट जारी भएको बाल न्याय सम्पादन (कायर्िविध) िनयमावली, २०७६ ले समेत िदशान्तर 
सम्बन्धी ऐनका व्यवःथालाई केिह ू  पान कायर् भने गरेको छ । सो िनयमावलीको िनयम िनयम ९ ले 
कसूरजन्य कायर्को अिभयोगमा अनसुन्धान वा अिभयोजनको बममा बालबािलकाको सव म िहतको लािग 
कसूरजन्य कायर्को आरोप लागेको बालबािलकालाई ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) 
बमोिजम िदशान्तर गनर् सिकने अवःथा भएमा अनसुन्धान अिधकारी वा सरकारी वकीलले ऐनको दफा २९ को 
उपदफा (४) बमोिजम बालबािलकाको आिथर्क, सांःकृितक अवःथा तथा पिरवेशको अध्ययन र िव षेण गनर् लगाई 
ूितवेदन िलई ूा  ूितवेदन तथा ऐनको दफा २८ मा उिल्लिखत अवःथा िवचार गरी दफा २७ को उपदफा 
(१) को खण्ड (क) बमोिजम िदशान्तर गन अवःथा भएमा िदशान्तर गन िनणर्य गनर् सिकन्छ।  

यसरी अनसुन्धान अिधकारीले गरेको िदशान्तरको िनणर्यको जानकारी बाल कल्याण सिमित, सरकारी वकील र बाल 
अदालतलाई िदन ुपन हनु्छ । सामदुाियक सेवामा पठाउने गरी िदशान्तरको िनणर्य गदार् भने सो॑ वषर् पूरा भएका 
बालबािलकालाई माऽ पठाउन ुपनछ । सामदुाियक सेवामा पठाउँदा बालबािलकालाई अध्ययन गन, िव ालयको 
सरसफाई गन, धािमर्क ःथलह मा आउने ौ ालहु लाई सहयोग गन, बृ ाौममा गई बृ बृ ालाई सहयोग गन 
जःता काममा लगाउने िनणर्य गनर् सिकनेछ । तर त्यःतो काममा लगाउँदा दैिनक दईु घण्टा भन्दा बढी वा 
सामदुाियक सेवाको अविधभर एक सय घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउने गरी िनणर्य गनर् हुँदैन । त्यसैगरी 
िदशान्तर गरी बालबािलकालाई बाल कल्याण अिधकारीको सपुिरवेक्षण र िनदशनमा रहने गरी छाड्दा आवँयक 
शतर्ह समेत तोकी सम्बिन्धत बाल कल्याण अिधकारीबाट त्यसको पालना भए नभएको सपुिरवेक्षण गन व्यवःथा 
िमलाउन ु पदर्छ। बालबािलकालाई बाब,ु आमा, पिरवारको अन्य सदःय वा संरक्षकको िजम्मा लगाउँदा 
बालबािलकाले गनर् हनेु र नहनेु कुराह  खलुाइ सहमितको कागज गराउन ुपदर्छ । 

अदालतले गन िदशान्तरका सम्बन्धमा बाल न्याय सम्पादन (कायर्िविध) िनयमावलीले देहाय बमोिजम व्यवःथा 
गरेको छः  
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बाल अदालतले ऐनको दफा २७ बमोिजम कसूरजन्य कायर्को अिभयोग लागेको बालबािलकाको सव म िहतको 
लािग िदशान्तर गनर् मनािसव देखेमा मु ाको कारबाही जनुसकैु अवःथामा रहेको भएपिन ऐनको दफा २८ को 
अवःथा िवचार गरी दफा २९ को कुनै ूिबया अवलम्बन गन गरी अनसूुची - ७ बमोिजमको ढाँचामा िदशान्तरको 
िनणर्य गनर् सक्नेछ । यसरी िदशान्तर गन िनणर्य गदार् त्यसको आधार, कारण तथा िदशान्तरको ूिबया, पीिडतलाई 
भएको हािन नोक्सानी बापतको क्षितपूितर्, िदशान्तर गिरएको बालबािलका िदशान्तर ूिबयामा िनरन्तर रहे नरहेको 
अनगुमन गन ूिबया खलुाइ िनयम ९ को उपिनयम (५), (७) र (९) को व्यवःथाको अधीनमा रही िनणर्य गनुर् 
पनछ । 

६.  िदशान्तरणका िदशामा सव च्च अदालत  

ूचिलत कानूनले िदशान्तर सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा गनुर् अिघ नै पिन सव च्च अदालतले िविभ  मु ामा जारी 
गरेका आदेश एवं िनदशनह बाट िदशान्तरको कायर्मा महत्वपूणर् योगदान पगेुको छ । केही महत्वपूणर् 
िस ान्तको सारसंक्षेप उल्लेख गिरएकोछः 

 बाल न्याय ूणालीमा परम्परागत फौजदारी न्याय ूणालीभन्दा फरक र िविश  ूकारका िस ान्तह   

छन ् । बाल न्यायका आधारभतू मान्यताह लाई नजरअन्दाज गरेर फौजदारी न्यायका सामान्य 
मान्यताह कै मापदण्ड अनसुार हेन गिरयो भने बाल न्यायका उ ेँय, मान्यता र हािसल गनर् खोिजएका 
अिभ  पूरा हनु सक्दैनन ्। सजाय ःथगनको सन्दभर्मा समेत यो कुरा िवचारणीय ब े ।  

बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) को ूावधानलाई दफा १२ को सापेक्षतामा हेदार् 
सजाय ःथिगत गिरएकोमा सोही बालकले एक वषर् नाघेपिछ अन्य कुनै कसरु गरे वापत दोषी ठहरी 
कैदको सजाय पाएमा पिन पिहले ठहर भएको कैद सजाय (ःथिगत भई एक वषर्को अविध नाघेपिछ कसरु 
गरेको अवःथामा) कायार्न्वयन गनुर् पदन, पटके पिन कायम हुँदैन; त्यस ूकारको कैदको लगत सदाका 
लािग क ा गनुर् पन देिखने । 

कैद ःथिगत भई एक वषर्को अविध नािघसकेको देिखदँा िनज ूितवादीको अिहले उमेर पगेुको (अिहले 
वािलग भएको) कारणबाट सो सजाय असलु गनुर्पछर् भ ु बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा 
१२ तथा दफा ५० को उपदफा (२) समेतको ूितकूल हनु जान्छ । त्यसैले ःथिगत गिरएको सजाय 
अब असलु (कायार्न्वयन) गन सम्बन्धमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
कानून एवम ्बाल न्यायका मान्यता अनकूुल नै देिखन आउने ।24  

 धरौट माग गनुर् र धरौट िदन नसक्दा थनुामा पठाउन ुिनरोधात्मक दण्डको अवधारणालाई आत्मसात ्गनुर् 
र सधुारात्मक अवधारणालाई इन्कार गनुर् हो । धरौट माग्न ुपिन मु ा सनुवुाइको बममा ठहरे बमोिजम 
हनेु आिथर्क दण्डको पमा िलइने पूवर् शतर्को एउटा प हो । बालकको हकमा यःतो शतर् ारा 
बाध्यकारी िनयमन िभऽ पारी दण्ड ारा अिभूिेरत भई धरौट माग्ने कायर् बाल अिधकार सम्बन्धी 
महासिन्ध, १९८९ को धारा ४०(१) समेतको अनकूुल नहनेु ।  

बालबािलकाले गनर् पगेुको कुनै पिन कसूरजन्य कायर्मा िनजको उमेरले नै दोषी मनोभावनाको कुनै भिूमका 
नरहने हुँदा त्यःतो बालिवज्याई ूित ितनीह लाई सजायमखुीकरण गनुर् भन्दा सामािजकीकरणमखुी गनुर् नै 
राज्यको ूमखु दािय व हनेु । 

                                                 
24  रामकुो जाहेरीले नेपाल सरकार िव  कुमारूसाद, ने.का.प. २०७५ अंक ११ िनणर्य नं. १०१२७ । 
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तोिकएको सजाय समेत ःथगन हनेु वा भोग्न नपन गरी िनणर्यािधकारीले िनणर्य गनर् सक्ने अवःथामा 
बालकलाई पूवर्शतर्को पमा धरौटी मागी धरौटी िदन नसकेबाट धरौटीको िवकल्पको पमा थनुालाई 
िलएको कायर् नेपाल पक्ष भएको बालबािलका सम्बन्धी महासिन्ध १९८९ को धारा ३(१) ३७(ख) र 
४०(१) र बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ र ५० समेतिवपरीत देिखने ।25 

 कुनै कसरुको अिभयोग लागी मु ाको तहिककात वा पपुर्क्षको िनिम  ूचिलत काननु बमोिजम थनुामा 
बःनपन बालकलाई बाल सधुार गहृमा रािखने ःप  व्यवःथा भई रहेको देिखएकाले मलुकुी ऐन अ.व. को 
११८ (२) बमोिजम पपुर्क्षका लािग कारागार शाखामा थनुामा राख्न ेगरेको आदेश र सो आदेशलाई सदर 
गरेको आदेश समेत काननु सम्मत नदेिखदँा बदर भै बन्दीूत्यक्षीकरणको आदेश ारा िनज बव्ल ुगोडीया 
कारागाराबाट मकु्त हनेु26, अ  वयःक साथमा कारागारमा बालबािलकालाई थनुा वा कैदमा राख्न निमल्ने 
हुँदा वालाबािलका सम्बिन्ध ऐन २०४८ को दफा ४२(१) बमोिजम बालसधुार गहृ ःथापना गरी 
सधुारगहृमा राख्न ुपन ।27 

 केवल माग भएको धरौटी रकम राख्न नसकेको हदुा थनुामा बःन ुपरेको देिखन्छ । धरौट राख्न माग 
गरेको रकम बझुाउने हैिसयत भएको भए उसले थनुामा बःन नपन रहेछ । यसरी .४००००।- 
िनवेदकले धरौट राख्न नसक्ने कमजोर आिथर्क िःथितको कारणबाट माऽ थनुामा बःन परेको देिखन्छ । 
कुनै वयःक व्यिक्तको लािग पिन उसको कमजोर आिथर्क अवःथाको कारणले थनुामा बःनपुन 
बाध्यतालाई हनेुखानेको िःथितको तलुनामा कानूनको आखँामा सबै समान हनेु संवैधािनक ूत्याभिूत 
आिथर्क कारणले अवसरमा िवभेदकारीको झलक िदलाउने ूस  त्यसै त मानव अिधकार जःतो 
संवेदनशील िवषय ूित चनुौितपूणर् छ भने त्यसमा पिन झन िनवेदक १५ वषर्को नाबालक देिखएकाले 
मानव अिधकारको ू  त झन ्बढी जिटल भई यसलाई गिम्भरताका साथ संवेदनशील भई हेिरन ुपन । 

पपुर्क्षको िनिम  माग गरेको धरौटी िदन नसकेको बालकलाई थनुछेकको ूयोजनका लािग थनुाको 
िवकल्पको पमा बालसधुार गहृमा राखेको कायर्लाई उिचत र मनुािसव मा  सिक , ब  यसले उल्टै 
दण्डको सधुारात्मक अवधारणालाई इन्कार गरेको मा  सिकन्छ । बालबािलकाको हकमा कानूनको 
न् मा परी िनजले गरेको फौजदारी कसूरका सम्बन्धमा दण्ड िनधार्रण गदार्समेत उनीह को सव म 
िहतलाई नजरअन्दाज गनर् सिकँदैन । ूःततु मु ामा अिन्तम फैसला बमोिजम थनुामा बसेको अवःथा नभै 
चोरी मु ामा पूवर् शतर्को पमा धरौट माग गरी धरौट िदन नसकेको आधार बनाई थनुामा राख्न ेगरी 
भएको कायर्लाई अिन्तम उपायको पमा माऽ थनुाको ूयोग गिरने भ े बाल अिधकार सम्बन्धी 
महासिन्ध, १९८९ को धारा ३७(२) समेतको अनकूुल रहेको मा  निमल्ने । 

बालबािलकालाई तोिकएको सजाय समेत ःथगन हनेु वा भोग्न नपन गरी िनणर्यकतार्ले िनणर्य गनर् सक्ने 
अवःथामा धरौटीको िवकल्पको पमा थनुालाई उपयोग गिरएको कायर्लाई “बालबािलकाको हक िहतको 
संरक्षण गरी ितनीह को शारीिरक मानिसक र बौि क िवकास गनर् समयानकूुल कानूनी व्यवःथा गनर्” 

जारी भएको बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को ममर् र भावना िवपरीत देिखन आउने ।28  

                                                 
25  रामेश ् वर चौधरीको हकमा अिधवक्ता िटकाराम पोखरेल िब  काठमाड  िजल्ला अदालत समेत, ने.का.प. २०७०म अंक ११ िनणर्य नं. ९०७४ । 
26  पूवर्पाद िटप्पणी नं. ६ । 
27  उही । 
28  िवरेन लामाको हकमा अिधवक्ता पुं पराज पौडेल िव  काठमाड  िजल्ला अदालत समेत, ने.का.प. २०७२ अंक ९ िनणर्य नं. ९४६९ । 
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 १२ वषर्का नाबालकलाई चोरी मु ामा कैद सजाय तोकी बालसधुार गहृमा पठाएको फैसला ूथम ि  मै 
ऽिुटपूणर् हुँदा गैरकानूनी थनुाबाट मकु्त गरी अिभभावकको िजम्मा िदन आदेश जारी भएको ।29 

७.  िदशान्तर सम्बन्धी कानून कायार्न्वयनको अवःथा 

बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू भएपिछ सो ऐनको दफा २७,२८,२९ तथा बाल न्याय सम्पादन 
(कायर्िविध) िनयमावली, २०७६ को िनयम ९ बमोिजम अनसुन्धान िनकाय एवं सरकारी वकीलबाट नगण्य माऽ 
िदशान्तर सम्बन्धी िनणर्य भएको देिखन्छ । बाल न्याय ूशासन अन्तगर्त कसूरको अनसुन्धान गदार् िनगरानी 
कक्षमा नरािख अिभभावकको िजम्मा जमानीमा छाडेको िववरण रहेतापिन बालबािलका संलग्न कसूरमा 
अनसुन्धानकै बममा औपचािरक न्याियक ूिबयामा ूवेश नगन गरी िदशान्तरको िनणर्य गरेको पाइँदैन । 

सरकारी वकीलबाट पिन बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू भएको चार वषर् बेितत भई सक्दा  ज्यादै न्यून 
संख्यामा िदशान्तर गरेको भ े महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा ूा  िदशान्तर सम्बन्धी िनणर्यको अध्ययनबाट  

देिखन्छ । अदालतबाट मु ा सनुवुाइकै बममा िदशान्तर गरेको अिभलेख ूा  गिरएको छैन ।  

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा रहेको अिभलेख अनसुार बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू भएपिछ 
िदशान्तर सम्बन्धी िनणर्यको िववरण यःतो देिखन्छः30 

ब. सं. िदशान्तरको िनणर्य गन कायार्लय िनणर्य िमित कसूरको ूकृित 

१ िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय नवलपरासी पि म २०७६।३।२६ सावर्जिनक ःथानमा दवु्यर्वहार  

२ िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, पन्देही २०७६।४।२७ चोरी 
३ िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, खोटा २०७७।२।२ जबजर्ःती करणी उ ोग
४ िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, बारा २०७७।६।२८ अवैध वन पैदावार चोरी 
५ िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, २०७८।२।२ बाल िववाह 

 

िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय नवलपरासी पि मले सावर्जिनक ःथानमा दबु्यर्वहार गरेको कसूरमा पाँच 
िदनसम्म २/२ घण्टा बाल क्लवमा रही ूिशिक्षत हनेु शतर्मा, िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय बाराले अवैध वन 
पैदावार हानी नोक्सानी कसूरमा २० िदनको अविधको लािग कक्षा ६ को पःुतक पढी ७/७ िदनमा ःथानीय 
िशक्षकलाई पाठ बझुाउने गरी, िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय पन्दीले मोवाईल चोरी मु ामा संलग्न रहेका 
तीन जना बालबािलका  मध्ये देवदह गलाई १० िदनसम्म २ घण्टाका दरले मठ मिन्दरमा सरसफाई गन, देवदह 
कलाई १० िदनसम्म २ घण्टाका दरले मठ मिन्दरमा रंग लगाउने कायर् गन र देवदह खलाई सावर्जिनक 
यातायातमा काम गन बालबािलकालाई चेतना बढाउने भ े शतर्मा, िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय खोटा ले ६ 
वषर्की बािलकालाई करणी गन उ ोग गरेको कसूरजन्य कायर्मा अब आइन्दा नराॆो काम नगन अिभभावकको 
िनयन्ऽण र िनदशनमा रही राॆो काम गन शतर्मा अिभभावकको िजम्मा लगाउने र िजल्ला सरकारी वकील 
कायार्लय सल्यानबाट ११ वषर्की बािलकालाई बाल िववाह गरेको कसूरजन्य कायर्मा िनयिमत अध्ययन गरी कक्षा 
६ मा उत्कृ  अंक ल्याउने शतर्मा मामा नाताको व्यिक्तको िनगरानीमा रहने गरी िदशान्तर गरेको देिखयो ।  

िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयह बाट भएका िदशान्तर सम्बन्धी कायार्न्वयन र अनगुमनका बारेमा उल्लेख 
गरेको नदेिखएता पिन िदशान्तरको अभ्यासमा अभ्यःत भई नसकेको वतर्मान अवःथामा उल्लेिखत व्यहोराबाट 

                                                 
29  पिरवितर्त नाम धािदङ २४(११७७) का हकमा अिधवक्ता अजयशंकर झा िव  धािदङ िजल्ला अदालत समेत, ०७७- WH-०३२१, आदेश िमित 

२०७८।२।२ । 
30  ॐोतः बाल न्याय सम्बन्धी कानूनी व्यवःथाको कायार्न्वयनको अवःथा र सधुारका क्षेऽह , अनसुन्धानमूलक अध्ययन, २०७८, महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लय । 
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भएका िदशान्तरबाट िनयिमत फौजदारी कारवाहीबाट भन्दा बालबािलकाको सव म िहत हनेु देिखदँा नकारात्मक 
िटप्पणी गनुर् पन देिखदैँन ।  

९. समःयाको पिहचान र िनदान 

िदशान्तरका लािग कानूनी अधार त चािहन्छ नै तथापी िदशान्तर गराउने अिधकारीको सक्षमता र सकारात्मक 
धारणा पिन त्यि  कै ज री हनु्छ । िदशान्तरका शतर्का वैकिल्पक पयार्  अवःथाको िव मानता पिन हनु ु  
पदर्छ । हामी कहाँ बाल कल्याणकारी संःथा/िनकाय र ितनले सम्पादन गन कायर्ह  व्यविःथत भई नसकेको 
अवःथा हुँदा िदशान्तर गनर् चाहेर पिन अिभभावकको िजम्मामा छाड्न उपयकु्त नहनेु अवःथामा िदशान्तर गनर् 
नसिकने यथाथर्तालाई नकानर् सिक  । नेपालमा बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ कायार्न्वयनमा आएको झण्डै 
चार वषर्को समयमा िदशान्तर गरेको शंख्या देश भरमा दईु अंकमा पगु्न नसक्नकुा पछािडको कारण खोज्न ुर 
यसको िनराकरण गनुर् ज री छ । कानून कायार्न्वयन गन अिधकारीलाई सक्षम, उत्ूिेरत गराउन र बालबािलका 
ूित सकारात्मक र िजम्मेबार ब  ज री छ । नेपालमा िदशान्तर कायार्न्वयनमा देिखएका कानूनी र व्यावहािरक 
समःयाको पिहचान र यसको समाधान पिहल्याउने ूयास गिरएको छः 

९.१. कानूनी समःया  

 िदशान्तर गनर् सिकने िनधार्िरत सीमा ज्यादै कम र अव्यावहािरक छ । बालबािलका संलग्न हनेु गरका 
कसूरको ूकृित हेदार् चोरी, यौनजन्य, लागू औषध, िववाह सम्बन्धी जःता कसूरको अिधकता रहेको31 हुँदा यी 
कसूरमा हनु सक्ने सजायलाई हेदार् िदशान्तर गनर् कानूनले ठाउँ नै निदएको हुँदा अनसुन्धान अिधकारीले चाहेर 
पिन िदशान्तर गनर् सक्दैनन ्। सजाय सीमा हद बढाउनपुन ।  

 बालबािलका सम्बन्धी िनयमावली बनाउन ुपन । बालबािलका सम्बन्धी ऐनको व्यवःथालाई कायार्न्वयन गनर्, 
िदशान्तरका शतर्, सो को कायार्न्वयनको सिुनि तता, शतर् उल्लंघन गरे के हनेु, पनुः िदशान्तर गन वा अन्ततः 
फौजदारी कारबाही ूारम्भ गनुर्पन आिद जःता िवषयमा कानूनी  र कायर्िविधगत ःप ता ज री छ ।  

 बालबािलकाको सव म िहतलाई ध्यानमा राखी शतर् पिरवतर्न गरेर भए पिन पटक पटक िदशान्तरमा लैजान 
सिकने व्यवःथा गनुर् पन देिखन्छ ।  

 िदशान्तर गन अिधकारीको योग्यता कानूनले िनधार्रण गनुर्पन । 

 ूोवेशन अिधकारीको िनयिुक्त र बालमनोिव को सेवा िलन पािरौिमक िनधार्रण हनुपुन ।  

९.२ व्यावहािरक समःया 

 कानून कायार्न्वयन गन अिधकारी िदशान्तर सम्बन्धी अवधारणागत पक्षमा ःप  हनु र यसमा अिभूिेरत गनुर् 
गराउन ुपदर्छ । अिभमखुीकरण कायर्बम र ूिशक्षण नै यसको उपाय हनु सक्छ ।  

 बाल न्याय सम्पादन गन िविश ीकृत जनशिक्त नभई हुँदैन । परम्परागत फौजी ूहरी मानिसकता र 
जःतोसकैु अवःथामा पिन मु ा दतार् गरे सरुिक्षत ब े मानिसकताका सरकारी वकील र सजाय वा सफाई िदन 
रमाउने न्यायकमीर् बालमैऽी ब  ज्यादै गा॑ो छ । 

 सामािजक पान्तरण (कसूरमा संलग्न बालबािलका ूित हेन ि कोण) बदल्न ूचार ूसार र सचेतना 
कायर्बम स ालन गनुर् पदर्छ । 

                                                 
31  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको वािषर्क ूितवेदन । 
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 बालबािलका सम्बन्धी कानूनले गरेको कल्याणकारी व्यवःथाको कायार्न्वयन र िविवध िबयाकलाप सिहतका 
बाल कल्याणकारी िनकाय ःथापना र स ालन हनु र यसका लािग सरकारले यथोिचत व्यवःथा गरी महत्व 
िदनपुन हनु्छ । 

१०.  िनंकषर्ः 

बालबािलकाले मनसायपूवर्क वा जानी बिुझकन कानून िवपिरतका कायर् गदनन ्। सामािजक, आिथर्क, संःकारगत 
पिरिःथित वा खराब संगतका कारणले आपरािधक िबयाकलापमा संलग्न हनु पगु्छन ्भ े मािनन्छ । बालबािलका 
भिवंयका कणर्धार भएकाले ियनीह लाई बचाउन ुपछर्, सही बाटोमा लगाउन ुपछर् भ े मान्यताका साथ फौजदारी 
न्याय ूणालीमा िदशान्तरको अवधारणको िवकास भएको हो । बालबािलकाले गरेको अपराधलाई समाजले क्षमा 
पिन िदन्छ र गलत कायर् गरेको रहेछु भ े बझेुपिछ बालबािलकाले आफू असल नागिरक ब  उूिेरत पिन  
हनु्छन ्। सधुार गन नसिकने वा िकमाथर् नसीुने अवःथामा बाहेक बालबािलकालाई आफ्नो कायर् ूित प ाताप र 
सधुारको मौका िदने वा सधुार गन उ म िवकल्पको पमा िदशान्तर ूिबया रहेको हनु्छ । बाल सलुभ आचरण 
अनसुार बालकले गल्ती महसूस गरी पीिडतसँग िमलन गराईिदए पिछ बालबािलकामा े ष नहनेु हुँदा अत्यन्त िमल्ने 
साथी पिन बन्दछन ्। त्यसैले िदशान्तर सामािजक पनुिमर्लनको महत्वपूणर् किडको पमा रहन सक्छ । कितपय 
अवःथामा फौजदारी कायर्िविधका औपचािरकता पूरा गदार् पीिडतले समयमै पिरपरुण नपाउने अवःथा पनर् सक्छ । 
त्यसैले िदशान्तर पीिडत न्यायका ि ले समेत उपयकु्त छ । िदशान्तरका धेरै राॆा पक्ष छन ्। यसले देशको 
फौजदारी न्याय ूणाली अन्तगर्तको कायर् चापलाई समेत घटाउनकुा साथै िववादमा कसैको हारिजत नहनेु सबैको 
िजत माऽ हनेु र सामािजक स ाव कायम राख्न समेत म त गदर्छ । यसको सबै भन्दा राॆो पक्ष भनेको कुनै 
बालबािलकालाई िदशान्तर गनर् उपयकु्त हुँदैन भ े अवःथामा िदशान्तर नगनुर्  हो । िदशान्तर बाल न्याय 
ूणालीको उ म िवकल्प रहँदा रहँदै पिन मािथ औलं्याइएका कितपय कानूनी, आचरणगत र व्यावहािरक समःया 
छन ्। यीनलाई समाधान गद बालबािलकाको सव म िहत हनेु कायर्मा लाग्न ुबाल न्याय ूशासनमा संलग्न हामी 
सबैको कतर्व्य हो ।  
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सरकारी वकीलले पनुरावेदन/िनवेदन गनुर्पन मु ाको फैसला / 
आदेशको ूाि  तथा पनुरावेदन िनवेदन गन म्याद सम्बन्धी कानूनी 

व्यवःथा र पनुरावेदन िनवेदनमा उठाउन ुपन िवषयह  
 

 

लोकराज पराजलुी1 
 

1. िवषय ूवेश 

नेपालको न्याय ूणालीमा संिवधानमा अन्यथा व्यवःथा भएकोमा बहेक कुनै अदालत वा न्याियक िनकाय वा 
अिधकारी समक्ष नेपाल सरकारको तफर् बहाट मु ा चलाउने वा नचलाउने भ े कुराको अिन्तम िनणर्य गन अिधकार 
महान्यायािधवक्तालाई हनेु तथा महान्यायािधवक्ताले आफ्नो काम, कतर्व्य र अिधकार तोिकएको शतर्को अधीनमा 
रही ूयोग र पालना गन गरी मातहतका सरकारी वकीललाई ूत्यायोजन गनर् सक्ने व्यवःथा संिवधानले गरेको 
छ।2 ूचिलत कानूनको अधीनमा रही महान्यायािधवक्ताले आफूलाई ूा  अिधकार मध्ये आवँयकता अनसुार 
केही अिधकार आफू मातहतका सरकारी वकीलले ूयोग र पालना गनर् पाउने गरी ूत्यायोजन गनर् सक्ने व्यवःथा 
सरकारी वकील सम्बन्धी िनयमावली, 2077 ले पिन गरेको छ।3 ियनै संवैधािनक तथा कानूनी व्यवःथा 
बमोिजम महान्यायािधवक्ताबाट नेपाल सरकार वादी हनेु मु ा चलाउने नचलाउने िनणर्य गन अिधकार िविभ  शतर् 
तोकी मातहतका सरकारी वकीललाई ूत्यायोजन भएको छ। सोही ूत्यायोिजत अिधकार बमोिजम सरकारी 
वकीलह बाट कायर् सम्पादन हुँदै आएको छ। तत ्सम्बन्धमा थप ूकृयागत व्वयःथा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध 
संिहता, 2074, मलुकुी देवानी कायर्िविध संिहता, 2074, मलुकुी फौजदारी कायर्िविध िनयमावली, 2075, 
फौजदारी कसूरको अनसुन्धान सम्बन्धी िनयमावली, 2075 र सरकारी वकील सम्बन्धी िनयमावली, 2077 ले 
गरेका छन।् यी कानूनी व्यवःथाबाट सरकारी वकीललाई ूदान गिरएको अिधकार मध्ये ॅ ाचार बाहेकका अन्य 
नेपाल सरकार वादी हनेु मु ामा पनुरावेदन तथा िनवेदन गन नगन सम्बन्धमा गनुर्पन कारबाही पिन एक हो।4 
सरकार वादी मु ामा पनुरावेदन/िनवेदन गन वा नगन सम्बन्धमा अिन्तम िनणर्य गन सरकारी वकीलको 
(महान्यायािधवक्ताको) अिधकारलाई मु ा चलाउने नचलाउने अिन्तम िनणर्य गन अिधकारकै पमा बझु्नपुन 
व्याख्या सव च्च अदालतबाट भएको छ।5 त्यसतर् यो अिधकारलाई सरकारी वकीलले सरकारवादी मु ा 
चलाउने/नचलाउने सरहकै अिधकारका पमा िलनपुदर्छ। 
नेपाल सरकार वादी हनेु मु ा अन्तगर्तका मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को अनसूुची 1 र २ का 
मु ा तथा मलुकुी देवानी कायर्िविध संिहता, 2074 को अनसूुची 28 का मु ामा सरकारी वकीलले 
पनुरावेदन/िनवेदन सम्बन्धी कारबाही गनुर्पन भएकोले सो ूयोजनाथर् फैसला र आदेशको ूाि , पनुरावेदन/िनवेदन 
गन म्याद तथा पनुरावेदन/िनवेदनमा उठाउनपुन िवषयका बारेमा कानूनी व्यवःथा र नजीर समेतलाई समेटी यो 
आलेख तयार गिरएको छ। सरकारी वकीलले पनुरावेदन/िनवेदन सम्बन्धी कारबाही गदार् व्यावहािरक पमा 
देिखएका ि िवधालाई हटाउनका लािग यसले सहयोग गनछ भ े अपेक्षा रािखएको छ।  

                                                 
1  सहन्यायािधवक्ता महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 
2  नेपालको संिवधानको धारा 158 को उपधारा (२) र (7) 
3   सरकारी वकील सम्बन्धी िनयमावली, 2077 को िनयम 42 को उपिनयम (3) 
4  नेपालको संिवधानको धारा 239 को उपधारा (३) बमोिजम ॅ ाचार मु ामा मु ा चलाउने/नचलाउने िनणर्य र अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग 

ऐन, 2048 को दफा 35 को उपदफा (१) बमोिजम ती मु ामा पनुरावेदन / िनवेदन सम्बन्धी कारबाही अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले 
गन, सोही ऐनको दफा 35 को उपदफा (२) बमोिजम उक्त मु ामा बहस पैरवी तथा ूितरक्षा माऽ सरकारी वकीलले गनुर्पन व्यवःथा छ। 

5  ए. काकीर् िव. महान्यायािधवक्ताको कायार्लय समेत, ०७१-WO-०७७०, मु ाः उत्ूषेण, (सं.इ.),फैसला िमित २०७३। १।१० 
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2. सरकारवादी मु ामा सरकारी वकीलले नै पनुरावेदन/िनवेदन सम्बन्धी कारबाही गनुर्पन कानूनी व्यवःथा र नजीर  
कानूनमा अन्यथा व्यवःथा भएमा बाहेक सरकारवादी मु ामा िनम्न कानूनी व्यवःथाका आधारमा सरकारी वकीलले 
नै परुावेदन/िनवेदन गनुर् पदर्छः- 
 सरकारवादी फौजदारी मु ामा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा १८० (४) बमोिजम, 
 सरकारवादी देवानी मु ामा मलुकुी देवानी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा २६३ (१) बमोिजम र सो 

बाहेकका नेपाल सरकार, ूदेश सरकार वा ःथानीय तह पक्ष वा िवपक्ष भएका देवानी मु ामा सम्बिन्धत 
अिधकारी वा कायार्लय ूमखुबाट लेखी पठाएमा मलुकुी देवानी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा 
२६३(२) को ूितबन्धात्मक वाक्याशं बमोिजम, 

 नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकारमा असर पन गरी भएका कुनै न्याियक वा अधर्न्याियक िनकायबाट 
भएको िनणर्य वा आदेश उपर पनुरावेदन/िनवेदन गनर् कानूनले कुनै आिधकारी नतोकेको अवःथाका 
मु ामा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा १८१ बमोिजम ।  
उपरोक्तानसुार सरकारी वकीलले पनुरावेदन/िनवेदन सम्बन्धी कारबाही गनुर्पन मु ामा सो कारबाहीका 

ूकृयाका बारेमा सरकारी वकील सम्बन्धी िनयमावली, २०७७ को िनयम २२ देखी २६ सम्म व्यवःथा 
भएको छ। 

उपरोक्त कानूनी व्यवःथा अनसुार सरकारी विकलले पनुरावेदन/िनवेदन गनुर्पन मु ामा अन्य िनकायका अिधकारीले 
पनुरावेदन/िनवेदन गरेमा सो पनुरावेदन/िनवेदन खारेज हनेु व्याख्या सव च्च अदालतबाट िनम्न मु ाह मा भएको 
छः 
 ौी ५ को सरकार (िवशेष ूहरी िवभाग िव.िदलबहादरु लामासमेत भएको ॅ ाचार मु ा6  
 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग िव. लोकमानिसंह काकीर्समेत भएको ॅ ाचार मु ा7  

3. फैसला/आदेशको ूाि  र थाहा पाएको मािनने िमित 

यहाँ आदेश भ ाले फैसला सरहको अिन्तम आदेशलाई सम्बोधन गनर् खोिजएको हो। यःता फैसला/आदेश थाहा 
पाएको मािनने िमित सम्बन्धमा िनम्न कानूनी व्यवःथालाई ख्याल गिरन ुपदर्छःM 

 िवशेष कायर्िविध लागू हनेु िवशेष अदालतले गरेका फैसलाका हकमा िवशेष अदालत ऐन, 2059 को 
दफा १७, 

 संिक्ष  कायर्िविध लागू हनेु मु ाका हकमा संिक्ष  कायर्िविध ऐन, 2028 को दफा ११क(3), 
 सामान्य कायर्िविध लाग ुहनेु मु ाका हकमाः 

 मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा १३४(३), 
 मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा १३२(४), 
 मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा १३४(४), 
 न्याय ूशासन ऐन, 2073 को दफा ११(4) र १२(3), 
 मलुकुी देवानी कायर्िविध संिहता, 2074 को दफा २०५, 219(2) र २२०(3), 
 उपरोक्त कानूनी व्यवःथा बाहेक अन्य िवशेष कानूनह मा छु ै व्यवःथा भएको भए सोही 
व्यवःथा । 

फैसला/आदेश थाहा पाएको मािनने िमित किहलेबाट कायम हनेु भ े सम्बन्धमा सव च्च अदालतबाट िनम्न 
अनसुार व्याख्या भएको छः 
 

                                                 
6  ने.का.प. २०५२, अंक ९, िन.नं. ६०६४, प.ृ७५९, (पू.इ), फैसला िमितः२०५२।९।२० 
7   ने.का.प. २०५६, अंक ८, िन.नं. ६७६४, प.ृ५८५,(स.इ), फैसला िमित २०५६।१२।०४ 
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 ौी ५ को सरकार िव. ऋिषकेश शाह समेत भएको राजनीितक उ ेँ यले संघ संःथा खोलेको मु ा, 8  
 सरकारवादी भई चलेको मु ा िनणर्य हनेु अवःथामा वादी पक्षको ूितरक्षा महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लय अन्तगर्तका न्यायािधवक्ताह ारा हनु्छ तापिन अन्य पक्ष सरह मु ामा रोहवरमा रही 
िनणर्य सु े र िनणर्य सनुी पाए ँभनी राय िकताबमा सही नगिरने र तािरखमा नरहेपिछ िनयम १२ 
(४) ले त्यसो गिररहन ु पन ूयोजन समेत नहुँदा मु ा मािमलामा िनणर्य भएको सूचना ूा  
गरेपिछ माऽ जानकारीमा आउने भएबाट िनणर्य हुँदाकै िमितमा ौी ५ को सरकारलाई थाहा 
भएको मा  निमल्ने, 

 सरकार वादी हनेु मु ामा वादी पक्षको तफर् बाट कोही पिन तािरखमा नरहने तथा मु ाका अन्य 
पक्ष सरह िनणर्य सिुन पाएको भनी राय िकताबमा कसैको सिहछाप परेको नहनेु तथा सरकारी 
मु ा सम्बन्धी िनयमावली, २०१८ को िनयम १२ (४) ले िनणर्यको सूचना िदनपुन समेत 
बाध्यात्मक काननुी व्यवःथा रहेको हुँदा त्यःतो ौी ५ को सरकार वादी हनेु फौज्दारी मु ामा 
िनणर्य भएको िमितबाटै सो म्याद शु  हनु्छ भ  निमल्ने । 

 नेपाल सरकार िव. लेखराज डागँी समेत भएको वन पैदावर नोक्सान मु ा9  
 पनुरावेदन गनर् पाउने हक कानूनी हक भएकाले मु ाका सम्बिन्धत पक्षलाई कानूनबमोिजम 

पनुरावेदन गनुर् भनी कुनै पिन माध्यमबाट जारी गिरएको म्याद सम्बिन्धत पक्षले ूा  गरेको छ 
भने सोही िमितबाट पनुरावेदन गन म्याद सु  हनु्छ । म्याद जारी नगिरएको अवःथामा 
सम्बिन्धत पक्षले अक  माध्यम ारा फैसलाको नक्कल िलएको छ भने सो नक्कल िलएको िमितबाट 
पनुरावेदन म्याद सु  हनेु हुँदा पक्षले पिहला कुन माध्यमबाट जानकारी पाएको छ त्योबाट नै 
पनुरावेदन गन िदनको गणना हनेु,  

 पनुरावेदन गन म्याद ूा  भएपिछ नक्कल िलएको िमितलाई आिधकािरक मा े हो भने 
पनुरावेदनको म्याद जारी गनुर्को कुनै औिचत्य नै नरहने र कानूनमा भएको पनुरावेदनसम्बन्धी 
कानूनी व्यवःथा नै परािजत हनु जाने हुँदा पक्षले जनु माध्यमबाट पिहला जानकारी ूा  गरेको  
छ । सो िमितबाट नै पनुरावेदनको म्याद सु  हनेु हो तर फैसलाको आिधकािरक जानकारी ूा  
गरेप ात ्पनुः फैसलाको नक्कल िलई पनुरावेदनको म्याद कायम गरी दायर हनु आएको वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन कानूनसम्मत देिखन नआउने । 

यस मु ामा िजल्ला वन कायर्लय ,बाँकेका नाममा जारी भएको पनुरावेदन म्याद िमित २०६०। १२।१६ मा 
बझेुकोमा सो िदनबाट म्यादिभऽ पनुरावेदन नगरी ूितवादीह ले पनुरावेदन अदालत नेपालगंजमा गरेको 
पनुरावेदनमा िमित २०६१।१०।१३ मा ूत्यथीर् िझकाउने आदेश भई िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, बाँकेमा 
जानकारी आएपिछ िमित २०६१।११।११ मा फैसलाको नक्कल िलई सोही िमितलाई फैसलाको जानकारी 
पाएको िमित कायम गरी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, बाँकेलाई पनुरावेदन म्याद िदनपुनमा िजल्ला वन 
कायार्लय, बाँकेलाई िदएको निमलेको भन्दै वादी नेपाल सरकारका तफर् बाट पनुरावेदन सरकारी वकील कायार्लय ,
नेपालग बाट पनुरावेदन गिरकोमा सो पनुरावेदन पऽ खारेज भएको िथयो। 

उपरोक्त कानूनी व्यवःथा र नजीरका आधारमा सरकारी वकील कायार्लय वा अिभयोगपऽ दायर गन अन्य 
कायार्लयमा फैसला/आदेश जनुसकैु औपचािरक तिरकाबाट ूा  भएपिछ सो फैसला/आदेश थाहा भएको मािनने र 
सोही िमितबाट पनुरावेदन/िनवेदन म्यादको गणना शु  हनेु देिखन्छ । 

                                                 
8  ने.का.प. २०४५, अंक १, िन.नं. ३३२२, प.ृ १२, (पू.इ),फैसला िमित २०४५।१।७  
9  ने.का.प २०७२, अंक १, िन.नं. ९३२८, प.ृ ८, (सं.इ), फैसला िमित २०७०।१०।१२ 
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मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा १३४(४) ले फैसला भएको िमितले एक वषर् अविध 
नाघेपिछ पक्षले फैसला भएको ःवतः थाहा पाएको मािनने गरी गरेको व्यवःथालाई पिन सरकारी वकीलले 
मध्यनजर गनुर्पदर्छ। यस कानूनी व्यवःथाको रोहमा पनुरावेदन/िनवेदन गन ूयोजनाथर् फैसला/आदेश थाहा 
पाएको मािनने/म्याद गणना शु  हनेु िमित सम्बन्धमा गािण्डव काफ्ले िव  उच्च अदालत ,पाटनसमेत भएको 
बन्दी ूत्यक्षीकरण मु ामा10 सव च्च अदालतबाट िनम्न बमोिजम व्याख्या भएको छः 

 मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को दफा १३४(4) ले फैसला भएको िमितले एक वषर् 
पिछ पक्षले फैसला भएको ःवतः थाहा पाएको मािनने हुँदा यस कानूनी व्यवःथा बमोिजम पक्षले वषर् 
िदन िभऽ नक्कल सारेको वा िनजको वारेस वा कानून व्यवसायीले नक्कल उतारेको कायर्लाई पक्षले 
ःवीकारेको अवःथामा बाहेक "एक वषर् िभऽ" पक्षले िरतपवुर्क  थाहा जानकारी नपाएमा सो एक वषर् 
अविध व्यितत भएका िदनदेिख सोही संिहताको दफा १३४(1) मा उल्लेिखत व्यवःथा बमोिजम "ःवतः 
थाहा पाएको" मािनने भ े आधारमा म्याद गणना गरी पनुरावेदन गन म्याद कायम गनुर्पन देिखन 
आउँदा ूःततु मु ामा िनवेदकले िमित 2076।07।05 मा ूमािणकरण भएको फैसला सोही 
संिहताको दफा १३४(1) र (4) ले व्यवःथा गरेको एक वषर् िमित 2077।07।04 गतेको 
अविधपिछ ःवतः थाहा पाएको भनी सो म्यादिभऽै दायर गनर् ल्याएको पनुरावेदन पऽलाई यस 
अदालतको सह रिज ारबाट िमित 2077।08।03 मा गिरिदएको दरिपठलाई कानून सम्मत मा  
निमल्ने । 

मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता ,2074 को दफा १३४)4(को व्यवःथा बमोिजम फैसला भएको एक वषर् 
पिछ ःवतः थाहा पाएको मािनने भ े सम्बन्धमा भएको यस व्याख्या अनसुार फैसला ूमाणीकरण भएको िमितबाट 
उक्त एक वषर्को म्याद सु  भई एक वषर् नाघेपिछ कानून बमोिजम थमाउन पाउने म्याद सु  हनेु देिखन्छ । 

४. उच्च अदालतको फैसला/आदेशको ूाि  प ात ्सव च्च अदालतमा पनुरावेदन वा दोहोर ्याई हेरी पाउन िनवेदन 
गन िवषयमा यिकन हनुपुन मूख्य कुरा 

उच्च अदालतको फैसला/आदेशको ूाि  पिछ पनुरावेदन/िनवेदन सम्बन्धी कारबाही गदार् सवै भन्दा पिहले 
पनुरावेदनको िवषय हो की दोहोर ् याई हेरी पाउँ िनवेदनको िवषय हो भ े िनक्य ल गनुुर्पदर्छ। यसका लािग िनम्न 
कानूनी व्यवःथा र नजीरका आधारमा यिकन गनुर्पदर्छः 

 न्याय ूशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(1)(क)(ख)(ग)(घ) र दफा १२ (१)(क)(ख)(ग)(घ), 
 मलुकुी देवानी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा २१९ (१)(क)(ख)(ग)(घ, 
 नेपाल सरकार िव. कीतीर् बहादरु चन्दसमेतको मु ामा भएको िनम्न व्याख्याः 11  
 न्याय ूशासन ऐनको दफा ९(१)(ख) को "दश वषर् भन्दा बढी कैदको सजाय भएको" मु ा भ े 
वाक्यांशलाई व्यिक्तलाई दश वषर् कैद भएको अवःथामा यःतो व्यिक्तको हकमा माऽ पनुरावेदन लाग्ने 
हो भनी व्यिक्तलाई भएको कैदलाई पनुरावेदनको मापदण्ड बनाउने हो भने कुनै मु ामा धेरै 
ूितवादीह  भई कसैलाई १० वषर् भन्दा बढी कैद सजाय ठहर भएको र कसैलाई १० वषर् भन्दा कम 
कैद सजाय ठहर भएकोमा एकै मु ामा ूितवादीह ले आफूलाई भएको सजायलाई हेरी १० वषर् वा 
वढी कैद भएकाले पनुरावेदन गनुर्पन र सो भन्दा मिुन कैद भएको ूितवादीले दोहोर् याई पाउं भ े 
िनवेदन िदनपुन, 

                                                 
10 078-WH-0176(स.इ.), आदेश िमितः- 2079/01/08/  /  
11  ने.का.प., २०५९, अंक ३/४, िन.नं. ७०७०(पू.इ.),फैसला िमित २०५८।९।५  
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  अतः एउटा मु ामा कुनै ूितवादीलाई १० वषर् भन्दा बढी कैदको सजाय भएको अवःथामा १० वषर् 
भन्दा कम कैद सजाय भएका ूितवादीह ले समेत दफा ९(१)(ख) बमोिजम पनुरावेदन गनुर् पदर्छ भ े 
िनंकषर् नै न्यायोिचत तकर् संगत र सिुवधाजनक समेत हनेु ।   

 नेपाल सरकार िव. र  बहादरु के.सी.समेतको मु ामा भएको िनम्न व्याख्याः 12  

 पनुरावेदकीय क्षेऽािधकारमा ूारिम्भक क्षेऽािधकारको िवःतार (Extension of Original 
Jurisdiction) हनेु भएको कारण सु  अदालतसरह मािथल्लो तहको अदालतले पिन 
आवँयकताअनसुार सबतु ूमाण बझु्नेलगायतका कायर्िविध पूरा गरी िनणर्य गनर् सक्ने र 
दोहोर् याइर् हेन िनवेदनमा मािथल्लो अदालतले सपुरीवेक्षकीय क्षेऽािधकार (Supervisory 
Jurisdiction) अन्तगर्त ऐनमा तोिकएको सीिमत आधारमा हेिरन ुपन,  

 एउटै मु ामा कुनै ूितवादीलाइर् पनुरावेदन वा उच्च अदालतबाट १० वषर्भन्दा बढी कैदको 
सजाय भएको अवःथामा १० वषर्भन्दा कम कैद सजाय भएका ूितवादीह ले न्याय ूशासन 
ऐनको दफा ९(१)(ख) बमोिजम पनुरावेदन गनर् पाउने नै हनु्छ । उक्तबमोिजम पनुरावेदन गनर् 
पाउने वा नपाउने भ े कुरा पनुरावेदन अदालत वा उच्च अदालतको फैसलाले तोकेको सजायको 
आधारमा िनधार्रण हनेु, देिखन्छ । दश वषर्भन्दा बढी कैद सजाय हनेु ठहिरएका ूितवादीले 
पनुरावेदन गरे वा नगरेको आधारमा माऽ अन्य ूितवादीको पनुरावेदन गन कुरा िनधार्रण गनुर् 
उिचत नदेिखने, 

 ूितवादीलाई १० वषर्भन्दा बढी कैद भएकोले िनजको पनुरावेदन नपरेको भए पिन एउटै मु ामा 
कसैलाइर् १० वषर्भन्दा बढी कैद र कसैलाइर् १० वषर्भन्दा कम कैद भएको अवःथामा कम कैद 
हनेु ूितवादीह को हकमा समेत पनुरावेदन दतार् गनर् िमल्ने ।  

5. सरकार वादी मु ामा पनुरावेदन/िनवेदन गन म्यादः  
मु ामा सामान्य ,िवशेष र संिक्ष  गरी तीन ूकारका कायर्िविध ूयोग हनेु कानूनी व्यवःथा छ। यी कायर्िविधको 
आधारमा पनुरावेदन/िनवेदन गन म्याद पिन फरक फरक हनेु व्यवःथा छ। यी ूत्येक कायर्िविधका मु ामा 
पनुरावेदन/िनवेदन गन म्याद सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा र नजीरका बारेमा तल उल्लेख गिरएको छः- 
5.1 सामान्य कायर्िविधका मु ामा 

 मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४, को दफा १३४ (१) अनसुार सरकारवादी फौजदारी 
मु ामा शु  पनुरावेदन म्याद ७० िदन, नेपाल सरकारको हकिहत वा सरोकार भएको अन्य फौजदारी 
मु ामा शु  पनुरावेदन म्याद ३० िदन, थमाउन पाउने म्याद ३० िदन,  

 कुनै िवशेष ऐनह मा छु ै शु  पनुरवोदन म्याद तथा थमाउने म्यादको व्यवःथा भएमा सोही म्याद 
(जःतैः बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८१ मा बाल अदालतले गरेको िनणर्य उपर 
३५ िदनिभऽ पनुरावेदन गनुर्पन व्यवःथा भएको), ती ऐनह मा शु  पनुरावेदन म्याद माऽ भएमा सो 
म्याद र थमाउने म्यादका हकमा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा १३४ (१) 
को ूितबन्धात्मक वाक्यांशको ३० िदनको म्याद,  

 मु ा दोहोर ् याई हेरी पाउन िनवेदन गन सन्दभर्मा न्याय ूशासन ऐन, २०७३ दफा १२(३) तथा 
मलुकुी देवानी कायर्िविध संिहता, 2074 को दफा २१९(2) अनसुार मु ा फैसला भएको थाहा 
पाएको िमितले ४५ िदन, यसमा म्याद थमाउने व्यवःथा नभएको, 

 पनुरावलोकन िनवेदनको हकमा न्याय ूशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ (४) तथा मलुकुी देवानी 
कायर्िविध संिहता, 2074 को दफा २२०(३) अनसुार फैसला ूमाणीकरण भएको िमितले ६० िदन, 
यसमा पिन म्याद थमाउने व्यवःथा नभएको,  

                                                 
12  ने.का.प., २०७६, अंक ८, िन.नं. १०३२०,(व.ृपू.इ) ,फैसला िमित २०७५।९।१९  
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 न्याय ूशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ अनसुार थनुछेक आदेश वा अन्य अन्तरकालीन आदेश 
उपर तथा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा ७३ अनसुार थनुछेक आदेश उपर 
िनवेदन िदन म्यादको व्यवःथा नभएको तर औिचत्यका ि कोणबाट त्यःता आदेश उपर आदेश 
भएको िमितले १५ िदनिभऽ िनवेदन गिरसक्ने अभ्यास गनुर् उपयकु्त हनेु, 

 मलुकुी देवानी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा २६२ अनसुार सोही संिहताको दफा २५४ 
अनसुारका सरकारवादी देवानी मु ामा पनुरावेदन गन शु  म्याद फैसला भएको थाहा पाएको िमितले 
७० िदन र थमाउन पाउने म्याद ३० िदन, सो बाहेक सरकारी वकीलले पनुरावेदन/िनवेदन गनुर् पन 
अन्य देवानी मु ामा सोही संिहताको दफा २०५ अनसुार फैसला भएको थाहा पाएको िमितले शु  
पनुरावेदन म्याद ३० िदन र सोही संिहताको दफा २२३ अनसुार थमाउन पाउने म्याद १५ िदन। 

5.2 िवशेष कायर्िविधका मु ामा  
 िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ अनसुार िवशेष अदालतको फैसला/अिन्तम आदेश उपर 

शु  पनुरावेदन म्याद फैसला वा अिन्तम आदेश भएको िमितले ३५ िदन र सोही ऐनको दफा ११ 
अनसुार थमाउन पाउने म्याद १५ िदन, 

 िवशेष अदालत ऐन बाहेकका अन्य ऐनह मा िवशेष कायर्िविध अपनाउन ुपन भनी उल्लेख भएका 
मु ाका हकमा सामान्य वा िवशेष कायर्िविध कुन अपनाउने भ े बारेमा रामसनु्दर राय भर समेत िव. 
उच्च अदालत, पाटनसमेत भएको बन्दी ूत्यक्षीकरण मु ामा13 िवशेष अदालतले माऽ िवशेष अदालत 
ऐन, २०५९ अन्तगर्तको कायर्िविध अपनाउने, अन्य अदालतह ले सोही ऐनको दफा १२ अनसुार 
सामान्य कायर्िविध अपनाउन ुपन भ े व्याख्या भएकोले िवशेष अदालत बाहेकका अन्य अदालतले 
गरेका फैसला/आदेशका हकमा सामान्य वा संिक्ष  कायर्िविध लागू हनेु मु ा सरहकै पनुरावेदन 
म्याद लागू हनेु देिखन्छ।  

5.3 संिक्ष  कायर्िविधका मु ामा  
 संिक्ष  कायर्िविध ऐन, २०२८ को दफा ११क(3) अनसुार शु  पनुरावेदन म्याद ३० िदन र सोही 

ऐनको दफा ८(1)(क) अनसुार थमाउन पाउने म्याद १५ िदन । 

६ .पनुरावेदन िनवेदन गन म्याद सम्बन्धमा नजीर 
 ौी 5 को सरकार िव. पन्द घले समेत भएको वन्य जन्त ुमु ा14  

 ७० िदन िभऽ पनुरावेदन गनर् नसकेको कारण देखाई अ.वं. ५९ नं. अन्तगर्त उक्त ७० िदन 
गळुकेो िमितले ३० िदन िभऽ थमाइ पाउन िनवेदन िदई म्याद थमाइ २०५१।५।९ मा माऽ 
ूितवादीह ले पनुरावेदन दतार् गराएको देिखन्छ । राि य िनकु  तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, 

२०२९ दफा ३१(३) मा त्यःतो फैसला उपर ३५ िदन िभऽ पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन 
लाग्ने व्यवःथा भइरहेको पाइन्छ । तर ७० िदनको पनुरावेदन म्याद िदएकोले ७० िदन िभऽ 
पनुरावेदन लाग्ने हो िक भ ेतफर्  िवचार गदार् कानून ारा तोिकएको म्याद भन्दा घिट बढी हनेु 
गरी पनुरावेदन गन म्याद िदंदैमा त्यसरी िदएको म्याद िभऽ पनुरावेदन लाग्ने नभई कानून ारा 
िनिदर्  गिरएको म्याद िभऽै पनुरावेदन गनुर् पन हनु्छ । िवधाियकाबाट ऐनमा नै ू पले तोिक 
िदएको पनुरावेदन गन म्याद अन्यथा हनेु गरी घटी बढी उल्लेख गदमा त्यःतो घटी बढी कायम 
रहन सक्ने नभई कानून ारा िनिदर्  म्याद नै कायम हनेु हुँदा सम्बिन्धत मु ाका पक्ष िवपक्षले 
पिन कानून ारा िनिदर्  म्यादलाई नै अनशुरण गरी सोही म्याद िभऽै पनुरावेदन गनुर्पन, 

 राि य िनकु  तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ दफा ३१(३) ारा िनिदर्  ३५ िदन म्याद 
िभऽ ूितवादीह ले पनुरावेदन नगरी २०५१।२।२ मा तामेल भएको पनुरावेदन गन म्यादबाट 
३५ िदन र अ.वं. ५९ नं. ले थमाउन पाउने म्याद ३० िदन नघाई िमित २०५१।५।१९ मा 

                                                 
13  ०७६-WH-०३७३, (सं.इ.), आदेश िमित २०७७।२।३२ 
14  ने.का.प., २०५८, अंक ३/४, िन.नं. ६९९९ 



 
158 

माऽ दायर भएको देिखँदा त्यःतो पनुरावेदन पऽ  महण गरी इन्साफ गनर् निमल्ने भई पनुरावेदन 
नै खारेज गनुर्पनमा सो नगरी इन्साफ गन गरेको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला 
िमलेको नदेिखएकोले उल्टी हनेु । 

 िवशेष अदालतबाट फैसला भएका सरकारी मु ा सम्बन्धी ऐन, 2049 को अनसूुची १ का मु ामा सोही 
ऐनको दफा 26 (१) बमोिजमको पनुरावेदन म्याद हनेु िक िवशेष अदालत ऐन, 2059 को दफा ११ 
बमोिजमको पनुरावेदन म्याद हनेु भ  े बारेमा एक पता कायम गनर्का लािग सव च्च अदालत कै 
ूितवेदनबाट कारबाही शु  भइ इजलासमा पेश भएको लागू औषध मु ा15  

 िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ मा िवषशे अदालतले हेन वा हेरेको मु ामा  म्याद 
तारेख थाम्ने सम्बन्धमा छु ै  व्यवःथा गिरएको र त्यसमा  िवशेष अदालतमा परेको मु ामा र 
सो अदालतको फैसला उपर परेको पनुरावेदनमा म्याद तारेख थाम्न काव ुवािहरको पिरिःथित 
परेको कारण र आधार खलुाई िनवेदन परेमा सो व्यहोरा मनािसव ठहिरएमा एक पटक वढीमा 
१५ िदन सम्मको म्याद तारेख थाम्न सिकनेछ भ े व्यवःथा गरेको देिखई ऐ ऐनको दफा १२ 
मा मु ाको कारवाही र िकनारा गदार् यस ऐनमा लेिखए जितमा यसै ऐन बमोिजम र सो वाहेकका 
अन्य कुरामा िवशेष अदालतले ूचिलत कानून वमोिजम िजल्ला अदालतलाई भए सरहको 
अिधकार र कायर्िविध ूयोग गनर् सक्ने व्यवःथा भएको पाइदाँ िवशेष अदालत ऐन, २०५९ मा 
व्यवःथा नगिरएको िवषयमा माऽ अन्य ूचिलत कानूनमा भएको व्यवःथा लाग ुहनु सक्ने, 

 िवधाियकाले िवशेष अदालतले हेरे िछनेका मु ामा पनुरावेदनको म्याद र सो म्याद गळुमेा थमाउने 
समेतको छुटृै व्यवःथा गनर् खोजेको मनसाय ू  भै िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को ूःतावनामा 
खास िकिसमका मु ाह को कारवाही र िकनारा िछटो, छिरतो तथा ूभावकारी ढंगले गराउन  सो 
कानूनी व्यवःथा गिरएको भ े उल्लेख भएबाट पिन ऐनको उ ेँय र भावना अनु प कानूनको 
ूयोग र व्याख्या हनु ुआवँयक हनेु, 

 िवशेष अदालत ऐन, २०५९ मा पनुरावेदनको म्याद िदने र सो गळुमेा थमाउने छुटृै व्यवःथा 
गिरएको, ूःततु िवशेष अदालत ऐन, २०५९ सालमा वनी लागू भएको र सरकारी मु ा समबन्धी 
ऐन, २०४९ सालमा वनी लागू भएको अवःथाबाट पिन पिछ वनेको ऐनको िभ  व्यवःथाले 
अिघको ऐनको व्यवःथालाई ूितःथापन  गरेको मा ु पन हनु्छ । यस िःथितबाट िवचार गदार् 
पिन सरकारी मु ा संवन्धी ऐन, २०४९ को दफा २६(२) ूःततु िवषयमा आकिषर्त हनेु अवःथा 
नदेिखने, 

 मलुकुी ऐनको ूारिम्भक कथनको ४ नं ले छुटृाछु ै वनेका कानूनमा लेिखए जितमा सोही  
कानून वमोिजम हनेु भ े िस ान्तलाई अंिगकार गरेको समेतबाट पनुरावेदनको म्याद थमाउने 
ूसंगमा िवशेष अदालत ऐन, २०५९ ले यस ऐन वमोिजम र अ  ूचिलत  कानून वमोिजमको  
सिुवधा समेत पाउन सक्ने भ े ःप  व्यवःथा गरेको देिखन नआएको िःथितमा िवशेष अदालतले 
हेरे िछनेका मु ाह मा  खास मु ाह को काम कायर्वाही िछटोछिरतो िकिसमले टु याउने ूयोजन 
र उ ेँयवाट वनेको िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ को व्यवःथा वाहेक अ  
ूचिलत ऐन कानूनको कायर्िविध समेत आकिषर्त हनेु भ  निमल्ने। 

 गणुाकर खरेल िव. िचतवन िजल्ला अदालत समेत भएको वन मु ा16  
 कानूनले नै अनसूुचीमा परेको मु ामा माऽ ७० िदनको पनुरावेदनको म्याद पाउने ःप  कानूनी 

व्यवःथा गरेको अबःथामा सो कानूनी व्यवःथा िवपरीत अनसूुचीमा नपरेको मु ामा समेत 
अदालतले ७० िदनको म्याद िदंदैमा सो म्याद कायम हनुपुन भ े िजिकर मनािसव नदेिखने, 

 िजल्ला अदालत र पनुरावेदन अदालतको आदेश गैरकानूनी नदेिखदा ३५ िदन िभऽ पनुरावेदनको 
म्याद पाउने भनी बोली सकेको अबःथामा उपरोक्त िनणर्य आदेशह  समेतलाई िनिःबय पान 
गरी िनवेदकले पनुरावेदनको म्याद पाउने भ  निमल्ने हुँदा कानून बमोिजमको पनुरावेदन गन 

                                                 
15  ने.का.प., २०६०, अंक ५/६, िन.नं. ७२२०, प.ृ ४०८ 
16  ने.का.प., २०६०, अंक ११/१२, िन.नं. ७३०३, प.ृ ९८१ 
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म्याद नघाई दायर गनर् ल्याएको पनुरावेदन दतार् गनर् निमल्ने भिन दरपीठ गरेको आदेशमा कुनै 
कानूनी ऽटुी नदेिखने। 

 नेपाल सरकार िव. यादव दवाडी समेत भएको ूितिलिप अिधकार सम्बन्धी मु ा17  

 कानूनमा ू  कानूनी व्यवःथा भैरहेको िःथितमा घटी वा बढी म्यादको समय उल्लेख गरी 
पक्षको नाममा पठाएको म्याद वा फैसलाले कानूनले ू  व्यवःथा गरेको म्यादलाई घटाउन वा 
बढाउन सक्ने अवःथा हुँदैन । कानूनमा ःप  भैरहेको व्यवःथालाई शु  अदालतको फैसलामा 
उल्लेख भै अदालतले पठाएको म्यादले संशोधन गरी घटाउन वा बढाउन पिन सक्दैन र सो 
म्यादको आडमा मु ाका कुनै पिन पक्षले आफूले गरेको गल्तीबाट उन्मिुक्त पाउने अवःथा समेत 
नरहने, 

 कायर्िविधका हकमा जनु कानूनको अवलम्बन हनु ुपछर् भनी िविधकतार्ले तोकेको हनु्छ त्यसलाई 
अन्यथा पान्तरण गनर् कानूनसंगत नहनेु, 

 कुनै अदालतले पनुरावेदनको म्याद िदयो वा कुनै क्षेऽािधकार तोिकिदयो भन्दैमा त्यो कानूनसम्मत 
छैन ्भने त्यसको कुनै अथर् नहनेु। 

7. पनुरावेदन/िनवेदन म्यादमा ध्यान िदन ुपन िवषय 

मािथ उिल्लिखत कानूनी व्यवःथा तथा नजीरह का आधारमा पनुरावेदन/िनवेदन म्यादका सम्बन्धमा 
सरकारी वकीलले िवशेषतः िनम्न ू को उ र खोज्ने तफर्  ध्यान िदन ुपदर्छः 
 सामान्य, िवशेष वा संिक्ष  कुन कायर्िविध अन्तगर्तको मु ा हो र सो कायर्िविध अनसुार शु  र थमाउने 

पनुरावेदन म्याद कित हनु्छ?  

 पनुरावेदन म्याद ूा  भएका मु ाका बारेमा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ र मलुकुी देवानी 
कायर्िविध संिहता, २०७४ बाहेक अन्य िवशेष कानूनमा पनुरावेदन िनवेदन म्याद सम्बन्धी छु ै व्यवःथा 
पो छ िक? 

 त्यःतो छु ै िवशेष व्यवःथा भएर पिन कतै अदालतले मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ र 
मलुकुी देवानी कायर्िविध संिहता, २०७४ कै म्याद उल्लेख गरी पनुरावेदन म्याद त िदएको छैन?  

 सरकारी वकील कायार्लयबाहेक अन्य कायार्लयबाट अिभयोग पऽ दायर भएका मु ामा अदालतले कतै 
अिभयोगपऽ दायर गन कायार्लयमा नै पनुरावेदन म्याद िदई सो म्याद बझेुर गिुळसकेको वा फैसलाको 
नक्कल िलएर म्याद गिुळसकेको अवःथा त छैन?  

8. पनुरावेदन/िनवेदनमा उठाउन ुपन िवषयह  

8.1 दोहोर ् याई हेरी पाउने िनवेदनमा  
सव च्च अदालतमा दायर हनेु मु ा दोहोयार्ई हेरी पाउने िनवेदनमा मूख्यतः न्याय ूशासन ऐन, २०७३ 

को दफा १२(१) र मलुकुी देवानी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा २१९(१) अनसुारका िनम्न कुराह  
उठाइन ुपदर्छः 
 उच्च अदालतको फैसला वा अिन्तम आदेशमा गम्भीर संवैधािनक वा कानूनी ऽटुी भएको, 
 सव च्च अदालतबाट ःथािपत कानूनी िस ान्त वा निजरको पालन नगरेको वा गलत िकिसमले व्याख्या 

गरी ूयोग गरेको, 
 सरकारी वा सावर्जिनक सम्पि  सम्बन्धी िववाद समावेश भएको मु ामा िमिसल संलग्न ूमाणको उिचत 

मूल्या न नभएको कारणले सरकारी वा सावर्जिनक सम्पि  िहनािमना भएको वा त्यःतो सम्पि मा क्षित 
पगेुको, 

 बालक, मिहला, अपा ता भएका व्यिक्त, मानिसक रोगबाट पीिडत वा पचह र वषर् उमेर पूरा गरेको 
व्यिक्तको उिचत ूितिनिधत्व हनु नसकी इन्साफमा ताित्वक असर गरेको। 

 
 
 

                                                 
17   ने.का.प., २०६६, अंक ६, िन.नं. ८१७८, प.ृ १०३३ 
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8.2 पनुरावलोकन िनवेदनमा  
सव च्च अदालतमा दायर हनेु पनुरावलोकन िनवेदनमा मूख्यतः न्याय ूशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) 
र मलुकुी देवानी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा २२०(२) अनसुारका िनम्न कुराह  उठाइन ुपदर्छः 
 मु ामा भएको इन्साफमा ताित्वक असर पन िकिसमको कुनै ूमाण रहेको तथ्य मु ाको िकनारा भएपिछ 

माऽ सम्बिन्धत पक्षलाई थाहा भएको, 
 सव च्च अदालतबाट ःथािपत नजीर वा कानूनी िस ान्तको ूितकूल फैसला वा अिन्तम आदेश भएको। 

8.3 पनुरावेदन पऽमा  
सामान्यतया पनुरावेदन पऽमा िनम्न कुरा उठाउन ुपदर्छः 
 मु ामा मागदावी िलएको िवषय, 

 पिहले पिन फैसला र पनुरावेदन कारबाही भएको भए त्यसको िववरण, 

 फैसलाबाट के कित दावी पगेुको र के कित नपगेुको िवषय,  

 के कित कुरा िच  नबिुझ पनुरावेदन िजिकर िलएको भ े िवषय, 

 दावी नपगेुको िवषयमा फैसलामा िलइएका आधार, 
 दावी नपगेुका िवषयमा िलइएका आधार खिण्डत गन कुराह  (तथ्य, ूमाण, कानून, नजीर र कानूनका 

मान्य िस ान्त), 
 पनुरावेदन म्यादसँग सम्बिन्धत कानून, 

 पनुरावेदन पऽको ढाँचा सव च्च अदालत िनयमावाली, २०७४ को अनसूुची ४ लाई अवलम्बन गनर् 
उपयकु्त हनेु । 

िजल्ला अदालतले पनुरावेदन सनुी गरेको िनणर्य उपर उच्च अदालतमा पनुरावेदन गनुर्पन भएमा न्याय 
ूशासन ऐन, २०७३ को दफा ८ (३)(ख)(ग) मा उिल्लिखत िनम्न कुरा समेत उठाइन ुपदर्छः 
 न्याियक िनकाय, अधर्न्याियक िनकाय वा अिधकारीले गरेको शु  िनणर्य वा अिन्तम आदेश उपर िजल्ला 

अदालतले पनुरावेदनको रोहमा िनणर्य गदार् आंिशक वा पूरै बदर गरी िनणर्य गरेको, 
 िजल्ला अदालतले पनुरावेदनको रोहमा गरेको िनणर्यमा सरकारी वा सावर्जिनक सम्पि  सम्बन्धी िववाद 

समावेश भएको, कैद सजाय भएको वा एक लाख पैयाँभन्दा बढी जिरवाना वा पाँच लाख पैयाँभन्दा 
बढी िवगो समावेश भएको। 

बाल अदालत/इजलासले गरेको फैसला उपर उच्च अदालतमा पनुरावेदन गदार् बालबािलका सम्बन्धी 
ऐन, २०७५ को दफा ८१(२) अनसुारका िनम्न कुरा उठाइन ुपदर्छः  
 कानूनको व्याख्या सम्बन्धी ऽिुट भएको,  
 नजीरको गलत ूयोग भएको, 
 बझु्न ुपन ूमाण नबझेुको कारणबाट इन्साफमा फरक परेको । 

उच्च अदालतले गरेको फैसला उपर सव च्च अदालतमा पनुरावेदन गदार् न्याय ूशासन ऐन, 2073 
को दफा ९(१)(ख) र (ग) मा उिल्लिखत िनम्न कुरा समेत उठाइन ुपदर्छः  
 उच्च अदालतबाट दश वषर् वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हनेु गरी फैसला भएको मु ा, 
 तीन वषर् भन्दा बढी कैदको सजाय वा पाचँ लाख पया भन्दा बढी जिरवाना वा पच्चीस लाख पया 
भन्दा बढी िवगो भएको मु ामा शु  अदालत, िनकाय वा अिधकारीले गरेको िनणर्य उपर उच्च 
अदालतले पनुरावेदनको रोहमा िनणर्य गदार् आंिशक वा परैु वदर गरेको मु ा । 

कानूनले िनधार्रण गरेका िवशेष अवःथामा माऽ पनुरावेदन गनर् पाइने कानूनी व्यवःथाको समिुचत 
कायार्न्वयनका लािग सव च्च अदालतबाट भएको िनम्न व्याख्यालाई18 समेत ध्यान िदनपुन देिखन्छः  
 पनुरावेदकीय अिधकार कानूनी अिधकार (Legal Right) हो । त्यःतो अिधकार कानून ारा नै व्यविःथत 
गिरएको हनु्छ । कानून ारा व्यविःथत गिरएकोले नै यस अिधकारलाई कानूनी अिधकारको पमा 
महण गिरने, 

                                                 
18  ने.का.प. २०६१, अंक ६, िन.नं. ७३९१, (पू.ई.),फैसला िमित २०६१।६।७ 
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 ऐनले नै पनुरावेदन सम्बन्धी िवषशे व्यवःथा गरी सो ऐन अन्तगर्तका कुन दफा अन्तगर्तको के कःतो 
िनणर्य उपर पनुरावेदन लाग्ने भनी िवधाियकाले ू  सीमा रेखा कोिरिदएको अवःथामा सो ऐनमा 
पनुरावेदन लाग्न सक्ने भनी छु ाएको िवषयवःत ुभन्दा वढी कुरामा पनुरावेदन लाग्न नसक्ने, 

 सम्बिन्धत ऐनले नै कित कुरामा पनुरावेदन कहाँ लाग्ने हो भनी िकटानी व्यवःथा गिररहेको अवःथामा 
सो भन्दा वाहेकका पनुरावेदन लाग्ने नभिनएको कुरामा समेत न्याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ 
पकडी पनुरावेदन लाग्न सक्छ भनी अथर् गनर् निमल्ने । 

8.४ बेिरतको आदेश वा आिन्तरकालीन आदेश उपरको िनवेदनमा 
 उक्त आदेश वेिरतको भएको वा कानून सम्मत नभएको भ े कानूनी, ूमाणगत र सै ािन्तक आधार, 
 बेिरतको आदेश उपर सव च्च अदालतमा गन िनवेदनमा न्याय ूशासन ऐन, २०७३ को दफा १५)२) 

अनसुार कानूनी ऽटुी वा कायर्िविध सम्बन्धी अिनयिमतताको ू  रहेको छ भ े कुरा (सोको कानूनी तथा 
नजीरगत आधार सिहत), 

 उक्त िनवेदन लाग्ने कानूनी आधार (िवशेष ऐनमा छु ै व्यवःथा भए सोही कानूनी आधार उल्लेख गनुर् पन 
(जःतैः मानव वेचिवखन तथा ओसारपसार (िनयन्ऽण) ऐन, २०६४ को दफा ८)। 

9. पनुरावेदन/िनवेदनमा रहने गरेका मखु्य कमीकमजोरी 
 पनुरावेदन/िनवेदनमा उठाउन ु पन कानूनले नै िनि त गरेका िवशेष आधारह  भन्दा अन्य तथ्यगत 

कुराह  माऽ उल्लेख हनेु गरेको, 
 केही ूितवादीह का हकमा पिहलै फैसला भईसकेको अवःथामा पिछ फैसला भएका ूितवादीह को 

हकमा गिरने पनुरावेदन/िनवेदनमा पिहले फैसला भईसकेका ूितवादीह का हकमा भएको 
पनुरावेदन/िनवेदन सम्बन्धी कारवाहीको िववरण उल्लेख हनेु नगरेको, 

 पनुरावेदन/िनवेदन गनुर्पन िवषयको पिहचान र खण्डन उिचत पमा हनेु नगरेको, 
 दोहोर ् याई हेरी पाउँने िनवेदन गनुर्पनमा पनुरावदेन र पनुरावेदन गनुर्पनमा दोहोर् याई हेरीपाउँने िनवेदन गन 

गरेको । 

10. सरकारी मु ाको पनुरावेदन िनवेदन उपरको कारवाहीमा सफलताको अवःथा 
िस.नं. आ.ब अदालत अदालतको तह अनसुार कसूर ठहर ूितशत समम कसूर ठहर ूितशत 
1 2075/076 िजल्ला 80.17 69.70 

िवशेष 85.78
उच्च  40.26
सव च्च 47.52

2 2074/075 िजल्ला 84.59 74.91 
िवशेष 81.72
उच्च 46.66
सव च्च 68.90

3 2073/74 िजल्ला 79.53  
िवशेष 81.61
उच्च 38.96
सव च्च 68.79

   ौोतः महान्यायािधवक्ताको कायार्लायको सम्बिन्धत आ.व का वािषर्क ूितवेदनह मा उिल्लिखत तथ्यांक 
 

1१. पनुरावेदन/िनवेदन गन नगन िनणर्य उपर सरकारी वकीलको उ रदाियत्व 
पनुरावेदन गन नगन िनणर्य उपर सरकारी वकीलको उ रदाियत्व सम्बन्धमा सव च्च अदालतका िनम्न 
नजीरह बाट उ र खोज्न ुपन अवःथा देिखन्छः  
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  बिी बहादरु काकीर् िव. अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग भएको उत्ूषेण मु ा19  
 महान्यायािधवक्तालाई ूा  राय सल्लाह िदने अिधकार, ौी ५ को सरकारको ूितिनिधत्व गन 

अिधकार, जनुसकैु अदालत कायार्लय वा पदािधकारी समक्ष उपिःथत हनेु अिधकार, संसदमा 
उपिःथत हनु पाउने अिधकार, अिभयोजन वा ूितरक्षाको अिधकार लगायत संिवधान र कानून 
बमोिजम ूा  अिधकार ूयोग गदार् एउटा व्यवसाियक व्यिक्त वा िनकायले ूा  गन अिधकार, 
सिुवधा वा उन्मिुक्त सवै ूा  हनु्छन ्। महान्यायािधवक्ताले सदाशयतापूवर्क आफ्नो िववेक ूयोग 
गरी गरेका त्यःता कायर् उपर ू  गन कसैको अिधकार रहँदैन । त्यस सम्बन्धमा िनजलाई 
व्यवसाियक उन्मिुक्त ूदान गिरएको हनु्छ ।   

 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग िव.नरेन्ि बहादरु चन्द भएको ॅ ाचार मु ा20  

 िजल्ला सरकारी न्यायािधवक्तालाई महान्यायािधवक्ताको काम, कतर्ब्य माऽै ूत्यायोजन हनेु, सो 
काम कतर्ब्य िनवार्ह गरे वापत ौृिजत दाियत्वमा महान्यायािधवक्ता सरह संरक्षण एवं कायर्गत 
ःवतन्ऽता ूा  नहनेु भिन अथर् गनर् कानून र न्याय सम्मत समेत नहनेु, 

 सरकारी वकीलले सो बमोिजम वहस पैरवी गरेको कारणलाई माऽ आधार िलई िनज उपर कुनै 
कारवाही गिरने वा गाली वेइज्जती मु ा चलाइने छैन भिन सरकारी विकल सम्बन्धी िनयमावली, 
२०५५ को िनयम ३५ मा भएको ब्यबःथाबाट सरकारी विकलको अिभयोजन र ूितरक्षा 
लगायतका सरकारी मु ा सम्वन्धी ऐन, २०४९ ारा ूद  काम कतर्ब्य र अिधकारह  िवशु  
ब्यबसाियक ूकृितका हनु भ ेमा िववाद नरहने, 

 ब्यबसाियक आचरणको पिरिध िभऽ रही असल िनयतबाट गिरएका त्यःता कायर्ह मा सरकारी 
विकललाई ब्यबसाियक उन्मिुक्त ूा  नहनेु भ  र अथर् गनर् न्याय तथा कानूनसम्मत नहनेु । 

 ए. काकीर् िव. महान्यायािधवक्ताको कायार्लयसमेत भएको उत्ूषेण मु ा21 

 महान्यायािधवक्ताको मु ा चलाउने वा नचलाउने अिन्तम िनणर्य गन अिधकार भ ाले पनुरावेन गन 
वा नगन सम्बन्धमा अिन्तम िनणर्य गन अिधकार समेत बझु्न ु पन हनु्छ । संिवधानको यिह 
व्यवःथाको कायार्न्वयन सरकारी मु ासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २४(१)मा अनसूुची १ र २ 
मा लेिखएको मु ा र कुनै ऐनमा नेपाल सरकार वादी हनेु भनी लेिखएको मु ामा पनुरावेदन वा 
पनुरावलोकन वा तत ्सम्बन्धी कुनै िनवेदन िदन ुपदार् सम्बिन्धत सरकारी वकीलले िदनेछ भ े 
व्यवःथा रहेको पाईन्छ सरकारी वकील सम्बन्धी िनयमावलीको िनयम २०(१) मा ऐन को दफा 
२४ बमोिजमको मु ामा कुनै अ ा अदालतबाट भएको फैसला उपर सम्बिन्धत िमिसल संलग्न 
कागजातबाट पनुरावेदन गनुर् पन अवँयक नदेिखएमा पनुरावेदन नगन कारण सिहतको राय 
पनुरावेदन दायर गन मािथल्लो सरकारी वकील कायार्लयमा पनुरावेदनको म्याद श  भएको १० 
िदनिभऽ पठाउन ुपछर् भ े व्यवःथा छ । त्यःतै एै. को दफा उपदफा (२) मा उपिनयम (१) 
अन्तगर्त पनुरावेदन नगन ूःताव ूा  भएपिछ मािथल्लो सरकारी वकील कायार्लयले पिन 
पनुरावेदन गनर् नपन वा उपयकु्त नहनेु देखेमा िनकासाका लािग महान्यायािधवक्ता छेउ पेश गन 
छ र भएको िनकासाबमोिजम गराउने छ भ े व्यवःथा रहेको छ । यसरी उपयुर्क्त अनसुारको 
संवैधािनक तथा कानूनी व्यवःथा हेदार् नेपाल सरकारका तफर् बाट मु ा चलाउने वा नचलाउने 
पनुरावेदन गन वा नगन सम्बन्धमा तहगत पमा छलफल भई अिन्तम िनणर्य गन अिधकार 
महान्यायािधवक्तालाई भएको ःप  हनेु,  

                                                 
19  ने.का.प. २०५८, अंक ५/६, िन.नं. ७००१(पू.इ), प.ृ३३९  
20  ने.का.प. २०५९, अंक ३/४, िन.नं. ७०८२(स.इ), प.ृ२१०  
21  पूवर्पाद ४ 
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 यसरी महान्यायािधवक्ता मु ा चल्ने वा नचल्ने र पनुरावेदन गन वा नगन अिन्तम िनणर्य गनर् 
ःवाय  र ःवतन्ऽ भए पिन त्यःतो िनणर्य ःवेच्छाचारी तथा बदिनयतपूवर्क गरेको हनुहुदुन । 
महान्यायािधवक्ताले गन िनणर्य कानून ारा िनिदर्  ूकृया अनु प िववेकपरक तथा तकर् , ूमाण र 
कानूनका आधारमा औिचत्यता पिु  गनर् सक्ने गिरएको हनु ुपछर् । ःवेच्छाचारी तथा आत्मिन  
आधारमा यःतो िनणर्य गिरएमा सो िनणर्यलाई चनुौित िदन र त्यसको यस अदालतबाट पिरक्षण 
हनु सक्ने नै हनु्छ । पनुरावेदन गन आधार कारण नभएको देखी कानूनको ूकृया अपनाई 
आफूले व्यवसाियक पमा संिवधान र कानून ारा ूा  अिधकारको ूयोग गरी भए गरेको िनणर्य 
तथा सो सम्बिन्धत कायर्लाई अन्यथा भ  निमल्ने। 

उपरोक्त नजीरह मा भएको व्याख्याका आधारमा सरकारी वकीलले गरेको पनुरावेदन/िनवेदन गन नगन िनणर्य 
उपर सरकारी वकीलको िनम्न उ रदाियत्व रहने देिखन्छः 

 िनणर्य ःवेच्छाचारी र वदिनयतपवुर्क भएको छैन, 
 िनणर्य कानून ारा िनिदर्  ूिबया अनु प िववेकपरक तथा तकर् , ूमाण र कानूनका आधारमा 

औिचत्यपूणर् छ, 
 िनणर्य व्यिक्तगत ःवाथर्केिन्ित नभई पूणर्तः व्यवसाियक पमा भएको छ ।  

12. नेपाल सरकारले आधारहीन पनुरावेदन/िनवेदन गरेको बारे न्याियक िटप्पणी भएका नजीर  

सरकारी वकीलले गरेका पनुरावेदन/िनवेदनमा भएका केही न्याियक िटप्पणीह लाई यहाँ उल्लेख गिरएको छ । 
जसलाई आत्मसाथ गरी सरकारी वकीलह ले पनुरावेदन/िनवेदन सम्बन्धी कारवाहीलाई ूभावकारी बनाउनपुन 
देिखन्छ । 

 ौी ५ को सरकार िव. कलावती सवेुदीसमेत भएको कतर्व्य ज्यान मु ा22    
 वारदात ूितवादीह को संलग्नतामा भएको भ े ूत्यक्ष ूमाण वा पिरिःथितजन्य वा कुनै अन्य 

ूमाण पिन नभएको अवःथामा मु ानै चल्न नसक्ने अवःथाको ूितवादीह लाई मु ा चलाई 
पनुरावेदन सु े अदालतबाट समेत सफाई िदए उपर वादी नेपाल सरकारले िच  बझुाई बःन ु
पनमा अझ सजाय हनुपुछर् भनी वादीले गरेको पनुरावेदन िजिकर उपर सहमती हनु नसिकने, 

 फौजदारी मु ामा वादी राज्य पक्ष हनेु हनुाले राज्यले पनुरावेदन गन अिधकारका सम्वन्धमा हाॆो 
कानूनले वादी र ूितवादीलाई समान पनुरावेदन गन अिधकार िदएको छ । पनुरावेदन गन 
अिधकार कानूनले ूदान गरेको छ भन्दैमा ूमाण सनु्य मु ामा समेत पनुरावेदन गन वतर्मान 
पिरपाटी राज्यले अन्त्य गन तफर्  ध्यान िदनपुन , 

 पनुरावेदन गरी मु ा लम्व्याउने भन्दा कहाँ के िकन र कःतो ऽटुीले गदार् राज्यले मु ा हानर् गयो 
भ े तफर्  सधुार गरेपिछ यस अदालत एवं राज्य दवैुको अमलु्य समय खेर नजाने । 

 

 कुमार मािहला भ  ेिहम्मत बहादरु के्षऽी िव. नेपाल सरकार भएको कतर्व्य ज्यान मु ा23 

 िमिसलका तमाम ूमाणह बाट राम भण्डारी र इन्िकुमार खऽीको ूःततु वारदातमा कुनै 
िकिसमको पिन संलग्नता रहेको नपाईएको ू  हदुाँ हदैु पिन िनजह को हकमा भएको फैसलामा 
समेत िच  नबझुाई बादी नेपाल सरकारले पनुरावेदन गरेको उि कै दखुद हनु पगेुको छ । 
आधारिहन पनुरावेदन िलएर आउदा यस अदालतको कायर्बोझ बढने र न्यायका यथार्थ 
आकांक्षीह ले समयमा सही न्याय पाउन नसक्ने कुरामा नेपाल सरकारले िवचार गनुर् आवँयक 

                                                 
22 ने.का.प. २०६३, अंक ९ िन.नं. ७७६८, प.ृ १२४६, (स.इ.),फैसला िमितः २०६३।८।८ 
23  स.अ.ब ु२०७४, काितर्क-1, प.ृ३१, (०६९-CR-०४६० र ०६९- CR-०५२७), (स.इ), फैसला िमित २०७२।१०।६ 
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छ । मलुकुी ऐनको अ.व २०३ नं मा झु ा पनुरावेदन गन लाई सजायको व्यवःथा भएको त्यो 
ठीकै िथयो भ ेह लाई वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदनले म त परु ्याएको देिखएको।  

सम्मािनत सव च्च अदालतबाट भएका उपरोक्त न्याियक िटप्पणी तथा उच्च र सव च्च अदालतमा वादी नेपाल 
सरकारका तफर् बाट गिरएका पनुरावेदन एंव दोहोरय्ाई हेरी पाउने िनवेदनमा वादी नेपाल सरकारले व्यहोनुर् परेको 
असफलतालाई मनन ्गरी पनुरावेदन तथा दोहोरय्ाई हेरी पाउने िनवेदन गन सम्बन्धी कारबाहीमा ब्यापक सधुार 
गनुर्पन अवःथा छ। 

13. पनुरावेदन/िनवेदन गदार् उिचत ध्यान निदएका कारण आउने पिरणाम 

 एउटै मु ामा पटक पटक असफलता व्यह न ुपरी मु ाको सफलताको दर घटने, 

 पनुरावेदन/िनवेदन खारेज हनेु जःतैः  
नेपाल सरकार िव .ज्योित राई भऐको जीउ माःने बेच्ने मु ामा24 शु  अदालतबाट दईु वषर् कैद गरी भएको फैसला 
उपरको पनुरावेदनमा पनुरावेदन अदालतबाट शु  सदर फैसला भएउपर नेपाल सरकारले सव च्च अदालतमा 
पनुरावेदन पऽ दायर गरेकोमा सो पनुरावेदन पऽ खारेज गद िनम्न व्याख्या भएको छः  

 सव च्च अदालतको पनुरावेदकीय क्षेऽािधकारलाई बमशः हलकुा गद लैजाने िवधाियकाको 
मनसाय रहेको तथ्य िवधाियकी इितहासबाट ःप ै देिखएको अवःथामा िवधाियकाको उक्त मनसाय 
िवपरीत हनेु गरी न्याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को व्यवःथाको ूयोग गनर् निमल्ने, 

 न्याय ूशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गनर् बनेको ऐन, २०६७ ारा संशोिधत न्याय 
ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को कानूनी व्यवःथाअनसुार 
शु  अदालत, िनकाय वा अिधकारीबाट तीन वषर्भन्दा कम सजाय गरेको र पनुरावेदन अदालतले 
सो सजाय उल्टी वा केही उल्टी गरेको अवःथामा पनुरावेदन अदालतको उक्त फैसलाउपर यस 
अदालतमा पनुरावेदन लाग्न नसक्ने, 

 पनुरावेदन अदालतबाट वादी र ूितवादीह मध्ये जÑजसको हकमा एकैपटक फैसला भएको छ 
सो आधारमा एकैचोिट फैसला भएकाको हकमा यस अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने र नलाग्ने 
िनंकषर् िनकाल्न ु पदर्छ भ े न्याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को मनसाय भएकाले 
भिवंयमा के कःतो होला भ े अनमुानको आधारमा अमकु ूकारको िनंकषर् िनकाल्न निमल्ने। 

यसै गरी श ले  5 वषर् कैद र  .25,000 /- जिरवाना गरेको फैसला उपरको पनुरावेदनमा पनुरावेदन 
अदालतबाट शु  सदर फैसला भए उपर वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन परेको नेपाल सरकार िव. पुं पा 
तामाङसमेत भएको मु ामा25 सो पनुरावेदन पऽ खारेज गद िनम्न व्याख्या भएको छः  

 पनुरावेदन अदालत पाटनबाट न्याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१)(ग) अनसुार शु  
िनणर्य केही वा परैु उल्टी नभई शु  सदर भएको हुँदा न्याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ 
(१)(ग) अनसुार वादी नेपाल सरकारकोतफर् बाट दायर भएको ूःततु पनुरावेदन पऽ यस 
अदालतमा लाग्न नसक्ने भएकोले ूःततु पनुरावेदनपऽ अ.व१८० नं. अनसुार खारेज हनेु । 

14. सरकार वादी मु ाको पनुरावेदन/िनवेदन सम्बन्धी कारबाहीमा हनुपुन सधुारका पक्षः 
 पनुरावेदन वा दोहोर ्याई हेरी पाउने िनवेदन के हो भनी यिकन भएर कारबाही गनुर् पन,  

 बःतिुन  पमा व्यवसाियक तवरले पनुरावेदन/िनवेदन गनुर्पन, 

                                                 
24  ने .का.प. २०६९, काितर्क, िन.नं. ८८५८, प.ृ१०५७ 
25  स.अ.ब ु२०७३, काितर्कÑ२, प.ृ४९ (०७०-CR-११६३) 
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 पनुरावेदन/िनवेदन गनुर्पन आधार ूमाण नभएका मु ामा एक तहका नाममा पनुरावेदन/िनवेदन गन 
परम्परा तोड्न ुपन,  

 पनुरावेदन/िनवेदन गनर् पाउने सम्बन्धमा कानूनले िनधार्रण गरेका आधार भएमा वा सो आधार ःथािपत 
गनर् सिकने अवःथा भएमा माऽ पनुरावेदन/िनवेदन गनुर् पन। 

१5. िनंकषर् 
सरकारवादी मु ामा भएका फैसला/आदेश उपर पनुरावेदन/िनवेदन गन नगन िनणर्य गन सरकारी वकीलको 
अिधकार सरकारी वकीलले त्यःता मु ा चलाउने नचलाउने िनणर्य गन सरहकै महत्यपूणर् अिधकार हो । त्यसथर् 
यो अिधकारको ूयोग गदार् सरकारी वकीलले फैसला/आदेशको ूाि  ,पनुरावेदन/िनवेदन गन म्याद सम्बन्धी 
कानूनी व्यवःथा ,पनुरावेदन/िनवेदन लाग्ने आधार सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा र सव च्च अदालतबाट यस 
सम्बन्धमा ूितपादन भएका नजीरलाई िवशेष ध्यान िदई कायर्सम्पादन गनुर्पदर्छ । तथ्या ले देखाएअनसुार 
सरकारवादी मु ामा मािथल्लो तहमा सफलताको दर घट्दै गएकोले सरकारी वकीलबाट दायर भएका 
पनुरावेदन/िनवेदनमा सव च्च अदालतबाट भएका न्याियक िटप्पणीलाई आत्मसाथ गरी ूमाण तथा कानूनी आधार 
नभएका मु ामा पनुरावेदन/िनवेदन नगन अभ्यास बढाउनपुन देिखएको छ । त्यसो भएमा ूमाणको उिचत 
मूल्या न र िव षेण भई वःतिुन  ूमाणमा आधािरत भएर माऽ पनुरावेदन/िनवेदन गन र त्यस उपरको 
असफलता घट्ने कुरा िव ास गनर् सिकन्छ । यस तफर्  सरकारी वकीलह ले िवशेष चनाखो हनुपुन 
आवँयकतालाई मनन गरी सरकारवादी मु ाको पनुरावेदन/िनवेदन सम्बन्धी कायर्सम्पादनमा व्यावसाियकता 
ूदशर्न गनुर्पन ज री भएको छ । 
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गोपनीयताको हक सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा र अभ्यास: एक िववेचना  
 

                                                                                                                                  

रमादेवी पराजलुी1  
१. िवषय ूवेश 
मानव भएका नाताले मानवले जन्मिस  पमा पाउने अिधकार मानव अिधकार हो । मानव अिधकार हरेक 
व्यिक्तले कुनै भेदभाव िवना उपभोग गनर् पाउन ुपदर्छ । व्यिक्तका यी आधारभतू अिधकारलाई राज्यले मौिलक 
अिधकारको पमा संिवधान र कानूनको माध्यमबाट सिुनि त गरी ती अिधकारको हनन भएको अवःथामा 
उपचारको व्यवःथा गरेको पाइन्छ । नेपालको संिवधानमा पिन व्यिक्तको गोपनीयताको हकलाई मौिलक हकको 
पमा सिुनि त गिरएको छ । साथै गोपनीयताको हक  संिवधानमा सिुनि त नभएका कितपय देशमा त्यहाँको 
सव च्च न्याियक िनकायले व्याख्याको माध्यमबाट गोपनीयताको हकलाई वैयिक्तक ःवतन्ऽताको एक ूमखु 
आधारको पमा ःथािपत गरेको पाइन्छ । सूचना तथा संचार ूिविधमा भएको िवकासले मािनसको जीवन यापनमा 
सहजता आएको भए पिन ूिविधको  दु पयोग हनु सक्ने संभावना बढ्दो पमा रहेको हुँदा वतर्मान समयमा 
राज्यले व्यिक्तको गोपनीयताको हकको सिुनि ता गरी सो हकको संरक्षण गनुर् पन कुरामा पिन िवशेष ध्यान िदन ु
पन देिखएको छ ।  
गोपनीयतालाई व्यिक्तको मयार्दा, आत्मसम्मान, ःवाय ता र अिःतत्वसँग  जोडेर हेन गिरन्छ । 'गोपनीयता भनेको 
आफूले जानेको तर सारा िव ले थाहा नपाएको र थाहा पाउन निमल्ने कुरा हो' ।2 ूत्येक व्यिक्तको चाहना 
िनजको व्यिक्तगत जीवनसँग  सम्बन्धीत कुरा र िवषयह  सावर्जिनक पमा बािहर नआउन ् र यी िवषय 
सावर्जिनक जानकारीका िवषय नबननु ् भ े हनु्छ । व्यिक्तको िनजत्व, ःवाःथ्य, सम्पि , तथ्यांक, िलखत र 
सम्बन्ध सम्बन्धी कुरा अनावँयक पमा खलुासा भएमा यसबाट उसको मयार्िदत पमा सम्मानपूवर्क बाच्न पाउने 
हकमा आघात  
पगु्दछ । त्यसैले व्यिक्तको िनजी ःवाय तालाई बढाउनका लािग व्यिक्तका कितपय व्यिक्तगत कुरालाई राज्यले 
संरक्षण गनुर् पदर्छ । गोपनीयताको हकले व्यिक्तको जीवनको गोप्य क्षेऽको संरक्षण गन र यस िकिसमका गोप्य 
कुरा िनजको अनमुित िवना सूचनामूलक हनु नसक्ने कुराको ूत्याभिूत गदर्छ ।3 सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउने 
व्यिक्तको आधारभतू अिधकारलाई ूत्याभिूत गन िविभ  आधारह  मध्ये गोपनीयताको हकलाई एक महत्वपूणर् 
आधारको पमा िलएको पाइन्छ ।   
गोपनीयताको हकले व्यिक्तको िनजत्व, ःवाःथ्य, सम्पि  र सम्बन्ध लगायतका कुराको ूत्याभिूत गरी यससँग  
सम्बन्धीत व्यिक्तका िनजी सूचनालाई सरुक्षा ूदान गदर्छ । यस िकिसमको ूत्याभिूतले व्यिक्तको व्यिक्तगत 
जीवनसँग  सम्बन्धीत िवषयमा सरकार तथा अन्य पक्षबाट अनावँयक पमा हनेु हःतक्षेपबाट बचाउँदछ । 
तथािप गोपनीयताको हक िनरपेक्ष हक भने होइन । यो हकमा तोिकएको अवःथामा सीमा लगाउन सिकने गरी 
कानूनमा नै व्यवःथा गरी कसैले कसैको कानून ूद  गोपनीयताको हकमा आघात परु् याएमा त्यस िव  कानूनी 
उपचार ूा  गनर् सक्ने व्यवःथा गिरएको हनु्छ । गोपनीयताको हक लगायतका मानवका नैसिगर्क अिधकारलाई 
मानवअिधकार सम्बन्धी िव व्यापी घोषणापऽ, मानव अिधकार सम्बन्धी िविभ  सिन्ध, महासिन्धह मा उल्लेख 
गिरएका छन ्। साथै देशह ले गोपनीयताको हकलाई सिुनि त गनर् यस सम्बन्धी कानून बनाई गरेको पाइन्छ ।  

                                                 
1  फ्याकल्टी (सहन्यायािधवक्ता), राि य न्याियक ूित ान, नेपाल । 
2  लोकतािन्ऽक संिवधानका आधारह , सारथी अध्ययन तथा अनसुन्धान केन्ि काठमाण्ड  नेपाल, पृ  १०५ । 
3  ऐजन, पृ  १०६ । 
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यसै सन्दभर्मा यस आलेखमा व्यिक्तको वैयिक्तक गोपनीयताको हकको सिुनि तता र संरक्षण गनर्का लािग रहेका 
अन्तरार्ि य कानूनी संयन्ऽ, नेपाल कानून र कानूनको ूभावकारी कायार्न्वयनको लािग अपनाउन ुपन उपायाह को 
बारेमा चचार् गन जमक  गिरएको छ ।  
२. अन्तरार्ि य कानूनी संयन्ऽ 
अन्तरार्ि य कानूनह को पमा रहेका  मानव अिधकार सम्बन्धी संयकु्त रा संघीय घोषणापऽ, मानव अिधकार 
सम्बन्धी िविभ  सिन्ध र महासिन्धह  समेतका दःतावेजह मा मानवको नैसिगर्क अिधकारलाई समेटेको पाइन्छ 
। ती दःतावेजह मा ूत्येक व्यिक्तलाई मयार्िदत पमा आत्मसंम्मानपूवर्क बाच्न पाउने अिधकार हनेु कुरा उल्लेख 
छ । संयकु्त रा  संघले जारी गरेको मानव अिधकार सम्बन्धी िव व्यापी घोषणापऽ, १९४८ मा ूत्येक 
व्यिक्तलाई जीवन, ःवतन्ऽता, समानता र सरुक्षाको अिधकार हनेु, भेदभावरिहत व्यवहार पाउने, अमानवीय 
व्यवहार नगिरने समेतका अिधकार हनेु कुरा उल्लेख छ । यस घोषणा पऽले उल्लेिखत हक अिधकारको 
उल्ल न भएमा सक्षम िनकायबाट िनंपक्ष सनुवुाइ गरी ूभावकारी उपचार पाउने समेतका व्यवःथा हनु ु पन 
मान्यता राखेको छ । यस घोषणापऽको धारा १२ मा 'कुनै पिन व्यिक्तको  गोपनीयता, पिरवार, घर वा 
पऽाचारमा ःवेच्छाचारी पमा जथाभावी हःतक्षेप र  व्यिक्तको ूित ा तथा ख्याितमा गैर कानूनी अितबमण गिरने 
छैन । हरेक मािनसलाई यःतो हःतक्षेप र अितबमण िव  कानूनी संरक्षण पाउने अिधकार हनेुछ4 भनी उल्लेख 
छ । साथै नागिरक तथा राजनीितक अिधकार सम्बन्धी अन्तरार्ि य अनबुन्ध, १९६६ को धारा १७ ले पिन सोही 
घोषणापऽको मान्यता अनु प नै व्यिक्तको गोपनीयताको हकलाई सिुनि त गरेको छ ।5  
बाल अिधकार सम्बन्धी महासिन्ध, १९८९ को धारा १६ मा बालबािलकाको िनिजपना, घर, पिरवार वा पऽाचार 
मािथ बलजफ्ती वा गैरकानूनी हःतक्षेप नगिरने, उनीह का मयार्दा र इज्जत मािथ गैर कानूनी आबमण गिरने 
नगिरने र यःतो आबमण िव  कानूनी संरक्षण पाउने बालबािलकाको अिधकार हनेु6 कुरा उल्लेख छ । अपराध 
तथा अिख्तयारको दु पयोग पीिडतका लािग न्याय सम्बन्धी आधारभतू िस ान्तको घोषणापऽ १९८५ को धारा ६ 
मा पीिडतलाई हनेु असिुबधा कम गनर् तथा आवँयकता अनसुार ितनीह को गोपनीयताको संरक्षण गन, बचाउ 
िनि त गन र पीडकबाट हनु सक्ने धाकधम्की र ूितशोधबाट ितनका पिरवार र साक्षीह को सरुक्षाको ूत्याभिूत 
गन7 समेतका व्यवःथा गरेको छ । साथै बालबािलकाको बेचिबखन, बाल देहव्यपार र अि ल िचऽण िव  बाल 
अिधकार सम्बन्धी महासिन्धको ऐिच्छक ूलेख, २००० मा  उपयकु्तता अनसुार पीिडत बालबािलकाह को 
गोपनीयता र पिहचानलाई संरक्षण गनर् र पीिडत बालबािलकाह को पिरचय खोल्ने खालका सचुनाको ूवाहलाई 
रोक्न राि य कानून बमोिजम उिचत उपायाह  अपनाउन ुपन8 समेतका व्यवःथा रहेका छन ्। अपराध पीिडत 
तथा साक्षी बालबािलका संलग्न रहेका मािमलामा न्याय सम्बन्धी मागर् दशर्नको १० नम्वरमा  गोपनीयताको 
अिधकार सम्बन्धी व्यवःथा रहेको छ । साथै बाल न्याय ूशासनका लािग संयकु्त रा  संघीय न्यनुतम ्
मापदण्डको िनयमावली, १९८५ (बेइिजङ िनयमावली)  मा  नचािहदो ूचारूसार वा कलंिकत पान कुराबाट 
बालबािलकालाई हनु सक्ने हािनबाट बिजर्त गनर्का लािग बालिबज्याइकतार्को व्यिक्तगत गोपनीयताको अिधकारलाई 

                                                 
4  The Universal Declaration of Human Rights, 1948, Article, 12 (No  one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, 

family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law 
against such interference or attacks.  

5  International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, Article 17.) (1) no one shall be subjected to arbitrary or unlawful Interference 
With His Privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. (2) Everyone has the right to 
the protection of the law against such interference or attacks. 

6  Child Right Convention, 1989, Article 16 
7  Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of crime and Abuse of Power, 1985,  Article 6 (d)   
8  Optional protocol to CRC on sale of children, child prostitution pornography and trafficking, 2000 –Article 8 (1) (E) 
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सबै चरणमा सम्मान गिरनेछ । यी बालबािलकाको हकमा रहेका दःतावेजह ले िस ान्त: बाल कसूरदारलाई 
िचनाउन सक्ने कुनै पिन जानकारीलाई ूकाशमा ल्याइने छैन9 भ े समेतका मान्यतालाई अिघ बढाएको छ ।  
त्यःतै ॅ ाचार िव को संयकु्त रा संघीय महासिन्ध, २००३ को धारा ३२ मा उपयकु्तता अनु प साक्षी, 
िवशेष को गोप्यता कायम राख्न ेतथा उनीह को पिहचान र अविःथितको खलुासा गनर् िसमा तोक्न अनमुित िदने 
जःता कायर्िबिध ःथािपत गनुर् पन10 समेतका व्यवःथा रहेका छन ् भने अन्तरार्ि य फौजदारी अदालतको रोम 
िवधान11 र यसको ूकृया र ूमाण सम्बन्धी  िनयमावलीको िनयम ८७ मा पिन मु ाका पीिडत र साक्षीको 
गोपनीयता कायम गनुर् पन12 समेतका व्यवःथा रहेको छ । साथै मिहला तथा बालबािलकाको बेचिबखनलाई 
रोकथाम गन दबाउने र सजाय गन सम्बन्धी संयकु्त रा संघीय अन्तरदेिशय महासिन्धको इच्छािधन आलेखको 
धारा १६ मा  यस अपराधका  पीिडतको पिहचान गोप्य राख्न ुपन र िनजह लाई संरक्षण गनुर् पन13 समेतका 
व्यवःथा रहेका छन ्।  
केही देशह ले संिवधानमा नै गोपनीयताको हकलाई मौिलकहकको पमा समेत ूत्याभतू गरेको पाइन्छ भने 
कितपय देशमा त्यहांका सव च्च न्याियक िनकायह ले संिवधानमा रहेका अन्य मौिलक हकको व्याख्या ारा 
गोपनीयताको हक र सो हकको महत्वलाई ःथािपत गरेको समेत पाइन्छ । संयकु्त राज्य अमेिरकाको संिवधानमा 
गोपनीयताको हकलाई ःप पमा उल्लेखन भएको छैन । तथापी त्यहाको संिवधानमा चौथो संशोधन गदार् 
थिपएको  अनिुचत खानतलासी र  बरामदी िब को अिधकार (Right against Unreasonable search and seizures) 
को बारेमा अदालतबाट भएको ब्याख्याबाट  त्यहा गोपनीयता सम्बन्धी अिधकारले मूतर् प पाएको देिखन्छ ।14 

त्यसैगरी भारतको संिबधानमा पिन गोपनीयता हक मौिलक हकको पमा उल्लेख नभए पिन सो संिवधानको धारा 
२१ मा रहेको जीवन र वैयिक्तक ःवतन्ऽताको हकको बारेमा व्याख्या गद त्यहाको सव च्च अदालतले Kharak 

Singh Vs. State of U. P.15  को मु ामा गोपनीयता व्यिक्तको सम्मानपूवर्क जीवन यापन गन कुरासँग  सम्बन्धीत 
रहेको भनी र Govind vs. State of M. P.16 को मु ामा जीवनको हक र वैयिक्तक ःवतन्ऽताको हक अन्तगर्त 
गोपनीयताको हक पिन अन्तिनर्िहत हनेु भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । यसरी संयकु्त राज्य अमेिरका र भारतको 
संिवधानमा गोपनीयताको हक मौिलक हकको पमा उल्लेखन नभए भए पिन अदालतबाट भएको व्याख्याबाट 
गोपनीयताको हक वैयिक्तक ःवतन्ऽताको एक ूमखु आधारको पमा ःथािपत भएको पाइन्छ ।     
उल्लेिखत अन्तरार्ि य कानूनी दःतावेजह का साथै न्याियक अभ्यासबाट समेत  व्यिक्तको गोपनीयताको हकलाई 
उच्चतम महत्व िदई सिुनि त गरेको पाइन्छ । साथै िवशेष ूकृितका फौजदारी मु ामा पक्षको पमा संलग्न हनेु 
मिहला तथा बालबािलकाको अिधकार संरक्षण गरी  सरुक्षाको ूत्याभिूत गनर् िनजह को पिहचान गोप्य राखी 
आवँयक संरक्षण गनुर् पन कुरामा जोड िदएको पाइन्छ ।  
३. राि य कानूनी व्यवःथा 
नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ ले पिहलो पटक संिवधानमा नै गोपनीयताको हकलाई मौिलक हकको 
पमा सिुनि त गरेको िथयो । तत ्प ात नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ र िव मान नेपालको संिवधानले 

                                                 
9  UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules), 1985 Rule 8. 
10  The United Nations Convention against Corruption, 2003, Article 32 
11  Rome Statute of the ICC 1998, (Art.57 para. 3(c) and Art.68 para.(1) )  
12   Rule of Procedures and Evidence of the ICC, 2000 (Rule 87, para 3) 
13   Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially, Women, Children, Supplementing the UN Convention Against 

Transitional Organized Crime, 2000,  Article, 16) 
14  लोकतािन्ऽक संिवधानका आधारह , सारथी अध्ययन तथा अनसुन्धान केन्ि काठमानण्ड  नेपाल, पृ  १०७ 
15  AIR 1963  SC 1295 (cited in मौिलक हक संबन्धी ॐोत सामामी, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, काठमाण्ड , नेपाल पेज नं. १२२)  
16  AIR 1975  SC 1378 (cited in लोकतािन्ऽक संिवधानका आधारह , सारथी अध्ययन तथा अनसुन्धान केन्ि काठमानण्ड  नेपाल, पृ  १०७) 
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यसलाई िनरन्तरता िदएको छ । नेपालको संिवधानमा मौिलक हकको पमा रहेको सूचनाको हकमा 'ूत्येक 
नागिरकलाई आफ्नो वा सावर्जिनक सरोकारको कुनै पिन िवषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हनेु छ तर कानून 
बमोिजम गोप्य राख्न ुपन सूचनाको जानकारी िदन कसैलाई बाध्य पािरने छैन'17 भनी उल्लेख छ । त्यसै गरी 
मौिलक हकको पमा रहेको गोपनीयताको हक18 मा 'कुनै पिन व्यिक्तको जीउ, आवास, सम्पि , िलखत, 
तथ्यांक, पऽाचार र चिरऽ सम्बन्धी िवषयको गोपनीयता कानून बमोिजम बाहेक अनितबम्य हनेुछ' भनी उल्लेख 
छ ।  संिवधानमा रहेको यस ूावधानबाट राज्यले तोिकएको िनि त अवःथामा गोपनीयताको हकमा केही सीमा 
लगाउने गरी कानून बनाउन सक्ने र कानून बमोिजम माऽ व्यिक्तको गोपनीयता हनन हनु सक्ने देिखन्छ । तर 
सो ूयोजनका लािग िनमार्ण गिरएका कानून संिवधान सम्मत, उिचत र न्यायसंगत हनु ुपदर्छ । साथै नागिरकको 
सूचनाको हक र व्यिक्तको गोपनीयताको हकको बीचमा पिन िनि त सीमा िनधार्रण गरी यी दईु हकको बीचमा 
संतलुन कायम गनुर् पन देिखन्छ ।  
३.१ वैयिक्तक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५   
नेपालको संिवधानको धारा २८ ले सिुनि त गरेको गोपनीयता सम्बन्धी हकको कायार्न्वयनको लािग वैयिक्तक 
गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ िनमार्ण गरी लागू गिरएको छ ।  साथै ऐन कायार्न्वयनमा सहजता ल्याउनका 
लािग वैयिक्तक गोपनीयता सम्बन्धी िनयमावली, २०७७ बनाई लागू गिरएको छ ।  यस ऐनले व्यिक्तको जीउ, 
आवास, सम्पित, िलखत, तथ्या , पऽाचार तथा चिरऽ सम्बन्धी िवषयको गोपनीयताको हकलाई सिुनि त गन, 
सावर्जिनक िनकायमा रहेका वैयिक्तक सूचनाको संरक्षण गन तथा व्यिक्तको गोपनीयता अनितबमण हनु निदई 
मयार्िदत जीवनःतर ूवधर्न गन19 उ ेँय राखेको छ । यस ऐनमा आवास, वैयािक्तक सूचना, सावर्जिनक िनकाय, 
संगिठत संःथा समेतका शब्दावलीको  पिरभाषा गिरएको छ । साथै यस ऐनमा व्यिक्तका गोपनीयता कायम गिरन ु
पन िवषय र सो मा रहेका अपवादको बारेमा समेत उल्लेख छ । 
यस ऐनमा उल्लेिखत व्यिक्तगत र पािरवािरक जीवनको गोपनीयता20 मा व्यिक्तको िनजी जीवनसँग  सम्बन्धीत 
जैिवक वा आनवुांिशक पिहचान, लिगक पिहचान, यौिनकता, यौन सम्बन्ध, गभार्धान, कुमािरत्व, पु षत्व, शािरिरक 
रोग लगायतका  व्यिक्तको शारीिरक तथा िनजी जीवनको गोपनीयता कायम हनेु िवषयलाई समेिटएको छ । साथै 
यस अन्तगर्त फौजदारी कसूरको अनसुन्धान, शरीर वा ःवाःथ्य पिरक्षण र आपत कालीन उ ार कायर् गदार्को 
अवःथामा बाहेक व्यिक्तको म ुरी िवना शािरिरक गोपनीयता, पिरवािरक गोपनीयता, ूजनन ःवाःथ्य र गभार्वःथा 
सम्बन्धी गोपनीयता अनितबम्य हनेु भनी ःप  पमा उल्लेख गिरएको छ ।  
आवास सम्बन्धी गोपनीयता21 मा िवप  व्यवःथापन तथा आपद्कालीन उ ार गन ूयोजनको लािग बाहेक कुनै 
व्यिक्तको िनिज जीवनको गोपनीयता भंग हनेु गरी आवासमा ूवेश गन, गराउने, खानतलासी गनर् नहनेु, सम्बन्धीत 
व्यिक्तको म ुरी बेगर आवासमा सूचना संकलन हनेु गरी  िसिस क्यामेरा जडान गनर् नहनेु, फौजदारी कसूरमा 
संलग्न रहेको व्यिक्तको आवासमा खानतलासी िलन ुपन भएमा िलिखत सूचना िदन ुपन समेतका व्यवःथा रहेको 
छ ।   

                                                 
17   नेपालको संिवधान, धारा २७ 
18  ऐजन, धारा २८ 
19  वैयिक्तक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन,२०७५, ूःतावाना  
20  ऐजन, दफा ३ देिख ६  
21  ऐजन, दफा ७, ८, ९ 
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सम्पित सम्बन्धी गोपनीयता22 मा व्यिक्तको सम्पि को िववरण गोप्य राख्न पाउने अिधकार,  सम्पि  धनीको म ुरी 
िवना िनजको घर, जग्गा र सवारी साधन लगायतमा अनिधकृत ूवेश गनर् नहनेु समेतका व्यवःथा रहेका छन ्। 
यसैगरी िलखत, तथ्यांक र पिहचान सम्बन्धी गोपनीयता23 मा व्यिक्तको सावर्जिनक िनकायम रहेका  िलखत िनि त 
अवःथामा बाहेक सावर्जिनक गनर् गराउन नहनेु व्यवःथा रहेको छ । साथै यस ऐनमा पऽाचार सम्बन्धी 
गोपनीयता,24 चिरऽ सम्बन्धी गोपनीयता,25 तःवीर िखच्न वा िबबी गनर् नहनेु, 26 अनसनु्धानको िसलिसलामा रहेको 
व्यिक्तलाई सावर्जिनक गनर् नहनेु,27 कुरा उल्लेख छ । साथै दफा १८ मा व्यावसाियक गोपनीयतालाई संरक्षण 
गिरएको छ ।  िव तुीय माध्यम र गोपनीयतालाई दफा १९ मा सावर्जिनक ःथलमा सूचना गरी शौचालय, ःनान 
गहृ जःता ःथान बाहेकका ःथानमा िसिस िटिभ क्यामेरा जडान गनर् पाइने,28 कुनै व्यिक्तको आवास, वा 
कायार्लयमा िनगरानी वा जाससुी गनर् नहनेु29, संरिक्षत वा सरुक्षा संवेदनिशल क्षेऽ वा कसैको िनिज िनवासमा सोन 
ूयोग गनर् नहनेु30 र काननु बमोिजम बाहेक वैयिक्तक सूचना स लन गनर् नहनेु31 र दफा २५ मा संकिलत 
सूचनाको संरक्षण गन व्यवःथा रहेका छन ्।  
यस ऐनले िनषधे गरेका उल्लेिखत कायर्लाई कसूर भनी घोिषत गरी सो कसूर गनर् संलग्न हनेुलाई तीन वषर् सम्म 
कैद वा तीस हजार पैयाँसम्म जिरबाना वा दवैु सजाय हनेु र पीिडतले क्षितपूितर् पाउने व्यवःथा रहेको छ । कुनै 
व्यिक्तको म ुरी निलई िनजको जीऊ वा िनजको साथमा रहेको वा िनजले ूयोग गन कुनै वःतकुो तलासी िलने 
कायर् (दफा ५ (१)),  कसैले कुनै व्यिक्तको चिरऽ वा ूित ामा क्षित पगु्ने गरी िनजको म ुरी िवना तिःवर 
िखच्न वा िनजको तिःवरसँग अ  कसैको तिःवर राखी वा एक व्यिक्तको तिःवरको केही अंश अक  व्यिक्तको 
तिःवरको अक  अंशसँग िमलाई अकै तिःवर बनाउन, ूकाशन गरी गरेको कसूर (दफा १६), िनगरानी वा जाससीु 
गरेको सम्बन्धी कसूर (दफा २१), सोन ूयोग गरेको सम्बन्धी कसूर (दफा २२), कानून बमोिजम बाहेक 
वैयिक्तक सूचना स लन गरेको सम्बन्धी कसूर (दफा २३ (१) र (३)), सहमित िवना वैयिक्तक सूचनाको 
उपयोग गरेको सम्बन्धी कसूर (दफा २६ (१)) र संवदनशील सूचना ूशोधन गरेको सम्बन्धी कसूर (दफा २७ 
(१)) समेतका कसूर मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहताको अनसचुी-१ मा समावेश भएको हदुा यी मु ा सरकार 
वादी फौजदारी मु ाको पमा रहेका छन ् । यस िकिसमका मु ाको अनसुन्धान ूहरीले, अिभयोजन िनणर्य 
सरकारी वकीलले गरी मु ा सम्बन्धीत िजल्ला अदालतमा दायर हनु्छ । सो बाहेकका यस ऐन अन्तगर्तका अन्य 
कसूर गरेकोमा सरोकारवाला व्यिक्तले िजल्ला अदालतमा उजूर गनर् सक्ने व्यवःथा रहेको छ। 

उल्लेिखत वैयिक्तक गोपनीतयता सम्बन्धी  ऐनको अितिरक्त व्यिक्तको व्यिक्तगत गोपनीयता कायम गन सम्बन्धमा 
ूचिलत कानूनह मा रहेका व्यवःथाह  यस ूकार रहेका छन ् ।  
३.२ मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ 
यस संिहताको पिरच्छेद ३ मा वैयिक्तक गोपनीयता तथा ूित ा िव को कसूर सम्बन्धी व्यवःथा रहेको छ । 
जसमा दफा २९३ देिख दफा ३०४ सम्म गोपनयीता िव को कसूरको बारेमा उल्लेख छ । उक्त दफाह मा 

                                                 
22  ऐजन, दफा १० 
23  ऐजन दफा ५ र ६  
24  ऐजन दफा १४ 
25 ऐजन दफा १५ 
26  ऐजन दफा १६ 
27  ऐजन दफा १७ 
28  ऐजन दफा २० 
29  ऐजन दफा २१ 
30  ऐजन दफा २२ 
31  ऐजन दफा २३ 
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अकार्को कुरा सु  वा ध्वनी अंकन गनर् नहनेु, व्यवसाियक कामको िसलिसलामा थाहा भएको गोप्य कुरा ूकट 
गनर् नहनेु, अनमुित िवना कुनै व्यिक्तको तःवीर िखच्न वा तःवीरको ःव प िबगानर् नहनेु र एकको तःबीर 
अक लाई िदन नहनेु, िच ी खोल्न वा टेिलफोनमा गरेको कुरा सु  नहनेु, िव तुीय माध्यमबाट गोपनीयता भंग गनर् 
नहनेु, छलकपटपूणर् टेिलफोन वा सन्देश ूवाह गनर् नहनेु, हैरानी पान ब िनयतले िच ीपऽ लेख्न नहनेु, अ को 
शरीर खानतलासी गनर् नहनेु र अ को आवासमा अनिधकृत ूवेश गनर् नहनेु समेतका िवषयह  उल्लेख रहेका छन ्
। यी कसूरह  मध्ये अनमुितिवना कुनै व्यिक्तको तःवीर िखच्न वा तःवीरको ःव प िबगान र एकको तःबीर 
अक लाई िदने र अ को आवासमा अनिधकृत ूवेश गन कसूरमा तीन वषर्सम्म कैद वा तीस हजार पयासम्म  
जिरवाना वा दवैु सजाय हनेु र सो बाहेकका अ  कसूरमा उल्लेिखत सजाय भन्दा केही कम कैद र जिरवाना 
हनु्छ ।   
यस ूकृितका कसूर सम्बन्धी मु ा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहताको अनसचुी-४ मा समावेश भएको हुँदा 
िफरादपऽको पमा त्यःतो मु ा दायर गनर् सक्ने हकदैया भएको वा सरोकारवाला व्यिक्तले सम्बन्धीत अदालतमा 
दायर गनर् सक्ने32 व्यवःथा रहेको छ । 

अपराध पीिडत व्यिक्त वा साक्षीको पिरचय सावर्जिनक गदार् त्यःतो व्यिक्त वा साक्षीको सामािजक ूित ा वा 
इज्जतमा ूितकूल ूभाव पानर् सक्ने वा िनजलाई अिभयकु्त वा अन्य कुनै पक्षबाट अनिुचत डर, ऽास वा भय हनु 
सक्ने वा िनजको जीउ ज्यानको सरुक्षामा ूितकूल असर पनर् सक्ने देिखएमा त्यःतो व्यिक्त वा साक्षीको नाम, थर, 
वतन वा िनजको बाबकुो नाम वा िनजको पिरचय हनु सक्ने अन्य कुनै हिुलया गोप्य राख् न अनसुन्धान अिधकारीले 
सरकारी वकील माफर् त अदालतलाई अनरुोध गनर् सक्ने33 समेतको व्यवःथा यस संिहतामा रहेका छन ्।   
३.३ मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ 
कुनै खास कसूरबाट पीिडत व्यिक्त वा साक्षीको व्यिक्तगत पिरचय गोप्य राख् न अदालतले आदेश िदएको मु ामा 
कसूरको अनसुन्धान, अिभयोजन, मु ाको कारबाही, सनुवुाइ, फैसला, फैसला कायार्न्वयन र सो प ात ् समेत 
पीिडत र साक्षीको नाम, थर, वतन हिुलया लगायतका िनजको पिरचय हनु सक्ने अन्य सम्ब  िववरणह  गोप्य 
राख् न ुपन, सो िववरण थाहा पाउने कुनै पक्ष वा व्यिक्तले त्यःतो िववरण ूचारÑूसार गनर् नहनेु, गोप्य रािखएका 
िववरणलाई छु ै सांकेितक नाम िदई सो िववरण र सांकेितक नामलाई तोिकएको ढाँचामा राखी िसलबन्दी  गरी  
िमिसल संलग्न गनुर् पन र गोपनीयता कायम गिरएका िववरण, सोको सांकेितक नाम र मु ाको नाम नम्बर छु ै 
रिज रमा अिभलेख राख्न ुपन र व्यिक्तगत पिरचय गोप्य रािखएका मु ाको सनवुाुइ बन्द इजलासमा गनुर् पन34 

समेतका व्यवःथा रहेका छन ्। 
३.४ मलुकुी देवानी संिहता, २०७४ 
यस संिहतामा कानून बमोिजम बाहेक कसैले सम्बन्धीत व्यिक्तको मञ् जरुी निलई कुनै व्यिक्तको बासःथानमा ूवेश 
गरेमा, कसैको िच ीपऽ खोलेमा वा त्यसको ूयोग गरेमा, टेिलफोन वा अन्य ूिविधको माध्यमबाट भएको 
कुराकानी बोली ध्वनीको टेप वा रेकडर् गरेमा वा सनेुमा, कुनै व्यिक्तको िनजी जीवनको व्यवहार आचरणको िचयो 
चचार् ूकाशन ूशारण वा ूचार गरेमा, कसैको आकृित वा तःबीर िखचेमा, अ को नाम आकृित तःबीर वा 
आवाजको नक्कल गरी सावर्जिनक गरेमा गोपिनयताको अिधकार अितबमण भएको मािनने व्यवःथा रहेको छ ।35  
साथै कुनै पक्ष वा साक्षीको पिरचय सावर्जिनक गदार् त्यःतो पक्ष वा साक्षीको सामािजक ूित ा वा इज्जत उपर 
                                                 
32  मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४, दफा ४३ 
33  ऐजन, दफा १८३(१) 
34  मलुकुी फौजदारी कायर्िविध िनयमावली, २०७५, िनयम ६४ 
35  मलुकुी देवानी संिहता, २०७४ दफा २१  
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ूितकुल ूभाव पनर् सक्ने वा िनजको जीउ ज्यानको सरुक्षामा ूितकूल हनु सक्ने देिखएमा त्यःतो पक्ष वा साक्षीको 
नाम थर वतन, बाब ुआमाको नाम समेतका पिरचय खलु्न सक्ने अन्य कुनै हिुलया िववरण गोप्य राख्न सम्बन्धीत 
पक्षले अदालतलाई अनरुोध गनर् सक्ने36 समेतका व्यवःथा छन ्।  
३.५ मलुकुी देवानी कायर्िविध िनयमावली, २०७५ 
मलुकुी देवानी संिहताको दफा २७६ बमोिजम मु ाको कुनै पक्ष वा साक्षीको व्यिक्तगत पिरचय मु ाको सबै ूकृया 
गोप्य राख्न ुपन37 व्यवःथा छ । साथै  बन्द इजलासबाट हेिरने मु ाका कागजातको ूितिलिप वादी ूितवादी 
पीिडत तथा िनजको कानून व्यवसायी बाहेक अ लाई िदन ुनहनेु, मु ाको पीिडतको व्यिक्तगत पिरचय खलु्ने गरी 
समाचार सम्ूषेण गनर् व्यक्त गनर् नहनेु,38  समेतका व्यवःथा रहेका छन ्।    
३.६ सव च्च अदालत िनयमावली, २०७४  
यस िनयमावलीले जाससीु, बालबािलका, करणी सम्बन्धी, मानव बेचनबिखन, नाता कायम, सम्बन्ध िवच्छेद मु ा 
वा अन्य कानूनले बन्द इजलासबाट सनुवुाई हनेु भनी तोिकिदएका मु ा वा खलुा इजलासबाट सनुवुाई गनर् 
मनािसब नभएकोले बन्द इजलासबाट सनुवुाई गन भनी आदेश िदएका मु ाको सनुवुाइ बन्द इजलासबाट सनुवुाई 
हनेु ब्यवःथा रहेको छ ।39 यःतै व्यवःथा उच्च अदालत िनयमावली, २०७३ को िनयम १०८ मा समेत रहेको 
छ ।  
३.७ ूमाण ऐन, २०३१ 
ूमाण िलन हनेु नहनेु कुराका साथै ूमाणको मूल्यांकनको सम्बन्धमा िबःततृ पमा उल्लेख भएको यस ऐनमा  
व्यिक्तको पािरवािरक सम्बन्ध र कायार्लयमा रहेको  िलखतको गोपनीयता कायम गन सम्बन्धमा समेत िवशेष 
व्यवःथाह  गिरएका छन ्। जसमा पक्षको आमाबाबलुाई गवाहिदन कर नलाग्ने,40  पित प ीका बीचको कुरा 
ूकट गनर् नहनेु,41 सरकारी कायार्लयमा रहेको अूकािशत सरकारी िलखतका कुरा ूकट गनर् नहनेु,42  सरकारी 
कमर्चारीलाई ूा  भएको जानकारी ूकट गनर् कर नलाग्ने,43  ूहरी कमर्चारीलाई अपराध घटेको कुराको 
जानकारीको ॐोत ूकट गनर् कर नलाग्ने,44  कानून व्यवसायीले आफ्नो पक्षले िदएको जानकारी ूकट गनर् 
नहनेु,45  र  कुनै व्यिक्त र िनजको व्यावसाियक कानूनी सल्लाहकारको बीचमा भएको कुरा ूकट गनर्  पक्षलाई 
कर नलाग्ने46 समेतका िवषयलाई समेटेको पाइन्छ । 

३.८ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ 
राज्यका काम कारबाहीलाई लोकतािन्ऽक प ित अनु प खलु्ला र पारदशीर् बनाई नागिरक ूित जवाफदेही र 
िजम्मेवार बनाउन, सावर्जिनक िनकायमा रहेको सावर्जिनक महत्वको सूचनामा आम नागिरकको पहुँचलाई सरल र 
सहज बनाउने उ ेँय रहेको यस ऐनमा पिन राज्यका केही महत्वपूणर् र संवेदनशील कुराह  गोपनीयताको हक 
अन्तगर्त पन भनी सो सूचनाको गोपनीयता कायम राख्न ु पन ब्यवःथा रहेको छ । यस अन्तगर्त नेपालको 

                                                 
36  ऐजन दफा २७६(१) 
37  मलुकुी देवानी कायर्िविध िनयमावली, २०७५ िनयम ६४(१) 
38  ऐजन िनयम ६३(२) 
39  सव च्च अदालत िनयमावली, २०७४, िनयम ८१ 
40  ू माण ऐन, २०३१, दफा ४० 
41  ऐजन दफा ४१ 
42  ऐजन दफा ४२ 
43  ऐजन दफा ४३ 
44  ऐजन दफा ४४ 
45  ऐजन दफा ४५ 
46  ऐजन, दफा ४६ 
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सावर्भौमस ा, अखण्डता, राि य सरुक्षा, सावर्जिनक शािन्त सवु्यवःथा वा अन्तरार्ि य सम्बन्धमा गम्भीर खलल 
पान, अपराधको अनसुन्धान, तहिककात तथा अिभयोजनमा ूत्यक्ष असर पान, आिथर्क, व्यापािरक तथा मौििक 
िहत वा बौि क सम्पि को संरक्षण वा बिक  वा व्यापािरक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पान, िविभन ् न जातजाित 
वा सम्ूदाय बीचको ससुम्बन्धमा ूत्यक्ष पमा खलल पान  र व्यिक्तगत गोपिनयता र व्यिक्तको जीउ, ज्यान, 
सम्पि , ःवाःथ्य वा सरुक्षामा खतरा परु ्याउने िवषयह  समेटेको छ । 47 साथै यस ऐनमा  सूचना िदने 
सूचनादाताको पिहचान गोप्य राख् न ुपन48  समेतका व्यवःथाह  रहेका छन ्।  
३.९ बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
यस ऐनमा ूत्येक बालबािलकालाई आवास सम्पि  िलखत तथ्या  पऽाचार र चिरऽ सम्बन्धी िवषयमा 
गोपनीयताको अिधकार हनेु49 बालबािलकाको चिरऽमा आघात पान वा िनजलाई लाज ग्लानी वा अपहेलना हनेु 
िकिसमको िनजको व्यिक्तगत सूचना िववरण फोटो िभिडयोको िसजर्ना सूचना ूकाशन मिुण ूदशर्न िवबी िवतरण 
वा कुनै पिन माध्यमबाट ूवाह गनर् गराउन ुनहनेु,50 बाल अिधकारको उल्लंघन नहनेु गरी सूचना ूकाशन गनुर् 
सञ् चार क्षेऽको दाियत्व हनेु समेतका व्यवःथा रहेको छ । साथै पीिडत बालबािलकाका अिधकार51 मा  व्यिक्तगत 
पिरचयात्मक िववरण गोप्य राख्न पाउने, बन्द इजलासबाट आफ्नो मु ाको सनुवुाइ हनेु, कारबाहीका बखत 
आवँयकता अनसुार ूितवादीको उपिःथितलाई अूत्यक्ष तलु्याउन पाउने समेतका व्यवःथा रहेको छ । साथै 
बालबािलकाले बालन्याय सम्पादनको ूिबयामा कानूनको न् मा परेका बालबािलकाको गोपनीयता कायम गनुर् 
पन52 र बाल अदालतमा िवचाराधीन रहेको मु ासँग सम्बन्धीत बालबािलकाको पिरचय खलु्ने कुनै पिन िववरण कुनै 
छापा वा िव तुीय माध्यम ारा ूकाशन वा ूशारण गनुर् नहनेु53 समेतका व्यवःथा रहेका छन ्।  
३.१० मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनयन्ऽण) ऐन, २०६४ 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारलाई िनयन्ऽण गन र पीिडतलाई संरक्षण गन उ ेँय रहेको यस ऐनमा पिन 
जाहेरवाला तथा पीिडतको संरक्षणका लािग व्यिक्तगत िववरण गोप्य राख्न ुपन व्यवःथा रहेको छ ।54 पीिडतको 
ःवीकृित निलई िनजको वाःतिवक नाम, तिःवर वा िनजको चिरऽमा ूितकूल हनेु कुनै िववरण ूचार ूसार गनर् 
नहनेु55 र मु ाको कारबाही बन्द इजलासमा गिरने56 समेतका व्यवःथा रहेका छन ्। 
त्यसैगरी घरेल ु िहंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ मा  पीिडतले अनरुोध गरेमा उजूरी सम्बन्धी कारबाही र 
सनुवुाइ अदालतले बन्द इजलासमा गनुर् पनर् व्यवःथा रहेको छ । साथै कायर्ःथलमा हनेु यौनजन्य दवु्यर्वहार 
(िनवारण) ऐन, २०७१,  बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ र संगिठत अपराध िनवारण ऐन, 
२०७०, सरुिक्षत माततृ्व तथा ूजनन अिधकार ऐन,२०७५ र अपराध पीिडत संरक्षण ऐन, २०७५ समेतका केही 
कानूनमा यस िकिसमको व्यवःथा रहेको पाइन्छ ।  
 
 
                                                 
47  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, दफा ३(३) 
48  ऐजन, दफा २९ (२) 
49  बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५, दफा ११(१) 
50  ऐजन दफा ११(२) 
51  ऐजन दफा २५  
52  ऐजन दफा २६ 
53  ऐजन, दफा ७८ 
54  मानव बेचिवखन तथा ओसारपसार (िनयन्ऽण) ऐन, २०६४ दफा २० 
55  ऐजन दफा २५ 
56  ऐजन दफा २६ 
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४. न्याियक ि कोण 
व्यिक्तको गोपनीयताको हकलाई संरक्षण र ूवधर्न गनर्का लािग सव च्च अदालतबाट भएका केही ूितिनिधमूलक 
आदेशह  िनम्नानसुार रहेका छन ्।     
(क) अन ् नपूणर् राणा िव. काठमाण्ड  िजल्ला अदालत समेत57 
नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा २२ को गोपनीयताको हकको व्यवःथाबाट व्यिक्तको िनजी जीउ 
अ को गोपनीयतामा अितबमण गनर् नपाइने गरी गोपनीयताको हकको ःप  व्यवःथा भएबाट अदालतकै आदेश 
भए पिन यिद शरीरको त्यःतो गोप्य अ  िनजको मन्जरुी बेगर जाँच गनर् लगाइन्छ भने त्यसबाट व्यिक्तको 
गोपनीयताको हकबाट िनजलाई वि त गनुर् सरह नै हनेु ःप  देिखन आउँछ । यसथर् िनवेिदका अ पूणर् राणाको 
योनी तथा पाठेघरको गाइनोक्लोिज बाट परीक्षण गराउने भनी भएको आदेश नेपाल अिधराज्यको 
संिवधान, २०४७ को धारा २२ ारा ूद  गोपनीयताको अनितबम्य हकको उपेक्षा गरे सरह भई सो को 
िवपिरत हनु जाने र त्यसबाट व्यिक्तको गोपनीयताको हकबाट विञ् चत गनुर् सरह हनु जाने ।  
(ख) िनवेदक अिधवक्ता रोशनी पौ ालसमेत र िवपक्षी नेपाल सरकार, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को सिचवालय, 

िसंहदरबार समेत58 
"कोिभड-१९ र बन्दाबन्दीको अवःथामा राज्यले मिहलाका अिधकारको ूत्याभतू, ूचलन, संरक्षण तथा ूव र्न 
गनर् िवपक्षीह का नाउँमा परमादेश, उत्ूषेणलगायत उपयकु्त आ ा आदेश जारी गिरपाऊँ  भनी दायर भएको यस 
िनवेदनमा सव च्च अदालतबाट महामारीले गदार् िनि त व्यिक्त, पिरवार र समदुायका बीचमा लाञ्छना, घृणा 
े षभाव, बिहंकरण, घृणाजन्य अपराधका घटनाह  घिटरहेका छन ् । भेदभाव र लाञ्छनाबाट संरक्षण गनर् 
गोपनीयता सम्बन्धी अिधकारको सिुनि तता हनु ुज री देिखन्छ । व्यिक्त वा नागिरकका अत्यन्त िनजी सूचनाह  
कुनै खास उ ेँय र कानूनी ूयोजनको लािग बाहेक खलुा गनर् लगाइयो भने अनावँयक पमा व्यिक्त वा 
नागिरकको शोषण िव को हक, िहंसा िव को हक, गोपनीयताको हक, आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने 
हक र ःवाःथ्यको आधारमा िवभेद नगन हक सम्बन्धी ःथािपत िविधशा , अन्तरार्ि य कानून, नेपालको संिवधान, 
वैयिक्तक गोपनीयताको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को उ ेँय एवम ्ऐ. ऐनको दफा ३ र दफा ७ को समेत 
उल्ल न हनु जाने" भनी व्याख्या भएको   छ ।   
(ग) िनवेदक अिधवक्ता लमुािसंह िव कमार् समेत िव. लोकेन्ि बहादरु चन्द समेत59 
यस िनवेदनमा सावर्जिनक ओहदामा बसेको व्यिक्त वा पदािधकारीले आफ्ना पिरवारका सदःयका नाममा रहेको 
सम्पि को िववरण सरकारलाई िव ास गरेर िदएको हो । सावर्जिनक गराई माग्नलाई होइन । त्यःतो िववरण 
सावर्जिनक गदार् व्यिक्तको सम्पि  मािथको गोपनीयताको मौिलक हकमा गिम्भर असर पनर् जाने भनी उल्लेख छ। 
(घ) िनवेदक अिधवक्ता अच्यतु ूसाद खरेल िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को सिचवालय, िसंहदरबार समेत60  
ःवतन्ऽताको हकलाई सीिमत तलु्याउने कानून  उिचत र तकर् संगत छ छैन भ े जांच अदालतले गनर् सक्दछ । 
गोपनीयताको हक पिन राज्यले कानून बनाइ िनयन्ऽण गनर् सक्ने हक हो । गोपनीयताको हकको िनहुँमा 
अपराधको अनसुन्धान गनर् वा शंिकत व्यिक्तलाई पबाउ गनर्बाट रोक लगाउने हो भने समाजमा शािन्त कायम 

                                                 
57  ने.का.प. २०५५ अंक ८ िन. नं. ६५८८ 
58  ने. का.  प.  २०७७ अंक ६, िन. नं. १०५२६ 
59  ने. का.  प.  २०६३ अंक ५, िन. नं. ७६९६ 
60  ने. का.  प. २०६६ अंक १२, िन. नं. ८२७५, 



 
175 

गरी सवु्यवःथा बनाई राख्न ेकायर् संभव नहनेु हनुाले पबाउ गदार् गोपिनयताको हक र वैयािक्तक ःवतन्ऽता 
कुिण्ठत हनेु अथर् गनर् निमल्ने । 
 (ङ)  बाबरुाम अयार्ल समेत िव. नेपाल सरकार समेत61 
गोपनीयताको हक व्यिक्तको िनतान्त गोप्य र नैसिगर्क अिधकार हो । व्यिक्तको िनजी काम, कारबाही र 
गितिविधह मा अनावँयक पमा सरकार तथा तेॐो पक्षबाट हःतक्षेप नहनेु ूत्याभिूत आधिुनक यगुको 
गोपनीयताको हकको मखु्य उ ेँय र िवषय हो। गोपनीयता कुनै पिन व्यिक्तको एक्लै रहन पाउने अिधकार   
हो । यो Right to be alone सँग सम्बन्धीत छ । कुनै पिन व्यिक्तको जीवनमा सरकार तथा अन्य पक्षबाट हनेु 
हःतक्षेपलाई यसले पूणर्त: नकान । कायर्पािलकाले  पिन कानूनको अधीनमा रहेर माऽै कायर् गनर् सक्ने हनुाले 
सूचनामा अिनयिन्ऽत पहुँच कायर्पािलकाको िवशेषािधकार हनु सक्दैन । कानून बमोिजम कुनै अपराध 
अनसुन्धानको िसलिसलामा ज री भै सूचनामा पहुँचको लािग कानूनमा अन्यथा नभए सम्म सम्बन्धीत िजल्ला 
अदालतबाट अनमुित िलने व्यवःथा   िमलाउन ु।    
(च) अिधवक्ता सपना ूधान मल्ल िव  नेपाल सरकार, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत62 
व्यिक्त वा नागिरकका अत्यन्त िनजी सूचना कुनै खास कानूनी ूयोजनका लािग खलुा गनुर्पन भएमा बाहेक खलुा 
गनर् लगाइयो भने अनावँयक पमा व्यिक्त वा नागिरक ूितरक्षा पंिक्तमा पगु्दछ र पूणर् आत्मिव ासका साथमा 
आफूले चाहेको काम गनर् नसक्ने अवःथा हनु सक्दछ ।  संिवधानमा गोपनीयताको हकको व्यवःथा भएपिन कुन 
अवःथाका व्यिक्तगत सूचना खलुा हनेु सो कानूनी व्यवःथा पिन आइसकेको छैन । उक्त कुरालाई दय म गद 
उपयकु्त व्यवःथा समेिटएको िवशेष ूकृितका मु ा मािमलामा पीिडतको पमा संलग्न मिहला, बालबािलका, पक्ष 
भएका वा एच.आई.भी. एड्स संबिमत व्यिक्त पक्ष भएको मु ामा ूहरीमा दतार् हनेु िःथितदेिख फैसला गदार् वा 
त्यसपिछको अवःथामा समेत तोिकएको गोपिनयताको ःतर कायम रहने गरी कानून िनमार्ण गनर् िनदशन जारी हनेु 
आदेश भै िवशेष ूकृितका मु ाह को कारबाहीमा पक्षह को गोपनीयता कायम राख् ने सम्बन्धी कायर्िविध 
िनदिशका, २०६४ समेत जारी भएको छ ।  
(छ) ज्योित पौडेल िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय समेत63 भएको यस िरट िनवेदनमा मिहला पीिडत 
भएका सबैखाले फौजदारी मु ा र खास गरी घरेल ु िहंसा सम्बन्धी मु ा माऽ हेन बेग्लै Fast Track Court गठन 
गनर् सव च्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।  
उल्लेिखत िरट िनवेदनह मा सम्मािनत सव च्च अदालतबाट भएका आदेशह को अध्ययनबाट सम्मािनत सव च्च 
अदालतले व्यिक्तको िजउ, सम्पि , तथ्यांक र सूचनाको गोपनीयता कायम गन, संरक्षण गन र िवशेष ूकृितका 
फौजदारी मु ामा पक्षको पमा रहेका पीिडत मिहला तथा बालबािलकाको पिहचान र िववरणको गोपनीयता कायम 
गन सम्बन्धमा ठुलो योगदान परु् याएको देिखन्छ । साथै गोपनीयताको हकको ूचलन गदार् सावर्जिनक िहतलाई 
मध्यनजर गनुर् पन र व्यिक्तको गोपनीयताको हक र सावर्जिनक िहतका िबचमा सन्तलुन कायम गनुर् पन कुरामा 
िवशेष ध्यान िदन ुपन  देिखन्छ ।   
५. कानून कायार्न्वयनमा देिखएका समःया र समाधानका उपाय 
व्यिक्तको गोपनीयताको हकको ूत्याभिूतका लािग  कितपय देशह ले अन्तरार्ि य कानूनले सिुनि त गरेका 
आधारभतू कुरालाई समेिट संिवधान र कानूनमा व्यवःथा गरेका छन ्।  नेपालले पिन संिवधानमा नै मेिलक 

                                                 
61  ने.का.प. २०७४, अंक १, िन. नं. ९७४० 
62  ने.का.प. २०६४, अंक ९, िन.नं. ७८८० 
63 ने.का.प. २०६७, अंक ९, िन. नं. ८४६४ 
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हकको पमा व्यिक्तको गोपनीयताको हकलाई सिुनि त गरी यसको ूभावकारी कायार्न्वयन समेतका लािग 
वैयािक्तक गोपिनयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ का साथै अन्य केही कानूनमा यस सम्बन्धी व्यवःथा गरेको छ । 
उल्लेिखत कानूनह मा व्यिक्तको वैयिक्तक गोपनीयता िव का  तोिकएका केही कसूर सरकार वादी फौजदारी 
मु ाको पमा, केही कसूर दिुनया वादी फौजदारी मु ाका पमा तथा केही िबवाद देवानी मु ाको पमा समेत 
चल्न सक्ने व्यवःथा रहेको छ ।  
वैयािक्तक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ िवशेष कानून भएको हुँदा यस ऐनमा रहेका व्यवःथाको हकमा सोही 
ऐनमा उल्लेिखत व्यवःथा लागू हनु्छ भने यस ऐनमा उल्लेख भएका बाहेकका कुराको हकमा अन्य ूचिलत 
कानूनमा उल्लेिखत व्यवःथा लागू हनेु देिखन्छ । साथै मािथ उल्लेिखत केही िवशेष कानूनह मा तोिकएको 
मु ाका पीिडत पक्षका पमा रहेका मिहला तथा बालबािलकाको पिहचान गोप्य राख्न ुपन व्यवःथा रहेको छ । 
सरकार वादी फौजदारी मु ाका पक्षका पमा रहेका मिहला, बालबािलका र एच.आई.भी.एड्स ूभािवत 
व्यिक्तह को पिहचान गोप्य राख्न ेसम्बन्धी कायर्िविध समेत सम्मािनत सव च्च अदालतबाट जारी भएको छ । 
य ािप  उल्लेिखत कानूनह को ूभावकारी कायार्न्वयन हनु सकेको देिखदैँन । यस अवःथामा सधुार ल्याई यी 
कानूनह को ूभावकारी कायार्न्वयन गनर्का लािग िनम्नानसुार गनुर् पन देिखन्छ ।   
(क) वैयिक्तक गोपनीयता कायम गन सम्बन्धमा रहेका कानूनको बारेमा सम्बन्धीत सबै जानकार हनु ुपदर्छ । 

व्यिक्तको गोपनीयताको हक, सो हकको हनन भएमा िनजले पाउने उपचार, सो को ूकृया तथा तोिकएका 
िनि त मु ामा पक्षको पमा रहेका मिहला तथा बालबािलकाको गोपनीयता कायम गन व्यवःथा समेतका 
िवषयमा व्यापक पमा कानूनी सचेतना कायर्बम संचालन गन ।     

(ख) वैयिक्तक गोपनीयताको संरक्षण र ूवधर्न गन िजम्मेवारी कानून कायार्न्वयन गन, अिभलेख र सूचना 
ब्यवःथापनको कायर् गन संब  पदािधकारी, कमर्चारी र सम्बन्धीत सबैको िजम्मेवारीको िवषय हो । 
गोपनीयताको हकसँग सम्बन्धीत कानूनको ूभावकारी पमा कायार्न्वयन गनर् तत ्तत ् िनकायमा कायर्रत 
कमर्चारी एवं कानून कायार्न्वयन गन िनकाय िवशेष गरी अनसुन्धान गन ूहरी, सरकारी वकील र न्याय 
िन पण गन िनकायमा कायर्रत जनशिक्तलाई केिन्ित गरी दक्षता अिभविृ  तािलम संचालन गन ।  

(ग) नेपालको संिवधानले गोपनीयताको हकलाई मौिलक हकको पमा ूत्याभतू गरेको र सो हकको कायार्न्वयन 
गनर्का लािग वैयािक्तक गोपिनयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको भए पिन अन्य कानूनह मा पिन 
गोपनीयता सम्बन्धी ूाय एकै  िकिसमका िवषयह  समावेश भएको  देिखदा ती कानूनको कायार्न्वयनमा 
कितपय अवःथामा दिुवधा र कानूनको ूयोगमा एक पकता समेत हनु सकेको छैन ।  तसथर् उल्लेिखत 
िविभ  कानूनह मा छिरएर रहेका िवषयह लाई समेटी वैयािक्तक गोपनीयता सम्बन्धी सम्पूणर् िवषयलाई 
समेट्ने गरी छाता ऐन िनमार्ण गनुर्  पन आवँयकता रहेको छ ।    

(घ) वैयिक्तक गोपनीयताको िवषय फौजदारी कानूनसँग  पिन जोिडएको हुँदा सरकार वादी फौजदारी मु ामा 
संलग्न रहेका र गोपनीयता कायम राख्न ु पन गरी तोिकएका मु ाका पक्षको पमा रहेका मिहला तथा 
बालबािलका संलग्न मु ाको कारवाही सबै चरणमा कानूनमा तोिकए बमोिजम िनजह को पिहचान सिहतको 
िववरण गोप्य राख्न ुपदर्छ । तर यस िकिसमका मु ाका पक्षको गोपनीयता कायम राख्न पालन गनुर् पन 
कायर्िविधको ूयोगमा एक पकता नरहेकोले अनसुन्धान गन िनकाय, अिभयोजन गन िनकाय र मु ाको 
िन पण गन न्याियक िनकायमा कायर्रत जनशिक्तलाई यस सम्बन्धमा रहेको कानूनी व्यवःथा, गोपनीयता 
कायम गन ूकृया र कायर्िविध समेतलाई समेिट दक्षता अिभविृ  तािलम संचालन गन । पीिडत र 
बालबािलकामैऽी संचार र व्यवहार गन कुरामा िवशेष ध्यान िदने । साथै सम्बन्धीत िनकायह मा पीिडत र 
बालबािलकामैऽी भौितक संरचनाको िनमार्ण गन । 
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सहअिभयकु्तको पोल र िजरह सम्बन्धी कानूनी  

व्यवःथा र न्याियक ि कोण 
 

 

सोमकान्ता भण्डारी  
 

 

ææk|df0f l;h{gf ul/Fb}g, ;+sng ul/G5ÆÆ 
 

१. पृ भिूम 

न्याय ूदान गनुर् भनेको सत्यको खोजी गनुर् हो।सत्यको खोजी वा पिहचानका लािग ूमाणको भर पनुर् 
पदर्छ।ूमाणलाई न्यायकतार्को आखँाको पमा िलइन्छ।िनणर्यको लािग न्याियक िनकायमा ूःततु भएको िववाद 
समाधानका लािग माऽ नभई आफ्नो भनाइ ओजपूणर् बनाउनका लािग समेत ूमाणको संकलन, ूःततुीकरण र 
मूल्यांकन अित महत्वपूणर् हनु्छ।न्याय ूदान गन कायर् ूमाणबाट पिु  भएको कुरालाई वैधािनकता िदने वा घोषणा 
गन कायर् हो।िववािदत िवषयको सत्य, यथाथर्को पिहचानका लािग ूमाणको अपिरहायर्ता भएको हुँदा ूमाण 
सम्बन्धी व्यवःथा, ूकृयालाई आधिुनक कानूनी व्यवःथामा अत्यन्तै ूाथिमकतामा रािखएको पाइन्छ। 

ूमाण भनेको िववािदत तथ्यलाई समथर्न वा खिण्डत गनर् ूःततु गिरने तथ्य वा वःत ुहो।अदालत वा न्याियक 
िनकाय समक्ष ूःततु िववािदत िवषयलाई पिु  वा खण्डन गनर्का लािग ूःततु गिरने तथ्य, साक्षी वा िचजवःत ुनै 
ूमाण हो।ूमाण मौिखक, िलिखत वा दशीको पमा रहेको हनु्छ।जसले िववािदत तथ्य र संव  तथ्यलाई 
ूमािणत वा खण्डन गनर्मा सहयोग परु ्याउँछ।यसरी ूमाणले मु ाको तथ्यलाई ूमािणत गन वा खण्डन गन 
कुरालाई बझुाउँदछ।ूमाणले िनणर्यकतार्लाई ठोस िनणर्यमा पगु्न सघाउँदछ।त्यसकारण ूमाण न्यायाधीशको पिन 
न्यायाधीशको पमा िलइन्छ।ूमाणले कुनै कुराको अिःतत्व वा अनपुिःथितको ूमािणत गनर् म त गदर्छ।न्याियक 
सन्दभर्मा ूमाण भ ाले अदालत समक्ष उपिःथत तथ्यलाई ूमािणत वा खण्डन गनर् ूयोग गिरने साक्षीको बकपऽ 
वा िलखत, दसीलाई ूमाणको उदाहरणको पमा िलन सिकन्छ।अदालत समक्ष िवचाराधीन िवषयसँग सम्बन्धीत 

तथ्यह का सम्बन्धमा व्यक्त गिरएको भनाई मौिखक ूमाण हो।आफैले देखेको वा सनेुको वा अनभुव गरेको 
व्यिक्तले अदालतमा उपिःथत भई सो घटनाको बारेमा व्यक्त गदर्छ त्यो मौिखक ूमाण हो।मौिखक ूमाण ूत्यक्ष 
हनु ु पदर्छ।ूत्यक्ष पमा देख्न,े सु े, थाहा पाउने व्यिक्त ःवयंले अदालतमा उपिःथत भई व्यक्त गरेको हनु ु
पदर्छ।मौिखक ूमाणमा व्यिक्तको भनाइ रहने हुँदा यसलाई गौण ूमाण मािनन्छ।व्यिक्तले आफ्नो िदमाख ूयोग 
गरी िवषयवःतलुाई आफू अनकूुल बनाई व्यक्त गनर् सक्ने वा कुनै दवाव, ूभाव वा लोभ लालचमा परेर यथाथर् 
भन्दा िभ  कुरा व्यक्त गनर् सक्ने संभावना रहने हुँदा यसलाई गौण ूमाणको पमा िलने गिरएको हो।मौिखक 
ूमाणमा व्यक्त गिरएका कुरा अन्य ूमाणबाट समथर्न गरेको अवःथामा यसको मा ता बढ्दछ।  

सहअिभयकु्त मु ामा अिभयोग लगाइएको व्यिक्त हो।यःतो व्यिक्तको भनाइ आफैमा मौिखक ूमाण हो।समम 
मौिखक ूणामालाई नै ूमाणको मा तामा ू  िचन्ह लगाइन्छ।साथै मौिखक ूमाण व्यिक्तले पिरिःथित अनसुार 
मनिःथित बनाई बोल्न हुँदा सतकर् ता साथ ती ूमाण महण गिरन ुपन मािनन्छ।यःतो अवःथामा सहअिभयकु्तको 
भनाइ के कःतो अवःथामा ूमाणमा िलन सिकन्छ वा सिकँदैन।ूमाणमा िलँदा के कःता कुरामा ध्यान परु ्याउन ु
पदर्छ।यसको मा ता कित रहन्छ।आिद िवषयमा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ र ूमाण ऐन, 

                                                 
  सहन्यायािधवक्ता, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 
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२०३१ मा भएका कानूनी व्यवःथा, सव च्च अदालतबाट ूितपािदत िस ान समेतलाई मध्यनजर गरी 
सहअिभयकु्तको पोल र िजरह साथै ूामािणक मा ताका सम्बन्धमा ूःततु लेखमा समेट्ने ूयास गिरएको छ। 
२. मौिखक ूमाण र परीक्षण 

कुनै व्यिक्तले मु ाको सनुवाइको िसलिसलामा ठहर गनुर्पन कुरा वा सम्ब  कुराको सम्बन्धमा अदालत समक्ष 
व्यक्त गरेको कुरालाई मौिखक ूमाण भिनन्छ।मौिखक ूमाणको ूयोजनको लािग कुनै पिन व्यिक्त भ ाले साक्षी, 
पक्षह ले व्यक्त गरेका कुरा (सािवती, ःवीकारोिक्त), िवशेष  र िवशेष  देिख बाहेक अ को राय, मौकामा व्यक्त 
गिरएका कुरा, खास अवःथामा व्यिक्तले व्यक्त गरेका खास खास कुराह , मतृ्यकुालीन घोषणा, वःतिुःथित मचुलु्का 
र अन्य मचुलु्कामा बिुझएका व्यिक्त आिद समेतलाई भ  खोिजएको हो।यी सबै व्यिक्तलाई साक्षी भ  ेशब्द 
ूयोग गनर् िमल्दैन र ियनीह लाई अदालतमा ूमाण बझु्दा अपनाउन ुपन कायर्िविधह मा केही अन्तरह  छन।्1  

फौजदारी मु ामा िलिखत ूमाणको तलुनामा दशी वा मौिखक ूमाणको बाहलु्यता रहन्छ।दशी ूमाण वै ािनक 
पमा परीक्षण गिरने हुँदा मा ताका सबालमा समःयाको िवषय हुँदैन।तर मौिखक ूमाणलाई दशी ूमाण सरह 
भरपद  ूमाण मािनदैँन।व्यिक्तले सध सबै अवःथामा सत्य बोल्दैन।नबोल्नकुा कारण िविभ  हनु सक्छन।्जःतै 
दवाव, ूभाव, पिरिःथित, ूलोभव, आवँयकता, बाध्यता आिद।यसलाई ूमाणमा िलन मौिखक ूमाण ूत्यक्ष हनु ुपन 
मािनन्छ।मौिखक ूमाण िभऽ पीिडत वा साक्षीको बकपऽ देिख सहअिभयकु्तको पोल समेत पदर्छ।त्यःता व्यिक्तले 
घटनाका सम्बन्धमा आफूले देखेका, सनेुको वा थाहा पाएको कुरा ःवयं अदालतमा उपिःथत भई ूमाण िदन ु
पदर्छ। 

मौिखक ूमाणलाई ूमाणमा महण गनर् यसका कायर्िविधगत ूकृयाह  कानूनले िनधार्रण गरेको छ।ती ूकृयाह  
पूरा गरी िलइएका व्यिक्तका भनाइ माऽ ूमाणमा िलन सिकन्छ।तथािप मौिखक ूमाण माऽै िनणार्यक र अिन्तम 
ूमाण हनु सक्दैन।मौिखक ूमाणलाई अन्य िलखत वा दशी ूमाणबाट समथर्न भएको हनु ुपदर्छ ।मौिखक ूमाण 
ूमाणमा िलनका लािग त्यःतो व्यिक्त अदालतमा उपिःथत भई बकपऽ गनुर् पदर्छ।बकपऽ गनुर्भन्दा अिघ शपथ 
गनुर् पदर्छ।िवपक्षीलाई िजरह गन मौका ूदान गनुर् पदर्छ।अदालत ःवयंले िनजले आफ्नो कुरा व्यक्त गदार् गरेको 
हाउँ भाउ, ढाँचा काँचा हेनुर् पदर्छ।झु ा बकेमा िनजलाई सजाय गिरन्छ।यी सम्पूणर् ूिबयाह  पूरा गरेर माऽ 
ूमाणको पमा िलइन्छ।ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ३७ को उपदफा (२) ले मौिखक ूमाण ूत्यक्ष हनुपुन 
अथार्त ्कुनै कुरा देख्न, सु  वा कुनै इिन्ियको सहयोगले थाहा पाउने खालको छ भने सो कुरा देख्न ेसु े वा आफ्नै 
इिन्ियको सहयोगले थाहा पाउने व्यिक्त ःवयं अदालतमा उपिःथत भई ूमाण िदनपुछर् भ े उल्लेख छ। 

३. सहअिभयकु्त  

एकै कसूरमा अिभयोग लागेको व्यिक्तलाई अिभयकु्त भिनन्छ (Person or people accused of same crime)।2 कुनै 
कसूरजन्य कायर्मा संलग्न भएको भनी एक भन्दा बढी व्यिक्तह  उपर अिभयोग लगाइएको अवःथामा ती 
अिभयकु्तह  मध्ये एक अकार्का लािग सहअिभयकु्त हनु्छन।्कुनै फौजदारी अिभयोगमा एक साथ धेरै व्यिक्त मािथ 
एउटै अिभयोगमा कारबाही चलाइएको छ भने ती व्यिक्तह  एक अकार्मा परःपर सहअिभयकु्त हनु पगु्छन।्एकै 
कसूरमा मखु्य अिभयकु्तका साथ फौजदारी अिभयोग लागेको व्यिक्त सहअिभयकु्त हो।3 कुनै मु ामा एउटै 
अिभयोगमा एकै पटक मु ा चलाइएका व्यिक्तह  परःपर सहअिभयकु्त हनु।्4 एकै वारदातमा एक भन्दा बढी 
व्यिक्त उपर अिभयोग लागेकोमा उनीह को भिूमका अनसुार मखु्य अिभयकु्त वा मितयारको पमा अिभयोग लाग्न 
                                                 
1  ूा.डा. रिजतभक्त ूधाना , नेपाली ूमाण कानूनको सामान्य पिरचय, (२०७६), पैरवी बकु हाउस ूा.िल. प.ृ ५४ । 
2   https://www.google.com/search?q=meaning+of+Co-accused.  
3  नेपाली बहृत ्शव्दकोष, नेपाल ू ा ूित ान, दश  संःकरण । 
4  माधवूसाद आधायर् र रिजतभक्त ूधाना , ूमाण कानून, र  पःुतक भण्डार, (२०५२), प.ृ १०२—१०३ । 
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सक्दछ।तथािप सहअिभयकु्त मखु्य अिभयकु्त वा मितयार दवैु हनु सक्दछन।्सहअिभयकु्तह  समानःतरका 
अिभयकु्त, मितयार र सरकारी गवाहको पमा रहेको िविभ  िकिसमका अिभयकु्तह  रहेका हनु सक्छन।्5   

सहअिभयकु्त हनु कुनै कसूरमा संलग्न रहेको भनी अिभयोग लगाइएका व्यिक्त एक भन्दा बढी हनु ुपदर्छ।त्यसमा 
कुनै एक अिभयकु्त वा एक भन्दा बढी अिभयकु्तले सो वारदातमा आफू वा अन्य अिभयकु्तको संलग्नताका बारेमा 
उल्लेख गरेको अवःथामा सहअिभयकु्तको पोल हनु्छ।सहअिभयकु्तको पोल हनुलाई समूहगत वा संगिठत पमा 
कुनै वारदातमा सहभािगता आवँकयता पदर्छ।सहअिभयकु्तो िवषयमा कुरा गदार् मितयारको को हो ? मितयार र 
सहअिभयकु्त बीचमा समानता र िभ ता के के हनु्छन ्?  आिदका िवषयमा समेत ःषषट हनु ुज री हनु्छ । 

बहृत ्अथर्मा सहअिभयकु्त िभऽ मितयार पिन पदर्छ।मितयार पिन सहअिभयकु्त हो।मितयार र सहअिभयकु्त दवैु हनु 
समूहगत वा संगिठत पमा कसूरमा संलग्न भई वारदात घटाएको हनु ु पदर्छ।कुनै एक व्यिक्त माऽ संलग्न 
भएको कसूरजन्य कायर्मा सहअिभयकु्त वा मितयारको गु ायस नै हुँदैन।सहअिभयकु्त वा मितयार दवैु हनु 
वारदातमा कुनै न कुनै पमा संलग्नता वा सहभािगता हनैु पदर्छ। 

सहअिभयकु्त र मितयार बीच सआुम पमा हेदार् शव्दगत िभ ता रहेको देिखन्छ।यसका लािग मखु्य अिभयकु्त 
मितयार बीचको िभ ताबाट हेनर् अपराधमा संलग्न व्यिक्तह  मध्ये को मखु्य र को सहायक अपराधी हो भनी 
छु याउने ूमखु आधार उनीह ले आपरािधक घटना घटाउनको लािग गरेको कायर् नै हो।जसको कायर् फौजदारी 
कानूनले अपराधको पमा पिरभािषत गरेको हनु्छ सो व्यिक्त ूमखु अपराधी (Principal Offender) को पमा नै 
दाियत्वािधन हनु्छ।फौजदारी कानूनले िनषिेधत अपराध भनी पिरभािषत गरेको कुनै कायर्, जो ूमखु अपराधीले 
गरेको आपरािधक कायर् घटाउनका लािग सहयोगी बन्दछ, त्यःतो कायर्लाई सहयोगी कायर् र सो कायर् गन 
व्यिक्तलाई मितयार वा सहयोगीको पमा िलनपुन हनु्छ।6 वारदातको पिरणाममा ूत्यक्ष संलग्न नभएको तर कुनै 
पमा अपराध गन गराउने वा अपराधको वारदात वा ूमाण दबाउन सहयोग परु ्याई मत सल्लाहमा परेका व्यिक्त 

चािहँ मितयार हनु।्त्यसकारण सबै सहभािगताको ःतर र भिूमकाका आधारमा मितयार सहयोगी भिूमकामा रहेको 
हनु्छ। मखु्य अिभयकु्त सो वारदातको केन्िमा रहेको हनु्छ। मखु्य अिभयकु्तको वारदातमा संलग्नता नरहेको भए 
वारदात नै घट्ने अवःथा हुँदैन।तर सहअिभयकु्त हनु मखु्य अिभयकु्त नै हनु ुपदन।मितयार पिन सहअिभयकु्त िभऽै 
पदर्छ।  

मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४७ मा कुनै कसूरदारले आफूले गरेको कसूर ःवीकार गरी त्यःतो 
कसूरका सम्बन्धमा ूमाण जटुाउन, अन्य अिभयकु्त वा त्यसको िगरोह वा मितयारलाई पबाउ गनर् वा अनसुन्धान 
वा अिभयोजन पक्ष वा अदालतलाई सघाउ परु ्याएकोमा कानून बमोिजम हनेु सजायको बढीमा पचास ूितशतसम्म 
सजाय छुट िदन सिकने कानूनी व्यवःथा गिरएको छ।यस ूकृितको कानूनी व्यवःथा अन्य िवशेष ऐनह मा समेत 
गिरएको छ।यस ूकृितको कानूनी व्यवःथाले एक अिभयकु्तले अन्य अिभयकु्त उपर पोल गन र त्यसको लाभ 
िलन सक्ने अवःथा छ। 

४. सहअिभयकु्तको पोल र िजरह 

फौजदारी न्याय ूशासनमा शंिकत वा अिभयकु्तको बयान गिरन्छ।यःतो बयान अनसुन्धानको चरणमा एक पटक र 
अदालतमा अिभयोगपऽ दायर प ात ्अदालतमा गिरन्छ।यःतो बयान गदार् शंिकत वा अिभयकु्तले आफ्ना संलग्नता 
रहे नरहेको ःप ता र सो सम्बन्धी ूमाण वा साक्षी पेश गनर् सक्दछ्न।् साथै सो वारदातमा अन्य कुनै व्यिक्तको 

                                                 
5  महेश शमार् पौडेल, सहअिभयकु्तको पोल, िजरह र ूमाणमा मा ता सम्बन्धी न्याियक िविधशा , ूितपादन, वषर् ८, अंक १, (२०७८), राि य न्याियक 

ूित ान,   प.ृ ४९ । 
6   बलदेव पाण्डे िव. नेपाल सरकार, स.अ.ब.ु २०६९, वैशाख २, प.ृ १७ ।  
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संलग्नता रहेको थाहा जानकारी भएको समेत उल्लेख गनर् सक्दछ।यसरी आफू बाहेक अन्य व्यिक्तको समेत 
वारदातमा संलग्नता रहेको उल्लेख गरी गरेको अिभव्यिक्त नै सहअिभयकु्तको पोल हो।कुनै अिभयकु्तले अनसुन्धान 
अिधकारी समक्ष वा अदालत समक्ष बयान गदार् अक  अिभयकु्तलाई आरोिपत कसूरका सम्बन्धमा दोषारोपण गरी 
वा आरोिपत गरी बयान गदर्छ भने त्यःतो आरोिपत गिरएको व्यहोरालाई सहअिभयकु्तको पोल भिनन्छ।7 
सहअिभयकु्त आफू आरोिपत कसूरमा सािबत भई अ  अिभयकु्तलाई पोलेमा ूमाणमा िलन सिकन्छ।तर त्यसरी 
पोल गन सहअिभयकु्तको जसलाई पोल गरेको (जसका िव  बयान गदार् वारदातमा संलग्नता रहेको भनी उल्लेख 
गरेको) हो सो व्यिक्तले िजरह गनर् पाउँदछ।यिद आफू इन्कारी भई अ लाई माऽ पोल गरेकोमा त्यसको 
ूामािणक महत्व हुँदैन। 

साक्षीलाई अदालतमा बकपऽ गराउँदा पक्षबाट सोधपछु गरे पिछ िवपक्षीबाट िजरह गन गिरन्छ।त्यसकारण िजरह 
साक्षी परीक्षणको दोॐो चरणको ूकृया हो।ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ५० को उपदफा (१) अनसुार साक्षी 
जनु पक्षले बोलाएको हो सो पक्षले सोधपछु गिरसकेपिछ अक  पक्ष (िवपक्ष) ले चाहेमा उक्त साक्षीलाई सोधपछु 
गनर् सक्दछ।िवपक्षले गन सोधपछुलाई िजरह (Cross-examination) भिनन्छ।िजरह आफू िव  साक्षीका भनाइ 
खण्डन गनर् िवपक्षीलाई िदइने अवसर हो। िवपक्षीले िजरह नै गनुर् पछर् भ े बाध्यता हुँदैन। िवपक्षीले चाहेको 
अवःथामा माऽ िजरह गनर् सक्छ।तर, िजरह नगदमा वा गदमा साक्षीको बकाइमा ूामािणक कुनै अन्तर आउने 
चािहँ होइन। िवपक्षीले चाहेको अवःथामा माऽ िजरह गनर् सक्छ ।िजरह गन अवसरलाई आफू िव का 
ूमाणका सम्बन्धमा त्यसको असर पन पक्षलाई खण्डन गनर् अवसर िदइने ूकृया हो।त्यसरकारण यसलाई 
ूाकृितक न्यायको िस ान्तको पमा िलइन्छ।  

िजरहको मखु्य उ ेँय आफू िव मा भिनएको वा आफ्नो िव मा िवपक्षको साक्षीले भिनएका कुरालाई असत्य 
वा कमजोर गनुर् हो ।8 कुनै साक्षी ूमाणको सम्बन्धमा सत्य पिहचान गनर्का लािग िजरहलाई एक  कानूनी 
औजंारका पमा िलइन्छ।9 निजरहलाई सत्यता जाँच्ने कसीको पमा िलइन्छ।यसले सत्य कुरा प ा लगाउन 
सहायता परु ्याउँदछ र असत्यको भन्डाफोर गरी सत्य कुरा ूकाश गन हितयारको पमा िलइन्छ।झु ो बोल्ने 
साक्षीको मखु सही िजरहले थिुनिदन्छ।अंमजेी कानूनिव  टेलरले िजरहको उ ेँयको बारेमा व्यक्त गरेको 
अिभव्यिक्त ज्यादै मननीय छ।उहाँका शब्दमा ”सत्य प ा लाउन कानूनले िजरहको आिवंकार गरेको हो।यही 
उपाय ारा पक्षह ले मु ाको िवषयवःतमुा साक्षीको िःथित, िनजको चाख, िनजको उ ेँय, झकुाव पक्षपात िनजको 
चिरऽ तथ्यको वाःतिवक ान गनर् सक्छ र िजरहले साक्षीको ःमरणशिक्त पिन प ा लगाउन सक्छ। “ यःतै 
िजरहको उ ेँय साक्षीले बयान िदई सकेका तथ्यह  एक–एक िव षेण गनुर्, असंगित प ा लगाउन ुवा भन्डाफोर 
गनुर् वा आफ्नो पक्षको िहतमा रहेका दिबरहेका तथ्यह लाई प ा लगाउन ुपिन हो।10 

िजरह ज्यादै शिक्तशाली भए तापिन यो ज्यादै खतरनाक यन्ऽ पिन हो।यो दोहोरो धार भएको हितयार हो ।11 

जसले यसलाई राॆोसँग ूयोग गनर् सक्दछ उसले फाइदा िलन्छ।नजानेमा आफ्नो पक्षको ूमाण समेत न  
गदर्छ। त्यसकारण िजरहबाट फाइदा िलन लामो अनभुव र िजरह कलाबाट िनपूणर् भएको कानून व्यवसायी 
हनुपुछर्।कच्चा एवं अनभुव कम भएको कानून व्यवसायीको िजरहले सध आफ्ना भलाई भन्दा बेफाइदा नै गदर्छ।  

                                                 
7  महेश शमार् पौडेल, सहअिभयकु्तको पोल, िजरह र ूमाणमा मा ता सम्बन्धी न्याियक िविधशा , ूितपादन, वषर् ८, अंक १, (२०७८), राि य न्याियक 

ूित ान, प.ृ ५२ । 
8  ूा.डा. रिजतभक्त ूधाना , नेपाली ूमाण कानूनको सामान्य पिरचय, (२०७६), पैरवी बकु हाउस ूा.िल. प.ृ २५४।  
9  महेश शमार् पौडेल, सहअिभयकु्तको पोल, िजरह र ूमाणमा मा ता सम्बन्धी न्याियक िविधशा , ूितपादन, वषर् ८, अंक १, (२०७८), राि य न्याियक 

ूित ान, प.ृ ५३ । 
10  ू ा.डा. रिजतभक्त ूधाना , नेपाली ूमाण कानूनको सामान्य पिरचय, (२०७६), पैरवी बकु हाउस ूा.िल. प.ृ २५४ । 
11   https://lawlex.org/lex-bulletin/understanding-cross-examination-part-ii/8992 
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५. सहअिभयकु्तको पोल र िजरह सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा 
सबै सहअिभयकु्तले अ  उपर पोल गरी बयान गदनन।् आफू वारदातमा संलग्न रहेको सािबत भई सो वारदातमा 
संलग्न अन्य अिभयकु्त उपर पोल गरेमा माऽ िजरहको अवःथा आउने हो।त्यसकारण सबै मु ामा यस ूकृितको 
अवःथा िसजर्ना हुँदैन।एक जना व्यिक्तले माऽ वारदात घटाएको अवःथामा यःतो अवःथा आउँदैन।समूहगत वा 
संगिठत पमा वारदात घटाए पिन आफ्ना सहभािगता नभएको वा आफ्नो माऽ संलग्नता उल्लेख गरी अन्य 
व्यिक्तको बारेमा उल्लेख नगरेको अवःथामा सहअिभयकु्तको पोल हुँदैन। त्यसकारण यो िनयम नभई अपवादको 
अवःथामा आउने पिरिःथत हो। 

सहअिभयसक्तको पोल हनेु अवःथा र त्यसलाई ूमाणामा महण गनर् िजरह गन अवसर िदने सम्बन्धमा ूमाण ऐन, 
२०३१ मा २०७७ सालमा भएको दोॐो संशोधन तथा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ मा कानूनी 
व्यवःथा गिरएको हो।यस सम्बन्धमा गिरएका मखु्य मखु्य कानूनी व्यवःथाह  देहायमा उल्लेख गिरएको छ। 

ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ९क ले दईु वा दईु भन्दा बढी व्यिक्तले कसूर गरेकोमा त्यःता व्यिक्तह  मध्ये 
कुनै व्यिक्तले अदालतमा आफू सािबत भई अन्य अिभयकु्तलाई पोल गरेकोमा त्यःतो पोल अन्य ूमाणबाट पिु  
भएमा ूमाणमा िलन हनु्छ भ े कानूनी व्यवःथा गरेको छ। 

यसैगरी मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा १०३ मा ” ... कुनै अिभयकु्तले कुनै सहअिभयकु्तलाई 
पोल गरेमा त्यसरी पोलेको कुराको हदसम्म त्यःतो सहअिभयकु्तले िजरह गनर् सक्ने “ उल्लेख छ। यसैगरी सो 
ऐनको दफा ३८ ले किललो उमेर, अित बृ ावःथा वा शारीिरक वा मानिसक रोग वा अ  त्यःतै कारणले गदार् 
आफूलाई सोिधएको ू  बझु्न नसक्ने वा त्यसको यिुक्तयकु्त जवाफ िदन नसक्ने भनी अदालतले ठहर् याएको 
व्यिक्त बाहेक मितयार वा सहअिभयकु्त लगायत अ  जनुसकैु व्यिक्त साक्षी हनु सक्ने कानूनी व्यवःथा गरेको छ।  

यसैगरी सहअिभयकु्तलाई िजरह गनर् सक्ने कानूनी व्यवःथाका सम्बन्धमा ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ५० को 
उपदफा (५क) कुनै अिभयकु्तले बयान गन बममा कुनै अक   अिभयकु्तलाई पोल गरेमा त्यसरी पोल गरेको 
कुराको हदसम्म त्यःतो सहअिभयकु्तलाई िजरह गन अवसर िदन सिकने र (५ख) उपदफा (५क) बमोिजमको 
पोल गन सहअिभयकु्त साधारण तािरख, धरौटी वा पपुर्क्षका लािग थनुामा रहेको भए मु ाको फैसला हनु ुभन्दा अिघ 
िनजलाई उपिःथत हनेु गरी तािरख तोकी सोही तािरखका िदन त्यसरी पोल गिरएको अिभयकु्तलाई िजरह गन 
अवसर िदन ुपन उल्लेख छ। 

यसैगरी मलुकुी फौजदारी कायर्िविध िनयमावली, २०७५ को िनयम ५५ मा अिभयकु्तले पोल गरेको जानकारी िदन ु
पन उल्लेख गिरएको छ। जसमा अदालतमा कुनै अिभयकु्तको बयान गराउँदा िनजको बयान हनु ुअगावै कुनै 
सहअिभयकु्तले िनजलाई पोल गरेको भए त्यसरी पोल गरेको बयान बेहोरा िनजलाई बयान गनुर् अगावै पिढबाची 
सनुाउन ु पदर्छ।कुनै अिभयकु्तले अक  सहअिभयकु्तलाई पोल गरी बयान गदार् त्यःतो सहअिभयकु्त अदालतमा 
उपिःथत रहेको भए यथासम्भव सोही िदन िनजलाई सो बयान पिढबाची सनुाउन ुपदर्छ।यसैगरी दफा ५६ मा 
सहअिभयकु्तको िजरह गनर् सक्ने कानूनी व्यवःथा गद देहाय बमोिजम उल्लेख गिरएको छ। 

(१) ऐनको दफा १०३ बमोिजम आफूलाई पोल गन सहअिभयकु्तको िजरह गनर् चाहने अिभयकु्तले अदालत समक्ष 
िजरहको लािग िनवेदन िदन सक्नेछ। 

(२) उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन पोल गन सहअिभयकु्तको िजरह गनर् पाउँ भनी 
अिभयकु्तले बयान गदार् िजिकर िलएमा िनजले छु ै िनवेदन िदनपुन छैन। 
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(३) उपिनयम (१) बमोिजम िनवेदन परेमा वा उपिनयम (२) बमोिजम अिभयकु्तले बयानमा िजरहको िजिकर 
िलएको भएमा अदालतले त्यःतो पोल गन सहअिभयकु्तको बयान बेहोरा समेतलाई िवचार गरी िजरह गन मौका 
िदने निदने सम्बन्धमा आदेश गनछ। 

तर मु ा फैसला भइसकेपिछ पोलमा पन अिभयकु्त अदालतमा उपिःथत भएको अवःथामा िनजले पोल गन 
सहअिभयकु्तलाई िजरह गनर् पाउने छैन। 

(४) उपिनयम (३) बमोिजम आदेश हुँदा िजरह गन मौका िदने आदेश भएमा अदालतले त्यःतो सहअिभयकु्तको 
िजरह गन ूयोजनका लािग बकपऽ हनेु िदन तोकी त्यःतो सहअिभयकु्त तािरखमा रहेको भए तािरखको िदनमा र 
थनुा वा कैदमा रहेको भए कारागार माफर् त बकपऽको ूयोजनका लािग अदालतमा उपिःथत हनु जानकारी िदन ु
पनछ र त्यःतो सहअिभयकु्तले तािरख गजुारी बसेको भए िनजका नाममा समा ान जारी गनुर् पनछ। 

(५) पोलमा पन अिभयकु्तले पोल गन सहअिभयकु्तको िजरह गदार् पोल गरेको िवषयमा माऽ सीिमत रही गनुर् 
पनछ।साक्षी र मितयारको िजरह गन ूकृया केही फरह हनु्छ।साक्षीलाई साँचो बोल्ने शपथ िलन लगाएर माऽ 
बकपऽ गराइन्छ।12 बोलेको कुराको िव सनीयता जाँच्न िजरह गिरन्छ।13 िनजले बकेको कुराको सच्चाइ जाँच्न 
िनजको चालढाल समेत अदालतले हेदर्छ।यी सबै ूिबयाबाट ू  हनु आएको साक्षीको बकाइलाई पिन चनुौती 
िदन िनजको चािरिऽक पक्ष, अिभयकु्तसँगको िनजको नाता वा मु ाको पिरणामसँग गाँिसएको िनजको ःवाथर् आिद 
अगािड सािरन्छ।यी सबै ूिबया मौिखक ूमाणमा रहने कमजोरीलाई िनयन्ऽण गनर् कानूनले बनाएको बन्देज हो 
र साक्षीले झु ा बकेमा सजाय समेत हनु्छ ।14 सहअिभयकु्त र मितयारको बयानलाई अ  ःवतन्ऽ साक्षीको 
समकक्षमा राख्न धेरै ि कोणबाट िमल्ने देिखदैँन।अिभयकु्त, सहअिभयकु्तको बयान गराउँदा शपथ 
गराइँदैन।सहअिभयकु्त वा मितयारलाई झु ा बकेमा सजाय हुँदैन।वारदातका बारेमा बोिल्दन भ े अिधकार 
रहन्छ। 

६. सहअिभयकु्तको पोल र यसको मा ता 
सहअिभयकु्तको पोल आफैमा सारभतू ूमाण होइन, यो त केवल न्याय िनक्र्यौल गनर् वा कुनै ूमािणत तथ्यलाई 
पनुः पिु  गन वा अझ बल ूदान गन एउटा थप आधार माऽ हनेु हो।15 सहअिभयकु्त र मितयारको पोल माऽ 
ूमाणमा मा  नै हुँदैन।अन्य ूमाणबाट समिथर्त भएमा माऽ ूमाणमा िलन िमल्ने हनु्छ।सहअिभयकु्तको पोल 
आफमा सारभतू ूमाण होइन,  यो न्याय िनक्य ल गनर् एउटा थप आधार माऽ हो।यसैलाई मूल ूमाण मानी 
इन्साफ गिरने पिन होइन।सहअिभयकु्तको पोल ःवतन्ऽ ूमाणबाट समिथर्त हनुपुछर् तब माऽ त्यसलाई ूमाणको 
पमा िलन सिकन्छ।16 … कसूर ूमािणत गनर् कसैले कसैलाई पोल गनुर् र सोका आधारमा नेपाल सरकारले 

कसैउपर अिभयोग लगाउन ुमाऽ पयार्  हुँदैन।गरेको पोल र लगाएको अिभयोग वःतिुन  ूमाणह बाट श ारिहत 
िकिसमबाट समेत पिु  हनु ुपन हनु्छ।17 सहअिभयकु्तको पोल ूमाणमा मा  हनु अन्य ःवतन्ऽ ूमाणबाट समिथर्त 
हनुपुछर्।समिथर्त हनु नसकेमा ूमाणमा िलन सिकँदैन। सव च्च अदालतले सहअिभयकु्तको पोललाई ूमाण िलने 
वा लगाउने सम्बन्धमा उल्लेख गद  एकै साथ सहअिभयकु्तह  मु ामा पूपर्क्ष गिरएको अवःथा हनुपुन,  कसूरमा 
सािवत भै अ लाई सोही कसूरमा पोल गरेको हनुपुन,  एउटा कसूरमा सािवत हनेुले अक  कसूरमा अ लाई पोल 

                                                 
12  ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ४९ (१) । 
13  ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ५०। 
14  मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा ४४ । 
15  रामशरण महत समेत िव. नेपाल सरकार, नेकाप २०६३, अंक ८, िन. नं. ७७४९ । 
16  नेपाल सरकार िव  पदमबहादरु गु ङसमेत, नेकाप २०७५ अंक ६, िन. नं. १००३७ । 
17  नेपाल सरकार िव. कमल घतीर् मगर, नेकाप २०७५, अंक ९, िन.नं. १००९ । 
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गरेको निमल्ने, आफू कसूरमा इन्कार भै एक अकार्लाई पोल गरेको हनु नहनेु, पोल गन सहअिभयकु्तको मतृ्य ु
भएकोमा पिन िनजको भनाइलाई िवचार गनर् सिकने, सहअिभयकु्तको पोललाई आधारभतू एवं 
सारभतू (Substantive) ूमाणको पमा िलन निमल्ने, मु ाको जग (Foundation) अथार्त ्यसकै आडँमा कसूर ूमािणत 
भएको मा  निमल्ने, अन्य आधारभतू ःवतन्ऽ ूमाणह बाट वारदात वा कसूर कायम हनु सक्ने िःथितमा माऽै 
सहअिभयकु्तको पोललाई थप िन यका लािग ूमाणमा िलन सिकने, सहअिभयकु्तको पोललाई 
समथर्नको (Supportive) पमा माऽ िलनपुन, गैरन्याियक सािवती र न्याियक िनकाय समक्ष भएको सािवतीको 
पोललाई सोही अनपुातमा ूामािणक मूल्यलाई फरक राखी हेनुर्पन आिद अवःथा र पिरिःथितको मूल्या न गरी 
सहअिभयकु्तको पोललाई ूमाणमा िलने वा निलने िनंकषर्मा पगु्न सिकने सव च्च अदालतले ःप  पारेको छ।18 

सहअिभयकु्तको पोल मौिखक ूमाण भएको हुँदा आफैमा यसको ूामािणक मूल्य कमजोर हनु्छ।यःतो पोल 
ूमाणमा िलन अन्य वःतिुन  ूमाणले सो पोल समिथर्त गरेको हनु ुपदर्छ।साथै त्यःतो पोल गन अिभयकु्तले आफू 
कसूरमा सािबत भई अन्य अिभयकु्तलाई पोल गरेको हनु ुअिनवायर् हनु्छ।त्यःतो पोल अनसुन्धान अिधकारी समक्ष 
माऽ हो वा अदालत समक्ष समेत हो भ े कुरा पिन महत्वपूणर् हनु्छ। बयानमा कसूरमा आफ्नो संलग्नता रहेको 
ःवीकार गरी सो वारदातमा अन्य अिभयकु्तह को पिन संलग्नता रहेको पोल गरेको अवःथा छ र त्यसलाई अन्य 
भौितक एवम ्ःवतन्ऽ ूमाणबाट समेत समिथर्त गरेको छ भने त्यःतो पोललाई ूमाणमा िलन हनु्छ ।  

यसरी सहअिभयकु्तको पोल हनु आफू कसूरमा संलग्न रहेको कुरा सािवत भई अन्य अिभयकु्तको संलग्नता र 
भिूमकाका बारेमा उल्लेख गरेको हनु ु पदर्छ।िनजको त्यःतो भनाइलाई अन्य ःवतन्ऽ ूमाणबाट समिथर्त हनु ु
पदर्छ।यिद त्यःतो अवःथा नभएमा ूमाणको पमा िलन सिकँदैन र पूणर् पमा पिरत्याग गनुर् पन हनु्छ।सव च्च 
अदालतले कितपय मु ामा सहअिभयकु्तको पोललाई अन्य ःवतन्ऽ ूमाणबाट समिथर्त नभएमा पोलाइ माऽ 
ूमाणको पमा मा  गनर् इन्कार गन गरेको छ।19 

अक  मु ामा सव च्च अदालतले मितयार र िनजको पोलयकु्त ूमाणका सम्बन्धमा ःप  पाद मितयार वारदात 
घटाउन सहयोगी भिूमका खेल्ने व्यिक्त हो।समूहगत पमा गिरने कसूरजन्य कायर्मा मितयार रहन सक्ने 
हनु्छ।मितयार समेत साक्षीको पमा रहने गरी हाॆो ूमाण ऐनमा कानूनी व्यवःथा गिरएको छ।तथािप मितयार 
समेत अिभयकु्त नै हो।मितयारले अन्य अिभयकु्तका सम्बन्धमा पोल गरेको भनाइ अन्य ूमाणबाट समिथर्त 
नभएसम्म अिभयोग पिु  हुँदैन।अिभयकु्त दोषी हनेु गरी कुनै मितयार सरहको सहयोगी अिभयकु्तले बयान गरेमा सो 
कुरालाई अ  ःवतन्ऽ ूमाण ारा समथर्न भए माऽ कसूर वारदात एिकन हनु आउँछ भ े सवर्मान्य कानूनी 
िस ान्त हो20 उल्लेख गरेको छ। 

समममा सहअिभयकु्तको पोल ूमाणमा िलन पिहला त्यःतो अिभयकु्त आफू कसूरमा सािवत हनु पर् यो।त्यसपिछ 
अन्य सो कसूरमा सहभागी अिभयकु्तको सो वारदात घटाउन रहेको सहभािगता वा संलग्नताको बारेमा पोल गरेको 
हनु ुपर् यो।केबल नाम माऽै उल्लेख गरी भिूमका वा संलग्नता के िथयो उल्लेख नभएको अवःथामा सो पोल मा  
हनु सक्दैन।सहअिभयकु्तले पोल गरेकोमा हालको कानूनी व्यवःथा बमोिजम पोल गनलाई पोिलने (बयान गदार् 
जसको वारदातमा संलग्नता रहेको भनी उल्लेख गरेको अक  अिभयकु्त) अिभयकु्तले िजरह गनर् पाउन ुपर् यो।साथै 
त्यःतो पोल िनरपेक्ष ूमाण हुँदैन िमिसल संलग्न मचुलु्का, ूितवेदन, पीिडत वा साक्षीका भनाइ, दशी ूमाण 
आिदबाट समिथर्त भएको हनु ु पदर्छ।सहअिभयकु्तको पोल िवशेष गरी फौजदारी मु ामा ूमाणमा िलने िवषय 

                                                 
18  रामशरण महत समेत िव. नेपाल सरकार, नेकाप २०६३, अंक ८, िन. नं. ७७४९। 
19  यवुराज कोइराला िव. ौी ५ को सरकार, नेकाप (२०४१), प.ृ ३८८ । 
20  रेशमलाल म्याकज ुौे  िव. प्यारेलाल माडवारी समेत, नेकाप (२०२२), प.ृ ५६ । 
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हो।फौजदारी मु ामा कसैलाई दोषी ठहर गनर् ूमाणको पयार् ता आवँयक पछर्।शंकारिहत तिरकाले अिभयोग 
पिु  गनुर् पदर्छ।त्यसकारण सहअिभयकु्तको पोल आफैमा िन यात्मक ूमाण होइन, मौिखक ूमाण हो।जनु ूमाण 
पिरिःथित अनसुार वदलाव हनु सक्दछ।यःतो ूमाणको आधारमा माऽै कसूरमा दोषी ठहर गनर् सिकँदैन।तर पोल 
अन्य ूमाणसँग समा ःयता कायम हनु्छ।पीिडत र साक्षीको भनाइसँग मेल खान्छ।िमिसल संलग्न मचुलु्का र 
परीक्षण ूितवेदनसँग सािमप्यता राख्दछ भने यःतो ूमाणलाई पिन आधार िलन सिकन्छ।त्यसकारण 
सहअिभयकु्तको पोल िनणार्यक र एक माऽ ूमाणको पमा महण गनर् सिकँदैन तर अन्य ूमाणबाट समिथर्त 
भएको अवःथामा ूमाणको ूया ताको लािग थप ूमाणको पमा महण गनर् सिकन्छ। 
७. सहअिभयकु्तको पोल सम्बन्धमा सव च्च अदालतको ि कोणह ः  

सहअिभयकु्तको िजरह गनर् पाउने कानूनी व्यवःथा आए प ात ् सव च्च अदालतमा मु ा पगुी निजर ूितपादन 
भएको अवःथा छैन।यस ूसंगमा उल्लेख गिरएका निजरह  सहअिभयकु्त र िनजका भनाइ ूमाणमा िलन सिकने 
वा नसिकने भ े कानूनी ःप ताको अभाव रहेको सन्दभर्मा आएका निजरह  हनु।् जसमध्ये रामशरण महत समेत 
िव. नेपाल सरकार, नेकाप २०६३ अंक ८, िन.नं. ७७४९) मा केही ःप  उल्लेख गिरयो।हाल कानूनमा 
सहअिभयकु्त साक्षी हनु सक्ने, िनजको िजरह गनर् अवसर िदन ुपन समेतको कानूनी व्यवःथा गिरएको छ।सव च्च 
अदालतबाट सहअिभयकु्तको पोल र ूमाणमा मा ता सम्बन्धमा ूितपािदत िस ान्तह  उल्लेख गिरएको छ। 
िहरा पासी िव. ौी ५ को सरकार21 

 कुनै अिभयकु्तले अन्य व्यिक्त उपर समेत पोल गरी गरेको सािवती बयान अन्य कुनै ःवतन्ऽ र िव सनीय 
ूमाणबाट समिथर्त नभएमा िनज पोिलएको व्यिक्त िव  ूमाण लगाउन न्यायोिचत नहनेु । 

 कुनै मु ामा कुनै अिभयकु्तले अन्य व्यिक्तह का उपरसमेत पोल गरी गरेको सािवती बयान अन्य कुनै 
ःवतन्ऽ र िव सनीय ूमाणबाट समिथर्त नभएसम्म ती पोिलएका व्यिक्तह का िव  ूमाण लगाउन 
न्यायोिचत   हुँदैन । 

गंगामाया ौे  िव. ौी ५ को सरकार22  
 मितयारा सरहको सहअिभयकु्तले ू.गंगामायालाई सो आगो लगाउने वारदातमा रहे भएको भनी पोल गरेता 

पिन उक्त पोल ःवतन्ऽ ूमाणबाट समिथर्त छैन । 

 सहअिभयकु्तको पोल यथाथर् पमा सबूत ूमाणबाट समिथर्त हनु नआएमा कसूर गरेको ठहराउन िमल्दैन 
। 

 ू.हकर् बहादरु र ू.हकर् मायाको पोल सबतु ूमाणबाट समिथर्त भएकोले त्यःतोलाई आधारभतू ूमाण मा  
निमल्ने। 

िवंणबुहादरु िगरीसमेत िव  ौी ५ को सरकार23 
 वारदातमा आफू सािवत भई पोल गन सहअिभयकु्तह को बयानमा िव ास गनुर्नपन कुनै कारण  

देिखदैँन । 

  

                                                 
21  नेकाप २०२८ अंक १, िन.नं. ६१२ । 
22  नेकाप २०४१, अंक ८, िन.नं. २०७७ । 
23  नेकाप २०४२ अंक २, िन.नं.२२६६ । 
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िदलीप िसंह ठाकुर िव  ौी ५ को सरकार24 
 अिभयकु्तले ूहरीमा िदएको तथ्यपूणर् बयान पिरिःथितजन्य ूमाण समेतबाट समिथर्त भएको खण्डमा त्यःता 

बयानह लाई ूमाणमा िलन निमल्ने होइन । 

ौी ५ को सरकार िव  शिुशला शाहसमेत25 
 अपराधमा मिुछएका सबै सहअिभयकु्तह ले िकटानीपूवर्क पोल उजूर गरेको र उक्त अपराधका 

पीिडतह ले समेत िसलिसलाब  पमा सहअिभयकु्तको बयानलाई पिु  हनेु गरी बकी लेिखिदएबाट 
अिभयोगमा संलग्नता िथएन भ  िमलेन । 

 कसूरमा सािवत भई पनुरावेदन समेत नगरी बःने यी ूितवादीह ले यकीन गरी पोल्न ुपन कुनै कारण 
िमिसलबाट केही देिखँदैन अतः िबबी गन उ ेँय िलई केटी भगाएको बौ  परु ्याई िदएको केटीह  जान 
नमान्दा फकाई फुल्याई बसमा चढाई पठाउने काम समेत गिरएको तथ्यबाट केटी बेच्ने अपराधमा मूल 
अपराधीलाई सहयोग गन मखु्य म त गरेको पमा िनज रहेको देिखयो । 

चेतबहादरु रावत िव  ौी ५ को सरकार26 
 सहअिभयकु्तको पोललाई अन्य ःवतन्ऽ ूमाणले पिु  हनु ुगराउन सक्न ुज्यादै राॆो कुरा हो तर त्यो छैन 

भन्दैमा सहअिभयकु्तको पोललाई िवचारै नगन भ े होइन, यो कुरा मु ाको तथ्यमा भर पदर्छ । अन्य 
ूमाणबाट समथर्न गराउन ुवा समथर्न भएको छ छैन भनी केलाउन ुएक कुरा हो तर यसैलाई अिनवायर् 
तत्व हो भनी सम्झन ुहु , यसलाई वाञ्छनीय तत्व हो भनी माने पिन अिनवायर् तत्व हो भनी यसलाई मा   

नसिकने । 

रामशरण महतसमेत िव  नेपाल सरकार27  

 मितयार साक्षीको पमा िलन सहअिभयकु्तलाई सजायबाट छुट िदई वा अिभयोग नलगाई सरकारी पक्षको 
गवाह (Approver) को पमा ूःततु गिरएको हनु ुपन देिखन्छ । अन्यथा एकसाथ अिभयोग लगाईएको 
सहअिभयकु्तलाई सक्षम साक्षीको पमा राख्न र ूमाणमा िलन नसिकने । 

 सहअिभयकु्तको पोल आफैमा सारभतू ूमाण होइन, यो त केवल न्याय िनक्र्यौल गनर् वा कुनै ूमािणत 
तथ्यलाई पनुः पिु  गन वा अझ बल ूदान गन एउटा थप आधार माऽ हनेु । 

 सहअिभयकु्तको परीक्षण नगदमा न्याय िनंपादनमा सारभतु पमा फरक नपन हनुाले पिन ूमाण 
कानूनसम्बन्धी िस ान्त र व्यवहारमा यसले अन्योल िसजर्ना गन भ े देिखन आउँदैन र मानव 
अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि य मान्यता र िस ान्तको ूितकूल मा  पिन निमल्ने । 

 सहअिभयकु्तको पोललाई ूमाणमा िलने सम्बन्धमा िकटानी कानूनी व्यवःथाको अभाव रहे पिन हाॆो न्याय 
ूणालीले िमिसल कागजातबाट खलु्न आएका तथ्य र व्यहोरालाई कुनै न कुनै मपा महण गन वा 
ःवीकार गन गरी आएको पिरूआेयमा सहअिभयकु्तको पोललाई ूमाणको पमा महण गनर् सिकने 
मान्यतालाई ःवीकार गिरएको पाइने ।                                           

 वःततुः न्यायलाई बढी िनि तता र वःतगुत धरातलमा उभ्याई भरपद  र िव सनीय बनाउन िमिसल 
कागजातबाट देिखन आएका र उपलव्ध भएका कुनै पिन सवूद ूमाण जसले ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष पमा 

                                                 
24 नेकाप २०४२ अंक १०, िन.नं. २५५१। 
25  नेकाप २०४३ अंक ६, िन.नं. २७६३। 
26  नेकाप २०४४ अंक ४, िन.नं. ३०६०। 
27  नेकाप २०७३ अंक ८, िन.नं. ७७४९ । 
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धेरथोर िववाद सिुनि त गनर् ूकाश पादर्छ ती सबैको सार (िनचोड) बाट नै न्याियक िनंकषर् िनकाल्न ु
वान्छनीय हनु्छ र त्यो वःतपुरक पिन हनु्छ । कुनै पिन कुराले न्यायलाई सिुनि त ूदान गनर् म त वा 
बल ूदान गछर् भने त्यसलाई उल्लेख नगरी थप आधार निलन ुउपयकु्त नहनेु ।                              

 सहअिभयकु्तको पोललाई ूमाण िलने वा लगाउने सम्बन्धमा िनम्न बमोिजमको अवःथा र पिरिःथितको 
मूल्या न गरी िवचार गनुर् उपयकु्त एवं वान्छनीय देिखने । 

  एकै साथ सहअिभयकु्तह  मु ामा पूपर्क्ष गिरएको अवःथा हनुपुन, (A statement made by one of two 
co–accused should not be used against the other, where later on their cases are trlied separatety.) 

   कसूरमा सािवत भै अ लाई सोही कसूरमा पोल गरेको हनुपुन, (The expression as same offence” 
means the indentical offence and not an offence of the same kind. It means offences falling within 
the same definition and arising out of the same transaction.) 

    एउटा कसूरमा सािवत हनेुले अक  कसूरमा अ लाई पोल गरेको निमल्ने, 
    आफू कसूरमा इन्कार भै एक अकार्लाई पोल गरेको हनु नहनेु, 
    पोल गन सहअिभयकु्तको मतृ्य ुभएकोमा पिन िनजको भनाइलाई िवचार गनर् सिकने, 
   सहअिभयकु्तको पोललाई आधारभतू एवं सारभतू (Substantive) ूमाणको पमा िलन निमल्ने, मु ाको 

जग (Foundation) अथार्त ्यसकै आडँमा कसूर ूमािणत भएको मा  निमल्ने, 
   अन्य आधारभतू ःवतन्ऽ ूमाणह बाट वारदात वा कसूर कायम हनु सक्ने िःथितमा माऽै 

सहअिभयकु्तको पोललाई थप िन यका लािग ूमाणमा िलन सिकने हनु्छ । 
   एउटा सहअिभयकु्तको पोलले अक  सहअिभयकु्तको पोललाई समथर्न (Corroborate) गरेको मा  

निमल्ने, 
   कसूर वा वारदात कायम गदार् सहअिभयकु्तको पोललाई अन्य ूमाणले समथर्न गरेको भ े आधारमा 

हैन िक अन्य िन यात्मक ूमाणको आधारमा वारदात वा कसूर कायम हनु सक्ने अवःथा भएमाऽ 
सहअिभयकु्तको पोललाई िवचार गिरने । 

   सहअिभयकु्तको पोललाई समथर्नको (Supportive) पमा माऽ िलनपुन, 
   अकार्लाई पोल गन सहअिभयकु्तको गैर न्याियक (ूहरीमा भएको) सािवतीलाई िनजका िव  ूमाणमा 

िलए निलएको आधारमा माऽै िनजको पोललाई िवचार गनुर् पन । 
   गैरन्याियक सािवती र न्याियक िनकाय समक्ष भएको सािवतीको पोललाई सोही अनपुातमा ूामािणक 

मूल्यलाई फरक राखी हेनुर्पन । 
िनयामलु बन्जारा मसुलमान िव  नेपाल सरकार28  

  सह ूितवादीको पोल आफैले ःवतन्ऽ ूमाणको ःव प महण गनर् सक्दैन।त्यःतो पोल अन्य ःवतन्ऽ 
ठोस ूमाणबाट समिथर्त हनुपुन। 

 यी ूितवादीह को डाँका वारदातमा संलग्नता छ भ े कुरालाई शंकारिहत तवरले पिु  गन िकिसमका 
तथ्ययकु्त ठोस एवं सवदु ूमाण वादी पक्षले ूःततु गनर् नसकेको अवःथामा केवल सहअिभयकु्तकै पोलको 
भरमा माऽ कसूरदार कायम गनर् न्यायोिचत नहनेु। 

                                                 
28   नेकाप २०६४ अंक १०, िन.नं. ७८९३ । 
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नेपाल सरकार िव. य बहादरु थापा29 
 ूमाणह ले परःपर पोलापोल गिरएका बयान पिु  हनु ् र त्यसको ूामािणकता ःथािपत हनु नसकेको 

िःथितमा सो पोल माऽै िनजह  उपरको आरोप पिु  हनेु िनरपेक्ष ूमाण हनु नसक्ने। 

ूभातकुमार कुशवाहा िव  नेपाल सरकार30  
 फौजदारी कसूर जःतो गम्भीर िकिसमको अपराधमा तथ्ययकु्त एवम ्ठोस सबदु ूमाणको आधारमा माऽ 

कसूरदार कायम गनुर्पन हनु्छ।तथ्ययकु्त एवम ्ठोस सबदु ूमाणको अभावमा सहअिभयकु्तले पोल गन र 
सो पिु  नभएको र केवल हचवुाको आधारमा अिभयोग लगाउने पक्षले अिभयो लगाएकै भरमा माऽ 
कसदुार कायम गनुर् फौजदारी न्यायको िस ान्तको ममर् र भावना िवपरीत हनेु। 

जोखबहादरु िव.क. िव  नेपाल सरकार 31  
 सहअिभयकु्तको पोललाई ूमाणको पमा िलन िमल्ने निमल्ने सम्बन्धमा ूमाण ऐन, २०३१ को दफा 

३८ को साक्षी हनु सक्ने व्यिक्तमा मितयारलगायत जनुसकैु व्यिक्त साक्षी हनु सक्ने भनी उल्लेख गिरएको 
हुँदा सहअिभयकु्तको पोललाई ूमाणको पमा महण गनर् िमल्ने देिखने । 

नेपाल सरकार िव  दलबहादरु ूजासमेत32  
 सहअिभयकु्तको पोल आफमा कुनै ठोस ूमाण होइन । यो िमिसल संलग्न अन्य ूमाणबाट समिथर्त 

भएको खण्डमा माऽ ूमाणयोग्य मािनने। 

भाग्यनारायण बैठा िव  नेपाल सरकार33 
 सहअिभयकु्तको पोललाई िविभन् न कोणबाट मूल्या न गदार्, िवश ् वसनीय र वाःतिवकता ूकट गरेको देिखन 

आउँछ भने ूमाणको पमा महण गनुर्पन । 

नेपाल सरकार िव  पदमबहादरु गु ङसमेत34 
 सहअिभयकु्तको पोल आफमा सारभतू ूमाण होइन,  यो न्याय िनक्य ल गनर् एउटा थप आधार माऽ 

हो।यसैलाई मूल ूमाण मानी इन्साफ गिरने पिन होइन।सहअिभयकु्तको पोल ःवतन्ऽ ूमाणबाट समिथर्त 
हनुपुछर् तब माऽ त्यसलाई ूमाणको पमा िलन सिकन्छ।त्यसरी समिथर्त नभएमा ूमाणमा िलन िमल्ने 
देिखदैँन। सहअिभयकु्तले अपराध गनर्मा समान दाियत्व कवलु गरी पोल गरेको नदेिखएको अवःथामा 
सहअिभयकु्तको पोल कसूर कायम गन आधारभतू ूमाणको पमा ःथािपत हनेु नदेिखने। 

ितथर्लाल राना िव. नेपाल सरकार 35  
 सामूिहक िबयाबाट भएको जबरजःती करणी जःतो कसूरमा पीिडत र ूितवादीह ले मौकामा अिधकार 

ूा  अिधकारी समक्ष साथै अदालतमा गरेको कागज र बयान, ूितवादीह ले एक अकार्मा गरेको पोल र 
वादी पक्षका साक्षीह समेतले अदालतमा वारदातको तथ्य र त्यसमा ूितवादीह को संलग्नताको 
सम्बन्धमा गरेको बकपऽह  बीच देिखने बढीभन्दा बढी साम ःयतामा तथ्य र सत्य पिहल्याएर नै 
कसूरदार ठहर ्याउन ुपन । 

                                                 
29  नेकाप २०६९, अंक २, िन.नं. ८७६४ । 
30  नेकाप २०७१ अंक १०, िन. नं. ९२६८ । 
31   नेकाप २०७२ अंक २, िन.नं. ९३५२ । 
32  नेकाप २०७५ अंक २, िन. नं. ९९४९ । 
33  नेकाप २०७५ अंक ३, िन.नं. ९९८० । 
34  नेकाप २०७५ अंक ६, िन. नं. १००३७ । 
35  नेकाप २०७५, अंक ७, िन.नं. १००६२ । 
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 अझ सामूिहक जःता िबया सबै वारदात र कसूरमा ूत्यक्ष, ठोस एवं भौितक ूमाणह  नै हनु्छन ्भ  
सिकने अवःथा हुँदैन । ूितवादीले आफूलाई कसूरबाट िनद ष सािबत गराउन भरमग्दरु ूयास गरे पिन 
िनजह लाई कसूरदार ठहर ्याउने यी यःता ूकृितका ूमाणह  नै पयार्  आधार हनेु । 

नेपाल सरकार िव. कमल घतीर् मगर, नेकाप २०७५, अंक ९, िन.नं. १००९७ 
 कसूर ूमािणत गनर् कसैले कसैलाई पोल गनुर् र सोका आधारमा नेपाल सरकारले कसैउपर अिभयोग 

लगाउन ु माऽ पयार्  हुँदैन।गरेको पोल र लगाएको अिभयोग वःतिुन  ूमाणह बाट श ारिहत 
िकिसमबाट समेत पिु  हनु ुपन । 

नेपाल सरकार िव  खेम खड्कासमेत, नेकाप २०७६ अंक १, िन.नं. १०१८४ 
 अनसुन्धान अिधकारी समक्ष र अदालतमा भएको बयानमा कसूरमा आफ्नो संलग्नता रहेको भनी सािबत 

रही अन्य ूितवादीह लाई पिन पोल गरेको अवःथा छ र त्यसलाई अन्य भौितक एवम ् ःवतन्ऽ 
ूमाणबाट समेत समिथर्त भइरहेको अवःथा छ भने त्यःतो पोललाई ूमाणमा िलन हनेु । 

८. समःया र समाधान  

सहअिभयकु्तको पोल मौिखक ूमाण हो।यःतो ूमाण पिरिःथत अनसुार पिरवतर्न हनु सक्दछ।िसजर्ना गरेर समेत 
बोल्न सिकने हुँदा यःतो ूमाण आफैमा ठोस र मखु्य ूमाण होइन।यसका मखु्य मखु्य समःयाह  देहाय बमोिजम 
उल्लेख गिरएको छ।ती समःयालाई उिचत सम्बोधन गनर् सिकएमा समाधान गनर् सिकने हनु्छ। 

 सहअिभयकु्तको पोलमा अन्य अिभयकु्तको नाम उल्लेख भए पिन पिहचान (ठेगाना सिहत) उल्लेख नभएका 
कारण ूमाणको मा तामा असर पारेको, 

 नाम उल्लेख हनेु तर काम (सहभािगता र संलग्नता के कःतो िथयो ःप  नहनेु) उल्लेख नगरी फलाना 
फलाना समेतले वारदात घटाएको उल्लेख हनेु, 

 सहअिभयकु्तको पोलसँग अन्य अिभयकु्तको भनाइ, िमिसल संलग्न मचुलु्का तथा पीिडत वा साक्षीका भनाइ 
बीच एक पता नहनेु, िवरोधाभाष समेत हनेु, 

 बयान गदार् सरकारी वकीलले उिचत ध्यान िदन नसक्दा अन्य अिभयकु्तको सो वारदातमा सहभािगताको 
कारण र ःतर ःप  हनु नसक्ने, मािथ उिल्लिखत समःया िसजर्ना हनेु गरेको, 

 दावीको छुट सम्बन्धी कानूनी व्यवःथाका बारेमा अिभयकु्तलाई जानकारी नभएका कारण अन्य अिभयकु्त 
उपर पोल गन र त्यसको लाभ पोल गन अिभयकु्तले िलन नसकेको, 

 सरुक्षा, दवाव, ूभाव, ूलोभन, धम्की, ऽास आिदका कारण अन्य अिभयकु्तको बारेमा खलेुर भ  सक्ने 
पिरिःथित िसजर्ना नहनु,ु 

 सहअिभयकु्तको पोल समूहगत र संगिठत कसूरमा हनेु तर यस ूकृितमा सहभािगतमा अन्य कसूरदार उपर 
एक जना कसूरदार खलेुर बोल्न नसक्ने, 

 अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार् सहअिभयकु्तको मौकाको पोललाई मखु्य आधार मानी अिभयोगपऽ दायर 
गरेको अवःथामा अिभयकु्तले अदालतमा भनाइ फेन तर अब थप अनसुन्धान गनर् नसिकने हुँदा मु ामा 
कसूरदारले सफाइ पाउने अवःथा हनेु,  



 
189 

 सहअिभयकु्तको पोल आफैमा िन यात्मक ूमाण होइन, अन्य ूमाणबाट समिथर्त भएमा माऽ ूमाणमा 
महण गनर् सिकन्छ।सहअिभयकु्तको पोललाई समिथर्त गन अका  ूमाण पिन सँगै अनसुन्धानको चरणमा 
नै संकलन तफर्  ध्यान नपगु्न,ु 

८.  िनंकषर्  

सहअिभयकु्तको पोल भरपद  ूमाण होइन।िन यात्मक ूमाण होइन।ठोस ूमाण पिन होइन।यसलाई माऽ आधार 
बनाई न्याियक िनंकषर्मा पिन पगु्न सिकँदैन।यःतो पोल यथाथर् भन्दा बािहर गएर पिन गिरएको हनु सक्छ।साथै 
व्यिक्तले बोलीमा पिरवतर्न गनर् सक्छ।पिरिःथित अनसुार मनिःथित र मनिःथित अनसुार बचन हनेु हुँदा 
अिभयकु्तको पोललाई आधार महण गनर् सिकँदैन।यसलाई महण नगदार् फौजदारी वारदात घटाउँदा साक्षी ूमाणको 
अभाव हनु जान्छ।कसैले पिन साक्षी ूमाण रहने गरी सकेसम्म कसूर गदन।कितपय अवःथामा घटनाका पीिडत 
नहनेु वा हनेु भए पिन िजिवत नहनेु अथवा सम्पकर् मा आउन नचाहने हनु्छन।्धेरैजना सहभागी भई घटाएको 
वारदातमा ूत्येक व्यिक्तको सो वारदातमा सहभािगता र भिूमका अलग अलग ूमाणका आधारमा पिहचान गनर् 
समेत किठन हनु्छ। ूत्यक्ष ूमाणको अभावमा पिरिःथितजन्य ूमाणको सहारा िलई न्याियक िनंकषर्मा समेत 
पगु्न ुपन बाध्यता िसजर्ना हनु्छ।यःतो अवःथामा सो वारदातमा संलग्न मध्ये कुनै वा सबैले आफ्नो संलग्नता 
ःवीकार गरी सो वारदातमा संलग्न अिभयकु्तको बारेमा उल्लेख गदर्छ भने त्यो ूमाणमा मा  हनु्छ। िकनकी 
पोल गन व्यिक्त अिभयकु्त माऽै हैन, सो घटनाको ूत्यक्षदशीर् पिन हो।त्यसकारण त्यःता व्यिक्तको भनाइ 
ूमाणमा िलन हनु्छ। पछर्।ज री हनु्छ।तर किहलेकाही ँत्यःतो भनाइ खतरनाक पिन हनु सक्छ।आफू त फसे 
फसे।अ लाई पिन फसाउँछु भनी िनयतवश झु ा वा वनावटी कुरा गरी िनद ष व्यिक्त पिन पन संभावना 
हनु्छ।त्यसकारण सहअिभयकु्तको पोललाई ूमाणमा िलन हनु्छ।सिकन्छ।तर अन्य ूमाणमा समिथर्त भएमा 
माऽ।यसलाई मध्यनजर राखी अत्यन्तै होिशयारी र सतकर् ताका साथ सहअिभयकु्तको पोललाई ूमाणमा मा ताका 
सबालमा जोख्न ुपदर्छ।  
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थनुछेक सम्बन्धी व्यवःथा र हाॆो अभ्यास 
 

 

हिरूसाद जोशी1 
टेकराज भसुाल2 

 
१.  अवधारणागत पक्ष  
व्यिक्तगत ःवतन्ऽता मािनसको अहरणीय अिधकार भएको तथ्यलाई िव व्यापी पमा मान्यता िदएको छ । तर 
केही यःता पिरिःथितह  छन ्जसमा मािनसका केही ःवतन्ऽताह  सीिमत गनर् आवँयक पछर्। व्यिक्त  थनुामा 
वा पबाउमा परेको अवःथामा िनजका ःवतन्ऽताह लाई िसिमत गन अिधकार राज्यलाई ूा  हनु्छ  तर राज्यको 
त्यो कायर् बैध र ईमानदारीतापूणर् हनु ु पदर्छ। थनुछेक सरकारवादी फौजदारी मु ाको कानूनी कारवाहीका 
िसलिसलामा पबाउ परेका शंिकत आरोपीका केही ःवतन्ऽतालाई िसिमत हनेु गरी िनज उपरको त्यःतै एउटा 
कानूनी ूिबया हो।आरोपीलाई मु ा पपुर्क्षका िसलिसलामा थनुामा राखी मु ाको कारवाही अगािड बढाउने ूिबया 
न्याय व्यवःथाको िनरोधात्मक उपाय (Preventive Measure) मा आधािरत छ। यःतो कारवाहीले अिभयकु्तलाई 
अलग गन, सनुवुाइ ूिबयामा अवािञ्छत ूभाव रोक्ने, ूमाण लोप वा नास गनर्बाट जोगाउने, अिभयकु्तको उपिःथित 
सिुनि त गन, पीिडतको सरुक्षा, फैसला कायार्न्वयन सरल र सहज बनाउने र पनुःअपराध गनर्बाट रोक्ने आिद 
उ ेँय राखेको हनु्छ।  
थनुछेक आदेश गदार् फौजदारी न्यायका आधारभतू िस ान्तको अिधनमा रही गनुर्पन हनु्छ। त्यःता िस न्तह  
िनंपक्ष सनुवुाइ (Fair Trial) दोषी ठहर नभएसम्म िनद ष मा ुपन (Presumption of innocent), कसूर गरेको 
पयार्  िव ासयोग्य ूमाण भएमाऽ थनुामा राख्न सिकने, थनुा अिन्तम िवकल्प वा अ को (Last Resort) पमा 
ूयोग गनुर्पन, थनुामा राख्दा अिभयकु्तको न्यूनतम मानव अिधकारको रक्षा हनुपुन, थनुछेक गदार् सक्षम 
अदालतबाट िनंपक्षतापूवर्क गिरन ुपन र धरौट लाग्ने मु ामा धरौट पक्षको अिधकार हनेु जःता िस ान्तह  रहेका 
छन।्  
शंिकत थनुामै राखी मु ाको पूपर्क्ष गन कायर् अिभयोजनात्मक ूणाली (Adversarial System) को थनु र सनुको 
परुातन मान्यतामा आधािरत छ। फौजदारी न्यायका सम्बन्धमा िवकिसत नवीनतम अवधारणामा व्यिक्तगत 
ःवतन्ऽता र मानव अिधकार संरक्षणलाई व्यिक्तका अहरणीय अिधकारका पमा िलइने भएकाले मु ाको 
कारवाहीको िसलिसलामा थनुाको िवकल्पको अनसुरण हनेु गरेको छ। यस अनु प अिभयकु्तलाई अनसुन्धान वा 
पूपर्क्षका बममा उपिःथितको ूत्याभिूतका लािग कितपय अवःथामा नगद, जेथा वा यःतै सरुक्षण िलई वा निलई 
पिन िजम्मा जमानत िदई थनुामकु्त गन अभ्यास पिन रहेको पाईन्छ। मु ाको अनसुन्धान तथा पूपर्क्षका बममा गनर् 
सिकने यःतो कारवाहीलाई धरौट / जमानत भिनन्छ। जमानतको ूचलन अमेिरकी र वेलायती कानूनमा लामो 
समयदेिख ूचलनमा छ भने हालका िदनह मा धेरैजसो मलुकुह ले जमानतीय ूवन्धलाई न्याियक कारवाहीमा 
आत्मसाथ गरेको पाईन्छ। 
जमानत ःवीकार गन वा नगन न्याियक कायर् हो। यसका अवःथा र कारणह  ूत्येक मलुकुका कानून ारा 
व्यविःथत भएका हनु्छन।् जमानत व्यिक्तगत ःवतन्ऽतासँग सम्बन्धीत मानव अिधकार र फौजदारी न्यायका मान्य 
िस ान्तमा आधािरत थनुाको वैकिल्पक अवधारणा हो। यसले जथाभावी पबाउ नगन र थनुामा नरािखने तथा 
अदालतमा आरोप ूमािणत नभएसम्म िनद ष मािनने जःता व्यिक्तका आधारभतू ःवतन्ऽता, न्याय तथा मानव 

                                                 
1  सहन्यायािधवक्ता महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 
2  िजल्ला न्यायािधवक्ता िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय नवुाकोट 
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अिधकार संरक्षणसँग सम्बन्धीत मान्यता बोकेको हनु्छ। जमानतको यस अवधारणालाई नवीन न्याय व्यवःथा 
मान्यता अवलम्बन गन मलुकुह ले व्यक्त (Expressly) वा अव्यक्त (Implidly) पमा न्याियक कारवाहीमा 
ःवीकार गिरएको पाइन्छ। 
ूायःजसो मलुकुमा थनुा वा जमानत माग्ने आधारमा अपराधको ूकृित र गािम्भयर्ता, अपराध गरेको िव ािसलो 
आधार, दण्ड कायार्न्वयनको सिुनि तता, अदालतमा उपिःथितको सम्भावना, अिभयकु्तको चिरऽ, साक्षीलाई ूभाव पान 
संभावना, अन्य अपराध गन संभावना, अिभयकु्तले पिहले अपराध गरे वा नगरेको पटकको आधारमा, कसूर ठहनर् 
सक्ने संभावना, आिद रहेका हनु्छन ्। 
थनुछेक सम्बन्धी िवषयवःतलेु पपुर्क्षको लािग न्याियक िनकायबाट रािखने थनुाका अितिरक्त ूहरी लगायतका 
िनकायमा अपराधको शंिकत व्यिक्तलाई िहरासतमा राख्न वा जमानत माग गिरने आदेश समेतलाई समेटदछ। 
शंिकतलाई तारेखमा राखेर वा धरौट वा जमानतमा वा िहरासतमा राखेर अनसुन्धान गन भ े कुरा मु ा हेन 
अिधकारीले आधार र कारण खलुाएर िनणर्य गनर् सक्दछन।् अिभयकु्तलाई पपुर्क्षको लािग धरौट, जमानत वा 
थनुामा राख्न ेवा तारेखमा छाडी पपुर्क्ष गन भ े सम्बन्धीका मापदण्ड तथा मलु्यांकनका आधारह  अन्वेषणात्मक 
कानूनी व्यवःथा (Inquistorial System) र ूित न्दात्मक कानूनी व्यवःथा (Adversarial Legal System) अबलम्बन 
गन मलुकुह मा ूाय: समानता रहेको पाईन्छ। तथािप अन्वेषणात्मक प ितमा जमानतीय मान्यताको अवलम्वन 
सामन्यतया हुँदैन भने अिभयोजनात्मक प ितमा थनुछेक सम्वन्धमा केही खकुुलो र ूितवादीको पक्षमा 
(Defendant sentric) अभ्यास रहने गरेको भ  सिकन्छ।नेपाल कानूनले अिभयकु्तलाई मु ा पूपर्क्षका बमा थनुामा 
राख्न,े धरौटी जमानतमा राख्न ेसम्बन्धीको कानूनी व्यवःथा गरेको छ। कानूनी व्यवःथाको व्यवहािरक भ्यास र 
थनुा, जमानत वा साधारण तारेखमा राख्न े सम्बन्धीको कानूनी मापदण्डलाई न्याियक िटप्पणी तथा अभ्यासका 
माध्यमबाट थप ःप  पान ूयास भएको छ। यीनै सन्दभर् समेतका सम्बन्धमा ूःततु आलेखमा चचार् गन ूय  
गिरएको छ। 
२.  आवँयकता/ महत्व /औिचत्यता:  
नेपालले मानव अिधकारसँग सम्बन्धीत थुू  ैअन्तराि य दःतावेजह मा हःताक्षर गरी अनमुोदन गिरसकेको छ। 
नागिरक तथा राजनीितक अिधकार सम्बन्धी अनवुन्ध,१९६६ र यातना तथा अन्य बुर अमानवीय अपमानजनक 
व्यवहार वा सजाय िव  अन्तराि य महासिन्ध,१९८४ United Nations Standard Minimum Rules for Non 
Custodial Measures,1990 (TOKYO Rules) यी ूमखु अन्तराि य दःतावेजह  हनु ् । नेपाल सिन्ध ऐन, 
२०४७ को दफा ९ मा नेपालको संसदबाट अनमुोदन सिम्मलन ःवीकृित वा समथर्न भई नेपाल राज्य वा नेपाल 
सरकार पक्ष भएको कुनै सिन्धको कुरा ूचिलत कानूनसँग बािझएमा सो सिन्धको ूयोजनको लािग बािझएको 
हदसम्म ूचिलत कानून अमान्य हनेु र तत्सम्बन्धमा सिन्धको व्यवःथा नेपाल कानून सरह लागू हनेुछ भ े 
व्यवःथा गिरएको छ । नेपाल सिन्ध ऐनको उक्त कानूनी ूावधानको आधारमा नेपालले अनमुोदन गरेका हरेक 
अन्तराि य सिन्धको व्यवःथा नेपाल कानून सरह लागू हनेु हुँदा ती सिन्धमा भएका व्यवःथाह लाई ूभावकारी 
पमा लागू हनुपुन अवःथा छ । 
थनुछेकलाई पपुर्क्षको लािग थनुामा राख्न े काम (Imprisonment for judicial enquiry) भनी नेपाली कानूनी 
शब्दकोषमा उल्लेख भएको पाइन्छ3। फौजदारी न्याय ूिबया (Criminal Justice Process ) मा मु ाको अनसुन्धान 
प ात अिभयोजन गन िनकायले अदालत वा मु ा हेन िनकाय वा अिधकारी समक्ष अिभयोगपऽ पेश गरी सकेपिछ 
अिभयोगपऽसाथ पेश गिरएका वा पिछ उपिःथत भएका,गराइएका अिभयकु्तलाई मु ाको अदालती कारवाही 

(Adjudication Process ) मा थनुामा राख्न ेवा धरौट जमानतमा छाडने वा साधारण तारेखमा राखी पपुर्क्ष गन भ े 
कुरा अत्यन्त महत्वपूणर् हनु्छ । यो कुरा थनुछेक सम्बन्धी सै ािन्तक, कानूनी र व्यवहािरक ूयोग र अभ्यासबाट 

                                                 
3  ौे  डा शंकर कुमार, नेपाली कानूनी शब्दकोष, पैरवी ूकाशन, पतुलीसडक, काठमाडौ, पृ  २९७ 
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तय गिरन्छ । थनुामा राख्दा अिभयकु्तको वैयिक्तक ःवतन्ऽता धेरै हदसम्म कटौती गिरएको हनु्छ तापिन उसले 
गरेको आपरािधक कायर्को अनपुातसँग तलुना गरी अपराधको गम्भीरता र सजायको कठोरतालाई ि गत गरी 
िनि त अपराधमा यसलाई पिन ःवीकार गिरन्छ । थनुा अन्तगर्त अिभयकु्तले कारागार वा बन्दीगहृमा बसी मु ाको 
पैरवी गन कुरालाई जनाउँछ । कुनै व्यिक्तलाई पूपर्क्षका लािग थनुामा राखेर कारवाही गनुर्पन एकमाऽ ूयोजन 
सो व्यिक्तलाई सजाय भएमा सो सजायको फैसला कायार्न्वयन हनु सकोस भ े हनु्छ4 भनी सव च्च अदालतबाट 
व्याख्या भएको पाइन्छ ।  
थनुछेकको आवँयकता तथा औिचत्य यसको उ ेँयले पु ी गदर्छ थनुछेकको उ ेँय सनुवुाई ूिबयामा 
अवािञ्छत ूभाव रोक्ने,ूमाण लोप हनुबाट जोगाउने, अिभयकु्तको उपिःथत सिुनि त गन, पीिडतको सरुक्षा, फैसला 
कायार्न्वयन सरल र सहज बनाउने र पनुःअपराध गनर्बाट रोक्ने आदी हनेु भएकाले फौजदारी मु ाको न्याियक 
ूिबयामा थनुछेक ूिबयाको आवँयकता रहेको हनु्छ। थु छेकका माध्यमबाट अिभयकु्तले पीिडत तथा साक्षीलाई 
पानर् सक्ने ूभाव दवावमा िनयन्ऽण पनु :अपराध नगन वातावरण पीिडतलाई पनर् गएको क्षितको मनािसव पिरपूणर् 
हनु सकेमा थनुछेकको औिचत्य ःथािपत हनु्छ। 
धरौट वा जमानत (Bail ) अन्तगर्त अदालत वा मु ा हेन िनकाय वा अिधकारीलाई थनुा बािहर रहेर पिन मु ाको 
पैरवीमा सहभागी हनेु िव ास िदलाउने ूितब ता (Security for a prisoners appearance ) व्यक्त गरेको 
हनु्छ। त्यसको लािग पबाउ परेको व्यिक्तलाई िनि त रकम वा जेथा वा बक ग्यारेण्टी वा माथवर मािनसको 
िजम्मामा छािडन्छ। अिभयकु्तले कावबुािहरको पिरिःथित वेगर पैरवी छाडेमा त्यःतो धरौट वा जमानत जफत हनेु 
शतर् रािखएको हनु्छ। मु ा पेश भए प ात अिभयकु्तको बयान कायर् सम्प  भएपिछ संकिलत ूमाणबाट अिभयोग 
लागेको व्यिक्त कसूरदार हो भ े िव ास गन आधार नदेखेमा मु ा हेन अिधकारीले त्यःतो व्यिक्तलाई साधारण 
तारेखमा राखी मु ाको पैरवी गन आदेश िदने व्यवःथा छ। यी सबै कुराह लाई थनुछेक आदेशको चरणमा 
िनकर् यौल गिरने हनुाले उक्त चरणमा ूमाणह  ूःततु गन र त्यसको सत्यता सम्बन्धमा मु ा हेन अिधकारीलाई 
िव ास िदलाउने िजम्मेवारी बहस गन वकीलले परुा गनुर् पन हनु्छ। 
२.१  थनुछेकको अथर् र पिरभाषाः 
अ ा ,अदालत वा अिधकार ूा  अिधकारी ारा िनि त कसूरमा वात लागेको अिभयकु्तलाई पपुर्क्षका िनिम  थनुामा 
राखी मु ाको कारवाही गनर् िदइने आदेश थनुछेक आदेश हो भनी कानूनी शब्दकोषमा अथ्यार्एको पाइन्छ5। कुनै 
व्यिक्त उपर अदालतमा अिभयोगपऽ दायर भएपिछ मु ाको कारवाईका बममा िनजलाई तत्काल ूा  ूमाणका 
आधारमा थनुामा राखी वा धरौट वा जमानत वा साधारण तारेखमा राखी मु ाको पपुर्क्ष गनुर् पन हनु्छ। यसरी कुनै 
कसूरको अिभयोग लागेको व्यिक्तलाई मु ाको पपुर्क्षका बममा मु ा हेन िनकायले  थनुामा राख्न े वा धरौट 
जमानत वा तारेखमा राख्न ेभ े आदेश िदने िवषयलाई नेपाल कानून ूणालीमा थनुछेक आदेशको नामले बझु्ने 
गिरन्छ । जमानतलाई कानूनी शब्दकोषमा तोकेको ःथानमा तथा समयमा उपिःथत हनेु र अदालतको 
अिधकारक्षेऽ तथा फैसलाूित आफूलाई समिपर्त गनछु भनी िजम्मा िलई कुनै व्यिक्तलाई कानूनी नजरबन्दी वा 
िगरफतारीबाट छुटाउन ुवा छुटाउने कायर्लाई जमानत6 भनी र न्याय शलु्क बझुाउने दाियत्व भएका व्यिक्तले 
कसलाई कित बझुाउने भ े कुराको िनधार्रण भई नसक्दा अ ा अदालत वा बकमा हक वा म्याद कानूनी पमा 
सरुिक्षत राख्न जम्मा गिरएको सम्पि ,तल्लो अदालतबाट कैद वा जरीवाना गरी गिरएको फैसलामा पनुरावेदन 
गनर्का लािग जरीवाना वा कैद वापतको बझुाउने रकमलाई धरौट7 भनी उल्लेख गिरएको छ। पपुर्क्षका लािग 
थनुामा बःने वा नवःने कारणबाट कसूरलाई जमानत िलन िमल्ने (Bailable offences ) र जमानत िलन निमल्ने 

                                                 
4  मदैसा िव  भ.ू स.ु िव. अ. बारा, नेकाप, २०२८ ,पृ  १६९ 
5 िसह टोपबहादरु, कानूनी शब्दकोष, पैरवी ूकाशन काठमाडौ, पृ , २३२ 
6  कानूनी शब्दकोष टोपबहादरुिसंह ूथम संःकरण पृ  २१५ 
7  ऐजन, पृ  २८० 
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(Non-Bailable offence) को पमा बगीर्करण गन ूचलन छ। अपराधको ूकृित, गािम्भयर्ता समेतका आधारमा 
मु ाको पपुर्क्षका बममा मु ामा थनुामा बःन ुपन कसूरलाई Non bailable र थनुामा बःननुपन कसूरलाई Bailable 
कसूर मािनन्छ। के कःतो मु ामा थनुामा राखी मु ाको पपुर्क्ष गन वा के कःता मु ामा धरौट वा जमानत माग 
गन भ े कुरा ूत्येक मलुकुको कानून ारा व्यविःथत हनेु िवषय हो।सनुवुाइ ूिबयामा अवािञ्छत ूभाव रोक्ने, 
ूमाण लोप हनुबाट जोगाउने, अिभयकु्तको उपिःथत सिुनि त गन, पीिडतको सरुक्षा, फैसला कायार्न्वयन सरल र 
सहज बनाउने र पनु:अपराध गनर्बाट रोक्ने आिद हनेु भएकाले फौजदारी मु ाको न्याियक ूकृयामा थनुछेकको 
ूिबयाको आवँयकता रहेको हनु्छ। थनुछेकका माध्यमबाट अिभयकु्त पीिडत तथा साक्षीलाई पानर् सक्ने ूभाव र 
दवावमा िनयन्ऽण पनु: अपराध नगन वातावरण पीिडतलाई पनर् गएको क्षितको मनािसव पिरपूरण हनु सकेमा 
थनुछेकको औिचत्य ःथािपत हनु्छ। 
२.2. थनुछेकको िस ान्तः 
िनंपक्ष सनुवुाई (Fair Trial )दोषी ठहर नभएसम्म िनद ष मा ुपन (Presumption of innocent ) कसूर गरेको 
पयार्  िव ासयोग्य ूमाण भएमाऽ तोिकएको गम्भीर कसूरमा थनुामा राख्न सिकने,थनुा अिन्तम िवकल्प वा अ को 

(Last Resort ) पमा ूयोग गनुर्पन, थनुामा राख्दा अिभयकु्तको न्यूनतम मानव अिधकारको रक्षा हनुपुन, 
थनुछेक गदार् सक्षम अदालतबाट िनंपक्षतापूवर्क गिरन ुपन र धरौट लाग्ने मु ामा धरौट पक्षको अिधकार हनेु यी 
मखु्य िस ान्तको पमा रहेका छन।् 
२.३ .थनुाको ूकारः 
क ) िहरासत (Custody ) 
अिभयकु्तलाई अनसुन्धानको लािग रािखने थनुाको अविध िहरासत अविध हो। सामान्यतः अिभयकु्तलाई बाटाका 
म्याद बाहेक पबाउ गरेको २४ घण्टािभऽ मु ा हेन अिधकारी समक्ष उपिःथत गराई अदालतको अनमुितले २५ 
िदनसम्म8 र केही िवशेष ूकारका मु ाका अिभयकु्तलाई सो भन्दा बढी अविधसम्म पिन थनुामा राख्न सिकने 
कानूनी ूावधान छ । गैरकाननुी िगरफतार वा थनुामा रहेको व्यिक्तले उजरुी गनर् सक्ने व्यवःथा कानूनमा छ।9 
िहरासत अन्तगर्त ूहरी िहरासत र वन कायार्लय, राि य िनकु  कायार्लय लगायतका मु ा अनसुन्धान गनर् 
अिख्तयार ूा  अन्य िनकायका िहरासत समेत पदर्छन ्। 
ख ) न्याियक िहरासत (Judicial Custody: 
अनसुन्धान समा  भई अिभयोगपऽ पेश गरी सकेपिछ फैसला नहु ले मु ा सनुवुाईका बममा रािखने थनुा 
न्याियक िहरासत हो। अिभयोगपऽ साथ दािखला भएका, हािजर भएका वा हािजर गराइएका अिभयकु्तलाई थनुछेक 
आदेश गदार् थनुामा राखी पपुर्क्ष गन आदेश भएमा रािखने थनुा न्याियक िहरासत हो। थनुवुालाई यःतो िहरासतको 
अविधमा कारागारमा थनेुर रािखन्छ र मु ाको फैसला नभएसम्म बःनपुन हनु सक्छ। यो चरणमा वकीलको 
अत्यन्त सिबय र बिु मतापूणर् भिूमका रहेको हनु्छ। यसमा अनसुन्धानको बममा संकिलत ूमाणको परीक्षण 
(Examination) भैसकेको हुँदैन तापिन मु ाको पपुर्क्ष गन (Proceeding) को ूयोजनका लािग ती ूमाणलाई आधार 
मािनन्छ। 
ग ) कारावास (Jail/Imprisonment ) 
अदालतले फैसला गदार् अिभयकु्तलाई जेल सजाय ठहर गरेकोमा सो जेल सजायको कायार्न्वयनको लािग अपराधी 
घोिषत भएको व्यिक्तलाई जेलमा रािखने अवःथा हो।यःतोमा कैदको अविध मु ाको ूकृित अनसुार जीिवत रहेसम्म 
जन्मकैद वा फैसलाले तोकेको अविधसम्म हनुसक्छ। अदालतको फैसला अनसुार कारगारमा रहेका अिभयकु्तलाई 
कैदी भिनन्छ।  

                                                 
8  मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता,२०७४ को दफा १४ को उपदफा (६) 
9  मलुकुी देवानी संिहता २०७४ पृ  ६ कानून िकताव व्यवःथा सिमित काठमाडौ 
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उपरोक्त थनुाका ूकार वाहेक कितपय मु ाह मा अिभयकु्तलाई अनसुन्धानका बममा वा मु ा पूपर्क्षका बममा 
अिभभावक वा माथवर मािनसलाई िजम्मा िदने र कैदीलाई खलुा कारागारमा वा सामािजक कायर्मा लगाउने जःता 
सधुारात्मक िस ान्तका नवीन तिरकाह को अभ्यास रहेको पाईन्छ। 
३.  अन्तराि य तथा राि य कानूनी व्यवःथा : 
३.१ अन्तराि य कानूनी व्यवःथा: 
 मानव अिधकारको िव व्यापी घोषणापऽ, १९४८ 
घोषणापऽको धारा ९ मा कसैलाई पिन ःवेच्छाचारी पमा पबाउ, थनुछेक वा देश िनकालाको भािगदार नबनाउन ेभ  े
व्यवःथा गिरएको छ ।  
 नागिरक तथा राजनीितक अिधकार सम्बन्धी अन्तराि य ूित ापऽ, १९६६ 
 ूित ापऽको धारा ९ मा कुनै फौजदारी मु ामा पबाउ गिरएको वा थनुीएको कुनै पिन व्यिक्तलाई  न्यायाधीश वा 
कानून ारा न्याियक अिधकार ूयोग गनर् पाउने अिधकारी समक्ष तु न्त उपिःथत गराउनपुन र त्यःतो व्यिक्तलाई 
मनािसव समयिभऽ पपुर्क्ष हनेु वा छुटकारा पाउने िनजको अिधकार हनेु, सनुवुाईको िसलिसलामा व्यिक्तलाई 
िहरासतमा राख्न े कुरा सामान्य िनयम हनेु छैन तर न्याियक ूिबयाका कुनै पिन चरणमा सनुवुाईका लािग र 
अवःथा उत्प  भएमा फैसला कायर्यान्वयनका लािग उपिःथती िनि तताका अिधनमा िनजको िरहाई हनु सक्नेछ 
भ े समेतका व्यवःथा रहेका छन । त्यसै गरी पबाउ वा थनुछेकबाट बि त भएको जोसकैु व्यिक्तलाई 
अदालत ारािबलम्व नगिरकन िनजको थनुछेकको कानून संगतताबारे िनणर्य गनर् र थनुछेक कानूनसँगत नभएमा 
िनजलाई मकु्त गनर् आदेश िदनका लािग अदालत समक्ष कारवाही चलाउने हक हनेु, कानून अस त िगरफ्तारी वा 
थनुछेकवाट पीिडत जोसकैु व्यिक्तलाई क्षितपूितर्को ूचलनशील अिधकार हनेुछ  भ े ूावधान उक्त ूित ापऽमा 
रहेका छन ्। 
 मानव तथा जन अिधकार सम्बन्धी अिृकी िवधान,१९८१ 
िवधानको धारा ६ मा ूत्येक व्यिक्तलाई व्यिक्तगत ःवतन्ऽता र उसको सरुक्षाको अिधकार हनेुछ । कसैलाई 
पिन पूवर् पािरत कानून ारा उल्लेख गिरएको कारण र अवःथामा बाहेक उसको ःवतन्ऽताबाट वि त गनर् सिकने 
छैन । कसैलाई पिन ःवेच्छाचारी पमा पबाउ गनर् वा थनुामा राख्न सिकने छैन । 
 मानव अिधकार सम्बन्धी अमेिरकी महासिन्ध,१९६९ 
महासिन्धको धारा ७ मा सम्बन्धीत सदःय रा का संिवधान वा संिवधान बमोिजम बनेका कानून ारा पिहले नै 
ःथािपत कारण र शतर् बमोिजम बाहेक कसैलाई पिन िनजको मौिलक ःवतन्ऽताबाट बि त गिरनेछैन । 
 मानव अिधकार तथा मौिलक ःवतन्ऽताको संरक्षण सम्बन्धी यरुोपेली महासिन्ध,१९५० 
महासिन्धको धारा ५ मा थनुा वा पबाउका कारण ःवतन्ऽताबाट बि त भएका ूत्येक व्यिक्तलाई उक्त थनुा बारे 
कारवाई चलाउने अिधकार हनेुछ । जसमा अदालतले थनुाको बैधतावारे िछटो गरी िनणर्य िलन र यदी उक्त थनुा 
अवैध भएमा थनुाबाट मिुक्तको आदेश िदन ुपनछ । 
 बाल अिधकार सम्बन्धी महासिन्ध,१९८९ 
महासिन्धको धारा ३७ मा कुनै पिन बालबािलकालाई गैर कानूनी वा अनिुचत तवरले ितनको ःवतन्ऽताबाट बि त 
गिरने छैन,बालबािलकाको िगरफतारी,  थनुा वा कारावास कानून अनू प हनेुछ  र सम्भव भएसम्म छोटो, उपयकु्त 
समयका लािग र अिन्तम उपायका पमा माऽ अपनाइने छ भ े व्यवःथा छ । 
बाल न्याय ूशासन सम्बन्धी न्यून्तम मापदण्डका िनयमह  (वेइिजङ् िनयमह )१९८५ 
कानूनसँग न्दमा परेका वा िवज्याईमा संलग्न बालबािलकाको न्याय ूशासन र व्यवःथापन उिचत पले गिरनपुन 
भ े समेतका मूल्य र मान्यता राखेको पाइन्छ । 
३.१.१   थनुछेक सम्बन्धी व्यवःथाको सम्बन्धमा अन्य देशको अभ्यास: 
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अमेिरका 
अमेिरकामा बेलायतको उपिनवेशबाट ःवतन्ऽ नहुँदै र ःवतन्ऽ भएको केही बषर्सम्म बेलायती कानून अनु प काम 
गिरन्थ्यो । अमेिरकामा सन ्१७८९ मा The Judiciary Act बनेको र सो ऐनले मतृ्यदुण्ड हनेु बाहेकका कसूरमा 
जमानत योग्य मानेको िथयो। सन ्१९६६ मा The Bail Act आयो । सन ्१९८४ मा यसमा संशोधनसमेत भयो 
। हाल यो ऐन अनसुार िहंसाजन्य अपराध, जन्मकैद र मतृ्यदुण्डको सजाय हनेु कसूर, १० बषर्भन्दा बढी कैद हनेु 
लागू पदाथर् सम्बन्धी कसूर र भाग्ने, न्याियक कारवाईमा अवरोध परु ् याउने वा साक्षीलाई ूभाव पान जःता 
कसूरमा थनुामा राख्नपुन व्यवःथा छ । अमेिरकाका िविभ  राज्यमा फरक फरक जमानत सम्बन्धी कानूनह  
छ्न।् कितपय राज्यले Federal Model को कानून बनाएका छन ्भने कितपय राज्यमा मतृ्यदुण्ड हनेु बाहेक अन्य 
कसूरमा जमानत हनेु व्यवःथा छ । 
संयकु्त राज्य अमेिरकामा The Bail Reform Act of 1984 को जमानत सम्बन्धी Section 3143, अन्तगर्त 
Relese or Detention of Defendent Pending Sentence or Appeal मा अदालतबाट फौजदारी अपराधमा कसूरदार 
ठहिरएको व्यिक्तलाई पनुरावेदन तहमा मु ा िवचाराधीन रहेको अवःथामा (Pending Appeal)जमानतको सिुवधा 
ूा  हनुसक्ने व्यवःथा रहेको पाइन्छ । जस अन्तगर्त ज्यान वा जन्मकैदको सजाय, दश वषर्सम्म कैदको सजाय 
हनेु िनि त िकिसमका लागू औषध सम्बन्धी अपराध तथा आत  सम्बन्धी अपराधमा बाहेक िवचाराधीन रहेको 
कसूरदार ठहिरएको व्यिक्तलाई जमानतमा छाड्दा भािग जाने सम्भावना छैन तथा समाजलाई खतरा छैन वा 
पनुरावेदन िनवेदनमा तथ्य वा कानून सम्बन्धी महत्वपूणर् ू  उठाइएको छ जसबाट फैसला उिल्टने वा पनु: 
पपुर्क्ष सु  गनुर्पन अवःथा छ वा ठहर भएको कैद सजाय भकु्तान भइसकेको छ एवं मु ा िढलाई गन उदेँयले 
पनुरावेदन दायर गिरएको होइन भ े अदालतलाई लागेमा पनुरावेदन तह मा जमानतको अिधकार ूा  हनेु 
व्यवःथा रहेको पाइन्छ । 
बेलायत 
बेलायतमा अिभयोजनपूवर् ूहरीबाट र अिभयोजनपिछ अदालतबाट जमानत िलने व्यवःथा छ । त्यहाँ थनुामा राख्न े
अविध समा  भएपिछ वा जमानतमा राख्न नहनेु पयार्  कारण नभएसम्म जमानतलाई अिधकारकै पम मािनन्छ । 
त्यहाँ जमानत इन्कार गन आधारह  फरार रहन सक्ने वा अक  अपराध गनर् सक्ने वा साक्षीलाई ूभाव पानर्सक्ने 
िव ािसलो आधार भएमा, कैद सजाय हनेु अपराधमा जमानत इन्कार हनु सक्ने व्यवःथा रहेको छ । यःतो 
आदेश गदार् अपराधको ूकृित, अिभयकु्तको चिरऽ र समाजसंगको सम्बन्ध, ूितबादीको जमानत सम्बन्धी रेकडर् र 
ूमाणको पयार् ता जःता कुरामा पिन अदालतले ध्यान िदन्छ । त्यसैगरी ूितवादीकै सरुक्षा, अक  कसूरमा सजाय 
भोिगरहेको, हालकै कारवाइका बममा फरार रिहसकेको, अक  जमानत योग्य कसूरमा जमानत भएकोमा, 
जमानतबाट भागी पबाउ परेको जःता अवःथामा अदालतले जमानत इन्कार गनर् सक्ने व्यवःथा रहेको पाइन्छ । 
बेलायतमा कसूरदार ठहिरएका व्यिक्तलाई जमानतको सिुवधा अदालतको ःविववेकमा िनभर्र रहेको पाइन्छ । 
त्यहाँको Bail Act 1976 को Section 4 मा Bail For accused person and others अन्तगर्त जमानतको अिधकार ूा  
हनेु अवःथाको बारेमा उल्लेख भई केही अपवादका िनि त अवःथामा बाहेक कसूरदार ठहिरएका व्यिक्तलाई 
जमानतको अिधकार ूा  हनेु व्यवःथा रहेको पाइन्छ । 
भारत  
भारतमा त्यहाँको Criminal Procedure Code 1973 को Section 389 मा उच्च न्यायालयले कसूरदार ठहर 
भइसकेको व्यिक्तको सजाय िनलम्बन (Suspension) गरेर जमानतमा छोड्न सक्ने व्यवःथा भई जमानत योग्य 
मु ामा वा जमानतमा पपुर्क्षमा रहेको ूितवादीको हकमा तीन वषर्सम्म कैदको सजाय भएकोमा पनुरावेदन गन 
अविधसम्मलाई माऽ जमानतमा छाड्न पनुरावेदन तहको अदालतलाई अिधकार ूदान भएको देिखन्छ । भारतमा 
जमानत योग्य र जमानत िदन नसिकने  व्यवःथा छ । भारतको फौजदारी कायर्िविध संिहताको दफा २ को 
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उपदफा (क) मा सो फौजदारी कायर्िविध संिहताको अनसूुिच -१ मा उिल्लिखत कसूरह  तथा अन्य ूचिलत 
कानूनले जमानत योग्य भनेका कसूरह  जमानत योग्य सो बाहेक अन्य जमानत अयोग्य भनी परीभािषत गिरएको 
छ । 
नेपाल 
नेपालमा सािवक मलुकुी ऐन,२०२० को अदालती बन्दोबःत महलको ११८ नं. मा थनुछेक सम्बन्धी व्यवःथा 
रहेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा ११८ अनसुार जन्मकैदको सजाय हनु सक्ने अपराध वा नेपाल सरकार वादी 
भै चलेको तीन वषर् वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हनेु तथा त्यःता अपराधको उ ोग सम्बन्धी अपराध वा 
नेपालमा ःथायी बसोवास नभएको व्यिक्तलाई ६ मिहना वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हनुसक्ने अपराध, वा माग 
गरेको धरौट वा जमानत िदन नसकेको अिभयकु्तलाई थनुामा राखी मु ाको पपुर्क्ष गनुर्पन व्यवःथा रहेको िथयो । 
उपरोक्त थनुामा राख्न ेअवःथाका अपराधमा तत्काल ूा  ूमाणबाट कसूरदार देिखने भएमा वा कसूरदार हो भ े 
िव ास गन मनािसव आधार भएमा थनुामा राखी मु ाको पपुर्क्ष गन व्यवःथा िथयो । सोही व्यवःथालाई समय 
सापेक्ष केही पिरमाजर्न गरी िनरन्तरता िदने कायर् मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ ले गरेको 
पाइन्छ।यस सम्बन्धी थप िववेचना तलका ूकरणह मा गिरएको छ। 
 

३.२ राि य कानूनी व्यवःथा 
नेपालको संिवधान: 
नेपालको संिवधानको धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हकमा कारण सिहतको सूचना निदई थनुामा राख्न नहनेु, थनुामा 
रहेका शंिकतलाई कानून व्यवसायीको सल्लाह र आफन्तसँग भेटघाटको अवसर िदनपुन, कसूर ूमािणत नभएसम्म 
िनद िषताको अनमुान गरी व्यवहार गनुर् पन, २४ घण्टा भन्दा बढी थनुामा राख्दा मु ा हेन अिधकारीको आदेश 
िलनपुन जःता व्यवःथाह  गिरएको छ । त्यसै गरी धारा २२ ले यातना िव को हकमा थनुामा रहेको 
व्यिक्तलाई मानवीय व्यवहार गनुर्पन, शारीिरक मानिसक यातना िदन नहनेु व्यवःथा गरेको छ । धारा १५८ को 
उपधारा    (६ ) (ग )मा िहरासतमा रहेको व्यिक्तलाई मानवोिचत व्यवहार गरे नगरेको,कानून व्यवसायी र 
आफन्तसंग भेटघाट गनर् िदए निदएको सम्बन्धमा महान्यायािधवक्ताबाट अनगुमन हनेु व्यवःथा गिरएको छ । गैर 
कानूनी थनुामा राखेको अवःथामा बन्दी ूत्यक्षीकरणको आदेश जारी हनु सक्ने संवैधािनक ूावधान संिवधानको 
धारा १३३ को उपधारा (३ ) तथा १४४ र १५१ मा गिरएको छ । 
 मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४  
क ) थनुामा राखी मु ाको पपुर्क्ष गन व्यवःथा: 
मु ा हेन अिधकारी समक्ष अिभयकु्तको बयान कायर् सम्प  भइसकेपिछ अिभयकु्तलाई थनुामा राखी मु ाको सनुवुाई 
गन वा धरौट वा तािरखमा राखी मु ाको सनुवुाई गन भ े िवषयमा दवैु पक्षको तफर् बाट बहस पैरवी भई मु ा 
हेन अिधकारीले तत्काल ूा  ूमाण एवं कानूनी आधारमा आदेश गनर् सक्ने हनु्छ । ूमाण ऐनले सम्बन्धीत 
व्यिक्त अदालतमा उपिःथत भई बकपऽ गरी सकेको नभए तापिन थनुछेक ूयोजनको लािग कानून बमोिजम 
अिधकार ूा  अिधकारीले संकलन गरेका कागजात,िलखत,मचुलु्का,दशी ूमाण, कुनै िवषयको परीक्षण ूितवेदन, 
िवशेष को राय वा ूितवेदन,िवधतुीय ूमाण वा बयान आदी तत्काल ूा  ूमाणको पमा ूमाणमा िलन हनु्छ 
भ े व्यवःथा छ10 । 
मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहतामा भएको व्यवःथा अनसुार जन्मकैदको सजाय हनु सक्ने कसूर, तीन वषर्भन्दा 
भन्दा बढी कैद सजाय हनु सक्ने अनसुचुी -१ वा अनसूुची -२ अन्तगर्तका कसूर, त्यःता कसूरको 
उ ोग,दु त्साहन वा आपरािधक षडयन्ऽ गरेको वा त्यःतो कसूरमा मितयार भएको कसूरको अिभयोग लागेको 

                                                 
10  ूमाण ऐन, २०३१ को दफा १८( ख) 
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अिभयकु्तलाई तत्काल ूा  ूमाणबाट कसूरदार देिखने भएमा वा कसूरदार हो भ े िव ास गन कुनै मनािसव 
आधार भएमा मु ा हेन अदालतले कारण खलुाई पपुर्क्षको लािग थनुामा राख्न े व्यवःथा गिरएको छ11 । यस 
व्यवःथामा मु ाको एउटा िनि त हदभन्दा मािथ कैद हनेु कसूरको अिभयकु्तलाई तत्काल ूा  ूमाणका आधारमा 
थनुामा राख्न सिकने व्यवःथा गिरएको छ । 
तत्काल ूा  ूमाणको िव षेण मु ा हेन अिधकारीले गदर्छन ्। ूमािणत आधार बेगर आरोप लाग्नासाथ कुनै 
अिभयकु्तलाई पपुर्क्षको लािग थनुामा राख्नकोलािग तत्काल ूा  ूमाणबाट कसूरदार देिखएको वा कसूरदार हो भ े 
िव ास गनर् सक्ने मनािसव आधार भएको हनुपुन भ े थनुछेक सम्बन्धी आदेशको पूवर् शतर्को पमा रहेको 
कानूनी व्यवःथाबाटै वःतिुन  र ूमािणत आधार वेगर कसैलाई पिन आरोप लाग्नासाथ थनुामा राख्न ुपन वा िमल्ने 
आधारह  नदेिखने भनी सव च्च अदालतबाट िस ान्तसमेत ूितपादन भएको छ12 ।  
यसका अितिरक्त अिभयकु्तले अदालतमा कसूर ःवीकार गरेको र मु ाको तथ्य र ूमाणको मूल्या न गदार् थनुामा 
राख्न मनािसव देिखएको, एक वषर् वा सो भन्दा बढी सजाय हनु सक्ने कसूरको अिभयोग लागेको अिभयकु्तको 
नेपालमा ःथायी वसोवास नभएको र िनजलाई थनुामा नराखेको खण्डमा िनज भाग्ने र पिछ पबाउ पन सम्भावना 
नरहेकोमा,जारी भएको पबाउपूिजर् बमोिजम म्यादिभऽ हािजर नभई अिभयकु्त पबाउ भई आएको र िनजले उजरुी 
साथ अदालतमा उपिःथत हनु नआउनकुो कुनै सन्तोषजनक कारण देखाउन नसकेकोमा र अिभयोग लाग्न ुभन्दा 
तीन वषर् अिघको अविधिभऽ अन्य कुनै कसूरको अिभयोगमा िनजले कैद सजाय पाउने ठहर भएको कैदको सजाय 
हनु सक्ने अिभयकु्तलाई थनुामा राख्न सिकने व्यवःथा संिहतामा गिरएको छ। थनुछेक सम्बन्धमा ःवदेशी र 
िवदेशी नागिरकमा फरक व्यवःथा गिरएको छ। ःवदेशी सरहको सिुवधा िवदेशीलाई ूदान गिरएको छैन। 
िवदेशीलाई फरक व्यवहार गनुर्को कारण फैसला भएपिछ सो कायार्न्वयन हनु सकोस ्भ े उ ेँयले िविधकतार्ले 
यस िकिसमको व्यवःथा गरेको देिखन्छ । 
थनुामा राख्न ेसम्बन्धमा भएका व्यवःथामा कमजोर वगर्ह को िहतका लािग अपवादात्मक व्यवःथा पिन गिरएको 
छ। जस अनसुार दश वषर् भन्दा बढी कैद सजाय हनु सक्ने कसूरमा बाहेक अिभयकु्त बालबािलका वा शारीिरक 
वा मानिसक रोग लािग अशक्त भएको वा सात मिहना भन्दा बढीकी गभर्वती मिहला वा पचह र वषर् मािथको बृ  
भएमा त्यःतो अिभयकु्तलाई अदालतले धरौटी वा जमानत िलई तािरखमा छोडनसक्ने िवशेष व्यवःथा गिरएको  
छ । यस व्यवःथाबाट कमजोर वगर्लाई िवशेष सहिुलयत िदएको र सामािजक न्यायका ीले पिन यो न्यायोिचत 
देिखन्छ । नेपाल पक्ष भएको बाल अिधकार सम्बन्धी महासिन्धको मान्यता तथा संिवधानले आत्मसात गरेका 
सकारात्मक िवभेदको मान्यतालाई पिन ूःततु व्यवःथाले ि गत गरेको छ ।   
ख ) अिभयकु्तसगँ धरौट वा जमानत वा बक जमानत माग गरी पपुर्क्ष गन व्यवःथाः 
मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहताको दफा ६८ मा जमानतीय (Bailable) व्यवःथा गिरएको छ । यस दफामा 
गिरएको व्यवःथा अनसुार दफा ६७ बमोिजम थनुामा राखी मु ाको पपुर्क्ष गिरने अवःथा बाहेक कुनै अिभयकु्त 
उपरको अिभयोग ूमािणत हनेु मनािसव आधार भएमा अदालतले िनजसँग धरौटी,जमानत वा बै  जमानत मागी 
तािरखमा राख्न सक्ने, त्यःतो बै  जमानत िबनाशतर्को र अदालतले तोके बमोिजमको अविधसम्म अधाविधक 
हनुसक्ने हनु ुपन र धरौट, जमानत वा बैक जमानत निदने अिभयकु्तलाई अदालतले थनुामा राख्न ेव्यवःथा गिरएको 
छ । मु ाको कारवाही जनुसकैु अवःथामा पगेुको भएतापिन अदालतले ूमाण बझुदैजाँदा अिभयकु्तलाई अवःथा 
अनसुार थनुामा राख्न, धरौट जमानत वा वैक जमानत माग्न सक्नेछ । 
ग ) बालबािलका, शारीिरक वा मानिसक रोग लागी अशक्त भएका वा गभर्वती मिहला वा  बृ लाई धरौट वा 
जमानतमा छाडन ेव्यवःथा:  

                                                 
11  मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहताको दफा ६७ (क)(ख)(ग) 
12  रािजव वाःतोला िव  िजल्ला वन कायार्लय काठमाडौ समेत नेकाप २०६६, अंक ८, िन.नं. ८२०२, पृ  १२८१ 
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थनुामा राख्न ेसम्बन्धमा भएका व्यवःथामा कमजोर वगर्ह को िहतका लािग अपबादात्मक व्यवःथा पिन गिरएको  
छ । जस अनसुार िनजह को दश वषर् भन्दा बढी कैद सजाय हनु सक्ने कसूरमा वाहेक अिभयकु्त बालबिलका वा 
शारीिरक वा मानिसक रोग लािग अशक्त भएको वा सात मिहना भन्दा बढीकी गभर्वती मिहला वा पचह र वषर् 
मािथको बृ  भएमा त्यःतो अिभयकु्तलाई अदालतले धरौटी वा जमानत िलई तािरखमा छोडनसक्ने िवशेष व्यवःथा 
गिरएको छ13 । यस व्यवःथाबाट कमजोर वगर्लाई िवशेष सहिुलयत िदएको र सामािजक न्यायका ीले पिन यो 
न्यायोिचत देिखन्छ । नेपाल पक्ष भएको बाल अिधकार सम्बन्धी महासिन्धको मान्यता तथा संिवधानले आत्मसात 
गरेका सकारात्मक िवभेदको मान्यतालाई पिन ूःततु व्यवःथाले ि गत गरेको छ ।   
ग ) तारेखमा राख्न ुपन व्यवःथाः 
थनुामा राख्न ेवा धरौटी जमानत िलने अवःथा बाहेकका कसूरमा अदालतले तारेखमा राखेर मु ाको पपुर्क्ष गनुर् पन 
व्यवःथा संिहताको दफा ६९ मा गिरएको छ ।  
घ ) थप धरौट, जमानत वा बै  जमानत माग्न सक्ने व्यवःथाः 
संिहताको दफा ७० मा कुनै अिभयकु्तबाट िलएको धरौट जमानत वा बै  जमानतको रकम पिछ अपयार्  भएको 
देिखन आएमा अदालतले िनजसँग थप धरौट जमानत वा बक जमानत माग्न सक्ने र सो थप धरौट जमानत वा 
बैक जमानत िदन नसकेमा त्यःतो अिभयकु्तलाई अदालतले थनुामा राख्नसक्ने व्यवःथा गिरएको छ । 
ङ ) कारवाईको जनुसकैु अवःथामा पिन थनुामा वा जमानतमा राख्न सिकने: 
तत्काल ूा  ूमाणबाट कसूरदार देिखएको व्यिक्त अदालतमा मु ाको पपुर्क्षका बममा ूमाण बझुदै जाँदा िनज 
कसूरदार नभएको भ े खलु्न आउन सक्छ । यस अवःथामा पिहले गरेको आदेश पिरवर्तन गनर् सक्ने तजवीज 
अदालतलाई ूा  छ । यस अनसुार पिहले थनुामा वा धरौट वा जमानतमा नरहेकालाई थनुा वा धरौट वा 
जमानतको आदेश वा पिहले थनुामा परेकालाई थनुाबाट छाड्न सिकने गरी संहीताको दफा ७१ मा व्यवःथा 
गिरएको छ । यस व्यवःथाबाट थनुामा नरहन ुपन व्यिक्तलाई मकु्त गरी िनजको व्यिक्तगत ःवतन्ऽताको संरक्षण 
हनु्छ । थनुामा वा जमानत हनु ुपनलाई नभएकोमा सो गनर् जनुसकैु समयमा सिकने भई दण्डिहनता हनु निदने 
तथा थनुछेकको ूयोजनलाई साथर्क बनाउन सिकने हनु्छ । 
 च )  धरौट जमानत वा बैक जमानतको रकम तोक्ने आधारः 
संिहताको दफा ७२ मा धरौट वा जमानतको रकम तोक्ने वःतिुन ,पारदशीर् र वै ािनक आधारह  िनधार्रण 
गिरएको छ । संिहतामा कसूरको ूकृित र गम्भीरता, अिभयकु्त वा कसूरदारको आिथर्क अवःथा तथा पािरवािरक 
िःथित, अिभयकु्त वा कसूरदारको उमेर र शारीिरक िःथित, िनजले पिहले कुनै कसूरमा कसूरदार ठहरी सजाय 
पाएको वा नपाएको, िनजले एकै वारदातमा िविभ  कसूर गरे वा नगरेको, िनजलाई भएको वा हनु सक्ने सजाय र 
िनजले व्यहोनुर्पन क्षितपूितर्, कसूरबाट सिृजत पिरणाम, कसूरमा सािवती भए वा नभएको, असहाय वा अशक्त व्यिक्त 
वा गभर्वती वा दधेु बालबािलका भएकी मिहला अिभयकु्त रहेको समेतका आधारमा धरौट वा जमानत अ  िनधार्रण 
गन गरी फरािकलो आधारह  तय गिरएको छ । 
छ ) पनुरावेदन सु  ेअदालतमा िनवेदन गनर् सिकनेः 
सु  अदालतले मु ाको कारवाईका िसलिसलामा गरेको आदेश उपर िच  नबझु्ने पक्षले मािथल्लो अदालत अथार्त 
पनुरावेदन सु े अदालतमा िनवेदन गनर् सक्ने र त्यःतो अदालतले सु  अदालतसँग सो आदेशका सम्बन्धमा बझुी 
सो सदर वा बदर गन आदेश िदनसक्छ। थनुछेक आदेश एक ूकारको अन्तरकालीन आदेश (interlocutory 
order) हो। मु ा पपुर्क्षका बममा तल्ला तहका अदालतबाट भएका ऽटुीपूणर् आदेशह लाई पनुरावेदकीय अिधकार 
भएका सम्बन्धीत अदालतह ले ऽटुी सच्याउने (Correction) कायर् गदर्छन।् संिहताको दफा ७३ र न्याय ूशासन 
ऐन, २०७३ को दफा १५ अनसुार यस िकिसमको अन्तरकालीन आदेशको व्यवःथा रहेकोमा थनुछेक वा 
                                                 
13  मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ दफा ६७ को उपदफा (३) 
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तोिकएको धरौट वा जमानत वा बै  जमानतमा िच  नबझुने पक्षले एक तहसम्म पनुरावेदन सु े अदालतमा 
िनवेदन िदन सिकने तर जन्मकैद वा दश बषर् वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हनुसक्ने कसूरमा भएको थनुछेकको 
आदेश वेिरत भएको ू मा एक तहभन्दा मािथको पनुरावेदन सु े अदालतमा पिन िनवेदन िदन सिकने व्यवःथा 
गिरएको छ भने न्याय ूशासन ऐनमा दश वषर् वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हनु सक्ने मु ामा ूितवादीलाई 
पपुर्क्षकोलािग तािरख, जमानत वा थनुामा राख्न ेगरी भएको आदेश उपर कानूनी ऽटुी वा कायर्िविध सम्बन्धीत 
अिनयिमतताको ू मा सव च्च अदालतमा िनवेदन िदन बाधा पयुार्एको मािनने छैन भ े व्यवःथा गिरएको पाइन्छ 
। यस व्यवःथामा गम्भीर ूकृितका अपराधह मा एक तहमािथ पिन िनवेदन िदन सिकने र सामान्य ूकृितका 
मु ाह  एक तहको पनुरावेदन तहबाट नै अन्त्य हनेु व्यवःथा गरी सामान्य मु ामा पिन सव च्च अदालतसम्म 
िनवेदन िदई अनाबँयक पमा कायर्बोझ बढाउने कुरालाई िनयन्ऽण पिन गरेको छ । 
ज ) धरौट वा जमानत िलंदा कागज गराउनपुन व्यवःथाः 
मु ाको पपुर्क्षका लािग अिभयकु्तसँग धरौट वा जमानतको आदेश भई त्यःतो धरौट वा जमानत िलदा न्याियक 
कारवाईमा सहयोग पगुोस ्र भाग्ने उम्कने ूयास नगरोस ्भ ाका लािग अदालतबाट तोिकएको समय र ःथानमा 
त्यःतो व्यिक्त उपिःथत नभएमा धरौट जफत हनेु सतर् उल्लेख गरी कागज गराउनपुन व्यवःथा गिरएकोछ ।  
 झ ) धरौटी जफत हनेु व्यवःथाः 
धरौट वा जमानतमा पपुर्क्ष गनर् आदेश पाएको व्यिक्तले पपुर्क्षका बममा न्याियक कारवाईमा संलग्न भई सहयोग 
गरोस ्तथा सो ूिबयाबाट नभागोस भ े मनसायले संिहताको दफा ७५ मा यस सम्बन्धी व्यवःथा गरेको छ । 

ञ ) धरौट िफतार् र जमानत फुकुवा हनु सक्नेः 
अनसुन्धानका सन्दभर्मा वा मु ाको पपुर्क्षका बममा रािखएको धरौट वा जमानत िफतार् हनेु अवःथाका बारेमा 
संिहताको दफा ७६ मा व्यवःथा गिरएको छ । संिहताको दफा १५ मा अनसुन्धानको िसलिसलामा पिन धरौट 
वा जमानीमा छाड्न सिकने व्यवःथा गिरएको छ ।  
ट ) खास अबिधिभऽ मु ा फैसला नभएमा थनुाबाट छोडन सिकनेः 
संिहतामा शीय फैसला गिरयोस र शीय फैसला गनर् सिकएन भने लामो समयसम्म थनुामा कसैलाई पिन राख्न 
िमल्दैन भ े ि कोणबाट दफा ७७ मा यस सम्बन्धमा व्यवःथा गिरएको छ ।  
ठ ) थनुामा राख्न सिकने अिधकतम अविधः 
संिहताको दफा ७८ मा अिभयकु्तलाई िनज उपर लगाइएको अिभयोग ूमािणत भएमा हनु सक्ने अिधकतम कैदको 
सजायको अबिधभन्दा बढी अविधसम्म थनुामा नरािखने व्यवःथा गिरएको छ । 
ड ) पचार् खडा गनुर्पनः 
कुनै पिन अिभयकु्तलाई थनुामा राख्दा वा थनुामा रािखएको अिभयकु्तलाई छोडदा वा कुनै अिभयकु्तसंग धरौट वा 
जमानत माग गदार् वा थपघट वा पिरवतर्न गदार् वा ूमाण बझुन पिहलोपटक तारेख तोिकएको िमितले एक 
बषर्िभऽ फैसला हनु नसकी थनुाबाट छाड्दा अदालतले कारण सिहतको पचार् खडा गनुर् पन व्यवःथा संिहताको 
दफा ७९ मा गिरएको छ ।  
ढ ) थनुवुा पजुीर् िदनपुनः 
संिहताको दफा ८० मा जनुसकैु व्यहोराले िहरासतमा राख्दा िहरासतमा राख्नपुन कारण र त्यसरी िहरासतमा राख्न 
सिकने कानूनी आधार र कारण खलुाई अिधकार ूा  अिधकारीले थनुछेकको आदेश गरी अनसूुची ३२ बमोिजम 
िनिदर्  ढाँचामा थनुवुा पूजीर् िदई थनुामा राख्नपुन व्यवःथा गिरएको छ । 
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ 
यो ऐनको दफा ७ को खण्ड (ग ) मा मु ाको कुनै पक्षलाई तािरखमा राखी पपुर्क्ष गन वा आवँयक परेका 
वखत िझकाउने वा खास समयमा हािजर हनु आउने गरी तािरखमा नराखी पपुर्क्ष गन व्यवःथा गरेको पाइन्छ भने 
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दफा ७ को खण्ड (घ ) मा तत्काल ूा  ूमाणबाट कुनै अिभयकु्तलाई थनुामा राखी पपुर्क्ष गनुर्पन नदेिखएमा 
िनजसँग िनजले हानी नोक्सानी गरेको िवगो वा गैर कानूनी पमा िलएको रकम र िनजलाई हनुसक्ने कैद वा 
जरीवाना समेतलाई ीगत गरी धरौटी वा जमानत माग्न सक्ने व्यवःथा छ भने सोही दफा ७ को खण्ड (ङ ) 
मा तत्काल ूा  ूमाणका आधारमा अिभयकु्तलाई थनुामा राखी पपुर्क्ष गनुर्पन पयार्  र मनािसव कारण भएमा 
ूचिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन िनजलाई थनुामा राखी पपुर्क्ष गनर् सक्ने िवशेष व्यवःथा छ । 
मानव वेचिवखन तथा ओसारपसार (िनयन्ऽण ) ऐन, २०६४ 
ूचिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन ऐनको दफा ४ को उपदफा (१ ) को खण्ड (घ ) को 

(वेँयागमन गन ) कसूरमा बाहेक यस ऐन अन्तगर्तको अन्य कसूर सम्बन्धी मु ामा कारवाही गदार् तत्काल ूा  
ूमाणबाट अिभयकु्तले कसूर गरेको हो भ े िव ास गन मनािसव आधार भएमा अदालतले त्यःतो अिभयकु्तलाई 
थनुामा राखी कारवाही गनुर् पन व्यवःथा दफा ८ मा गरेको देिखन्छ । 
कालोवजार तथा केही अन्य सामािजक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ 
यस ऐनको दफा १९ मा तािरखमा हािजर नहनेु वा धरौटी वा जमानीमा छाड्दा अिभयकु्त भािगजाने सम्भावना 
भएको वा िनजले सवतु ूमाणमा हःतक्षेप गन संभावना भएको वा िनजले यस ऐन अन्तगर्त अक  कुनै अपराध गन 
संभावना भएको अवःथामा अिभयकु्तलाई थनुामा राखी मु ाको पपुर्क्ष गिरने छ। 
वन ऐन, २०७६ 
यस ऐन को दफा ६६ मा ूचिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन यस ऐन बमोिजम पबाउ गिरएको 
र एक वषर् वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हनुसक्ने मु ाको अिभयोग लागेको व्यिक्त तत्काल ूा  ूमाणबाट 
कसूरदार देिखएमा वा त्यःतो ूमाणबाट कसूरदार देिखने मनािसव मािफकको आधार देिखएमा त्यःतो व्यिक्तलाई 
पपुर्क्षका लािग थनुामा राखी कारवाई गनुर् पन व्यवःथा गिरएको छ। 
सोही दफाको उपदफा (१ ) मा लेिखएदेिख बाहेकका अ  व्यिक्तको हकमा िनजलाई हनु सक्ने कैद वा 
जिरवानाको उपल्लो हदसम्मको नगद धरौटी वा जेथा जमानी िदए तािरखमा राखी र त्यःतो धरौटी वा जमानी 
िदन नसकेमा थनुामा राखी मु ाको पपुर्क्ष गनुर् पनछ । तर पटके कसूर गरी छ मिहना भन्दा बढी कैद हनेु 
कसूरदारलाई थनुामा राखी मु ाको पपुर्क्ष गनुर्पन हनु्छ । अिभयकु्तलाई पपुर्क्षको लािग थनुामा राखी कारवाही गदार् 
िनजलाई हनु सक्ने सजाय को उपल्लो हदभन्दा बढी अविध थनुामा राख्न पाइने छैन ।  
बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा थनुछेक सम्बन्धी व्यवःथाः 
ऐनको दफा २४ मा पपुर्क्ष सम्बन्धी व्यवःथा छ । कुनै पिन बालबािलकालाई मु ाको पपुर्क्षको िसलिसलामा 
थनुामा नरािखने र िनजसँग धरौटी वा जमानत नमािगने व्यवःथा गिरएको छ । तर देहायको अवःथामा वाल 
अदालतले कसूरजन्य कायर्को अिभयोग लागेको बालबािलकालाई कारण खलुाई पपुर्क्षको लािग बालसधुार गहृमा 
राखन सक्ने व्यवःथा छ :-  
बालबािलकाको िजउज्यान जोिखममा पन, िनज ारा कसैलाई हानी नोक्सानी परु ् याउने, त्यःतो बालबािलका भागी 
जाने वा अन्य कुनै कारणले अन्यऽ राख्न उपयकु्त नहनेु पयार्  आधार भएमा, तीन वषर् वा सोभन्दा बढी कैद 
सजाय गनुर् पन कसूरजन्य कायर्को अिभयोग लागेका बालबािलका तत्काल ूा  ूमाणबाट कसूरदार देिखने भएमा 
वा कसूरदार हो भ े िव ास गन मनािसव आधार भएमा बाहेक कसूरजन्य कायर्को अिभयोग लागेका अन्य 
बालबािलकालाई चािहएको बखत उपिःथत गराउने शतर्मा बाव,ु आमा पिरवारको अन्य सदःय वा संरक्षक र 
िनजह  नभए बालबािलकाको हकिहतको संरक्षण गन संःथा वा व्यिक्तको िजम्मा लगाउन सिकनेछ । तर 
बालबािलकाको शारीिरक तथा मानिसक अवःथा, उमेर, कसूर गदार्को पिरिःथितलाई ध्यानमा राख्दा िनजलाई 
बालसधुार गहृमा राख्न उपयकु्त नहनेु भ े कुरा बाल अदालतलाई लागेमा शतर्ह  तोकी यस उपदफा बमोिजम 
िनजको बाब,ु आमा, पिरवारको अन्य सदःय वा संरक्षक र िनजह  नभए बालबािलकाको हकिहतको संरक्षण गन 
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 संःथा वा व्यिक्तको िजम्मा लगाउन सिकन्छ । बालबािलका िजम्मा लगाउँदा िजम्मा िलने व्यिक्त र 
बालबािलकालाई तोिकएको शतर्ह  र ितनको पालना नगरेमा िनजले व्यहोनुर् पन पिरणामको बारेमा जानकारी 
गराउन ुपन छ । कसैको िजम्मा लगाइएका बालबािलकाले बाल अदालत ारा तोिकएका शतर्को पालना नगरेमा 
िनजलाई बालसधुार गहृमा राखी मु ाको पपुर्क्ष गनर् सिकनेछ । 
हातहितयार खरखजना ऐन, २०१९ 
यस ऐनको दफा २४ (क( मा ूचिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन यस ऐन अन्तगर्तको मु ाको 
अिभयकु्तलाई तत्काल ूा  ूमाणका आधारमा थनुामा राखी कारवाही गनुर्पनछ भ े व्यवःथा गिरएको छ।  
संगिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० 
यस ऐनको दफा ४१ मा स िठत अपराध मु ाको अिभयकु्तले ूमाण लोप वा न गनर्  सक्ने वा त्यःतो अिभयकु्त 
फरार हनुसक्ने मनािसव कारण भएमा ूचिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन अदालतले त्यःतो 
अिभयकु्तलाई थनुामा राखी मु ाको पपुर्क्ष गन आदेश िदन सक्ने भ े कानूनी व्यवःथा छ। 
ध्यागमन ऐन, २०४९ 
अध्यागमन ऐनको दफा ८ मा अध्यागमन अिधकृतले अिभयकु्तलाई बयान गराई मनािसव आधार भएमा तारेखमा 
राख्न,धरौट वा जमानत िलई छाडन वा अदालतको अनमुित िलई पच्चीस िदनसम्म थनुामा राख्न सक्ने तर त्यसरी धरौट वा 
जमानत िदन ुपन अिभयकु्तले धरौट वा जमानत िदन नसकेमा िनजलाई थनुामा राख्न सिकने व्यवःथा छ । 
बैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ 
यस ऐनको दफा ६१ को उपदफा (३ )मा अनसुन्धान तथा तहिककात गदार् अनसुन्धान अिधकृतले अिभयकु्तलाई 
बयान गराई तत्काल ूा  ूमाणबाट कसूरदार देिखने पयार्  आधार भएमा कारण खोली तारेखमा राख्न,धरौट वा 
जमानत िलई छाड्न वा धरौट वा जमानत िदन नसकेमा मु ा हेन अिधकारीको अनमुित िलई थनुामा राखी कारवाही गनर् वा 
एक पटकमा सात िदनमा नबढाई बढीमा तीस िदनसम्म मु ा हेन अिधकारीको अनमुित िलई थनुामा राख्न सक्ने भ े 
कानूनी व्यवःथा गिरएको छ ।  
राि य िनकु  तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ 
यस ऐनको दफा २४ (क )मा अनसुन्धान अिधकृतले थनुामा राख्न अनमुित मागेमा मु ा हेन अिधकारीले 
सम्बन्धीत कागजातह  हेरी तहिककात संतोषजनक पमा भए नभएको िवचार गरी सन्तोषजनक पमा 
तहिककात भैरहेको देिखएमा एकैपटक वा पटक पटक गरी बढीमा पैतालीस िदनसम्म थनुामा राख्न ेअनमुित िदन 
सक्ने व्यवःथा छ ।  
सम्पि  सु ीकरण (मनी लाउण्डिर  िनवारण ऐन ) २०६४ 
यस ऐनको दफा १७ मा अनसुन्धानका लािग कसूरको आरोप लागेको वा कसूरमा संलग्न भएको व्यिक्तलाई 
लागेको अिभयोग,त्यसको कारण तथा आधार,िनजको बयान भएको भए बयानको व्यहोरा तथा िनजलाई थनुामै 
राखी अनसुन्धान गनुर् पन कारण समेत उल्लेख गरी अनसुन्धान अिधकारीले थनुामै राखी अनसुन्धान गनर् म्याद 
मागेमा मु ा हेन अिधकारीले सम्बन्धीत कागजात हेरी अनसुन्धान सन्तोषजनक पमा भए वा नभएको िवचार गरी 
अनसुन्धान सन्तोषजनक पमा भइरहेको देिखएमा एकै पटक वा पटक पटक गरी तीस िदनमा नबढने गरी नब्बे 
िदनसम्म थनुामा राख्न अनमुित िदन सक्ने व्यवःथा छ । 
४.  सव च्च अदालतबाट ूितपािदत निजर िस ान्तह ः 
 थनुछेक आदेश गदार् तत्काल ूा  ूमाणको मूल्याँ न िवना अिभयोग लाग्ने िवितकै थनुामा राख्न ुपन भ े काननुी 
व्यवःथा संिवधान सम्मत नहनेु14  भनी एउटा िववादमा िस ान्त ूितपादन भएको छ भने थनुामा रािखएको कायर् 
गैर कानूनी देिखन आउँछ भने अन्य ू ह  तफर्  िवचार नगरी त्यःतो गैर कानूनी थनुाबाट मकु्त गनर् बन्दी 
                                                 
14  नेकाप २०६६,िन.नं. ८१३९, पृ  ७१५, अिधवक्ता कमलेश ि वेदी िव  ू.म. तथा म.प.स.का समेत   
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ूत्यक्षीकरण जारी हनेु15 आदेश भएको देिखन्छ त्यःतै थनुछेकको आदेश गदार् ूत्येक अिभयकु्तले यो यःतो 
अपराधजन्य कायर् गरेको भ े कुराको ूित व्यिक्त तत्काल ूा  ूमाण खलुाउन ुपन16 भनी िस ान्त ूितपादन 
भएको छ । फौजदारी मु ाका अिभयकु्तले अदालतबाट भएको आदेशलाई ःवीकार गरी समपर्ण गरेपिछ  माऽ 
िनजको सनुवुाई हनेु । First Surrender Than hear भ े िस ान्त कानूनले अंिगकार गरेको देिखने17  भनी िस ान्त 
ूितपादन भएकोमा थनुाको वैधता ूमािणत गनुर् आदेश जारी गनह को दाियत्व हनेु18 भनी थनुछेक सम्बन्धमा 
व्याख्या भएको पाइन्छ । तीन वषर्सम्म कैद हनु सक्ने अवःथाको मु ामा मु ा हेन िजल्ला अदालतले थनुामा 
राखी कारवाही गनर् सक्छ19 । ठगीको ५ नं को कसूरमा पाँचबषर्सम्म कैद हनेु व्यवःथा रहेको छ । अ.वं. 
११८ (२ ) मा ौी ५ को सरकार बादी भै चलेको ३ बषर् वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हनु सक्ने 
अपराधमा अिभयकु्तलाई थनुामा राखी पपुर्क्ष गनर् सक्ने ूावधान रहेकोले अ वं ११८ (२ ) नं बमोिजम थनुामा 
राख्न सक्छ ।20 धरौटको अंक तोक्दा िवचार गनुर्पन कुरा अिभयकु्तको वयान गराउँदा बयानमै खलुाउन ुपछर् ।21 
अपराधसंग सम्बन्धीत कुनै तथ्य ःवीकार गनुर् र अपराध ःवीकार गनुर् एकै कुरा होइन । अिभयकु्तले अपराधसँग 
सम्बन्धीत कुनै तथ्य ःवीकार गदमा कसूरमा सािवित भ  िमल्दैन । कुनै वयान सािवती हो वा होइन भ े 
िनँकषर्मा पगु्नको लािग सो बयानमा व्यक्त भएका सबै कुरालाई समि  पमा िवचार गनुर्पछर् । अिभयकु्तले आफू 
उपरको अिभयोग ःप  पमा ःवीकार गरेको वा अपराध ठहिरनको लािग आवँयक सबै तत्व वा तथ्यलाई 
सारत: ःवीकार गरेको भएमाऽ िनजलाई अपराध ःवीकार गरेको सम्झन ु 

पछर् ।22 ूितउ रपऽमा हदम्याद अिधकारक्षेऽ हकदैया आदी खण्डन गनुर् पन अवःथामा खण्डन गनुर्पछर् । 
ूितउ रपऽमा ू  नउठाएको कुरा पनुरावेदन तहमा उठाउन पाइदैन । बादी दावीको कुरामा ूितवादी मौन रहे 
गिभर्त ःवीकृित (Implied admission)भिनन्छ । कानूनी सूऽ पिन छ  - मौन रहनेले म ुरी दशार्एको अनमुान  
गिरन्छ । पक्षको मौनता िनजको म ुरी हो ।23 कुनै व्यिक्तलाई पपुर्क्षका लािग थनुामा राखेर कारवाई गनुर्पन 
एकमाऽ ूयोजन सो व्यिक्तलाई सजाय भएमा सो सजायको फैसला कायार्न्वयन हनु सकोस भ े हनु्छ ।24 
िगरफ्तार गदार्को अवःथामा गैरकानूनी पले थिुनएको भएपिन रीट िनवेदनको सनुवुाई हुँदा कानून बमोिजम मु ा 
चलाई अदालतको आदेश अनसुार थनुामा रहेको िःथितमा पूवर् अविधलाई आधार बनाई िनज उपर अदालतमा 
कानून बमोिजम चिलरहेको मु ामा अनूकुल वा ूितकूल असर पन गरी िरट जारी गनर् निमल्ने, यसमा मकार् पन 
पक्षले वेिरतसंग थनु्दाको कानून बमोिजम कारवाही चलाई उपचार िलन सक्ने कानूनी व्यवःथा रहेको हुँदा सो 
बमोिजम गनर् िनजलाई ःवतन्ऽता रहेको राय अदालतले िदएको छ ।25 फौजदारी िविधशा को आधारभतू 
िस ान्तह  मध्ये  कुनै पिन अिभयकु्तलाई उसको अिभयोग ूमािणत नभएसम्म िनद ष मा ु पदर्छ भ े 
िस ान्तलाई  मूल आधार मानेर हरेक व्यिक्तलाई ःवतन्ऽ राखेर उसलाई ूितरक्षा गन अवसर ूदान गिरन ुपदर्छ 
भ े धारणा िवकास भएको हो । कुनै पिन फौजदारी अिभयोग लागेको व्यिक्तले थनुामा नरहेर जसरी आफ्नो 
मु ाको ूितरक्षा गन उिचत अवसर ूा  गदर्छ सो थनुामा रहेर ूा  गनर् नसक्ने भएकाले फौजदारी अपराधमा 
मु ा सनुवुाई गदार् धरौट वा जमानतको अनमुितलाई सामान्य िनयम (General Rule) र थनुामा राख्न ेअवःथालाई 

                                                 
15  नेकाप २०६३, िन.नं. ७६७२ प.ृ३८८ ठाकूर गैरे समेत िव  गहृ मन्ऽालय समेत 
16  नेकाप  २०४९, िन.न. ४५९२, प.ृ६९२ सेवकदासतत्मा िव  बारा िजल्ला अदालत बिन्दूत्यक्षीकरण 
17  नेकाप २०५८, िन.न. ७०१५ प.ृ ३६६ मोिफसिु न खाँ िव  नेपाल सरकार कतर्व्य ज्यान 
18  नेकाप २०६३, प.ृ २९७ ,राजेन्ि राइको हकमा शम्भ ुथापा िव. म.प.स.का समेत 
19   चन्ि बहादरु िव  कािजअ समेत, नेकाप २०४८ प ृ२४ 
20  िसि र को हकमा बु  र  िव  पवेुअ पन्देही समेत नेकाप २०४८ प ृ६६४ 
21  ौी ५ को सरकार िव  मचाकाजी नेकाप २०४७ प ृ४६५ 
22  िमस माशिकल काःकी िव  िऽ िव भन्सार कायार्लय नेकाप २०३४ प ृ१३४ 
23   Jenk P.32,Case 64,Broom Maxim,138.787 
24  मदैसा िव  भ ुस ुिव अ वारा,नेकाप २०२८ प ृ१६९ 
25  नेकाप २०४९प ृ३१ फु वे मा न्या ५ जना अम्वर बहादरु गु  िव  िऽभवून अन्तरार्ि  िवमानःथल  
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अपवाद (Exception)मा ु पदर्छ भ े अवधारणा आधिुनक फौजदारी िविधशा ले मूलभतू मान्यताको पमा 
अंिगकार गरेको पाइने26 बालबािलकालाई पूपर्क्षको िनिम  थनुामा नराखी बालसधुार गहृमा राख्नपुन27 
५. कायार्न्वयन अवःथा: 
फौजदारी मु ामा थनुछेक हुँदा कायार्न्वयनको अवःथा महान्यायािधवक्ताको बािषर्क ूितवेदन अनसुार तल ूःततु 
तािलका बमोिजम रहेको देिखन्छ28 
 

थनुछेक सम्बन्धी उपरोक्त तािलकामा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता २०७४ ले अनूसचुी १ 
अन्तगर्त पन जःतै कतर्व्य ज्यान, चोरी, जवरजःती करणी, लागू औषध, ठगी, अभि व्यवहार सम्बन्धी 
कसूर समेतका अपराध र अनूसूची २ अन्तगर्त खाध पदाथर्मा िमसावट,झकु्यानमा पारी खाध पदाथर् िबबी 
िवतरण, झकु्यानमा पारी कुनै वःत ुिबबी िवतरण, पानी दिुषत पान, वातावरण ूदिुषत पान, सावर्जिनक 
बाटो नदी वा ःथलमा खतरा वा बाधा परु ् याउन नहनेु कसूर का साथै व्यिक्त िवशेषले सावर्जिनक घर 
जग्गा,सम्पदा आफ्नो बनाउन नहनेु, ूाकृितक सम्पदा मािथ अितबमण गनर् नहनेु,सावर्जिनक भौितक 
संरचनाको अनिधकृत कब्जा वा िवनाश गनर् नहनेु समेतका अपराध पदर्छन ्। 
उपरोक्त तािलका अध्ययन गरी िव षेण गदार् अनूसूची २ अन्तगर्त पन मु ाको तलुनामा अनसूुची १ 
अन्तगर्त पन मु ामा पपुर्क्षको लािग धेरै जना थनुामा पठाएको देिखन्छ । अनसूुची २ का मु ामा बढी 
माऽामा धरौटीमा छाडेको पाइन्छ । अनूसचुी १ अन्तगर्त पन मु ामा पिन थनुामा भन्दा धरौटीमा बढी 

                                                 
26  शिशकान्त ितवारी िव  सश  ूहरी बल सरुक्षा वेस क्याप िपपरासमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार नेकाप २०७४ अंक ७ 
27  अिधबक्ता आिशष अिधकारी िव द बाँके िजल्ला अदालत, २०५७ सालको िरट न. ३३९० 
28  महान्यायािधवक्ताको बािषर्क ूितवेदन आ.व. २०७५\०७६ पृ  ९२,आ. व. २०७६\०७७ पृ , १०२, आ. व. २०७७\०७८ पृ , ९० 

आ. व. मु ाको 
ूकृित 

मु ा ूितवादी पबाउ 
ूितवादीको 
संख्या 

फरार 
ूितवादीको 
संख्या 

जम्मा                            
                                 थनुछेक सम्बन्धी 

थनुामा धरौिटमा बै  
ग्यारेिन्ट  

तारेखमा   
जम्मा  

२०७५\०७६ अनसूुची १ ४६२८४ ९०९२७ ४३३२० ९४२२ ५२७४२ १३१९५ ३२०२४ ३६८ ६८३६ ५२४२३ 

अनूसूची २ २३३२ ५७४६ २०९१ ६३५ २७२६ ४६७ १७३६ २ १३७ २३४२ 

जम्मा ४८६१६ ९६६७३ ४५४११ १००५७ ५५४६८ १३६६२ ३३७६० ३७० ६९७३ ५४७६५ 

०७६\०७७ अनसूुची १ ५००३९ ९५७४२ ४१३७९ ९१८८ ५०५६७ १११५१ २९९०३ २९७ २२४२ ४३५९३ 

अनसूुची २ २२५० ५७४३ १९२९ ६०० २५२९ २५५ १५६२ २ ११२ १९३१ 

जम्मा ५२२८९ १०१४८५ ४३३०८ ९७८८ ५३०९६ ११४०६ ३१४६५ २९९ २३५४ ४५५२४ 

०७७\०७८ अनसूुची १ ५२९७० १०३०५९ ४२२६५ १०३४९ ५२६१४ ११९०७ २६६३८ २४ १८३९ ४०४०८ 

अनसूुची २ २७४९ ६९९९ २८६८ ७८४ ३६५२ २१६ २६५० ६ ८४ २९५६ 

जम्मा ५५७१९ ११००५८ ४५१३३ १११३३ ५६२६६ १२१२३ २९२८८ ३० १९२३ ४३३६४ 
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छाडेको देिखन्छ । यस तथ्या बाट थनुछेक आदेश हुँदा तत्काल ूा  ूमाणको कमजोरीका कारण 
थनुामा कम रािखएको हो वा सामान्य िनयम जमानत अपबादमा थनुा (Normal Rule Bail not Jail) को 
िस ान्तलाई अवलम्वन गिरएको हो यस सम्बन्धमा थप अध्ययन हनुपुन देिखन्छ ।   
६.  समःया \ चनुौती: 
थनुछेक सम्बन्धी आदेशमा थुू  ैसमःया भएतापिन यहाँ केही ूितिनिधमूलक समःया तथा चनुौती माऽ 
देहाय बमोिजम ूःततु गिरएको छ:- 

 उःतै उःतै तथ्य भएका मु ामा भएका आदेशमा एक पता नहनु,ु 
 गो रा र सकेसम्म ठूला कसूरको अिभयोग लगाउने ूचलन कायम रहन,ु 
 पीिडत र मु ाको पक्षलाई ूभावमा पान समःया रहन,ु 
 ूमाण संकलनमा समःया हनु,ु 
 पयार्  समन्वय र पारःपिरक सहयोग नहनु,ु 
 केही कमजोर अवःथाका अिभयकु्तको न्याियक ूिबयमा उिचत ूितिनिधत्व हनु नसक्न ु। 

७.  समाधान: 
 अनसुन्धानकतार्,अिभयोजनकतार्, न्यायाधीश र कानूनव्यवसायीलाई थनुछेक सम्बन्धी सै ािन्तक 

अवधारणा, ूचिलत कानून, सव च्च अदालतबाट ूितपािदत िस ान्तह  र ूचिलत अभ्यासह  बारे 
जानकारी िदन तािलम समेतको व्यबःथा गरी आदेशमा एक पता हनेु वातावरण बनाउनपुछर्। 

 िमिसल ूमाणको िसलिसलेवार अध्ययन र तथ्यसंगत ूमाण र कानूनको सम्ब ता ःथािपत गनर् 
ूमाणको ूकार(Physical, testimony & Document) बारेमा ःप भै मु ाको तथ्यसंग ितनीह को 
सम्बन्ध पिु  हनेु आधार अदालतमा पेश गन गरी अदालतमा पक्षको ूितिनिधत्व सिुनि त 
गनुर्पछर्। 

 ूमाणको भार ूितवादीमा सानर् सिकने वा ूितवादीमा रहने (Shifting of burden of proof to the 
accused person) अवःथा छ छैन यिकन गनुर्पछर् ।  

 सवदु ूमाणको पयार् ताका आधारमा थनुछेक आदेश हनु सक्ने पिरिःथित िनमार्ण गन । 
 ूमाण िववादसंग सम्बन्धीत हनु ुपछर् ।जसले जे कुरा भन्छ उसैले ूमाण परु ्याउन ुपन कुरा, 

सनुी जा े ूमाण ूमाण होइन भ े कुरा, वहस गनर् उपिःथत भएको अदालतको तह र वे  
गठन, एकल, संयकु्त, पूणर्, िवशेष आदीको हेक्का राखी Issue ूःततु गन र सवै न्यायािधशको 
िज ासा संवोधन गद व्यावसाियक वकील (Professional lawyer) ले पालना गनुर्पन वहसकला र 
आचरणका िनयमह को हेक्का राखी तत्काल ूा  ूमाण र ितनीह ले खडा गन िव सनीय आधार 
पिहचान गरी मु ाको तथ्य संग जोडी पक्षको तफर् बाट ूःतिुत हनुपुछर् ।  

 थनुछेक सम्बन्धी न्याियक कारवाहीमा नेपाल सरकारको िहत, न्यायको ममर् र आफूले राखेको 
अडानबाट िवचिलत नभई पीिडतको िहत र अिभयकु्तको हकको संरक्षण र सम्मान तथा उिचत 
ूितिनिधत्वको सिुनि तताको ूत्याभिूत हनेु वातावरण बनाउन ुपछर् ।  

 अधर् न्याियक िनकाय Quasi-Judicial body मा पिन पक्षको ूितिनिधत्वको सिुनि तता गरी कारण 
सिहतको िनणर्य (Reasonable Decision) हनु म त परु ्याउने संःकार बसाउनपुछर् ।  
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 कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने अवःथाका र असहज पिरिःथितका (Vulnerable Condition) का 
अिभयकु्तह को ूितिनिधत्व गन वैतिनक र त्यस ूकारका संःथागत ूितिनिधत्व गन कानून 
व्यवसायीलाई थनुवुाका पक्षमा िबयाशील गराउनपुछर्। 

८. िनँकषर्ः 
फौजदारी मु ाका अिभयकु्तलाई मु ा पपुर्क्षका बममा हनेु थनुछेकको कारवाही एउटा न्याियक ूिबया 
हो। यःतो न्याियक ूिबयामा सक्षम न्याियक िनकायबाट आरोिपतलाई मु ाको ूकृित र तत्काल ूा  
मा  ूमाणका आधारमा थनुामा राख्न,े िनि त धरौट जमानतमा छोड्ने, साधारण तारेखमा छोड्ने वा 
माथवर मािनस िजम्मा लगाउने ूकृितका आदेशह  हनेु गरेको पाईन्छ। यःता आदेशह बाट 
अिभयकु्तका लािग न्याियक ूिबयामा अिभ  पक्षको पमा दाियत्व सजृना भएको हनु्छ। थनुछेक समान 
अथर्मा अजमानतीय (Non Bailable) ूकृितका मु ाह का अिभयकु्तलाई थनुामै राखी मु ाको पूपर्क्ष गन 
न्याियक ूिबयालाई बिुझने भएपिन जमानतीय ूकृितका मु मा धरौट जमानत माग्ने गरी हनेु आदेशह  
र कितपय मु ाह मा अनसुन्धानको िसलिसलामा न्याियक िनकायमा ःवीकृितले िहरासतमा राख्न,े वा धरौट 
जमानत िलने गरी भएका आदेशह  पिन आरोपीलाई दाियत्व बहन गराउने थनुछेक ूकृितकै आदेश 
हनु।् थनुछेकको उ ेँय पीिडतलाई आरोपीको दवाब थनुछेक ूभावबाट टाढा राख्न,े पनु: अपराध गनर्बाट 
रोक्ने, ूमाण लोप वा नासमास हनुबाट रोक्ने, फैसलाले हनेु सजाय वा दाियत्व वहन गराउन सहयोग 
परु ् याउने लगायतको उ ेँय रहेको हनु्छ। थनुछेक सम्बन्धी कानूनको िवकासबम हेदार् अिभयकु्तलाई 
थनुा मै राखी अथार्त ् "थनु र सनु" को परम्परागत मान्यता न्याियक ूिबयामा थनुालाई अिन्तम 
िवकल्पका पमा माऽ अंगीकार गन तहमा पगुेको (Shift) छ। केही गंभीर ूकृितका मु ा र खतरनाक 
आरोपीह का हकमा बाहेर जमानतीय (Bailable) प ितलाई अिधकांश मलुकुका कानूनह ले अनशुरण 
गरेका छन।् कितपय मलुकुह ले त जमानतलाई अिभयकु्तको अिधकारकै पमा पिन ःथान िदएको छ। 
फौजदारी मु ाको न्याियक ूिबयामा थनुछेक आदेशले व्यिक्तगत ःवतन्ऽतालाई िसिमत गन भएकोले 
यसको अभ्यास गदार् आदेशकतार्ले संिवधान र कानून बमोिजम बाध्यात्मक पिरिःथितमा माऽ व्यिक्तगत 
ःवतन्ऽता िनयन्ऽण हनेु गरी  र मु ाका पक्षह लाई ःवच्छ न्यायको ूत्याभिूत तथा कानून र न्यायका 
क्षेऽमा िवकिसत नवीन मान्यताका साथै ूचिलत अन्तराि य कानूनका पिरपेक्षमा संवेदनशील भई आदेश 
गनर् ज री हनु्छ। 
नेपालमा थनुछेक सम्बन्धीको व्यवःथालाई नेपालको संिवधान, फौजदारी संिहता कानूनह  तथा िविभ  
िवषयगत कानूनह ले समेटेको पाईन्छ। समममा हाॆो कानूनी व्यवःथालाई हेदार् यसले फौजदारी न्याय 
तथा ःवच्छ सनुवुाइका पक्षमा िवकिसत मान्यता तथा अन्तराि य कानूनले सिृजत दाियत्व समेतलाई 
ूचिलत कानूनमा समावेश गरी कायार्न्वयनमा ल्याएको पाईन्छ। तथािप संिहता कानूनह  कायार्न्वयनमा 
आएको ४ बषर् व्यितत भईसकेतापिन कितपय कानूनका व्ययवःथाह को न्याियक ूिबयामा व्यवहािरक 
अभ्यास संतोषजनक देिखदैन। थनुछेक ूिबयामा पक्षको ःवच्छ सनुवुाइको हक लगायत फौजदारी 
न्यायका पक्षमा कानूनमा व्यवःथा भएका ूावधानलाई आरोपीको मानव अिधकार संरक्षण र ःवच्छ 
सनुवुाइको ूत्याभिूत र न्यायको सिुनि ताका सवालमा कायर् व्यवहारमा उतानर् सिकएको छैन। यस 
ूकारका व्यवहािरक कमीकमजोरीह  फौजदारी न्याय ूशासनका अवयवह  अनसुन्धान, अिभयोजन, न्याय 
िन पण तथा ूितपक्षी कानून व्यवसायी समेतबाट हनु गएका छन।् आरोप लागेपिछ थु ुपछर् भ े 
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अवधारणा (Mind Set) बाट िनदिशत हनेु, थनुामा रहेका अिभयकु्तको मानव अिधकार तथा ःवच्छ 
सनुवुाइको अिधकार संरक्षण लगायतमा अपेक्षाकृत संवेदनशील हनु नसकेको, जमानतीय ूवन्धलाई 
आत्मसाथ हनु नसक्न,ु उही तथ्य ूमाण भएका अिभयकु्तका हकमा थनुछेक आदेश हुँदा फरक फरक 
आदेश भई आदेशमा एक पता हनु नसक्न,ु शंिकत व्यिक्तलाई पबाउ गरी िहरासतमा राख्न े  ूविृ  
यथावत हनु,ु बालक, बृ , मिहला लगायत कमजोर पिरिःथितका व्यिक्तह को न्याियक िवकास तथा 
कारवाहीमा अपेक्षाकृत ूितिनिधत्व हनु नसक्न ु संिहता कानून र िवषयगत कानूनका थनुछेक सम्बन्धी 
व्यवःथामा ि िवधा हनु ुजःता कमीकमजोरीह  थनुछेकको न्याियक ूिबयामा रहेका छन।् थनुछेक 
सम्बन्धी कायर्िविधसँग सम्बन्धीत संिहता कानून र िवषयगत कानूनका व्यवःथा वीचको अन्यौलता हटाई 
थनुछेक ूिबयामा संलग्न हनेु हरेक िनकाय तथा पदािधकारीह  बीच समन्वय र सहकायर्को व्यवहािरक 
अभ्यासबाट थनुछेक ूिबयामा देिखएका समःया समाधान गरी ःवच्छ सनुवुाइको हकको रक्षा तथा 
न्यायको पक्षमा थनुछेक न्याियक कारवाही गनतफर्  सरोकारवाला सबै िबयाशील हनु ज री छ। 
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 फौजदारी न्यायका िस ान्त सम्बन्धी संवैधािनक  
व्यवःथा र न्याियक ि कोण 

 
 

िदनेशूसाद िघिमरे1 

खिडन्िराज कटुवाल2 

१. फौजदारी न्यायको अवधारणा:  
फौजदारी कानून सावर्जिनक कानूनको एक शाखा हो जसले कुनै िनि त कायर्लाई अपराध पिरभािषत गन र 
अपराधीको उमेर, अवःथा अनसुार सजायको व्यवःथा गदर्छ। फौजदारी कानूनले अपराध, अपराधी र दण्ड 
सजायसँग सरोकार राख्दछ । फौजदारी न्यायको िस ान्त कानून िनमार्ण, कायार्न्वयन, व्याख्या र पालनकतार् 
सबैसँग सम्बन्धीत हनु्छ।कसूरमा व्यिक्त पबाउ, अनसुन्धान, अिभयोजन, सनुवुाई, कसूर, सजाय िनधार्रण फैसला 
कायार्न्वयनका साथै फौजदारी कानूनमा हनु ुपन आधारभतू कुराह सँग पिन फौजदारी न्यायको िस ान्त सम्बन्धीत 
हनु्छ । 

यःता िस ान्तह  कानून बनाउँदा अपनाउन ुपन आधारभतू कुराह  वा व्याख्या गदार् अपनाउन ुपन आधारभतू 
कुराह , कसूरदारलाई दोषी ठहर गनर् अपनाउन ुपन िविध प ितह  वा सनुवुाईको प ित कानूनको उल्लंघन भए 
पिन छुट पाउने अवःथा वा ूितरक्षाको अवःथा कसूरदार कायम गदार् अपनाउन पन ःवच्छ सनुवुाईका 
मान्यताह , िववादको सनुवुाइ गन क्षेऽािधकारसँग सम्बन्धीत हनु्छ। कसूरबाट पीिडतको हकको पनुःःथापना हनु 
पछर्, कानून बनाउनेले प ातदशीर् असर हनेु गरी कानून बनाउन हुँदैन भ े जःतो िविवध पक्षमा यःता 
िस ान्तह ले िनदिशत गदर्छ।यिद यःतो व्यवःथा वा िस ान्त नहनेु हो भने समाजमा शािन्त सवु्यवःथा, 
ःवतन्ऽता, व्यिक्तको जीउ ज्यान सम्पि  वा इज्जतको सरुक्षा हनु सक्दैन। यसरी ूत्येक िस ान्तका पछािड आ-
आफ्नै तकर् , िवशेषता, महत्व रहेका हनु्छन।् 

फौजदारी न्यायको िस ान्त सम्बन्धमा हेदार् मानव अिधकारको िव व्यापी घोषणपऽ सन ्१९४८ लगायत नेपालमा 
सवरू् थम कानूनी पमा व्यिक्तगत ःवतन्ऽता ऐन, २००६ ले न्याय सम्पादनको हकको व्यवःथा गरेको िथयो । 
त्यस पिछ नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०१५ देिख यसलाई िनरन्तरता िदँदै आएको पाइन्छ।फौजदारी न्यायका 
िस ान्त दस जना अपराधी छुटुन तर एक जना िनद ष व्यिक्तले सजाय पाउन ुहुँदैन भ े देिख िलएर अपराध 
अनसुारको सजाय वा अपराध सहुाउँदो सजाय गनुर्पछर् भ ेसम्म थुू  ै िस ान्तह  छन।् ती िस ान्तह  मध्ये 
संिवधानमा उल्लेिखत िस ान्तह लाई मूलभतू िस ान्त मा ु पन हनु्छ। संिवधानमा उल्लेिखत र संिहतामा 
उल्लेिखत िस ान्तह मा केही िभ ता भए पिन एक अकार्का पिरपरुक हनु।् संिहतामा कसूर अपराधबाट छुट 
पाउने अवःथा, नाबालकको अपराधको, होस ठेगान नभएका व्यिक्तले गरेको अपराध कायर्, मन्जरुी, भलाई, डर ऽास, 

असल िनयत, िनजी रक्षासँग सम्बन्धीत कायर् र उन्मिुक्त, संगठनको आपरािधक दाियत्व, िःशक लाइिविलटीमा 
मनसाय परीक्षण नहनेु, समूहबाट भएको कसूरमा सबै सदःयलाई सजाय हनेु, अपराध पीिडतलाई कारवाहीको 
जानकारी तथा क्षितपूितर् पाउने हक हनेु भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । अथार्त ्मलुकुी अपराध संिहता, 2074 
मा Principle of Legality, Principle of Mistake of fact, Principle of double Jeopardy, fair hearing, principle of 

                                                 
1  सहन्यायािधवक्ता, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय  
2  उपन्यायािधवक्ता, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय  
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General Defence, Principle of Private Defence,  Principle of Strict Liability तथा Principle of Corporate 

Criminal Liability, Principl of Victim Rights को  सम्बन्धमा िवशेष व्याख्या भएको हुँदा फरक व्यवःथा भए भनी 
संिवधान र संिहताका व्यवःथा एक अकार्का पिरपरुक हनु ्भ  सिकन्छ। संिवधान तथा संिहतामा ःप  पमा 
यःता िस ान्तह  उल्लेख भएबाट जनताको मौिलक हक, मानव अिधकार, ःवतन्ऽता संरक्षण हनेु, यःता 
िस ान्तह को पालना र ूयोगमा ूभावकािरता आउने देिखन्छ। संिवधानमा ःवच्छ सनुवुाइको िस ान्त जःतै 
पबाउको सूचना िदने, कानून व्यवसायीसँग सल्लाह िलन पाउने हक, प ातदशीर् कानूनको िस ान्त, दोहोरो 
खतराको िस ान्तको सम्बन्धमा व्यवःथा भएको देिखन्छ। नेपालको संिवधानको धारा २० मा दश वटा न्याय 
सम्बन्धी हक छन।् यो संिवधान जारी गनुर् भन्दा अगािड पिन तत्कािलन संिवधान िभऽ रहेका फौजदारी 
मान्यताको सीमा िभऽ रहेर सव च्च अदालतले िविभ  निजर वा न्याियक िस ान्त िवकास गरेको पाइन्छ। ियनै 
निजरको माध्यमबाट संवैधािनक व्यवःथाको ूभावकारी कायार्न्वयन, नेपाल पक्ष भएका अन्तरार्ि य महासिन्ध र 
सिन्धह को कायार्न्वयन तथा न्याियक सव च्चताको माध्यमबाट वाःतिवक न्याय ूदान गनर् भिूमका खेलेको 
पाइन्छ। यो लेखमा फौजदारी न्यायका आधारभतू िस ान्तह  केही महत्वपूणर् अन्तरार्ि य महासिन्ध र सिन्धका 
ूावधानह  तथा सव च्च अदालतको ि कोण ूःततु गिरएको छ। 

2. अन्तरार्ि य कानूनको ि मा फौजदारी न्याय: अन्तरार्ि य महासिन्ध र सिन्धले पिन फौजदारी न्याय सम्बन्धी 
िस ान्तह लाई आत्मसाथ गरेको छ। ित मध्ये नेपालले धेरैलाई अनमुोदन गरेको देिखन्छ। मखु्य ूावधानह  
िनम्नानसुार छन ्। 

2.1 मानव अिधकारको िव व्यापी घोषणापऽ, १९४८3 

 कसैलाई पिन यातना वा बुर अमानवीय वाअपमानजनक व्यवहार वा सजायको भागीदार बनाइने छैन। 

 ूत्येक मािनसलाई सवर्ऽ कानून समक्ष व्यिक्तको पमा मान्यता पाउने अिधकार छ। 

 कानूनको ि मा सबै समान र िवना भेदभाव कानूनको समान संरक्षणका हकदार छन।्  
 ूत्येक मािनसलाई संिवधान वा कानून ारा ूद  मौिलक अिधकारह को उल्ल न गन कायर्का िव  सक्षम 

राि य न्यायािधकरणबाट ूभावकारी उपचार पाउने अिधकार छ।  
 कसैलाई पिन जथाभावी पबाउ, थनुछेक वा देशिनकालाको भागीदार बनाइने छैन। 

 ूत्येक मािनसलाई उसका अिधकार र कतर्व्य तथा उस िव  कुनै फौजदारी अिभयोगको िनधार्रणका लािग 
ःवतन्ऽ र िनंपक्ष न्यायािधकरणबाट पूणर् समानतामा ःवच्छ र खलुा सनुवाइ हनेु हक छ। 

 दण्डनीय कसूरको आरोप लागेको ूत्येक मािनसलाई उसको ूितरक्षाको आवँयक सबै ूत्याभिूत सिहतको 
कानून अनसुारको खलुा पपुर्क्षबाट दोषी ूमािणत नभएसम्म िनद ष मािनने अिधकार छ।  

 कसैलाई पिन िनजले कुनै कायर् गरेको वा नगरेको बखत राि य वा अन्तरार्ि य कानूनले सो कायर् वा 
अकायर्लाई दण्डनीय अपराध कायम नगरेको अवःथामा दण्डनीय कसूरको दोषी बनाइने छैन। कसूर गदार्को 
समयमा कायम रहेको भन्दा बढी सजायको भागीदार पिन बनाइने छैन।  

  

                                                 
3  मानव अिधकार सम्बन्धी अन्तराि य महासिन्धह को सँगालो, कानून न्यय तथा संसदीय व्यवःथा मन्ऽालय, काठमाड , 2064,प.ृ309-310 
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२.२. नागिरक तथा राजनीितक अिधकार सम्बन्धी अन्तरार्ि य अनबुन्ध, १९६६4 

 हरेक व्यिक्तलाई ःवतन्ऽता र व्यिक्तगत जीवनको सरुक्षाको अिधकार छ। कसैलाई पिन जथाभावी िगरफ्तारी 
थनुछेकको भागीदार बनाइने छैन। 

 पबाउ गिरएको हरेक व्यिक्तलाई िगरफ्तारीका समयमा िनजको िगरफ्तारीको कारणबारे जानकारी िदइनेछ र 
िनजिव का जनुसकैु आरोपको तु न्तै जानकारी िदइनेछ । 

 फौजदारी आरोपमा पबाउ गिरएको र थनुामा रािखएको जोकसैलाई पिन न्यायाधीश वा न्याियक अिधकार 
ूयोग गनर् कानूनले अिख्तयार िदएको अन्य अिधकारी समक्ष तु न्तै ल्याइनेछ र उिचत समयिभऽ पपुर्क्ष हनेु 
वा छुटकारा पाउने िनजको हक हनेुछ । 

 पबाउ वा थनुछेकबाट ःवतन्ऽता वि त भएको जोसकैु व्यिक्तलाई अदालत ारा िवलम्ब नगिरकन िनजको 
थनुछेकको कानून स तताबारे िनणर्य गनर् र थनुछेक कानूनस त नभएमा िनजलाई मकु्त गन आदेश िदनका 
लािग अदालत समक्ष कारवाई चलाउने हक हनेुछ। 

 कानून अस त िगरफ्तारी वा थनुछेकबाट पीिडत जोसकैु व्यिक्तलाई क्षितपूितर्को ूचलनशील अिधकार हनेुछ। 

 ःवतन्ऽताबाट वि त सबै व्यिक्तलाई मानवता साथ र मानव व्यिक्तको अन्तिनर्िहत मयार्दाको आदर साथ 
व्यवहार गिरनेछ। 

 अदालत र न्यायािधकरणह का सामु े सबै व्यिक्त समान हनेुछन ्। हरेक व्यिक्तलाई िनज िव  फौजदारी 
अिभयोग वा कानून अनसुारको मु ामा िनजका अिधकार र दाियत्वको िनधार्रणमा कानून ारा ःथािपत सक्षम, 

ःवतन्ऽ र िनंपक्ष न्यायािधकरणबाट ःवच्छ र खलुा सनुवाइ हनेु हकािधकार रहनेछ  
 फौजदारी कसूरको अिभयोग लागेको हरेक व्यिक्तलाई कानून अनसुार दोषी ूमािणत नभएसम्म िनद ष मािनने 

अिधकार रहनेछ। 

 हरेक मलुकुको कानून र दण्डिविध अनसुार अिन्तम पले सजाय ठेिकएको वा सफाइ पाइसकेको कसूरमा 
कसैलाई पिन फेिर पपुर्क्षका लािग दाियत्व बहन गराइने वा सजाय गिरने छैन। 

 त्यःतो कायर् गदार्का समयमा राि य तथा अन्तरार्ि य कानून अन्तगर्त सो कायर् वा अकायर् कसूर कायम रहेको 
िथएन भने त्यसका आधारमा कसैलाई कुनै फौजदारी कसूरको दोषी बनाइने छैन। फौजदारी कसूर भएका 
समयमा लागू रहेको भन्दा बढी सजाय पिन गिरने छैन।  
 

2.3 अन्तरा ीय फौजदारी अदालतको रोम िवधान5 

 कानून िवनाको अपराध नहनेु। 

 कानून िवनाको सजाय नहनेु । 

 कानूनमा प ातदशीर् असर हनु नहनेु। 

 व्यिक्तगत फौजदारी दाियत्व रहने। 

 उमेर नपगेुका व्यिक्त उपर अदालतको क्षेऽािधकार नरहने। 

 तालकुवाला अिधकारी िजम्मेवार हनेु। 

 अदालतको क्षेऽािधकार िभऽको अपराधह मा हदम्याद नलाग्ने। 

 मनसाय तत्वको महत्वपूणर् भिूमका हनेु। 

 आत्मरक्षाको लािग गिरएको कायर् अपराध नहनेु। 

                                                 
4  मानव अिधकार सम्बन्धी अन्तराि य महासिन्धह को सँगालो, कानून न्यय तथा संसदीय व्यवःथा मन्ऽालय, काठमाड , 2064,प.ृ111-112 
5 अन्तराि य फौजदारी अदालतको रोम िवधान । 
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 दूई पटक कारबाही र सजाय नगिरने। 

 दोषी ूमाणीत नभए सम्म िनद ष मािनने। 

 शंकाको सिुवधा अिभयकु्तले पाउने। 
 

३.  नेपालको संिवधानह को ि मा फौजदारी न्याय: नेपालमा 2004 देिख हालसम्म सातवटा संिवधान िनमार्ण 
गिरयो। छ वटा कायार्न्वयनमा आए। 2004 र 2007 को संिवधानमा राज्यका िनदषक िस ान्त र िनित 
िभऽ फौजदारी न्याय सम्बन्धी केही ूावधान समेटेको पाइन्छ। 2015 देिखको संिवधानह मा फौजदारी 
न्यायलाई मौिलक हकको पमा समावेश गिरयो जसको सिमक्षात्मक ूःतिुत यसूकार छ। 

३.१. नेपाल सरकार वैधािनक कानून 2004:6 धारा ४ मा ऐन कानूनमा पूणर् समानता रहने, िछटो र सलुभ साथ 
न्याय िनसाफ पाइने।  

३.२. नेपालको अन्तिरम शासन िवधान 2007:7 धारा १७(1) मा कुनै व्यिक्तलाई पिन त्यस समयमा जािर रहेको 
कुनै ऐन िव  केही काम गरेमा बाहेक कुनै अपराधको दोिष ठहराईने छैन र अपराध गदार् जारी रहेको 
ऐनले  तोकेको भन्दा बढी सजाय िदइने छैन। (2) कुनै व्यिक्त उपर त्यसै अपराधमा एक पटक भन्दा 
बढ्ता मु ा चलाइने र दण्ड सजाय गिरने छैन। (3) कुनै अपराधको बात लागेको मािनसलाई आफ्नो िव  
साक्षी हनु कर लाग्ने छैन।  

3.3. नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०१५8 

यसमा भएका मखु्य व्यवःथाह :– 

 कानून बमोिजम बाहेक कुनै व्यिक्तको पिन ज्यान वा वैयिक्तक ःवतन्ऽताको अपहरण हनेु छैन। 

 तत्काल ूचिलत कानूनले सजाय भागी नहनेु कुनै काम गरेको बापतमा कुनै व्यिक्त सजाय भागी हनेुछैन 
र कुनै व्यिक्तलाई पिन कसूर गदार्को अवःथामा ूचिलत कानूनमा तोिकए भन्दा बढी दण्ड सजाय िदइने 
छैन। 

 कुनै व्यिक्त उपर अदालतमा त्यसै अपराधमा एकपटक भन्दा बढ्ता मु ा चलाइने र दण्ड सजाय गिरने 
छैन। 

 कुनै अपराधको आरोप लागेको व्यिक्तलाई आफ्न ुिव  साक्षी हनु कर लाग्ने छैन। 

 कुनै िगरफ्तार भएको व्यिक्तलाई िगरफ्तार भएको कारण सिहतको सूचना यथासक्य चाँडो निदइ थनुामा 
रािखने छैन र त्यःता व्यिक्तलाई आफूले रोजेको ःवीकृत कानूनी व्यवसायीसँग सल्लाह िलने र उस ारा 
पपुर्क्ष गन अिधकार इन्कार गिरने छैन। 

 िगरफ्तार गिरएको र थनुामा रािखएको ूत्येक व्यिक्तलाई िगरफ्तार भएकोठाउँबाट बाटाको म्यादबाहेक 
२४ घण्टािभऽ मु ा हेन अिधकार भएको सबैभन्दा निजकको अिधकारीको समक्ष उपिःथत गराउन ुपछर् 
र कुनै पिन व्यिक्तलाई त्यःता अिधकारीको आदेशले बाहेक उक्त अविध भन्दा बढी थनुामा राख्न हुँदैन। 

  

                                                 
6  टोपबहादरु िसंह, नेपालको संवैधािनक इितहास र संवैधािनक अिभलेखह , पैरवी ूकाशन काठमाड , 2076, प ृ175 । 
7  टोपबहादरु िसंह, नेपालको संवैधािनक इितहास र संवैधािनक अिभलेखह , पैरवी ूकाशन काठमाड , 2076, प ृ 206 । 
8  टोपबहादरु िसंह, नेपालको संवैधािनक इितहास र संवैधािनक अिभलेखह , पैरवी ूकाशन काठमाड , 2076, प ृ257-258 । 
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3.4. नेपालको संिवधान २०१९9 :- 
सावर्भौमस ा राजामा भएको ,राजनैितक दल मािथ ूितबन्ध लगाएको तथा िनरंकुश संिवधानको पमा पिरिचत यो 
संिवधानमा मौिलक हकको भने व्यवःथा गिरएको देिखन्छ। 

धारा ११ .ःवतन्ऽताको हक  

 कानून बमोिजम बाहेक कुनै पिन व्यिक्तको ज्यान वा वैयिक्तक ःवतन्ऽताको अपहरण हनेु छैन। 

 तत्काल ूचिलत कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरेको वापतमा कुनै व्यिक्त सजायभागी हनेु छैन र 
कुनै पिन व्यिक्तलाई कसूर गदार्को अवःथामा ूचिलत कानूनमा तोिकए भन्दा बढी सजाय िदइने छैन। 

 कुनै पिन व्यिक्त उपर अदालतमा त्यसै कसूरमा एक पटक भन्दा बढ्ता मु ा चलाइने र सजाय गिरने 
छैन। 

 कुनै कसूरको अिभयोग लागेको व्यिक्तले ःवेच्छाले बयान िदएमा बाहेक िनजलाई आफ्नो िव मा 
बयान िदन कर लगाइने छैन। 

 कुनै िगरफ्तार भएको व्यिक्तलाई िगरफ्तार भएको कारण सिहतको सूचना, यथाशक्य चाँडो, निदई थनुामा 
रािखने छैन र त्यःता व्यिक्तलाई आफूले रोजेको कानूनी व्यवसायीसँग सल्लाह िलने र िनज ारा पपुर्क्ष 
गन अिधकारबाट वि त गिरने छैन। 

 िगरफ्तार गिरएको र थनुामा रािखएको ूत्येक व्यिक्तलाई िगरफ्तार भएको ठाँउबाट बाटाको म्याद 
बाहेक चौिबस घण्टािभऽ मु ा हेन अिधकारीका समक्ष उपिःथत गराउन ुपछर् र कुनै पिन व्यिक्तलाई 
त्यःता अिधकारीको आदेशले बाहेक सो अविधभन्दा बढी थनुामा राख्न हुँदैन। 

३.5. नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७10 

यो संिवधानमा १३ वटा मौिलक हकको व्यवःथा गिरएको िथयो।त्यो मध्यको एउटा हो धारा १४ फौजदारी 
न्याय सम्बन्धी हक तत्काल ूचिलत कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरे बापत कुनै व्यिक्त सजायको भागी हनेु 
छैन र कुनै पिन व्यिक्तलाई कसूर गदार्को अवःथामा ूचिलत कानूनमा तोिकए भन्दा बढी सजाय िदइने छैन 
।कुनै पिन व्यिक्त उपर अदालतमा त्यसै कसूरमा एक पटक भन्दा बढी मु ा चलाइने र सजाय गिरने छैन ।कुनै 
कसूरको अिभयोग लागेको व्यिक्तलाई आफ्नो िव  साक्षी हनु कर लगाइने छैन ।अनसुन्धान, तहिककात वा 
पपुर्क्षको िसलिसलामा वा अ  कुनै िकिसमले थनुामा रहेकोकुनै पिन व्यिक्तलाई शारीिरक वा मानिसक यातना 
िदइने वा िनजसँग िनमर्म, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गिरने छैन । त्यःतो व्यवहार गिरएको व्यिक्तलाई 
कानूनले िनधार्िरत गरे बमोिजम क्षितपूितर् िदइनेछ ।पबाउ भएको व्यिक्तलाई पबाउ भएको कारण सिहतको 
सूचना यथाशक्य चाँडो निदई थनुामा रािखने छैन र त्यःतो व्यिक्तलाई आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग 
सल्लाह िलने र िनज ारा पपुर्क्ष गन हकबाट वि त गिरने छैन ।पबाउ गिरएको र थनुामा रािखएको ूत्येक 
व्यिक्तलाई पबाउ भएको ठाँउबाट बाटाको म्याद बाहेक चौबीस घण्टािभऽ मु ा हेन अिधकारीका समक्ष उपिःथत 
गराउन ुपछर् र कुनै पिन व्यिक्तलाई त्यःतो अिधकारीको आदेशले बाहेक सो अविधभन्दा बढी थनुामा रािखने छैन 
। शऽरुाज्यको नागिरकको हकमा र िनवारक नजरबन्द राख्न ेव्यवःथा गन कुनै कानून अन्तगर्त पबाउ भएको वा 
नजरबन्द रहेको व्यिक्तको हकमा लागू हनेु छैन । 

3.6. नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३11 

                                                 
9  टोपबहादरु िसंह, नेपालको संवैधािनक इितहास र संवैधािनक अिभलेखह , पैरिव ूकाशन काठमाड , 2076, प ृ301 । 
10  टोपबहादरु िसंह, नेपालको संवैधािनक इितहास र संवैधािनक अिभलेखह , पैरिव ूकाशन काठमाड , 2076, प ृ428-429 । 
11   टोप बहादरु िसंह, नेपालको संवैधािनक इितहास र संवैधािनक अिभलेखह , पैरिव ूकाशन काठमाड , 2076, प ृ521 
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यो संिवधानले 21 वटा मौिलक हकको व्यवःथा गरेको िथयो। जस मध्ये धारा २४ मा न्याय सम्बन्धी 
हकको व्यवःथा गरेको िथयो । सो हक अन्तगर्त गिरएको व्यवःथाह  देहाय बमोिजम रहेका िथए : 

 कुनै पिन व्यिक्तलाई पबाउ भएको कारण सिहतको सूचना निदई थनुामा रािखने छैन । 

 पबाउमा परेका व्यिक्तलाई पबाउ परेको समयमा नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह िलन 
पाउने हक हनेुछ। त्यःतो व्यिक्तले आफ्नो कानून व्यवसायीसँग गरेका परामशर् र िनजले िदएको सल्लाह 
गोप्य रहनेछ र त्यःतो व्यिक्तलाई आफ्नो कानून व्यवसायी ारा पपुर्क्ष गन हकबाट वि त गिरने छैन। 

 पबाउ गिरएको व्यिक्तलाई पबाउ भएको समयबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टािभऽ मु ा हेन 
अिधकारी समक्ष उपिःथत गराउन ु पनछ र त्यःतो अिधकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पबाउ भएका 
व्यिक्तलाई थनुामा रािखने छैन।  

 तत्काल ूचिलत कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरे वापत कुनै व्यिक्त सजायको भागी हनेु छैन र कुनै 
पिन व्यिक्तलाई कसूर गदार्को अवःथामा ूचिलत कानूनमा तोिकए भन्दा बढी सजाय िदइने छैन। 

 कुनै अिभयोग लगाईएको व्यिक्तलाई िनजले गरेको कसूर ूमािणत नभएसम्म कसूरदार मािनने छैन। 

 कुनै पिन व्यिक्त िव  अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मु ा चलाइने र सजाय िदइने 
छैन। 

 कुनै कसूरको अिभयोग लागेको व्यिक्तलाई आफ्नो िव  साक्षी हनु कर लगाइने छैन। 

 ूत्येक व्यिक्तलाई िनज िव  गिरएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हनेुछ। 

 कुनै पिन व्यिक्तलाई सक्षम अदालत वा न्याियक िनकायबाट ःवच्छ सनुवुाइको हक हनेुछ। 

 असमथर् पक्षलाई कानूनमा व्यवःथा भए बमोिजम िनःशलु्क कानूनी सेवा पाउने हक हनेुछ। 

3.७. नेपालको संिवधान12 

संिवधानसभाबाट जारी भएको यो पिहलो संिवधान हो। यसमा ३१ वटा मौिलक हकको व्यवःथा गिरएको  
िथयो ।धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवःथा गरी फौजदारी न्यायको िस ान्तलाई मौिलक हकको पमा 
आत्मसाथ गरेको पाइन्छ।जनु िनम्नानसुार रहेका छन:्  
(१) कुनै पिन व्यिक्तलाई पबाउ भएको कारण सिहतको सूचना निदई थनुामा रािखने छैन। 

(2) पबाउमा परेका व्यिक्तलाई पबाउ भएको समय देिख नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह िलन 
पाउने तथा कानून व्यवसायी ारा पपुर्क्ष गन हक हनेुछ।त्यःतो व्यिक्तले आफ्नो कानून व्यवसायीसँग गरेको 
परामशर् र िनजले िदएको सल्लाह गोप्य रहनेछ।  

 पबाउले व्यिक्तको ःवतन्ऽतामा आघात पान भए पिन कितपय अवःथामा न्याियक ूकृयामा पबाउ 
गनुर्पन बाध्यता आइ पछर् । यसरी पबाउ गदार् पिन व्यिक्तका कम भन्दा कम ःवतन्तऽा हनन होस 
भ े र जथाभावी पमा पबाउबाट जोगाउन आवँयक हनु्छ । यसैले व्यिक्तको ःवतन्ऽता र 
सरुक्षाको सम्मान गनर् ःवेच्छाचारी एवं मनोमानी पले कसैलाई िगरफ्तार गनर् नपाइने गरी 
संबैधािनक र कानूनी पमा अिधकारको ूत्याभिुत गिरएको हनु्छ। ूत्येक व्यिक्तलाई िगरफ्तारीको 
कारण थाहा पाउने अिधकार बेलायतको कानून ूणालीको उपजको पमा िबकिसत भएको  
मािनन्छ । कुनै पिन व्यिक्तको वैयिक्तक ःवतन्ऽतामािथ िकन हःतक्षेप गरी िगरफ्तार गिरयो सोको 
कारण थाहा पाउने र त्यसको ूितरक्षा गनर् पाउने हक रहन्छ । कुनै पिन कसूरको अिभयोग लागेको 

                                                 
12  नेपालको संिवधान, कानून िकताब व्यवःथा सिमित काठमाड , 2072 प.ृ9-11 
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व्यिक्तलाई आफू िव  लगाइएको अिभयोगको कारण र ूकृित जा  पाउने अिधकार हनु्छ । 
कसूरको कारण र ूकृितको जानकारी ूा  गरेमा आफुलाई लगाइएको आरोप सही वा गलत थाहा 
यिकन गनर् सिजलो हनु्छ । त्यःतो जानकारीले शंिकत व्यिक्तले उिचत ूितरक्षाको तयारी गनर्  

सक्छ । पबाउको जानकारी निदने हो भने िकन कुन िवषयमा पबाउ गिरएको हो, कसूर अिभयोग 
के हो थाहा हुँदैन, कहाँ कसरी रािखएको छ, पबाउ िव को उपचार कहा कसरी खोज्ने वा पबाउ 
िव को दाियत्व कहाँ कसरी परुा गन, किहले छुट्ने वा नछुट्ने आदी िविवध िवषयमा आघात भई 
व्यक्ती, पिरवार अन्ततः समाज नै ऽासदीपूणर् अवःथामा पगु्न ुपन हुँदा पबाउको सूचना िदनपुन हनु्छ।  

 वैयिक्तक ःवतन्ऽताको अपहरण हनु ुअित संवेदनशील िवषय हो। यःतो िवषयमा अदालत गम्भीर हनु 
पदर्छ । कुनैपिन व्यिक्तलाई पबाउ गिरसके प ात ् के कुन कसूरमा पबाउ गिरएको हो भ े 
जानकारी सिहतको थनुवुा पूजीर् िदनपुन कानूनी राज्यको न्यनँतम ्मापदण्ड माऽ नभई त्यसरी पबाउ 
गरी थनुामा राख्नकुो कारणसिहतको सूचनापाउन ुपन हरेक व्यिक्तको मौिलक हक नै हो। नेपालको 
अन्तिरम संिवधानको धारा २४ ले यसलाई व्यिक्तको मौिलक हकको पमा ूत्याभतू गरेको 
पाइन्छ।पबाउमा परेका व्यिक्तलाई पबाउ परेको समयदेिख नै आपूmले रोजेको कानून व्यवसायीसगँ 
सल्लाह िलन पाउने तथा कानून व्यवसायी ारा पपुर्क्ष गन हक हनेुछ। त्यःतो व्यिक्तले आफ्नो कानून 
व्यवसायीसगँ गरेको परामशर् र िनजले िदएको सल्लाह गोप्य रहनेछ। तर शऽ ु देशको नागिरकको 
हकमा यो उपधारा लागू हनेु छैन।  

 पबाउमा परेको व्यिक्तले कानून ब्यबसायीसगँ परामशर् गनर् पाउने िनजको अिधकारको कुरा हो । 
कुनै व्यिक्त पबाउ परेकै बखतदेिख कानून व्यवसायीको सल्लाह िलन पाउने, त्यःतो सल्लाह गोप्य 
रहने र कानून व्यवसायीबाट मु ाको ूितरक्षा गनर् पाउने मौिलक हकको औिचत्य र ूयोजन भनेको 
कानूनका ाताबाट ूितरक्षा गन अवसर ूा  हनेु अवःथा सजृना गनुर् हो । यसका साथै आफू कुनै 
आरोपमा पबाउ परेमा ूाकृितक न्यायको िस ान्त अनसुार व्यिक्तलाई आफ वा कानून व्यवसायी 
माफर् त त्यसको कानूनी ूितरक्षा गनर् पाउने अिधकार हनेु भएकाले त्यसको ूत्याभिूत गन, कसूर वा 
आरोपका बारेमा जानकारी ूा  गरेपिछ आफू उपरको आरोप सही वा गलत के हो भ े यकीन गनर् 
कानून व्यवसायीको सहयोगले म त परु ्याउने र मु ामा यथोिचत ूितिनिधत्व भै दवैु पक्षका बीच 
समान व्यवहार गन अवःथाको सजृना गनुर् पिन हो। 

 कानूनी सहायता पाउने अिधकारिभऽ कुनै व्यिक्तले आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसगँ सल्लाह िलन 
तथा िनज ारा पपुर्क्ष गनर् पाउछ भ े अिधकारको बारेमा थाहा नभएको व्यिक्तलाई िनजले त्यःतो 
अिधकारको उपभोग गनर् पाउँछ भ े कुराको जानकारी पाउने अिधकार समेत पदर्छ।  

३.  पबाउ गिरएको व्यिक्तलाई पबाउ भएको समय तथा ःथानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टािभऽ 
मु ा हेन अिधकारी समक्ष उपिःथत गराउन ुपनछ र त्यःतो अिधकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पबाउ 
भएको व्यिक्तलाई थनुामा रािखने छैन । तर िनवारक नजरबन्दमा रािखएका व्यिक्त र शऽ ु देशको 
नागिरकको हकमा यो उपधारा लागू हनेु छैन । 

 बन्दीलाई शु मा पबाउ गरी ूहरी िहरासतमा राख्दा अनसुन्धानको लािग िहरासतमा रािखएको र पबाउ 
भएको चौबीस घण्टा िभऽ मु ा हेन अिधकारी समक्ष उपिःथत गराएको नदेिखएकोले सो थनुा गैरकानूनी 
हनु्छ।13 

                                                 
13  य मूितर् वन्जाडे िव. बाग्मती िवषशे अदालत (ने.का.प. 2027 िन.नं. 547,प.ृ157) । 
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 ूहरी ारा िगरफ्तार गरी चौबीस घण्टािभऽ मु ा हेन अिधकारी समक्ष उपिःथत नगराई थनुमा राख्न े
कायर्लाई संिवधान तथा कानून संगत मा  निमल्ने।14 

 चौिबस घण्टाको अबिध गणना गदार् सावर्जिनक िवदालाई बाहेक नगिरएको अवःथामा सैिनक ऐनमा 
सावर्जिनक िवदाको िदनलाई चौबीस घण्टाको अबिधिभऽ गणना नगिरने भनी गिरएको ब्यबःथा 
संिबधानअनकुुल देिखन नआउने।15 

(४) तत्काल ूचिलत कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरे बापत कुनै व्यिक्त सजायभागी हनेु छैन र कुनै 
पिन व्यिक्तलाई कसूर गदार्को अवःथामा कानूनमा तोिकएभन्दा बढी सजाय िदइने छैन। 

 कुनै पिन घिटत अपराधको दोषी करार गनर्का लागी त्यःतो िबया कानूनले िनषिेधत र ूितबिन्धत 
भएको हनुपुछर्। ूचिलत कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरेवापत कुनै व्यिक्त सजायको भागी हनेु 
छैन र कुनै पिन व्यिक्तलाई कसूर गदार्को अवःथामा ूचिलत कानूनमा तोिकए भन्दा बढी सजाय 
िदइने छैन भ े संवैधािनक सरुक्षा समेत नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ ले व्यिक्तको लािग 
सरुिक्षत गरेको  

पाइन्छ । ूःततु वारदातको ूकृितबाट वादी कथन अनु प सजाय हनुसक्ने ूचिलत कानूनी 
व्यवःथा रहे भएको नपाइने सािवक ऐनले सजाय भागी नबनाएकोमा हालको ऐनले सजाय भागी 
बनाएको अवःथा ूःततु मु ामा देिखन नआई दवैु ऐनले अपराध मानी सजायको व्यवःथा गरी राखेको 
र सजायको हकमा केही फरक देिखए पिन सािवक ऐनले हनेु कैद सजायको हद भन्दा कम गरेको 
देिखन आएकोले हालको ऐनको व्यवःथाले माऽ ूितवादीलाई ूितकूल असर पारेको भ े अवःथा 
देिखन आएन।16 

 मु ाको दायरी, अिभयोजन तथा ूमाणको भारको िनधार्रण लगयतका कायर्िविधगत कुरा मु ा कारवाही 
चल्दाको अवःथामा िव मान रहेको कानून अनसुार हनेु कुरा हो। 

 ूमाण सम्बन्धी िवषयमा तथा कायर्िविधका सम्बन्धमा प ातदशीर् असर िदई बनाइएका कानूनलाई Ex 

Post Facto Law सम्बन्धी अवधारणा िवपरीत िनमार्ण गिरएको मा  निमल्ने।17 

 कानून ब ु भन्दा पिहले अपराध नमािनने कुनै कायर्लाई पिछ कानून बनाई अपराध मािनएमा, पिहले 
सानो र कम गंभीर हनेु कसूरलाई पिछ ठुलो र बढी गंभीर कसूर कायम गिरएमा, पिहले कम सजाय 
हनेु कसूरलाई बढी सजाय कायम गन गरी कानून िनमार्ण गिरएमा, ूमाण सम्बन्धी कानूनी 
िनयमह मा फेरबदल गरी पिहले भन्दा कसूर ूमािणत गनर् कम ूमाण भएपिन पगु्ने गरी कानून 
िनमार्ण गिरएमा माऽ त्यःतो कानूनलाई Ex Post Facto Law कानून मािनने हुँदा त्यःतो कानूनलाई 
अदालतले अमान्य गनर् सक्ने । सािबक ऐनले पिन कसूरको सं ा िदई सजाय समेत िनि त गरेको 
िबयालाई हालको ऐनमा समेत िनरन्तरता िदई सािबक ऐनभन्दा कम सजाय ब्यबःथा रहेकोमा एउटै 
िबयालाई सािबक ऐन र हालको ऐनले फरक फरक नामाकरण गरेको भ े माऽै आधारमा Ex Post 

Facto ूसँग उठाउन ुसान्दिभर्क नहनेु।18 

(५) कुनै अिभयोग लागेको व्यिक्तलाई िनजले गरेको कसूर ूमािणत नभएसम्म कसूरदार मािनने छैन।  

                                                 
14  अम्बर गु ङ िव.िऽ.िव.सरुक्षा ूहरीगाडर् कायार्लयगौचरण समेत, नेकाप२०४९, िन.नं ४४५०,प ृ३१ । 
15  माधवकुमार बःनेत िब  ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, नेकाप २०६६, िन.नं. ८१८४,पृ  १०७० । 
16  पासाङ दावा तामाङ िव. नेपाल सरकार, ने.का.प. 2058, िन.नं. 6992, प ृ188 । 
17  उ म लामा िव. चिरमाया मोक्तानको जाहेरीले नेपाल सरकार ने.का.प. 2061, िन.नं. 7432, प ृ110 । 
18  नेपाल सरकार िव. इ र पोखरेल समेत  ने.का.प. 206६, िन.नं. 8200, प ृ1235 । 
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 कुनै व्यिक्तले कसूर अपराध गरेको अवःथामा पिन राज्यको न्याियक पिरक्षण परुा भए पिछ माऽ 
अिभयकु्त कसूरदारमा पिरणत हनु्छ। कसूरदार ूमािणत नभएसम्म िनद ष सरहरको व्यवहार, अिधकार 
पाउँछ जःतै, अिभयोग लागेका तर कसूर ूमािणत नभएको व्यिक्त िनवार्चनमा उठ्न पाउने, थनुामा 
नरहेको अवःथामा बा  िवदेश याऽामा रोक नलगाउने, सरकारी िनयिुक्त पाउन, िनवार्िचत हनु, 

सावर्जिनक पद धारन गनर् अयोग्य हुँदेन। 

 कुनैपिन व्यिक्तलाई कुनै कसूरको अिभयोग लाग्न सक्छ । त्यसरी कुनै कसूरको अिभयोग लाग्दैमा 
िनजले कसूर गरेको भनी भ  िमल्दैन । सक्षम अदालतबाट त्यःतो कसूर ूमािणत वा ठहर 
नभएसम्म त्यःतो व्यिक्तलाई िनद ष मा ु पछर् । यसैलाई िनद िषताको अनमुान भिनन्छ । अदालतले 
ूमािणत नगरेसम्म िनद ष मािनने कुरा कमन ल ूणालीमा आत्मसात गिरएको पाइन्छ । मानव 
अिधकारको िव ब्यापी घोषणापऽको धारा ११ तथा नागिरक तथा राजनैितक अिधकार सम्बन्धी 
अन्तरार्ि य अनबुन्धको धारा १४ को उपधारा (२) ले दोिष ूमािणत नभएसम्म िनद ष भएको 
अनमुान गरी पाउने हकको ब्यबःथा गरेको छ । 

 कुनै व्यिक्तको अिभयोग ूमािणत नभएसम्म िनज बेकसूर मािननेछ भ े फौजदारी न्यायको मूलभतू 
मान्यता रही आएको सन्दभर्मा अिभयोग लाग्ना साथ कसूरदार मा ु न्यायसंगत नहनेु।19 

 (६) कुनै पिन व्यिक्त िव  अदालतमा एकै कसूरमा एक प टकभन्दा बढी मु ा चलाइने र सजाय िदइने 
छैन।  

 एक पटक अिधकार ूा  िनकायबाट कानून बमोिजम अनसुन्धान गरी मु ा, चल्ने, नचल्ने वा 
अिभयोगपऽ दायर भई िनद ष वा कसूरदार ठहर भई सकेपिछ पनुः सोही िवषयमा सोही व्यक्ती उपर 
अनसुन्धान, अिभयोजन, सजाय गनर् हुँदैन। यो अनसुन्धान, अिभयोजन र कसूर, सजाय िनधार्रणको सबै 
अवःथामा लागू हनु्छ। तर, सो िवषयमा पनुरावेदन, पनुरावलोकन गनर् भने यसले रोिकँदैन। 

 फौजदारी न्यायको िस ान्तमा दोहोरो खतरा िव को संरक्षणको पमा पिरिचत यस मान्यताले 
फौजदारी कारवाही चलाई न्याियक िनकायले पपुर्क्ष गरी सजाय वा सफाइ िदएपिछ सोही कुरामा 
कारवाही र सजायको पनुराविृ लाई िनषधे गदर्छ। यो िस ान्त अिन्तम कारवाही िकनारा भएको 
मु ामा लाग ु हनेु मापदण्ड हो। तर यसले पनुरावलोकन र पनुरावेदनको पक्षलाई भने िनषधे 
गदन।दोहोरो खतराको िस ान्त Principle of Double Jeopardy को सम्बन्धमा िवचार गदार् फौजदारी 
कानूनको यो िस ान्त पिन Common Legal System िवकास भएको िस ान्त भएको र यसले एउटा 
व्यिक्तलाई एकै कसूरमा पटक पटक वा एक पटक भन्दाबढी पटक कारवाही र सजाय गनुर् हुँदैन 
भनी व्यिक्तलाई संरक्षण ूदान गदर्छ। यो िस ान्तको दईु वटा अवःथा छन।् Autrefois acquit 
अथार्त पिहले सफाई पाईसकेको र Autrefois Convi अथार्त ् पिहले नै दोषी ठहर भएको।एउटै 
कसूरमा पिहले कारवाही चली सफाई पाएको वा दोषी ठहर भै सजाय पाएको होस ्सोही िवषयमा 
पनुः कारवाही गनर् वा कसूर ठहर गनर् िमल्दैन। एउटै फौजदारी अपराधमा एकपटक भन्दा बढी 
अनसुन्धान तहिककात गरी व्यिक्त उपर कारवाही चलाउन र सजाय गरी पटकपटक संकट िसजर्ना 
गन कायर् गनर्बाट दोहोरो खतराको िस ान्त (Principle of Double Jeopardy) ले सरुक्षा ूदान  
गदर्छ । यो िस ान्तको आधारमा ूितरक्षा िलन पक्षह  उही, िवषयवःत ुउही र सक्षम अदालतबाट 
िविधपूवर्क सनुवुाइ भै अिन्तम िनणर्य भएको हनु आवँयक हनु्छ । व्यिक्त वा सरकार जसले मु ा 

                                                 
19  रिबन्ि भ राई िव. मं.प. सिचवालय,  ने.का.प. 2055, िन.नं. 6622, प ृ616 । 
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चलाए पिन कुनै व्यिक्त उपर एउटै कसूरमा पटक–पटक मु ा चलाउने हो भने व्यिक्तको वैयिक्तक 
ःवतन्ऽतामा खतरा उत्प  भै उही व्यिक्त पटकपटक ूतािडत हनु पगु्ने ।20 

 एउटै वारदात उपर यी िनवेदक समेत िव  ज्यान सम्बन्धीको १ र १३(३) नं. बमोिजम 
अिभयोगपऽ दायर गरी सजाय भई सो भकु्तान समेत भई सकेपिछ कतर्व्य ज्यान मु ा दायर भएपिछ 
तीन वषर्को अन्तरालमा पनुः सोही वारदातलाई आधार बनाई मािनस अपहरण र बन्धकतफर्  पनुः 
अनसुन्धान गरी यी िरट िनवेदक उपर अिभयोगपऽ दायर गनर् र मु ा चलाउन उक्त अ.बं. ७३ नं. ले 
िमल्दैन। अपहरण गिरएको भिनएको घटना कतर्व्य ज्यानको वारदातको एक भाग माऽ हो, 
समि गतमा उक्त घटना देिख ज्यान मािरएको घटनासम्म एउटै वारदात हो भनी मािथको ूकरणमा 
िववेचना गरी सिकएको छ। तर त्यसको एक भागलाई आधार बनाएर अिभयोगपऽ दायर गनुर् नै 
परेछ भने पिन त्यो कतर्व्य ज्यान मु ाको अिभयोगको साथ साथै अिधकार ूा  अदालतमा दायर 
गनुर्पन हनु्छ।21 

 कानून बमोिजम िनषिेधत कुनै कायर् गदार् वा गनुर् पन कुनै कायर् नगदार् एक वा बढी कानून 
अन्तगर्तको कसूर हनु्छ भने त्यःतो कसूरमा एक वा सो भन्दा बढी मु ा चल्न सक्छ ।22 

 एउटै आपरािधक िबयाबाट सावर्जिनक अपराध र बालबािलकाको हक अिधकार िव  कसूर हनेु 
रहेछ भने सो अनसुार कारबाही हनु ुर सजाय हनु ुदोहोरो खतराको िस ान्त िवपिरत नहनेु।23 

 ूितवादीह  समेतको िमलोमतोमा िविभ  िनकायका नक्कली छापह  बनाई झठुा िववरणलाई साँचो 
व्यहोरा भनी उल्लेख गरी बकमा खाता खोली चोरीको अवैध शाभल्स चेकह   १०,२८,८४८। 
५० बराबरको रकम खातामा जम्मा गरेकोले कृिऽम लेटरप्याडमा नक्कली छाप दःतखत बनाउने 
कायर्, ःवीकृित नै ूा  नगरी िवदेशी िविनमयको कारोबार गन कायर् र बकलाई झकु्यानमा पारी ठग्ने 
तीन पथृक् कानून ारा व्यविःथत तीन ःवतन्ऽ कसूर हनु ्। कसूरका हकमा एक पटक भन्दा बढी 
मु ा चलाइने र सजाय नगिरने संिवधानको धारा २४(६) ले समािहत गरेको दोहरो खतराको िस ान्त 
िविवध कसूर भएबाट एउटै कसूर हो भनी अथर् गनर् िमल्दैन ।24 

 अ ेिलयामा भएको आपरािधक कायर्को लािग पनुः नेपालमा मु ा चलाउन सक्ने कानूनी व्यवःथाको 
अभावमा ूितवादीह को हकमा अिभयोग दाबी खारेज गरेको फैसला मनािसव ठहन।25 

(७) कुनै कसूरको अिभयोग लागकेो व्यिक्तलाई आफ्नो िव  साक्षी हनु बाध्य पािरने छैन। 

अिभयोग लागेको व्यिक्तले बयान नगरेमा वा बयानमा सोिधएका ू को जवाफ निदएमा, ूितरक्षा नगराएमा वा 
चपु लाग्ने अिधकारको ूयोग गरेमा अन्य ूमाणबाट कसूर अपराध पिु  भएको अवःथा बाहेक बयान 
नगरेको, चपु लागेको भ े आधारमा माऽ कसूरदार ठहर ्याउन िमल्दैन। चपु लाग्ने व्यिक्तको आपरािधक 
कायर् र मनसाय पिु  गन दाियत्व वादी अिभयोक्ता पक्षमा रहन्छ। संक्षेपमा भन्दा चपु लागेको आधारबाट 
कोही दोषी हुँदैन, बोिल्दन, जवाफ िद  भ  पाउँछ। तर ूमाणको भार कानून ूितवादी राखेको अवःथामा 
ूितवादी चपु बसेमा िनद िषताको आधार ब  सिकदैन, यःतो अवःथामा ूमाण परु् याई सफाईको दावी गन 
भार ूितवादी मािथ रहन्छ।  

                                                 
20  बालकृंण के.सी. समेत िव  िजल्ला ूहरी कायार्लय, दैलेख समेत,ने.का.प. 2067, िन.नं. 8459, प ृ1514 । 
21  िकशोर ौे  िव. िज.ू.का. हनमुानढोका समेत, ने.का.प. 2059, िरट नं. 2845, आदेश िमित 2060-2-14 
22  दगुार् उूतेी समेत िव. नेपाल सरकार. का.प. 2067, िन.नं. 8321, प ृ309 
23  तारक िधताल िव. िज.ू.का. काठमाड  समेत, ने.का.प. 2054, िरट नं. 3123, आदेश िमित 2058-2-8  
24  दगुार् उूतेी समेत िव. नेपाल सरकार, ने.का.प. 2067, िन.नं. 8321, प ृ309 
25  नेपाल सरकार िव. बाबरुाम थापा समेत,ने.का.प. 2057, िन.नं 6872, प ृ209 । 
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 मािनस सामािजक ूाणीका साथै ःवाथीर् ूाणी पिन हो। मािनस आफूलाई हािन नोक्सानी, दखुः 
तकिलफ हनेु कुरा कसैबाट नहोस, आफ्नो गल्ती कमजोरी कसैले थाहा नपाओस,् गल्ती वापत सकभर 
सजाय नपाई बच्न सिकयोस ् भ े अपवाद बाहेक अिघकांश मािनसको चाहाना हनु्छ। त्यसकारण 
आफू िव  उसलाई बोल्न लगाउँदा उसलाई डर, धाक, धम्की, ऽासको पय ग गनुर् पन हनु्छ जसबाट 
थनुवुाको मानव अिधकारमा ूत्यक्ष असर पनर् सक्ने हुँदा आफू िव  साक्षी ब  बाध्य पानुर् हुँदैन 
भ े मान्यता रहेको छ।कुनै अिभयोग लगाइएको व्यिक्त िनजले गरेको कसूर ूमािणत नभएसम्म 
िनद ष भएको अनमुान गिरने, ूमाणको भार अिभयोग लगाउने पक्ष उपर हनेु हुँदा अिभयकु्तलाई आफ्नो 
िव  साक्षी हनु कर नलाग्ने अथार्त ्चपु लाग्ने अिधकार (Right to remain silent) हनेु फौजदारी 
िविधशा को ूमखु िस ान्त बेलायतको कानून ूणाली (Common Law System) बाट िवकिसत हुँदै 
आएको मािनन्छ । अिभयकु्तलाई िनज िव  ूमाण िदन वा अपराध कबलु गनर् कर लगाइयो भने 
त्यसमा राज्य शिक्त दु पयोग भएको मािनन्छ र त्यसबाट िनद ष व्यिक्त पिन दोषी ठहर हनु सक्ने 
भएकाले त्यसबाट जोगाउन यस मान्यताको िवकास भएको हो । आफ्नो िव  आफ साक्षी हनु ु
नपन संवैधािनक ूत्याभिूतले कुनै पिन व्यिक्तले ःवेच्छाले बाहेक आफ्नो िव  बोल्न बाध्य हुँदैन। 
अिभयोग लागेको व्यिक्तले ःवेच्छाले कुनै कुरा भन्दछ भने सो कुरा िनजको समथर्न वा िव मा 
ूमाण लाग्ने सक्छ। कुनै व्यिक्त केही पिन नबोली चपु बःदछ भने पिन उसलाई बोल्नै पन भनी 
भ  िमल्दैन। उसले नबोलेको आधारमा माऽ उसलाई दोषी बनाइदैन। िवशेष पिरिःथितमा कुनै 
ऐनले िवशेष व्यवःथा गरी ूमाणको भारमु ाको कुनै पक्षलाई तोक्दैमा संिवधान ारा ूद  आफ्नो 
िव  साक्षी हनु कर नलाग्ने िस ान्त िवपिरत हनु जान्छ भ  िमल्ने नदेिखने।26 

 कुनै पिन व्यिक्त स िलत ूमाणबाट कसूरदार हो भ े देिखएको छ भने उसले केही कुरा नबोले पिन 
उसका िव  अपराध ठहर गनर् चपु लाग्ने अिधकारले कुनै छेकवार लगाउँदैन । ूमाणको भार के 
कुन अवःथामा परु ्याउन उिचत हनु्छ भ े कुरा िवधाियकीय नीितिभऽको कुरा हो । िवधाियकाले 
ःप  पमा संिवधान ारा कोिरएको रेखा ननाघेसम्म ऐन ारा व्यविःथत कुरालाई अन्यथा अमान्य गनर् 
िमल्दैन। 

 अिभयकु्तले आफ्नो िव  साक्षी हनु कर नलाग्ने अिधकार पिरत्याग (Wave) नगरी त्यो अिधकार 
ूयोग गरेमा अदालत वा Prosecution ले त्यसको उल्टो वा िवपिरत अथर् गरी अिभयकु्तका सम्बन्धमा 
केिह जवाफ निदएकाले िनद ष मा  निमल्ने भनी उल्टो अथर् गिर दोषी ठहर गनर् निमल्ने ।अदालतमा 
अिभयोगपऽ दायर भएपिछ मु ा हेन अिधकारी समक्ष पिन अिभयकु्तले आफ्नो मौन रहने वा Guilty 

Plea if Not Guilty Plea िलने हक उपभोग गनर् सक्छ । उसलाई बाध्य गरी जवाफ िलन नसिकने।27 

 िमरान्डा िव. एिरजोनाको उपयुर्क्त िववादमा एिरजोना राज्यमा एक यवुतीको अपहरण गरी बलात्कार 
गरेको ूहरी समक्ष सािबती भएको भए तापिन एनःटो िमरान्डा (Ernesto Miranda) को सािबती बयान 
ूमाणको पमा ःवीकार नगरी सु  अदालतको फैसला बदर गरी पनुः सनुवुाइ गनुर्पन अमेिरकी 
सव च्च अदालतले ठहर गरेको िथयो ।िमरान्डा िव. एिरजोना (१९६६) को िववादमा ूितपािदत यस 
िनयम बमोिजम ूहरी वा अिभयोक्ता समक्ष अिभयकु्तले िदएको बयान िनजले आफ्नो बयान िदन ु
भन्दाअिघ िनजलाई “िमरान्डा सतकर् ता सूचना (Miranda Warning)” िदएको हनु ु पदर्छ। िमरान्डा 
चेतावनी अिभयकु्तलाई निदई अिभयकु्तबाट िदइएको बयान वा सािबती िनजको िव मा ूमाणको 

                                                 
26  चन्ि ब. नेपाली िव. म.प. सिचवालय, ने.का.प. 2051, िन.नं. 4968, प ृ666 । 
27  िनलम पौडेल समेत िव. ूधानमन्ऽी तथा मन्ऽी पिरषद्को कायार्लय, ने.का.प. 2067, िन.नं. 8473, प ृ1641 । 
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पमा िलन सिक  । िमरान्डा सतकर् तासूचनाको मान्यता अनसुार कुनै पिन आरोिपत व्यिक्तबाट 
बयान िलन ुअिघ िनजलाई देहायका कुरा जानकारी गराउन ुपदर्छ: 

 तपाइँलाई मौन रहने अिधकार हनेुछ। 

 तपाइँले कुनै कुरा व्यक्त गनुर् भयो भने तपाइँले जे व्यक्त गनुर्हनु्छ त्यो तपाइँका िव मा 
अदालतमा ूमाणको पमा िलन सिकन्छ। 

 तपाइँलाई कुनै कानूनिवद्सँग परामशर् गन र तपाइँलाई ू  गदार्का बखत त्यःतो कानूनिव  
उपिःथत रहने अिधकार हनेुछ। 

 तपाइँले ूहरी अिधकृत समक्ष बयान िदन ुहनेु भएमा, कुनै पिन बखत आफ्नो बयान रोक्न सक्ने 
अिधकार तपाइँलाई हनेुछ ।28 

(८) ूत्येक व्यिक्तलाई िनज िव  गिरएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हनेुछ । 

िनजको िव  कुन कानूनको उलंघनबाट कारवाही गिरएको हो त्यस कसूर सम्बन्धमा हनेु सजाय, अिभयोग, 
सजाय पनुरावेदन गन म्याद अविध अदालत सम्बन्धमा जानकारी िदनपुन हनु्छ। 

(९) ूत्येक व्यिक्तलाई ःवतन्ऽ, िनंपक्ष र सक्षम अदालत वा न्याियक िनकायबाट ःवच्छ सनुवुाइको  हक हनेुछ। 

कुनै कसूरको आरोप लागेको व्यिक्तले सो कसूर गरेको हो होइन भनी िनंपक्ष र ःवच्छ पमा परीक्षण 
गिरननैु ःवच्छ सनुवुाइ हो। कसूरको अिभयोग लागेको व्यिक्तलाई ःवच्छ सनुवुाइको हक रहन्छ ।ःवच्छ 
सनुवुाइ न्याय न्याय ूणालीको आत्मा हो। ःवच्छ सनुवुाइको अवधारणाको ूयोग िविभ  चरणमा अिनवायर् 
पमा अबलम्बन गनुर् पछर्। ःवच्छ सनुवुाइको हक सनुवुाइ अगाडीको चरण, सनुवुाइको चरण र सनुवुाइ 

प ात ्पिन आवँयक पछर्। 

 फौजदारी मु ामा अिभयकु्त अदालतको आदेशले थनुामा रहन्छ । अदालत आफूले आदेश गरी पपुर्क्षका लािग 
अन्य कारागारमा पठाउने तर आफ्नै आदेशले थनुामा रहेको थनुवुालाई पेशीको जानकारी निदने यो कायर् 
Fair Trail को मान्य िस ान्त िवपिरत हो । यःतो कायर् ICCPR को धारा १४ र हाॆो संिवधानको धारा २४ 
समेत िवपिरत हो । यःतो Trail, Fair Trail िवपिरतको Trial हो र यःतो Trial कुनै मान्यता हुँदैन भनी 
िस ान्त कायम गद ःवच्छ सनुवुाइका लािग िनम्न तत्वह  आवँयक पन पिन िस ान्त ूितपादन भएको 
छ। 

क) मु ा हेन अिधकारी वा अदालत कानून ारा गिठत हनुपुछर्। 

ख) मु ा हेन अिधकारी (Competent, Independent/ Impartial)हनुपुछर् 
ग) अिभयोग लागेको व्यिक्तलाई अिभयोगको बारेमा उसले बझु्ने भाषामा तु न्त जानकारी गराउन ुपदर्छ। 

घ) अिभयकु्तलाई अिभयोगको बारेमा उसले ूितरक्षालाई तयारीको लािग थनुामा रहेको अिभयकु्तलाई पयार्  
सहिुलयत र समय ूदान गिरिदनपुदर्छ। 

ङ) अिभयोग लागेको व्यिक्तले लागेको अिभयोगको बारेमा आफूले चाहेमा आफूले रोजेको कानून 
व्यवसायीबाट ूितरक्षा गराउन पाउन ुपदर्छ, तर त्यःतो अिभयकु्तले आिथर्क कमजोरीका कारण आफै 
कानून व्यवसायी राख्न सक्दैन भने राज्यले िनःशलु्क कानून व्यवसायी उपलब्ध गराइिदन ुपछर्। 

च) अिभयोग लागेको व्यिक्तले मु ाको कावार्हीमा आफै उपिःथत भै आफ्नो साक्षी ूमाण अदालत समक्ष 
ूःततु गनर् पाउन ुपछर् र आफ्नो साक्षी बकाउन र आफ्नो िव का साक्षीको िजरह गनर्पाउने मौका 
पाउन ुपदर्छ। 

                                                 
28  Paul Bergman J.B & Sara J. Berman J.B. The Criminal Law, Handbook USA, 2011 P.21 
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छ)  अिभयकु्त भाषा नबझु्ने भए उसलाई भाषा बझु्ने दोभाष े(Interpreter)उपलब्ध गराई िदनपुछर्।29 

 ःवच्छ सनुवुाइ र कारण सिहतको िनणर्य न्यायका आधारभतू मान्यता हनु ् र यही मान्यताका आधारमा 
अहरणीय रहेको ःवच्छ सनुवुाईंको िवषयलाई संिवधान र कानूनले समेत कटौती गनर् निमल्ने । जघन्य र 
अमानवीय ूकृितको कसूर गरेको अिभयोग लागेका अिभयकु्तलाई पिन सनुवुाइको मौका ूदान गरी आधार 
कारण सिहतको िनणर्यबाट दोिष ठहर गनुर् पन। न्याियक ूकृया भ ा साथ ःवच्छ सनुवुाइको अवसर र 
कारण सिहतको िनणर्य अिनवायर् पमा अगािड आउँछन।्30 

4. समःया  
१. केही खास िकिसमका मु ामा समयमा नै थनुवुा पजुीर् निदएको, समयमा नै मु ा हेन अिधकारी समक्ष 

उपिःथत गराउने नगरेको, गनुासो रहेको छ। 

२. म्याद थप माग गदार् न्याियक िहरासतमा राख्न ैपन न्यायोिचत कारणह को ःप  उल्लेखन र न्याियक 
िहरासतमा राख्न ेअनमुित माग गिरएको अवधीमा गिरने अनसुन्धान कायर् िववरण ःप  उल्लेखन गन 
नगरेको। 

३. कानून व्यवसायीसँग भेटघाट, सरसल्लाहमा गनर् पाउने हकको ूचलन गन गराउने बममा व्यावहािरक र 
व्यवःथापकीय समःयाह  रहेका। 

४. अनसुन्धान कायर् ूगित र म्याद थपको कारण बीचमा औिचत्य पूणर् तालमेल हनु नसकेको । 

५. कानूनी सहायता सम्बन्धी हकको ूचलन गन गराउने कायर् व्यवःथापन अूभावकारी महससु भएको।  

६. मु ा लगातार सनुवुाइ गनुर्पन आवँयकता र औिचत्यता पिु  हनेु गरी मु ाह को फ ट हनु सकेको 
नपाइएको। 

७. अपराध पीिडतका मौिलक तथा कानूनी हक अिधकारको ूचलन ूव र्न र संरक्षण सम्बन्धी कानूनी 
व्यवःथाको कायर्न्वयन, कायर् व्यवःथाको ूभावकािरतामा कमी। 

८. पीिडत तथा साक्षी संरक्षण कायर् अपेक्षाकृत अूभावकारी  

९. िहरासत कक्ष भौितक व्यवःथापनमा दोभाष ेअवःथामा दोभाष ेसम्बधी व्यवःथा व्याहारमा लागू गन 
किठनाई। 

१०. सनु र थनु भन्दा सनेुर सनु भ े मान्यता ूथाको पमा ःवीकृत । 

११. पीिडत, साक्षी संरक्षण तथा सरुक्षा कानूनी व्यवःथामा माऽै िसिमत भई िवशेष योजना  कायर्बम िनमार्ण 
भई कायार्न्वयन हनु सकेको छैन । 

१२. पीिडतलाई तत्काल िदन ु पन अन्तिरम क्षितपूितर् सम्बन्धी कानूनी व्यवःथाको ूयोग पिन ूभावकारी 
पमा हनु सकेको छैन । 

३.२. सझुाव 
१. सबै मु ामा पबाउ पनार् साथ ःप  आधार र कारण सिहतको जानकारी, अथार्त थनुवुा पजुीर् िदन ुपन, 
२. म्याद थप गदार् आधार कारण खोल्ने र अनमुित ूा  अविधमा सम्प  गन गरी उल्लेख भएको अनसुन्धान 

सम्बन्धीमा कायर् अिनवायर् सम्प  गन।  

३. थनुवुाले कानून व्यवसायीसँग सहज पमा सरसल्लाह िलन पाँउने वातावरण िनमार्ण गनुर् पन, भेटघाटको 
लािग छु ै कोठाको व्यवःथा गनुर् पन। 

                                                 
29   िकशोर भ े रामबहादरु हमाल िव. कारागार व्यवःथापन िवभाग समेत, ने.का.प. 2067, िन.नं. 8345, प ृ574 । 
30   ने.का.प. 2066, िन.नं. 8183, प ृ1063 ।  
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४. अनसुन्धानमा कुन काम गनर् बाँकी छ सो को मूल्या न गरे पिछ माऽ म्याद थप गनुर् पन,  

५. मु ाको लगातार सनुवुाइको उ ेँय अनसुार मु ा फ ट गनुर् पन। 

६. पीिडतको हक अिधकारको गरी पूणर् पमा ूचलन गनुर् गराउन ुपन। 

७. मलुकुी फौजदारी कायर्िविध कानूनह को संशोधन वा सरलीकरण गन । 

८. िविभ  िवषयगत फौजदारी कनूनह ले अनसुन्धानका बममा न्याियक िहरासतमा रहन पाउने अविध जःतै 
२५ िदन, 45 िदन, 60 िदन र 90 िदन अनसुन्धान अिधकारी र अिभयोजनकतार्को अिधकार हो भ े 
बझुाइमा पिरवतर्न हनु ुपदर्छ। 

 

िनंकषर् 
फौजदारी न्यायको मान्यता नेपाल कानून भन्दा पिहले अन्तरार्ि य कानून अन्तरार्ि य अभ्यासबाट सु  भएको 
पाइन्छ। नेपालको संवैधािनक इितहासमा नेपालको संिवधान 2015 बाट मौिलक हकमा पमा फौजदारी 
न्यायको हकलाई ःवीकार गरेको र नेपाल अिधराज्यको संिवधान 2047, नेपालको अन्तिरम संिवधान 2063 
हुँदै संिवधान सभा ारा िनिमर्त 2072 सालमा जारी भएको नेपालको संिवधानसम्म आइपगु्दा िव व्यापी पमा 
ःवीकार र अभ्यास हुँदै नेपाल कानूनले समेत अंगीकार गरेको फौजदारी न्याय सम्बन्धी िविभ  ःव पका नागिरक 
हकह को धारा 20 अन्तगर्त िविभ  १० वटा उपधाराह मा फौजदारी ूकृयाको ूारम्भ देिख अिन्तमसम्म 
आकिषर्त हनेु मौिलक हककै पमा उल्लेख भएको पाइन्छ। 2072 मा नेपालको संिवधान जारी हनु ु पूवर् र 
प ात ् पिन नेपालको सव च्च अदालतबाट फौजदारी न्यायका मान्यताह को ूचलन र संरक्षण सम्बन्धी 
िववादह को िन पणका बममा िविभ  िस ान्तह  पाइन्छ। अन्तरार्ि य कानून, संिवधान र नेपाल कानूनमा 
उल्लेिखत व्यवःथाह  आफै िबयाशील भई फौजदारी न्याय सम्बन्धी हकह को ूचलन र संरक्षण हनेु होइन। 
कानून कायार्न्वयन िनकायह को कायर् पिरणाम र खासगरी फौजदारी न्याय ूणालीका सवै अवयवह को 
जवाफदेहीपूणर् िनरन्तर कृयािशलताको सकारात्मक पिरणामले माऽ फौजदारी न्यायका िस ान्त तथा मान्यताह को 
औिचत्यता सािवत गनर् सक्दछ। 

फौजदारी न्यायका िस ान्तह को ूचलनका ि ले हेदार् नेपालको संिवधान र कानूनले व्यवःथा गरे भन्दा ठूलो 
दायरामा माऽ समेिटन सक्ने अन्तरार्ि य कानून र अभ्यासमा भएका कुराह को समेत व्याख्या गरी सव च्च 
अदालतबाट जारी भएका आदेश र ूितपादन भएका िस ान्तह को िनशतर् पालना नेपाल सरकार समेत फौजदारी 
न्याय ूणालीका सबै अवयवह को दाियत्व िभऽ पदर्छ। 

ूःततु लेखमा फौजदारी न्यायका िस ान्त सम्बन्धी नेपालको संवैधािनक र कानूनी व्यवःथाह  कुन हदसम्म 
ूचलन ूवधर्न र मान्यता ूा  भएको छ भ े िव षेण अध्ययन गद संिवधानको धारा २० अन्तगर्त उपधारा (१) 
देिख (१०) सम्म उल्लेख भएका सबै ूकारका िस ान्तह  सम्बन्धीत देिखएका सव च्च अदालतबाट भएका 
व्याख्याह को िनणर्याधारह  समेत समावेश गिरएको छ। कसूरको अनसुन्धान, अिभयोजन र न्याय िन पण समेत 
सबै चरणह मा तत ्चरणको कायर्सम्पादन गन अिधकारीह ले अन्तरार्ि य कानून र नेपाली कानूनमा समावेश 
भएका फौजदारी न्यायाका िस ान्तह को आशय र उ ेँय (Spirit and Objectivess) बझेुर तत ् िवषयमा सव च्च 
अदालतबाट ूितपादन भएका निजरह को समेत पिरपालना गन गराउने अभ्यास ूारम्भ गरी एउटा संःकृितको 
िवकास गनर् सके िविधको शासनको ूत्याभिूत सहज हनेु देिखन्छ।  
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सावर्जिनक खिरदमा कालो सूचीमा राख्न ेसम्वन्धी  

कानूनी व्यवःथा र ूयोग 
 

 

                                                                        शम्भ ुकाकीर्1 
 

िवषय ूवेशः  

राज्यका िनकायह बाट अिधकतम ूितँपधार्को आधारमा िनमार्ण कायर् वा मालसामान वा परामशर् सेवा वा अन्य 
सेवा ूा  गनुर्लाई सावर्जिनक खिरद भिनन्छ। राज्यकोषबाट जनतालाई सेवा सिुवधा ूदान गनर् सावर्जिनक 
खिरदको माध्यमबाट खचर् गिरन्छ। सावर्जिनक खिरदका िस ान्तह  value for money, economy, integrity, fit 

for purpose, efficiency, transparency and fairness2 रहेका छन र हरेक राज्यले आफ्नो देशको खिरद 
ूणालीमा यी िस ान्तह को उल्लेख गरेको पाइन्छ। राज्य कोषको ठूलो िहःसा सावर्जिनक खिरद माफर् त खचर् 
हनेु भएकोले सावर्जिनक खिरद अन्यन्त संवेदनशील र मह वपूणर् रहेको हनु्छ। कुनै पिन रा को िवकास त्यस 
देशको सावर्जिनक खिरदको ूभावकािरतमा िनभर्र गन भएकोले सावर्जिनक खिरदमा पारदिशर्ता, इमान्दािरता, 
जवाफदेिहता, ःवच्छता, ूितँपधार्, ूभावकािरता, गणुःतरीयता जःता मान्यताको साथै सावर्जिनक खिरदका 
िस ान्तह को अक्षरशः पालनाको आधारमा सावर्जिनक खिरद संचालन एंव कायार्न्वयन हनु्छन । Sustainable 

Development Goal, 12.7 मा “राि य नीित र ूाथिमकता अनसुार िदगो सावर्जिनक खिरदको अभ्यास गन” लआय 
रहेको छ। िदगो सावर्जिनक खिरदको लािग Quality, Quantity लगायत कुनै पिन पक्षमा सम्झौता हदैुन फलतः 
सावर्जिनक खिरदले मूल्यको साथर्कता (Value for Money) कायम राख्दै जनिव ास ूा  गदर्छ। िव बकको 
Procurement Guideline मा “The governance of procurement in IPF (Investment Project Financing) operations 
shall be managed through clear and transparent lines of accountability, and the clear definition of the roles 
and responsibilities of each party.3” उल्लेख भएको छ। कालो सूची बोलपऽदाता, ूःतावदाता, परामशर्दाता, 
सेवाूदायक, आपूितर्कतार्,  िनमार्ण व्यवसायी वा अन्य व्यिक्त, फमर्, संःथा वा कम्पनी िव  राज्यको तफर् बाट गिरने 
कारवाही हो, जसको मखु्य उ ेँय इमान्दािरता तथा जवाफदेिहतालाई ूवधर्न गनुर्का साथै अिनयिमतताको अन्त 
गरी सशुासन कायम राख्न ुहो। यसै सन्दभर्मा भारितय सव च्च अदालतबाट “Suffice it to say that "debarment" is 
recognized and often used as an effective method for disciplining deviant suppliers/contractors who may have 
committed acts of omission and commission or frauds including misrepresentations, falsification of records 
and other breaches of the regulations under which such contracts were allotted. What is notable is that the 
"debarment" is never permanent and the period of debarment would invariably depend upon the nature of the 
offence committed by the erring contractor4”. भिन उल्लेख गरेको धारणा सान्दिभर्क देिखन आउछ।                   
कालो सूची अथर् र पिरभाषा (सावर्जिनक खिरदको सन्दभर्मा) 
िनमार्ण व्यवसायी वा आपूितर्कतार् वा ूःतावदाता वा सेवा ूदायकलाई िनि त अविधको लािग सावर्जिनक खिरदको 
ूकृयामा भाग िलन नपाउने गरी ूितवन्ध लगाउन ुनै कालो सूचीमा राख्न ुहो। Blacklisting or debarment is the 

                                                 
1  सहन्यायािधवक्ता महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 
2  The World Bank, Procurement Regulation for IPF Borrowers, 4th edition, 2020, Section i, Introduction, 1.3, available at: 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/178331533065871195-0290022020/original/ProcurementRegulations.pdf 
3  IBID, Section iii, 3.1,  
4  Kulja Industries Limited vs. Chief Gen. Manager W.T. Proj. BSNL and Ors, (2014) 14 SCC 731  
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procedure where companies and individuals are excluded fromparticipating or tendering projects.5 

Debarment’, also known as ‘blacklisting’ or ‘exclusion’, is an administrative decision by which an individual or 
firm is ineligible from participating in a public tender for government contracts for specified reasons, such as 
corruption or other ‘corporate integrity offences.’ Debarment may be mandatory or discretionary.6 

Debarment means disqualification from federal contracting for a specified period, typically three years for 

firms, but longer if there are serious circumstances.7 कालोसूचीमा रािखने िनणर्य िवशु  ूशासकीय िनणर्य हो। 
कालो सूचीमा रािखने कानूनी तथा करारीय ूावधानले ॅ ाचार िनयन्ऽणमा सघाउ परु ्याउछ साथै नैितकता, िन ा, 
इमान्दािरता र जवाफदेिहताको ूवधर्न गरेको हनु्छ। िनजी क्षेऽमा ूितँपधार् गन ूःतावदाताले राज्यले आव्हान 
गरेको खिरद ूकृयामा सामेल हनु, सामेल भई छनौट भएमा खिरद सम्झौता गनर् र सम्झौता भएपिछ करारका 
शतर्ह  पालना इमान्दािरताका साथ पालना गनुर् पछर्। अिनयिमत कायर् गरेमा वा शतर्ह को इमान्दािरताको साथ 
पालना नगरेमा त्यःता बोलपऽदाता, ूःतावदाता, परामशर्दाता, सेवाूदायक, आपूितर्कतार्, वा िनमार्ण व्यवसायी वा अन्य 
व्यिक्त, फमर्, संःथा वा कम्पनीले गरेको कसूरको गिम्भरताको आधारमा कानूनी ूकृया परुा गरी िनि त 
अविधसम्मको लािग सावर्जिनक खिरद ूकृयामा भाग िलन नपाउने गरी ूितवन्ध लागाउन ुनै कालो  सूचीमा राख्न ु
हो।   

सावर्जिनक खिरदमा कालो सूची सम्वन्धी केही देशको कानूनी व्यवःथाः 
भारतः भारतमा सावर्जिनक खिरदलाई व्यविःथत गन िवधाियकी कानून रहेको पाइदैन। भारतमा संघीय ःतरमा 
General Financial Rule माफर् त सावर्जिनक खिरद िनयिमत र व्यविःथत हदैु आएको पाइन्छ। General Financial 

Rule, 2017 को िनयम १५१ मा कालो सूची सम्वन्धी िनम्न व्यवःथा रहेको छः 
Debarment from bidding8: 

(i) A bidder shall be debarred if he has been convicted of an offence- 
(a) Under the prevention of Corruption Act, 1988; or 
(b) The Indian Penal Code or any other law for the time being in force, for causing any loss of life 

or property or causing a threat to public health as part of execution of a public procurement 
contract. 

(ii) A bidder debarred under sub-section (i) or any successor of the bidder shall not be eligible to 
participate in a procurement process of any procuring entity for a period not exceeding three 
years commencing from the date of debarment. Debarment of Commerce (DGS&D) will maintain 
such list which will also be displayed on the website of DGS&D as well as Central Public 
Procurement Portal. 

(iii)  A procuring entity may debar a bidder or any of its successors, from participating in any 
procurement process undertaken by it, for a period not exceeding two years, if it determines 
that the bidder has breached the code of integrity. The Mistry/Department will maintain such 
list which will also be displayed on their website. 

(iv) The bidder shall not be debarred unless such bidder has been given a reasonable opportunity to 
represent against such debarment.  

United State America: अमेिरकामा Federal Acquisition Regulation9 ले Debarment र Suspension लाई छु ा 
छु ै पमा उल्लेख गिरएको पाइन्छ। Both sets of standards are designed to protect the government’s interests 

                                                 
5  Transparency International, available at: https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Blacklisting in public procurement.pdf  
6  Olivia Dixton, The Efficacy of Australia Adopting a Debarment Regime in Public Procurement, SAGE Journals, Vol. 49, Issue 1, available at: 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0067205X20973478  
7  Christopher Yukins & Michal Kania, Suspension and Debarment in the U.S. Government: Comparative Lessons for the EU’s Next Steps in 

Procurement, Available at: Suspension and Debarment in the U.S. Government: Comparative Lessons for the EU’s Next Steps in Procurement 
by Christopher R. Yukins, Michal Kania :: SSRN  

8  General Financial Rules, 2017, Ministry of Finance, Department of Expenditure. (India)  
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from potential harm posed by individuals or firms which present a lack of business honesty or integrity, or 
have a history of seriously poor performance10 उक्त Regulation को 9.406-1 (a) मा It is the debarring 

official’s responsibility to determine whether debarment is in the Government’s interest भिन कालो सूचीमा 
राक्ने िजम्मेवारी सावर्जिनक िनकायलाइ मानेको छ। तर अनावँयक पमा कालो सूचीमा राख्न नहनेु कुरा सोही 
Subpart मा उल्लेख भएको पाइन्छ। 
9.406-2 Causes for debarment. 
The debarring official may debar- 
(a) A contractor for a conviction of or civil judgment for- 

(1) Commission of fraud or a criminal offense in connection with- 
 (i)  Obtaining; 
 (ii)  Attempting to obtain; or 
 (iii)  Performing a public contract or subcontract. 

 (2)  Violation of Federal or State antitrust statutes relating to the submission of offers; 
 (3)  Commission of embezzlement, theft, forgery, bribery, falsification or destruction of records, making 

false statements, tax evasion, violating Federal criminal tax laws, or receiving stolen property; 
 (4)  Intentionally affixing a label bearing a "Made in America" inscription (or any inscription having the 

same meaning) to a product sold in or shipped to the United States or its outlying areas, when the 
product was not made in the United States or its outlying areas (see Section 202 of the Defense 
Production Act (Public Law102-558)); or 

 (5)  Commission of any other offense indicating a lack of business integrity or business honesty that 
seriously and directly affects the present responsibility of a Government contractor or subcontractor. 

(b)  (1)  A contractor, based upon a preponderance of the evidence, for any of the following- 
  (i)  Violation of the terms of a Government contract or subcontract so serious as to justify 

debarment, such as- 
   (A)  Willful failure to perform in accordance with the terms of one or more contracts; or 
   (B)  A history of failure to perform, or of unsatisfactory performance of, one or more 

contracts. 
  (ii)  Violations of 41 U.S.C. chapter 81, Drug-Free Workplace, as indicated by- 
   (A)  Failure to comply with the requirements of the clause at 52.223-6, Drug-Free 

Workplace; or 
   (B)  Such a number of contractor employees convicted of violations of criminal drug 

statutes occurring in the workplace as to indicate that the contractor has failed to 
make a good faith effort to provide a drug-free workplace (see 23.504). 

  (iii)  Intentionally affixing a label bearing a "Made in America" inscription (or any inscription 
having the same meaning) to a product sold in or shipped to the United States or its outlying 
areas, when the product was not made in the United States or its outlying areas (see Section 
202 of the Defense Production Act (Public Law102-558)). 

  (iv)  Commission of an unfair trade practice as defined in 9.403 (see Section 201 of the Defense 
Production Act (Pub.L.102-558)). 

  (v)  Delinquent Federal taxes in an amount that exceeds $10;000. 
   (A)  Federal taxes are considered delinquent for purposes of this provision if both of the 

following criteria apply: 

                                                                                                                                                                    
9  िवःततृ िववरणको लािग हेनुर्होस Federal Acquisition Regulation, Available at: 

https://www.acquisition.gov/sites/default/files/current/far/pdf/FAR.pdf#%5B%7B%22num%22%3A17685%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%
22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C36%2C426%2Cnull%5D  

10  Christopher Yukins & Michal Kania, Suspension and Debarment in the U.S. Government: Comparative Lessons for the EU’s Next Steps in 
Procurement,  
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    (1)  The tax liability is finally determined. The liability is finally determined if it 
has been assessed. A liability is not finally determined if there is a pending 
administrative or judicial challenge. In the case of a judicial challenge to the 
liability, the liability is not finally determined until all judicial appeal rights 
have been exhausted. 

    (2)  The taxpayer is delinquent in making payment. A taxpayer is delinquent if 
the taxpayer has failed to pay the tax liability when full payment was due and 
required. A taxpayer is not delinquent in cases where enforced collection 
action is precluded. 

   (B) Examples.  
    (1)  The taxpayer has received a statutory notice of deficiency, under I.R.C. 

§6212, which entitles the taxpayer to seek Tax Court review of a proposed 
tax deficiency. This is not a delinquent tax because it is not a final tax 
liability. Should the taxpayer seek Tax Court review, this will not be a final 
tax liability until the taxpayer has exercised all judicial appeal rights. 

    (2)  The IRS has filed a notice of Federal tax lien with respect to an assessed tax 
liability, and the taxpayer has been issued a notice under I.R.C. §6320 
entitling the taxpayer to request a hearing with the IRS Office of Appeals 
contesting the lien filing, and to further appeal to the Tax Court if the IRS 
determines to sustain the lien filing. In the course of the hearing, the taxpayer 
is entitled to contest the underlying tax liability because the taxpayer has had 
no prior opportunity to contest the liability. This is not a delinquent tax 
because it is not a final tax liability. Should the taxpayer seek tax court 
review, this will not be a final tax liability until the taxpayer has exercised all 
judicial appeal rights. 

    (3)  The taxpayer has entered into an installment agreement pursuant to I.R.C. 
§6159. The taxpayer is making timely payments and is in full compliance 
with the agreement terms. The taxpayer is not delinquent because the 
taxpayer is not currently required to make full payment. 

    (4)  The taxpayer has filed for bankruptcy protection. The taxpayer is not 
delinquent because enforced collection action is stayed under 11 U.S.C. 362 
(the Bankruptcy Code). 

  (vi)  Knowing failure by a principal, until 3 years after final payment on any Government contract 
awarded to the contractor, to timely disclose to the Government, in connection with the 
award, performance, or closeout of the contract or a subcontract thereunder, credible evidence 
of- 

   (A)  Violation of Federal criminal law involving fraud, conflict of interest, bribery, or 
gratuity violations found in Title 18 of the United States Code; 

   (B)  Violation of the civil False Claims Act (31 U.S.C. 3729-3733); or 
(C) Significant overpayment(s) on the contract, other than overpayments resulting 
from contract financing payments as defined in 32.001. 

  (vii)  Determination of a false certification under 52.209-13, Violation of Arms Control Treaties or 
Agreements- Certification. (2) A contractor, based on a determination by the Secretary of 
Homeland Security or the Attorney General of the United States, that the contractor is not in 
compliance with Immigration and Nationality Act employment provisions (see 
Executive Order12989, as amended by Executive Order13286). Such determination is not 
reviewable in the debarment proceedings. (c) A contractor or subcontractor based on any 
other cause of so serious or compelling a nature that it affects the present responsibility of the 
contractor or subcontractor. 9.406-3 Procedures. 
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   (a)  Investigation and referral. Agencies shall establish procedures for the prompt 
reporting, investigation, and referral to the debarring official of matters appropriate 
for that official’s consideration. 

   (b)  Decision making process.  
    (1)  Agencies shall establish procedures governing the debarment decision 

making process that are as informal as is practicable, consistent with 
principles of fundamental fairness. These procedures shall afford the 
contractor (and any specifically named affiliates) an opportunity to submit, in 
person, in writing, or through a representative, information and argument in 
opposition to the proposed debarment. 

    (2)  In actions not based upon a conviction or civil judgment, if it is found that the 
contractor’s submission in opposition raises a genuine dispute over facts 
material to the proposed debarment, agencies shall also- 

     (i)  Afford the contractor an opportunity to appear with counsel, submit 
documentary evidence, present witnesses, and confront any person the 
agency presents; and 

     (ii)  Make a transcribed record of the proceedings and make it available at 
cost to the contractor upon request, unless the contractor and the 
agency, by mutual agreement, waive the requirement for a transcript. 

   (c)  Notice of proposal to debar. A notice of proposed debarment shall be issued by the 
debarring official advising the contractor and any specifically named affiliates, by 
certified mail, return receipt requested- 

    (1)  That debarment is being considered; 
    (2)  Of the reasons for the proposed debarment in terms sufficient to put the 

contractor on notice of the conduct or transaction(s) upon which it is based; 
    (3)  Of the cause(s) relied upon under 9.406-2 for proposing debarment; 
    (4)  That, within 30 days after receipt of the notice, the contractor may submit, in 

person, in writing, or through a representative, information and argument in 
opposition to the proposed debarment, including any additional specific 
information that raises a genuine dispute over the material facts; 

    (5)  Of the agency’s procedures governing debarment decision making; 
    (6)  Of the effect of the issuance of the notice of proposed debarment; and 
    (7)  Of the potential effect of an actual debarment. 
   (d)  Debarring official’s decision.  
    (1)  In actions based upon a conviction or civil judgment, or in which there is no 

genuine dispute over material facts, the debarring official shall make a 
decision on the basis of all the information in the administrative record, 
including any submission made by the contractor. If no suspension is in 
effect, the decision shall be made within 30 working days after receipt of any 
information and argument submitted by the contractor, unless the debarring 
official extends this period for good cause. 

    (2)  (i)  In actions in which additional proceedings are necessary as to disputed 
material facts, written findings of fact shall be prepared. The debarring 
official shall base the decision on the facts as found, together with any 
information and argument submitted by the contractor and any other 
information in the administrative record. 

     (ii)  The debarring official may refer matters involving disputed material 
facts to another official for findings of fact. The debarring official may 
reject any such findings, in whole or in part, only after specifically 
determining them to be arbitrary and capricious or clearly erroneous. 
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     (iii)  The debarring official’s decision shall be made after the conclusion of 
the proceedings with respect to disputed facts. 

    (3)  In any action in which the proposed debarment is not based upon a conviction 
or civil judgment, the cause for debarment must be established by a 
preponderance of the evidence. 

   (e)  Notice of debarring official’s decision. (1) If the debarring official decides to impose 
debarment, the contractor and any affiliates involved shall be given prompt notice by 
certified mail, return receipt requested- 

    (i)  Referring to the notice of proposed debarment; 
    (ii) Specifying the reasons for debarment; 

(iii) Stating the period of debarment, including effective dates; and 
    (iv)  Advising that the debarment is effective throughout the executive branch of 

the Government unless the head of an agency or a designee makes the 
statement called for by 9.406-1(c). 

     (2)  If debarment is not imposed, the debarring official shall promptly 
notify the contractor and any affiliates involved, by certified mail, 
return receipt requested. 

   (f)  (1)  If the contractor enters into an administrative agreement with the Government 
in order to resolve a debarment proceeding, the debarring official shall access 
the website (available at https://www.cpars.gov, then select FAPIIS) and 
enter the requested information. 

    (2)  The debarring official is responsible for the timely submission, within 3 
working days, and accuracy of the documentation regarding the 
administrative agreement. 

    (3)  With regard to information that may be covered by a disclosure exemption 
under the Freedom of Information Act, the debarring official shall follow the 
procedures at 9.105-2(b)(2) 

    (iv). तीन वषर् भन्दा बढी हनु नहनेु subpart 9.406-4 (a) ले गरेको पाइन्छ। 

नेपालको कानूनी व्यवःथाः सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा कालोसूचीमा राख्न ेसम्वन्धी िनम्न 
व्यवःथा रहेको छः (१) देहायको अवःथामा बोलपऽदाता, ूःतावदाता, परामशर्दाता, सेवाूदायक, आपूितर्कतार्,  िनमार्ण 
व्यवसायी वा अन्य व्यिक्त, फमर्, संःथा वा कम्पनीलाई िनजको कायर्को गिम्भरताको आधारमा सावर्जिनक खिरद 

अनगुमन कायालयले एक वषर् देिख तीन वषर्सम्म कालो सूचीमा राख्न सक्नेछः 
 (क)  दफा ६२ बमोिजमको आचरण िवपिरत काम गरेको ूमािणत भएमा, 
(ख)  दफा २७ वा ३८ बमोिजम ःवीकृितको लािग छनौट भएको बोलपऽदाता वा ूःतावदाता खिरद 

सम्झौता गनर् नआएमा, 
(ग)  खिरद सम्झौता कायार्न्वयन गदार् सारभतू पमा ऽटुी गरेको वा सम्झौता अनु पको दाियत्व सारभतू 

पमा पालना नगरेको वा खिरद सम्झौता बमोिजमको कायर् सो सम्झौता बमोिजमको गणुःतरको 
नभएको कुरा पिछ ूमािणत भएमा, 

(घ)  खिरद सम्झौतामा भाग िलन अयोग्य ठहिरने कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहिरएमा, 
(ङ) योग्यता ढाँटी वा झकु्यानमा पारी खिरद सम्झौता गरेको कुरा ूमािणत हनु आएमा, वा  

(च)  तोिकए बमोिजमको अन्य कुनै अवःथामा । 
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 (२) उपदफा (१) बमोिजम कालोसूचीमा रािखएको बोलपऽदाता, ूःतावदाता, परामशर्दाता, सेवाूदायक, आपूितर्कतार्, 
व िनमार्ण व्यवसायी वा अन्य व्यिक्त, फमर्, संःथा वा कम्पनीले सोही अविधसम्म सावर्जिनक िनकायको खिरद 
कारवाहीमा भागिलन सक्ने छैन । 

 (३) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन बक वा िव ीय संःथाको ऋण नितरी ूचिलत कानून 
बमोिजम अिधकार ूा  िनकायले कालो सूचीमा राखेको व्यिक्त, फमर्, संःथा वा कम्पनीले त्यःतो सूचीमा कायम 
रहेको अविधभर सावर्जिनक खिरद कारवाहीमा भाग िलन पाउने छैन। 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम सावर्जिनक खिरद कारवाहीमा भाग िलन नसक्ने व्यिक्त, फमर्, संःथा वा 
कम्पनीले सावर्जिनक िनकायले गन खिरदमा भाग िलएको पाईएमा िनजको बोलपऽ वा ूःताव उपर कुनै कारवाही 
हनेु छैन। 

(६) कालो सूचीमा रहेका बोलपऽदाता, ूःतावदाता, परामशर्दाता, सेवा ूदायक, आपूितर्कतार् वा िनमार्ण व्यवसायी वा 
अन्य व्यिक्त, फमर्, संःथा वा कम्पनीलाई कालो सूचीबाट फुकुवा गन सम्बन्धमा सावर्जिनक खिरद अनगुमन 
कायार्लयले तयार गरेको मापदण्ड अनसुार कालो सूचीबाट फुकुवा गिरनेछ । 

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४१ मा मा कालो सूचीमा राख्न े सम्वन्धी कायार्िविधलाई 
व्यविःथत गरेको छ, जसमा 

१. सावर्जिनक िनकायले ऐनको दफा ६३ बमोिजम कुनै बोलपऽदाता, ूःतावदाता, परामशर्दाता, सेवाूदायक, 

आपूितर्कतार्, िनमार्ण व्यवसायी वा अन्य व्यिक्त, फमर्, संःथा वा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न ुपरेमा त्यस 
सम्बन्धी िवःततृ िववरण र कारण खलुाई सम्ब  कागजात सिहत सावर्जिनक खिरद अनगुमन 
कायार्लयलाई लेखी पठाउन ुपनछ । 

२. सावर्जिनक िनकायबाट लेखी आएपिछ सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लयले त्यःतो िववरण, कारण र 
कागजातलाई जाँचबझु गदार् त्यःतो बोलपऽदाता, ूःतावदाता, परामशर्दाता, सेवा ूदायक, आपूितर्कतार्, िनमार्ण 
व्यवसायी वा अन्य व्यिक्त, फमर्, संःथा वा कम्पनीलाई तत्काल सावर्जिनक खिरदमा भाग िलनबाट रोक 
लगाउन ुपन देिखएमा यस िनयम बमोिजमको कालोसूचीमा राख्न ेसम्बन्धी ूिबया पूरा नभएसम्मका लािग 
नयाँ खिरद कारबाहीमा सहभागी हनुबाट रोक लगाउन सक्नेछ । 

३. तत्काल रोक लगाउन ुपन अवःथामा बाहेक कालो सूचीमा राख्न ुनपन आधारह  भए त्यःता आधार र 
ःप ीकरण पेश गनर् तीस िदनको अविधको िलिखत सूचना िनजको कायार्लय वा घरमा पठाउन ुपनछ । 

४. िलिखत सूचना िनजको कायार्लय वा घरमा पठाउदा िनज फेला नपरेमा सो सम्बन्धमा राि यःतरको 
समाचारपऽमा सावर्जिनक सूचना ूकाशन गनुर् पनछ र त्यसरी सूचना ूकाशन भएकोमा त्यःतो सूचना 
रीत पूवर्क िदएको मािननेछ । 

५. सूचना ूा  गरे पिछ सम्बन्धीत बोलपऽदाता, ूःतावदाता, परामशर्दाता, सेवाूदायक, आपूितर्कतार्, िनमार्ण 
व्यवसायी वा अन्य व्यिक्त, फमर्, संःथा वा कम्पनीले आफूलाई कालो सूचीमा राख्न ुनपन कुनै कारण र 
आधार भए सो खलुाई सम्ब  कागजात सिहत आफ्नो ःप ीकरण सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लय 
समक्ष पेश गनुर् पनछ । 

६. ःप ीकरण पेश गदार् सम्बन्धीत बोलपऽदाता, ूःतावदाता, परामशर्दाता, सेवाूदायक, आपूितर्कतार्, िनमार्ण 
व्यवसायी वा अन्य व्यिक्त, फमर्, संःथा वा कम्पनीले िनज र सम्बन्धीत सावर्जिनक िनकायलाई सगै राखी 
संयकु्त सनुवुाइ गरी िदन सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लय समक्ष अनरुोध गनर् सक्नेछ । 
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७. सनुवुाइको लािग अनरुोध भएकोमा र सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लयले त्यसरी सनुवुाइ गनर् उिचत 
ठानेमा सम्बन्धीत सावर्जिनक िनकाय र बोलपऽदाता, ूःतावदाता, परामशर्दाता, सेवाूदायक, आपूितर्कतार्, 
िनमार्ण व्यवसायी र अन्य व्यिक्त, फमर्, संःथा वा कम्पनीलाई त्यःतो सनुवुाई हनेु समय र ःथान बारे 
िलिखत सूचना पठाउन ुपनछ । 

८. बमोिजमको सूचना ूा  गन सावर्जिनक िनकाय र बोलपऽदाता, ूःतावदाता, िसलबन्दी दरभाउपऽदाता, 
परामशर्दाता, सेवाूदायक, आपूितर्कतार्, िनमार्ण व्यवसायी वा अन्य व्यिक्त, फमर्, संःथा वा कम्पनी सोही 
उपिनयममा तोिकएको अविधिभऽ सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लयमा उपिःथत हनु ुपनछ ।  

९. बमोिजमको अविधमा दवैु पक्ष उपिःथत भएमा सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लयले दबैु पक्षलाई आÑ
आफ्ना िलिखत वा मौिखक ःप ीकरण र भनाई राख्न ेमौका िदन ुपनछ । 

तर कुनै पक्ष उपिःथत नभएको कारणबाट माऽ सनुवुाइ रोिकने छैन । 

१०. सनुवुाई भएकोमा सो सनुवुाइ उपर समेत िवचार गरी र सनुवुाइ नभएकोमा सावर्जिनक िनकाय र 
सम्बन्धीत बोलपऽदाता, ूःतावदाता, परामशर्दाता, सेवाूदायक, आपूितर्कतार्, िनमार्ण व्यवसायी वा अन्य 
व्यिक्त, फमर्, संःथा वा कम्पनीले पेश गरेको कागजातको आधारमा सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लयले 
िनजलाई कालो सूचीमा राख्न ेवा नराख्न ेिनणर्य गनुर् पनछ ।  

११.  सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लयले कालो सूचीमा राख्न े िनणर्य गरेमा सोको जानकारी सम्बन्धीत 
सावर्जिनक िनकाय र बोलपऽदाता, ूःतावदाता, परामशर्दाता, सेवाूदायक, आपूितर्कतार्, िनमार्ण व्यवसायी वा 
अन्य व्यिक्त, फमर्, संःथा वा कम्पनीलाई िलिखत पमा िदई राि यःतरको समाचारपऽमा ूकाशन गनुर् 
पनछ ।  

१२. सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लयले कालो सूचीमा नराख्न ेिनणर्य गरेमा तत्काल रोक लगाईएको रहेछ 
भने त्यःतो रोक ःवतः हट्नेछ र सोको व्यहोरा सो कायार्लयले सावर्जिनक पमा ूकाशन गनुर् पनछ । 

१३. तत्काल रोक लगाईएको बोलपऽदाता, ूःतावदाता, परामशर्दाता, सेवाूदायक, आपूितर्कतार्,  िनमार्ण व्यवसायी 
वा अन्य व्यिक्त, फमर्, संःथा वा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न ेिनणर्य भएमा िनजलाई कालो सूचीमा राख्न े
समय गणना गदार् त्यसरी रोक लगाईएको समयदेिख गणना गनुर् पनछ । 

१४. सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लयले यस िनयमावली बमोिजम कालो सूचीमा राख्न े कारबाही सो 
सम्बन्धी अनरुोध ूा  भएको िमितले छ मिहनािभऽ गरी सक्न ुपनछ । 

भारतीय सन्दभर्मा हेदार्, कालो सूचीमा ॅ ाचारजन्य कायर्मा, सावर्जिनक खिरद कायार्न्वयनको कारणवाट भारतीय 
दण्ड संिहता तथा अन्य ूचिलत कानून कायार्न्वयनको बममा जीवन र सम्पि  गमुाउन वा सावर्जिनक ःवाःथ्यमा 
चनुौित िसजर्ना भएमा कालो सूचीमा राख्न सिकने देिखन्छ भने खिरद सम्झौताको शतर् उल्लंघन गरेमा कालो 
सूचीमा राख्न ेव्यवःथा सम्झौताको शतर्मा नै रहेको हनु्छ। अमेिरकी सन्दभर्मा व्यापक र िवःततृ व्यवःथा रहेको 
देिखन्छ। नेपालमा सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ र सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ गरेको व्यवःथा 
बमोिजम सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लयबाट जारी गरेको नमूना बोलपऽमा ः  रािखएको छ। 
कालो सूचीमा रािखने चरणह ः बोलपऽदाता, ूःतावदाता, परामशर्दाता, सेवाूदायक, आपूितर्कतार्,  िनमार्ण व्यवसायी 
वा अन्य व्यिक्त, फमर्, संःथा वा कम्पनीलाई कालो सूचीमा खिरद सम्झौता हनु ुभन्दा अगाडी, खिरद सम्झौता 
कायार्न्वयनको चरणमा वा कायार्न्वयन भैसकेपिछ ऽटुी संच्चाउने अविधमा समेत कालो सूचीमा राख्न सिकन्छ।  

सम्झौता हनु ुभन्दा अगाडी कालो सूचीमा रािखने अवःथाः सावर्जिनक िनकायले ूःताव आव्हान गरेपिछ वोलपऽ 
सम्वन्धी कागजातको “Instructions To Bidder” अन्तगर्त उल्लेख भएका शतर्ह  पालना गरेर नै ूःताव पेश गनुर् 
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पदर्छ। ठेक्का पाउँने उ ेँयले झकु्काई वा गलत िववरण लेखी लेखाई वा गतल कागजात तयार गरी ूःताव पेश 
गनुर् हदैुन। सावर्जिनक खिरद िनयमावलीको िनयम ४० को उपिनयम (१) खण्ड (ङ) मा “बोलपऽदाताले खिरद 
कारबाहीमा भाग िलन अयोग्य नभएको, ूःतािवत खिरद कारबाहीमा आफ्नो ःवाथर् नबािझएको र सम्बन्धीत पेशा 
वा व्यवसाय सम्बन्धी कसूरमा आफूले सजाय नपाएको भनी िलिखत पमा गरेको घोषणा” ूःतावदाताले पेश गनुर् 
पन र उक्त िलिखत घोषणा ूःतावको मा ता सम्वन्धी आधारह  मध्ये एक हनेु व्यवःथा रहेको छ।  

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा ६२ मा वोलपऽदाता वा ूःतावदातको आचरणको उल्लेख भएको छ। 
उक्त आचरणह  ूःताव पेश गदार् देिख नै पालना गनुर् पन आचरण पालना नगरेमा11 कालो सूचीमा राख्न सिकन्छ 
। सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लबाट तयार भएका बोलपऽ सम्वन्धी कागजातको “Instructions To Bidder” 
अन्तरगत Fraud and Corruption लाई मह वपूणर् शतर्को पमा राख्दै कालो सूचीमा रािखने शतर् Standard 

Bidding Documents ले गरेको छ।PPMO on the recommendation of the Employer may blacklist a Bidder for 
a period of one (1) to three (3) years for its conduct including the following grounds and seriousness of the act 
committed by the bidder:12  

(a)  if convicted by a court of law in a criminal offence which disqualifies the Bidder from 
participating in the contract,  

(b)  if it is established that the contract agreement signed by the Bidder was based on false or 
misrepresentation of Bidder’s qualification information,  

(c)  if it at any time determines that the firm has, directly or through an agent, engaged in corrupt, 
fraudulent, collusive, coercive, or obstructive practices in competing for, or in executing, a 
GoN/DP-financed contract.  

(d)  if the Successful Bidder fails to sign the Contract. (e) if the bidder fails to inform about the 
saturation of maximum number of contracts as per ITB 4.11. (Maximum number of running 

contracts) 
Standard Bidding Documents को ITB मा उिल्लिखत शतर्ह  सावर्जिनक िनकायले पिरमाजर्न गनर् सक्दैन। 
अनिुचत ूलोभनको ूःताव गरेमा, तथ्य ब ाई वा झकु्याई ूःताव पेश गरेमा, ॅ ाचार वा जालसाजीपूणर् कायर् 
गरेमा वा त्यःतो कायर्मा संलग्न भएमा, ूितंपधीर् वोलपऽदाता वा ूःतावदाताको सहभािगतामा हःतक्षेप गरेमा, 
धम्की िदने वा करकापजन्य कायर् गरेमा, िमलोमतो वा गटुवन्दीमा संलग्न भएमा, सावर्जिनक िनकायलाई अनिुचत 
ूभाव पारेमा वा पानर् खोजेमा खिरद सम्झौता हनु ुअगाडी नै कालो सूचीमा राख्न सिकने व्यवःथा रहेको पाइन्छ। 

ूःताव पेश गन ूःतावदाताह को मूल्या न गदार् न्यूनतम मूल्याि त सारभतू पमा ूभावमाही ूःतावदाता छनौट 
गरी सम्झौता गनर् आउने सूचना सावर्जिनक िनकायबाट ूा  भए पिछ त्यःतो ूःतावदाता आवँयक कागजात 
सिहत सम्झौता गनर् आउन ु पछर्13, सम्झौता गनर् आउने वारेको सूचना पाएर पिन सम्झौता गनर् नआउने 
ूःतावदातालाई कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाउन ुपन व्यवःथा14 रहेको छ।  

सम्झौता कायार्न्वयनको चरणमाः सावर्जिनक खिरदको मह वपूणर् चरण नै सम्झौता कायार्न्वयन हो। यस चरणमा 
सम्झौतामा उिल्लिखत समय िभऽ नै गणुःतरयकु्त कायर्/मालसामान/सेवा सावर्जिनक िनकायले पा  गदर्छ। तर 
िनमार्ण व्यवसायी वा परामशर्दाता वा आपूितर्कतार्ले सम्झौतामा उिल्लिखत शतर्ह को इमान्दािरताका साथ पालना 
नगरी गणुःतर कायम नराखेमा, िनधार्िरत समयमा कायर् परुा नगरेमा, सारभतू पमा ऽटुी गरेमा, ॅ ाचार, 

                                                 
11 सावर्जिनक खिरद ऐम, २०६३ को दफा ६३(१)(क) 
12 Standard Bidding Document, Procurement of Works International Competitive Bidding (ICB) [Single Stage Two Envelope Bidding procedure] PPMO 

(Revised on July, 2022), clause, ITB 3.3  
13  सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३, दफा २७, ३८ 
14  उही ऐनको दफा ६३(१)(ख) 
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जालसाजी वा अन्य अिनयिमत कायर् गरेमा त्यःता िनमार्ण व्यवसायी वा परामशर्दाता वा आपूितर्कतार्लाई कालो 
सूचीमा राख्न ुपन कानूनी व्यवःथा रहेको पाइन्छ।   

Standard Bidding Document को General Condition of Contract मा भएको व्यवःथा पिरवतर्न वा पिरमाजर्न हनु 
सक्दैन। Standard Bidding Document15 को General Condition of Contract मा कालो सूची सम्वन्धी व्यवःथा 
( ान्त ःव प) यस ूकार छः 
Clause 74.1- Without prejudice to any other rights of the Employer under this Contract, GoN, Public 
Procurement Monitoring Office (PPMO), on the recommendation of procuring entity, may blacklist a Bidder 
for its conduct for a period of one (1) to three (3) years on the following grounds and seriousness of the act 
committed by the bidder: 

(a)  if it is established that the Contractor has committed substantial defect in implementation of the 
contract or has not substantially fulfilled its obligations under the contract or the completed 
work is not of the specified quality as per the contract. 

(b)  If convicted from a court of law in a criminal offense liable to be disqualified for taking part in 
procurement contract,  

(c)  If it is established that the Contractor has engaged in corrupt or fraudulent practices in 
competing for or in executing the Contract. 

सम्झौताको अविध समा  भएपिछ ऽटुी सच्चाउने अविधमा:  िनमार्ण कायर्को हकमा िनमार्ण कायर् सम्प  भएिछ 
िनमार्ण भएका संरचनामा कुनै ऽटुी देिखएमा सो ऽटुी सच्चाउने िजम्मेवारी िनमार्ण व्यवसायीको हनेु गरी General 

Condition of Contract मा व्यवःथा गरी Particular Condition of Contract मा सो अविध कित हनेु भनी उल्लेख 
गिरएको हनु्छ।त्यसै गरी मालसामान खिरदको हकमा ूा  सामानमा ऽटुी देिखएमा सो सच्चाउने दाियत्व 
आपूितर्कतार्मा हनेु गरी General Condition of Contract मा व्यवःथा गरी Particular Condition of Contract मा सो 
अविध कित हनेु भनी उल्लेख गिरएको हनु्छ । ऽटुी सच्चाउने अविधिभऽ िनमार्ण व्यवसायी वा आपूितर्कतार्ले ऽटुी 
सच्चाउने दाियत्व परुा नगरेमा त्यःता िनमार्ण व्यवसायी वा आपूितर्कतार्लाई कालो सूचीमा रािखन्छ। 
कालो सूचीको सन्दभर्मा अदालतको धारणाः 
भारतीय अदालतको धारणाः  

१. Indian Supreme Court in Erusian Equipment & Chemicals Ltd. v. State of W.B.16, wherein the Hon'ble 
Supreme Court observed the following: 

“Equality of opportunity should apply to matters of public contracts. The State has the right to trade. The 
State has there the duty to observe equality. An ordinary individual can choose not to deal with any person. 
The Government cannot choose to exclude persons by discrimination. The order of blacklisting has the 
effect of depriving a person of equality of opportunity in the matter of public contract. A person who is on the 
approved list is unable to enter into advantageous relations with the Government because of the order of 
blacklisting. A person who has been dealing with the Government in the matter of sale and purchase of 
materials has a legitimate interest or expectation. When the State acts to the prejudice of a person it has to be 
supported by legality." 
" Blacklisting has the effect of preventing a person from the privilege and advantage of entering into lawful 
relationship with the Government for purposes of gains. The fact that a disability is created by the order of 
blacklisting indicates that the relevant authority is to have an objective satisfaction. Fundamentals of fair 
play require that the person concerned should be given an opportunity to represent his case before he is put 
on the blacklist." 
२. Patel Engineering Limited vs. Union of India (UOI) and Ors.17 
                                                 
15  Procurement of Works National Competitive Bidding (NCB), Single-Stage: Two-Envelope Bidding Procedure [Procurement of value above NRs. 

20 Million] PPMO, (Revised on July 2022, यःतो व्यवःथा अन्य नमूना वोलपऽमा समावेश गिरएको छ। 
16  (1975) 1 SCC 70  
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"15. It follows from the above judgment in Erusian Equipment case [(1975) 1 SCC 70] that the decision of 
the State or its instrumentalities not to deal with certain persons or class of persons on account of the 
undesirability of entering into the contractual relationship with such persons is called blacklisting. The 
State can decline to enter into a contractual relationship with a person or a class of persons for a 
legitimate purpose. The authority of the State to blacklist a person is a necessary concomitant to the 
executive power of the State to carry on the trade or the business and making of contracts for any 
purpose, etc. There need not be any statutory grant of such power. The only legal limitation upon the 
exercise of such an authority is that the State is to act fairly and rationally without in any way being 
arbitrary—thereby such a decision can be taken for some legitimate purpose. What is the legitimate 
purpose that is sought to be achieved by the State in a given case can vary depending upon various 
factors."  

३. Kulja Industries Limited vs. Chief Gen. Manager W.T. Proj. BSNL and Ors18 
" That apart, the power to blacklist a contractor whether the contract be for supply of material or equipment 
or for the execution of any other work whatsoever is in our opinion inherent in the party allotting the contract. 
There is no need for any such power being specifically conferred by statute or reserved by contractor. That is 
because "blacklisting" simply signifies a business decision by which the party affected by the breach decides 
not to enter into any contractual relationship with the party committing the breach. Between two private 
parties the right to take any such decision is absolute and untrammeled by any constraints whatsoever. The 
freedom to contract or not to contract is unqualified in the case of private parties. But any such decision is 
subject to judicial review when the same is taken by the State or any of its instrumentalities. This implies that 
any such decision will be open to scrutiny not only on the touchstone of the principles of natural justice but 
also on the doctrine of proportionality. A fair hearing to the party being blacklisted thus becomes an 
essential precondition for a proper exercise of the power and a valid order of blacklisting made pursuant 
thereto. The order itself being reasonable, fair and proportionate to the gravity of the offence is similarly 
examinable by a writ court." 
"Suffice it to say that "debarment" is recognized and often used as an effective method for disciplining deviant 
suppliers/contractors who may have committed acts of omission and commission or frauds including 
misrepresentations, falsification of records and other breaches of the regulations under which such contracts 
were allotted. What is notable is that the "debarment" is never permanent and the period of debarment would 
invariably depend upon the nature of the offence committed by the erring contractor." 
१. UMC Technologies Private Limited vs. Food Corporation of India and Ors19 

“ In light of the above decisions, it is clear that a prior show-cause notice granting a reasonable 
opportunity of being heard is an essential element of all administrative decision-making and particularly 
so in decisions pertaining to blacklisting which entail grave consequences for the entity being blacklisted. 
In these cases, furnishing of a valid show-cause notice is critical and a failure to do so would be fatal to 
any order of blacklisting pursuant thereto." 

“ Thus, from the above discussion, a clear legal position emerges that for a show-cause notice to constitute the 
valid basis of a blacklisting order, such notice must spell out clearly, or its contents be such that it can be 
clearly inferred therefrom, that there is intention on the part of the issuer of the notice to blacklist the noticee. 
Such a clear notice is essential for ensuring that the person against whom the penalty of blacklisting is 
intended to be imposed, has an adequate, informed and meaningful opportunity to show cause against his 
possible blacklisting." 
मािथका भारतीय अदालतबाट भएका केही फैसलाबाट कालो सूचीमा राख्दा ूकृया परुा नगरी राख्न  हदैुन। 
ूाकृितक न्यायको िस ान्तको पिरपालना अिनवायर् पमा गनुर् पन, कालो सूची सधैको लािग हनु नसक्ने तथा 
ूितिनिधत्व गनर् पाउने अिधकारबाट िवमखु गराउन नपाउने तथा कालोसूचीमा राख्न ेकायर् ूभावकारी हनेु अविध 
िनधार्रण गदार् वःतिुन ता र पारदिशर्ताका लािग पालना गनुर्पन बहृत ्िदशािनदशह  भएको देिखन्छ। 

                                                                                                                                                                    
17  (2012) 11 SCC 257  
18  (2014) 14 SCC 731  
19  (2021) 2 SCC 551  
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 24 February, 2022 मा भारतीय सव च्च अदालतबाट The State of Odisha vs M/S Panda Infra project Limited 
भएको मु ामा ओिडसा राज्यको भवुने रको बोिमखल जंक्शनमा रेलवे लेभल बिसङमा फ्लाईओभर िनमार्णको 
काम हदैु गदार् फ्लाईओभरको ःल्याब भित्कदा धनजनको क्षित भएकोले िनमार्ण व्यवसायीलाई Chief Engineer ले 
कालो सूचीमा राखेको िनणर्य िव  िनमार्ण व्यवसायीको तफर् बाट उच्च अदालतमा िनवेदन परेको िथयो। उच्च 
अदालतले ूाकृितक न्यायको िस ान्त िवपिरतको िनणर्य भनी कालो सूचीमा राख्न े िनणर्य वदर गरेको िनणर्य वदर 
गराउन ओिडसा राज्यको तफर् बाट सव च्च अदालतमा परेको िनवेदनमा भारितय सव च्च अदालतबाट कालो सूचीको 
अविध ५ वषर् िसिमत गराई उच्च अदालतको फैसला वदर गरेको पाइन्छ20। 
नेपालको सव च्च अदालतको धारणाः 
१. िवनॆ िनमार्ण सेवा को ूो. मैना शाही िव  सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लय समेत21 

आफूले के कुन ःतरको काम गनर् के कित रकम आवँयक पदर्छ सो कायर् सम्प  गनर्को लािग आफ्नो 
कम्पनीको क्षमताले भ्याउँछ भ्याउँदैन जःता कुराह को पूवर्िवचार गरेर माऽ बोलपऽ भनुर्पनमा बोलपऽ ःवीकृत 
भई सम्झौता गनर् बोलाएको अवःथामा आएर माऽ काम गनर् नसक्ने भनी जानकारी गराउने कायर् िनमार्ण 
व्यवसायीको आचरण अनकूुल समेत नदेिखने । 

२. िव.टी. / ृेण्डस / ौे  जे.भी. को तफर् बाट अ.ूा. अिधवक्ता जगदीश आचायर् िव  सावर्जिनक खिरद 
अनगुमन कायार्लय समेत22 

िनवेदक कम्पनीले आफूले कायर् सम्पादन गद आएको पलु िनमार्णको ठेक् का अक  कम्पनीलाई निदन र िदइएमा 
आफूलाई क्षितपूितर् भराउन माग गरेको भए पिन सम्झौताबमोिजम कायर् सम्पादन नगरी कारबाहीमा परी 
कालोसूचीमा परेको कम्पनीले आफूले पूरा गनर् नसकेको िजम्मेवारी अ लाई िदइए क्षितपूितर् ितनुर्पछर् भनी िलएको 
िनवेदन दाबी न्यायोिचत नदेिखने  

३. पप्प ुलिुम्वनी जे.भी.का अिख्तयारूा  ूोपराइटर   हिरनारायण ूसाद रौिनयार िव  भौितक योजना तथा 
िनमार्ण मन्ऽालय समेत23 

 
”साँचो कागजपऽ पेश गरेर िजकीर िलन नसकी केवल कालोसूचीमा राख्न ेकामकारवाही रीतपूवर्क भएन वा ूिबया 
पूरा भएन भनी भन्दैमा सो कुराले खासै महत्व राख्न ेदेिखदैँन । आफू कालोसूचीमा पनर् नसक्ने यथे  ूमाण गजुानर् 
नसकेसम्म सम्बन्धीत िनकायले कालोसूचीमा राखेको कायर् रीतपूवर्कको भएन भनी िलएको िजकीर मनािसव 
नदेिखने ।” 

”बोलपऽको सूचनामा उल्लेख भएका योग्यताह  पूरा गनर् नसकेसम्म कुनै पिन फमर्ले ूितंपधार्मा भाग िलन 
पाउने हुँदैन । आवँयक न्यूनतम ्योग्यता पूरा गरेको नभई झूठा व्यहोराका कागज बनाई आवँयक न्यूनतम ्
योग्यता परु् याएको सम्बन्धमा उजूर परी छानबीन गदार् आवँयक न्यूनतम ् योग्यता परु ्याउनको लािग नक्कली 
कागजात बनाएको पिु  हनु आएबाट कालोसूचीमा राख्न ेर त्यःतो फमर्सँग सम्झौता गनर् नहनेु िनंकषर् िनकालेको 
अवःथामा आवँयक न्यूनतम ्योग्यता परु ्याउनको लािग झूठा कागजात तयार गरी पेश गन फमर्लाई नै ठेक्का 
ूदान गनुर् पदर्छ भ  निमल्ने ।” 
“ऐनले तोकेको आचारण एवं दाियत्व पालना गनर् नसक्ने ठेकेदार कम्पनी वा फमर्को अिधकार िसजर्ना भैसकेको 
मा  निमल्ने ।“ 
४. बडीमािलका जे.भी.कम्पनीको तफर् बाट  अिख्तयारूा  िवजय मल्ल िव  सावर्जिनक खरीद अनगुमन कायार्लय, 

ताहाचल समेत24  

                                                 
20  https://indiankanoon.org/doc/40317410/  
21  ने.का.प. २०७७, अंक: २ िनणर्य नं. १०४३३ 
22  ने.का.प. २०७७, अंक: ७, िन.नं. १०५२९ 
23  ने.का.प.२०६८, अंक: ७, िनणर्य नं. ८६५७  
24  ने.का.प. २०६९, अंक: १० िनणर्य नं. ८९०० 
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२० मिहनामा सम्प  गन ूितव तासिहत सम्झौता गिरएको कायर् ५ वषर् व्यतीत हुँदासम्म पिन सम्प  नगन तथा 
पटकपटक काम छाडी िहड्ने र सम्बन्धीत कायार्लयले उपिःथत भई कायर् सचुा  गनर् पटकपटक मौका िदँदा 
समेत कामूित उदासीनता देखाउने कायर् ूारिम्भक पमा नै गैरिजम्मेवारपूणर् देिखन आउने । 

सावर्जिनक पूवार्धारको िनमार्ण गन िजम्मेवारी िलने पक्षले तोिकएको समयमा, तोिकएको गणुःतर कायम गद 
सम्झौताबमोिजमको कायर् गनुर् कानूनी र नैितक दाियत्व भएकाले भौितक पूवार्धारको अपयार् ता खिड्कएको 
िवकासोन्मूख मलुकुमा ितुतर पमा भौितक पूवार्धार िवकास गद लैजानपुन टड्कारो आवँयकता रहेको 
वःततुथ्यलाई यस क्षेऽमा संलग्न सबैले दयंगम गनुर्पन । 

आफ्नो दाियत्व िनवार्ह गनर् हरसम्भव ूयास गदार्गद पिन काबूबािहरको पिरिःथित पनर् गई कायर् सम्प  हनु 
नसक्न ुअक िःथित हो तर यसको लािग ूयास गरेको समेत पिन नदेिखनलुाई उिचत मा  नसिकने । 

कानूनी व्यवःथाबमोिजम सम्झौताअनु पको दाियत्व सारभतू पमा पालना नगरेको अवःथामा कालोसूचीमा राख्न े
गरी भएको िनणर्य अन्यथा देिखन नआउने  

५. िबिल्डङ कन्सल् ान्स ूा.िल. र आफ्नो तफर् बाट सरोज बःनेत समेत िव  नेपाल सरकार, सहरी िवकास 
मन्ऽालय िसंहदरबार, काठमाड  समेत25 

कानूनले व्यवःथा गरेको ूत्येक कुरा बाध्यात्मक हनु्छ । त्यसमा पिन म्याद सूचना र म्याद तामेल गनुर्पन 
ूाकृितक न्यायसम्बन्धी कायर्िविधको व्यवःथा ःवच्छ न्यायको आधारःतम्भ भएकोले यसमा हनेु सामान्य तलमािथ 
वा िवचलन मनािसब हुँदैन । यस मु ामा िवपक्षीह लाई िनवेदकह को कायार्लय वा घरको ठेगाना थाहा रहेको 
अवःथामा सो ठेगानामा सूचना जारी नगरी िवपक्षीले नेपाल राि य दैिनक गोरखापऽमा ःप ीकरण पेस गनर्का 
लािग ूकािशत गरेको सूचनाबाट ूाकृितक न्याय िस ान्तको पिरपालन भएको मा  निमल्ने । 

५. इभान्स ुइशा िवल्डसर् का तफर् बाट अिख्तयार ूा  व्यिक्त ूबन्धक िनदशक िवभाकुमारी यादव समेत िव  
सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लय समेत26 

िमित २०७१।३।३१ मा िनवदेकको न्यूनतम भिनएको बोलपऽलाई ःवीकार नगरी िनवेदक भन्दा बढी रकम 
उल्लेख गन अन्य बोलपऽ दातासँग सम्झौता गन आशयको सावर्जिनक सूचना िमित २०७१।३।३१ मा जारी 
भएको उपर यी िनवेदकले सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोिजम सावर्जिनक िनकायको 
ूमखुसमक्ष िनवदेन िदएको पिन देिखदैँन । िऽभवुन िव िव ालयबाट कालो सूचीमा राख्न ेभनी सावर्जिनक खिरद 
अनगुमन कायार्लयलाई िसफािरस गन ूयोजनको लािग गरेको िनणर्यलाई कालो सूची भई राखेको समेत अथर् गनर् 
िमल्ने नदेिखने ।  

अदालतसमक्ष न्याय माग गरी आउने हरेक पक्षले आफूले गरे िबराएको व्यहोरासमेत खलुाई तथ्य उजागर गरी सो 
तथ्यह  बीच आफ्नो कानूनी अिधकारको संरक्षणको माग गनुर्पन हनु्छ । िनवेदकले पेस गरेका कर 
चकु्तासम्बन्धी ूमाण कागजमा अंक थप भएको तथ्य आफले िऽभवुन िव िव ालयसमक्ष पेस गरेको िमित 
२०७१।२।१ को पऽ पऽबाट ूःट  हनु्छ, उक्त गलत कागजातको दोष राजःव कायार्लयमािथ थोपन ूय  गनर् 
िमल्ने हुँदैन । आफूले ूचिलत कानूनबमोिजम आ ान गिरएको बोलपऽमा उल्लेख गरेको िववरण र पेस गरेको 
कागजातको आिधकािरकताको िजम्मेवारी आफले िलनपुन  

६. मल्टी िडिसिप्लनरी कन्सल्टेन्ट्स ूा.िल. को तफर् बाट अिधकारूा  बदन लाल न्या  यो िव  सावर्जिनक 
खिरद अनगुमन कायार्लय समेत27 

राज्यको कुनै िनकाय वा अिधकारीले आफ्नो कतर्व्य पालनको सन्दभर्मा कुनै कानूनिवपरीतको कायर् भएको देखेमा 
र सो सम्बन्धमा कारबाही गनर् उक्त िनकाय वा अिधकारीलाई क्षेऽािधकार नभएमा सािधकार िनकायमा कानूनी 
कारबाहीको लािग लेखी पठाउन निमल्ने भ े देिखन आउँदैन तर उक्त िसफािरसलाई माऽ आधार िलई सािधकार 
िनकायले िनणर्य वा कारबाही गनर् िमल्ने भने हुँदैन । सािधकार िनकायले उक्त िनणर्य के कुन तथ्य, ूमाण र 

                                                 
25  ने.का.प. २०७१, अंक: ६, िनणर्य नं. ९१९० 
26  ने.का.प.२०७४, अंक: २, िनणर्य नं. ९७७१ 
27  ने.का.प. २०७५, अंक: ६ िनणर्य नं. १००२७  
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कानूनमा आधािरत रहेर गिरएको हो भ े कुराको जवाफ उक्त  िनणर्यमाफर् त िदन ु नै पन हनु्छ । यो मान्यता 
‘आधार र कारणयकु्त िनणर्य (Reasoned Decision) हनुपुन भ े ूाकृितक न्यायको िस ान्त (Principle of Natural 
Justice)  अन्तगर्तको सनुवुाइको िस ान्त (Theory of Hearing) सँग पिन सम्बन्धीत हनेु । 

ूशासकीय र न्याियक िनकायबाट कुनै व्यिक्तको हकािधकारमा असर र ूभाव पन गरी िनणर्य गिरन्छ भने त्यःतो 
अिधकारीले ःवच्छ कारबाही गरी िनणर्यमा पगेुको देिखन ुपदर्छ । िनणर्यमा यस िकिसमको िनंपक्षता र ःवच्छता 
कायम गनर्को लािग जसका िव  कानूनी दाियत्व बहन गराउने गरी िनणर्य गिरन्छ उसलाई आफ्नो दाबी वा 
भनाइ राख्न े र ूमाण पेस गन समिुचत मौका ूदान गिरन ु पदर्छ भ े ूाकृितक न्यायको िस ान्तअन्तगर्तको 
सनुवुाइको िस ान्तसँग सम्बन्धीत छ । यसले िनणर्य ूिबयालाई ःवच्छ (Fair), न्याियक (Just) र िनंपक्ष 
(Impartial) बनाउन म त गन हनु्छ । यसैलाई कानूनको उिचत ूिबया (Due Process of law) पिन भिनन्छ । 
कानूनको उिचत ूिबया (Due process of law or Procedure established by law) र ूाकृितक न्याय िस ान्तको 
पिरपालना नगरी गिरएका िनणर्य उिचत नभई मनोगत पमा भएको मािनने  

िनंकषर्ः  

कालो सूचीमा राख्न ेकायर् ूशासिनक कायर् हो। बोलपऽदाता, ूःतावदाता, परामशर्दाता, सेवाूदायक, आपूितर्कतार्,  
िनमार्ण व्यवसायी वा अन्य व्यिक्त, फमर्, संःथा वा कम्पनीले गरेको कसूरको आधारमा  कालो सूचीमा राख्न 
सिकन्छ। कालो सूचीमा राख्न े व्यवःथाले िनमार्ण व्यवसायी वा आपूितर्कतार् वा परामशर्दातालाई इमान्दारीपूवर्क 
िजम्मेवारी वहन गनर् सचेत गराइरहेको हनु्छ। कालो सूचीमा राख्न े िनणर्य गदार् कानूनको उिचत ूकृया परुा गरी 
आधार कारण सिहतको िनणर्य हनु ु पदर्छ। मूलतः ूाकृितक न्यायको िस ान्त पिरपालना नगरेको आधारमा 
अदालतबाट कालो सूचीमा राख्न ेगरी भएका िनणर्यह  वदर भएका छन।  

नेपालको सन्दभर्मा सम्विन्धत सावर्जिनक िनकायले कालो सूचीमा राख्न आधार कारण सिहत सावर्जिनक खिरद 
अनगुमन कायार्लयमा पठाउन ुपन व्यवःथा रहेको छ।आिथर्क वषर् २०७७।७८ मा सावर्जिनक खिरद अनगुमन 
कायार्लयबाट १०४ वटा खिरदमा ९२ वटालाई कालो सूचीमा राख्न े िनणर्य भएको, कालोसूचीमा रािखएका मध्ये 
१९ वटाले कालो सूची वदरको माग रािख अदालतमा गई १३ वटा खिरदमा ८ वटालाई अन्तिरम आदेश िदएको 
भिन सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लयको २०७७।७८ को वािषर्क ूितवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ28। 
कालो सूचीमा राख्न े िनणर्य अदालतको अन्तिरम आदेशबाट ःथगन भएकोमा पिछ फैसला हुँदाका बखत कालो 
सूचीमा राख्न े िनणर्य वदर भएकोमा बाहेक अन्तिरम आदेश खारेज भएमा बाँकी अविध िहसाव गरी पूवर् िनणर्य 
अनसुारको कालो सूचीमा राख्न ेिनणर्य कायार्न्वयन हनेु व्यवःथा सावर्जिनक खिरद िनयमावलीको १२ औ संशोधनले 
गरेको छ29। 

सम्विन्धत सावर्जिनक िनकायले कालो सूचीमा राख्न िसफािरस गन िनणर्य गदार् आधार कारण खलुाउन नसक्न,ु 
लामो समयसम्म काम नगन िनमार्ण व्यवसायी वा आपूितर्कतार् वा परामशर्दातालाई सम्झौता उल्लंघन गरेतफर्  
कारवाही गन इमान्दािरता सम्विन्धत सावर्जिनक िनकायले देखाउन नसकेको वाःतिवकता रहेको छ। त्यसैगरी 
सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायर्लयबाट छ मिहना िभऽ िनणर्य गिरसक्न ु पन सावर्जिनक खिरद िनयमावलीको 
व्यवःथा िवपिरत िवना आधार छ मिहना नघाएर भएका िनणर्यह  अदालतबाट वदर भएका ान्तह  धेरै रहेका 
छन। सावर्जिनक खिरद ूणालीलाई ूभावकारी वनाई िदगो िवकास गनर् मह वपूणर् भिूमका रहेको कालो सूचीमा 
राख्न े कानूनी व्यवःथाको सम्विन्धत सावर्जिनक िनकाय तथा सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लयवाट 
इमान्दािरताकासाथ पालना गद कानूनको उिचत ूकृया परुा गरेर आधार कारण सिहतको िनणर्य हनु ज री छ।  

 

 
 

                                                 
28  आिथर्क वषर् २०७७।७८ को बािषर्क प्रितवेदन, सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लय, पृ ट ३२ 
29  सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६३ को िनयम १४२क. 
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बिहक्षऽीय कसूरको अनसुन्धान र अिभयोजन  
 

 

गोिवन्द खनाल1 
 
१.  बिहक्षऽीय कसूर (Extra territorial 0ffence) 

िस ान्तत राज्यको फौजदारी कानूनको ूभावकािरता राि य सीमा िभऽ माऽ रहेको मािनन्छ ।यसलाई ूादेिशक 
क्षेऽािधकार भिनन्छ।तथािप पिछल्ला समयमा ूादेिशक क्षेऽािधकारका अपवादका पमा अन्य क्षेऽािधकार 
सम्बन्धी मान्यता िवकास भएको छ ।जस मध्ये बिहक्षऽीय क्षेऽािधकार हो ।यस क्षेऽािधकारमा आफ्नो देशको 
नागिरकले आफ्नो इलाका भन्दा बािहर बसी वा बािहर रहँदा गरेको फौजदारी कसूरमा कसूरको अनसुन्धान र 
अिभयोजन सम्बन्धमा क्षेऽािधकार ूा  गदर्छ।क्षेऽािधकार सम्बन्धी राि यताको िस ान्त (Nationality 

principle) ले आफ्नो देशको नागिरकले आफ्नो मलुकु भन्दा बािहर अथार्त ् िवदेशी भिूममा गरेको फौजदारी 
कसूरमा पिन क्षेऽािधकार कायम गनर् सिकने मान्यतालाई ःवीकार गरेको छ।ऐनको बिहक्षऽीय ूयोग फौजदारी 
कानूनको ःवीकृत र ःथािपत मान्यता हो।आफ्नो नागिरकले गरेको गम्भीर र जघन्य कसूरको आधारमा कुनै पिन 
मलुकुले आफ्नो इलाका भन्दा बािहर भएको फौजदारी कसूरमा अनसुन्धान र अिभयोजन गन क्षेऽािधकार ूा  गन 
हनुाले यो फौजदारी कानूनको बिहर्क्षेऽीय ूयोगको अवःथा हो । 

फौजदारी कानूनमा यसूकारको क्षेऽािधकार अन्तगर्त आफ्ना नागिरकले िवदेशमा रहँदा आफ्नो राि य कानून 
अन्तगर्तको फौजदारी अपराध गरेमा त्यःता नागिरकलाई राज्यले आफ्नो क्षेऽािधकारमा नै अपराध भए गरेसरह 
कारबाही र सजाय समेत गदर्छ । राज्यले आफ्नो नागिरकह लाई आफ्नो राि य कानूनलाई पिरपालन गन 
कानूनी दाियत्व िवदेशमा बःदा पिन पिरपालन गनुर्पन हनु्छ । यसैको आधारमा केही व्यिक्तगत कानूनह लाई 
नागिरकले आफू सँगसँगै जनुसकैु मलुकु गएको भए पिन िलएर गएको मािनन्छ । िव का सबै मलुकुमा केही 
िवषयगत कसूरजन्य कायर्मा बिहक्षऽीय (Extra territorial) अनसुन्धान र अिभयोजन गन अभ्यास हुँदै आएको 
पाइन्छ । नेपालको फौजदारी कानूनले मखु्यतः संगिठत अपराध (Organized crime) ,मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (Human trafficking) ,िव तुीय कसूर (Electronic Offence) ,सम्पि  शु ीकरण तथा आतंककारी 
िबयाकलापमा िव ीय लगानी (Money Laundering and terrorist financing) ,सावर्जिनक ॅ ाचार (Public 
corruption) जःता कसूरह को अनसुन्धान तथा अिभयोजनको बममा बिहक्षऽीय ूयोगको िस ान्तलाई ःवीकार 
गरी केही अवःथामा क्षेऽािधकार महण गन व्यवःथा गरेको पाइन्छ । मलुकुी अपराध संिहताले नेपाली नागिरकले 
नेपाली नागिरक िव  िवदेशी भिूममा गरेका कितपय कसूरमा बिहक्षऽीय ूयोग हनेु नयाँ व्यवःथा पिन गरेको 
 छ ।  

२. फौजदारी कानूनको के्षऽािधकार (Jurisdiction of criminal law) 

फौजदारी कानूनको क्षेऽािधकारलाई यस कानूनमा फौजदारी कानूनको िवःतारलाई विुझन्छ ।िस ान्तत 
क्षेऽािधकार सम्बन्धी धारणा रा को सावर्भौिमक िस ान्तमा आधािरत छ ।Territorial jurisdiction को  अपवादको 
पमा राज्यको सीमा बािहर पिन फौजदारी कानूनको क्षेऽािधकार िवःतार हनेु ूचलन पिछल्लो समयमा िवकास 
भएको हो । फौजदारी कानूनको क्षेऽािधकारलाई देहाय बमोिजम उल्लेख गनर् सिकन्छ । 

                                                 
1  सहन्यायािधवक्ता, उच्च सरकारी वकील कायार्लय, धनकुटा  
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क. िव व्यापी के्षऽािधकार (Universal Jurisdiction) 

िव व्यापी क्षऽेािधकारको आधारमा अपराधी जनुसकैु रा को नागिरक भए पिन जनुसकैु पिन रा मा आफ्नो 
क्षेऽािधकारको ूयोग गनर् पाउँछ र अिधकारक्षेऽको ूयोग गनर् नचाहने रा मा अपराधी िवधमान रहेमा अपराधीको 
सपुदुर्गी गनुर्पन हनु्छ2 ।िव व्यापी क्षेऽािधकार महण गरेका अन्तराि य महासिन्धह मा Un convention against 
Transnational organized crime 2000, UN convention against corruption 2003 लाई उदाहरणको पमा िलन  
सिकन्छ ।मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता २०७४ को दफा ४६ को खण्ड (ट) मा यस सम्बन्धमा व्यवःथा 
गरेको छ ।िव व्यापी क्षेऽािधकारको व्यवःथा समिुी डाँका, दास व्यापार, यु  अपराध, बाययुान अपहरण जःता 
अन्तराि य अपराधको सम्बन्धमा सिन्धको आधारमा तय गिरएको हनु्छ ।जेनेभा कन्भेन्सन १९४९ ले 
यु बन्दीह को सम्बन्ध, गैरसैिनक नागिरक, िबरामी र घाइतेह को सरुक्षाको िवषयमा अन्तराि य क्षेऽािधकारको 
ग्यारेन्टी गरेको छ । 
ख. बिहर्के्षऽीय के्षऽािधकार (Extra territorial Jurisdiction) 

फौजदारी अिधकारक्षेऽको ूयोगको सम्बन्धमा समःया तब उत्प  हनु्छ जब अपराध पूणर् पले एउटै रा को 
राज्य क्षेऽमा घिटत नभई एक भन्दा बढी रा ह को राज्यक्षेऽमा घिटत भएको हनु्छ ।राज्य सीमािभऽ र बािहर 
गिरएको वा भएको वारदातमा ूयोग हनेु क्षेऽािधकारलाई विहर्क्षेऽीय क्षेऽािधकार भिनन्छ । सामान्य कानूनको 
पमा रहेको मलुकुी अपराध संिहताको दफा २ मा बिहर्क्षेऽीय अिधकार सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथा गिरएको  
छ । नेपालमा िवशेष ऐनको पमा रहेका संगिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० र मानव बेचिवखन तथा 
ओसारपसार िनयन्ऽण ऐन, २०६४ लाई उदाहरणको पमा िलन सिकन्छ । यस क्षेऽािधकारको ूयोग िवःतार 
हनुकुो िविधशा ीय मान्यता एक देशमा अपराध गरी अक  देशमा गएर बःन सक्छन साथै अपराधीह  पूणर् पमै 
उम्कन सक्ने हदुाँ सपुर्दगी गरेर भएपिन सजाय गनुर् पछे भ ् हो । 
ग. ूादेिशक के्षऽािधकार (Territorial Jurisdiction) 

क्षेऽीय सव पिरताको आधारमा रा ले आफ्नो राज्यक्षेऽमा ूयोग गन अिधकारक्षेऽलाई ूादेिशक क्षेऽािधकार  
भिनन्छ ।ूादेिशक क्षेऽािधकारको मखु्य आधार रा को सावर्भौमस ा हो ।यो राज्यको सीमाक्षेऽ िभऽ माऽ लागू 
हनेु मान्यता हो । यस सम्बन्धमा दईुवटा िस ान्त रहेका छन । Subjective territorial principle अनसुार अपराध 
सम्बन्धी ूमखु कायर्ह  जनुसकैु रा मा घिटत भएपिन क्षेऽािधकारको ूयोग त्यस रा ले गनर् पाउँछ जनु रा मा 
अपराधीको थालनी भएको हो । Objective territorial principle अनसुार अपराधको थालनी जनुसकैु रा मा भएपिन 
र अपराधी जनुसकैु रा मा अविःथत रहेपिन अिधकारक्षऽेको ूयोग त्यस रा ले गनर् पाउँछ जनु रा मा अपराधको 
मखु्य कायर् वा ूमखु कायर्ह  घिटत भएका हनु्छन3 । मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता २०७४ को दफा ४५ 
मा  कुनै कसूर सम्बन्धी मु ाको कारबाही र िकनारा गन अिधकार त्यःतो कसूर भएको अदालतलाई हनेु छ 
भनेको छ । 

घ. व्यिक्तगत के्षऽािधकार (Personal Jurisdiction) 

नागिरकताको आधारमा रा ले आफ्ना व्यिक्तह मािथ ूयोग गन अिधकारक्षेऽलाई व्यिक्तगत अिधकारक्षेऽ 
 भिनन्छ ।यस िस ान्तको आधारमा आफ्ना नागिरकह ले िवदेशमा रहँदा आफ्नो राि य कानूनको उल्लघंन 
गरेमा समेत ती नागिरकह लाई कारवाही गन अिधकार राज्यलाई रहेको मािनन्छ ।Personal jurisdiction अन्तगर्त 

                                                 
2  डा गोपाल शमार्, संिक्ष  अन्तराि य कानून (२०६६) पैरवी ूकाशन, काठमाडौ, पेज १४९  
3  पूवर् पाद िटप्पणी पेज१४८ 
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आफ्नो राज्यका नागिरकह , िवदेशमा रहेका आफ्ना नागिरकह , आफ्नो राज्यमा रहेका िवदेशी नागिरकह   
पदर्छन ।उदाहरणको पमा मलुकुी अपराध संिहता २०७४ को दफा २ को उपदफा ३ मा रहेका कसूरलाई 
िलन सिकन्छ । 
३. बिहक्षऽीय के्षऽािधकार ूयोग हनु सक्ने सामान्य कानून 

बिहक्षऽीय ूयोगलाई मान्यता िदएको सामान्य कानूनमा मलुकुी अपराध संिहता २०७४ रहेको छ । 

३.१ मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ 

सामान्य कानूनको पमा रहेको मलुकुी अपराध संिहताले बिहक्षऽीय क्षेऽािधकार ूयोगबाट दण्डहीनतालाई रोक्ने ,
नागिरकको संरक्षण गन तथा कसूरदारलाई कानूनको दायरामा ल्याउने उ ेँयले गिरएको देिखन्छ।4 मलुकुी 
अपराध संिहता २०७४ ले िनम्न कसूरमा कसैले नेपाल बािहर गरेको कसूरको सम्बन्धमा नेपालिभऽ नै कसूर गरे 
सरह सजाय हनेु व्यवःथा गरेको छ ।5 

 राज्य िव को कसूर  

– सावर्भौमस ा, अखण्डता वा राि य एकता उपर खलल गनुर् नहनेु6 
– राजिोह सम्बन्धी कसूर7 

– रा िहत ूितकूल काम गनर् नहनेु कसूर8 

– जाती हत्या सम्बन्धी कसूर9 
–  नेपाल िव  यु  गनर् वा नेपालसँग यु मा संलग्न राजयका सेनालाई सहायता गन 

सम्बन्धी कसूर10 

 सैिनक वा ूहरीलाई भड्काउने सम्बन्धी कसूर11 
 जाससुीसम्बन्धी कसूर12 
 रा पित उपर आबमण सम्बन्धी कसूर13 
 रा पित वा संसदलाई धम्की िदने सम्बन्धी कसूर14 

 नेपालबाट कुनै व्यिक्तलाई अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर15 
 यातना सम्बन्धी कसूर16 
 िलखत िकत सम्बन्धी कसूर17 
 जालसाजीसम्बन्धी कसूर18 

                                                 
4  संिजवराज रेग्मी, (२०७५) “मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को पिरचय” लेखबाट, न्याय ूशासनका आयामह , सम्पादन, ँयामकुमार भ राई, 

सोपान मािसक काठमाड  प.ृ १३५ । 
5  मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को दफा २ 
6  मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४९ 
7  मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को दफा ५० 
8  मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को दफा ५१ 
9  मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को दफा ५२ 
10  मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को दफा ५३ 
11  मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को दफा ५५ 
12  मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को दफा ५६ 
13  मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को दफा ५७ 
14  मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को दफा ५८ 
15  मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को दफा २११-२१८ 
16  मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को दफा १६७ 
17  मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को दफा २६७ 
18  मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को दफा २७९ 
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 नेपाल िभऽ चलनचल्तीमा ल्याउने वा पैठारी गन उ ेँयले गरेको मिुा सम्बन्धी कसूर, िटकट 
सम्बन्धी कसूर 

 नेपाल सरकार, ूदेश सरकार वा ःथानीय तह वा नेपाल सरकार, ूदेश सरकार वा ःथानीय 
तहको पूणर् वा आंिशक ःवािमत्व वा िनयन्ऽणमा रहेको कुनै संगिठत संःथाको कुनै पदीय 
हैिसयतमा कायर्सम्पादन गदार् गरेको मलुकुी अपराध संिहता अन्तगर्तको कसूर 

 कसैले नेपालमा दतार् भएको वाययुान वा जलयान िभऽ मलुकुी अपराध संिहता अन्तगर्तको कुनै 
कसूर नेपाल बािहर रहँदाका बखत गरेमा िनजलाई त्यःतो कसूर नेपाल िभऽ नै गरेसरह सजाय 
हनेु  

 कुनै नेपाली नागिरक वा अन्य कसैले नेपाल बािहर कुनै नेपाली नागिरक िव  ज्यान िलएको 
वा ज्यान िलने उ ोग, दु त्साहन वा षड् यन्ऽ गरेको कसूर, असहाय व्यिक्तलाई पिरत्याग गरेको 
कसूर, अंगभंग गरेको कसूर, अपहरण, शरीर बन्धक वा गैरकानूनी थनुामा राखेको कसूर, 
जवजर्ःती करणी वा हाडनाता करणी गरेको कसूर, नेपाल सरकार, ूदेश सरकार वा ःथानीय 
तहको वा नेपाल सरकार, ूदेश सरकार वा ःथानीय तहको पूणर् वा अिधकांश ःवािमत्व वा 
िनयन्ऽण भएको संगिठत संःथा िव  आपरािधक उपिव, आपरािधक लाभ, आपरािधक 
िव ासघात, िकत, ठगी, डाँका वा सम्पि को आपरािधक उपयोग गरेको कसूर, धमर् पिरवतर्न 
गराउने कसूर, िववाह सम्बन्धी कसूर, नेपालिभऽ पैठारी गन उ ेँयले खा  पदाथर् वा औषधीमा 
िमसावट गरेको कसूर, इलाज सम्बन्धी कसूर र गाली बेइज्जत सम्बन्धी कसूर गरेमा िनजलाई 
नेपालिभऽ नै त्यःतो कसूर गरेसरह मलुकुी देवानी संिहता बमोिजम सजाय हनेु व्यवःथा गरेको 
छ। 

मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ ले मािथ उिल्लिखत केही िनि त कसूरह मा19 बिहक्षऽीय ूयोगलाई कानूनी 
मान्यता िदएको नयाँ व्यवःथा हो । 

३.२ मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहतामा नेपाल बािहर भए गरेको कसूरको अनसुन्धान अिभयोजन 
एक रा बाट अक  रा को भौगोिलक क्षेऽािधकार िभऽ घटे घटाएको घटना वारदातको अनसुन्धान गन गराउने 
कायर् सामान्य र सहजै हनेु काम होइन । अनसुन्धानलाई वःतिुन , वै ािनक एवम ्तथ्यको सत्यता पिु  गराउन 
अनसुन्धानको तिरका, अनसुन्धानकमीर्को योग्यता, दक्षता, अनभुव एवम ् वारदात भएको क्षेऽमा पिन िनभर्र 
 रहन्छ ।नेपालका अितिरक्त िवदेशी राज्यमा भएको अनसुन्धानलाई वैधािनकता िदने कायर् पिन पेिचलो िवषय हो। 
नेपालमा केही िवशेष ऐन र पिछल्लो समयमा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा ३० ले 
नेपाल बािहर भए गरेको कसूरको अनसुन्धानलाई व्यविःथत गरेको छ । 

 नेपाल बािहर भए गरेको कसूरको सम्बन्धमा नेपालको अदालतमा मु ा चल्ने कानूनी व्यवःथा भएमा यस 
मलुकुी अपराध संिहतामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन देहाय बमोिजमको रीत परुय्ाई भएको 
त्यःतो कसूरको अनसुन्धान यसै संिहता बमोिजम रीतपूवर्क भए गरेको मािननेछ20 : 

(क) नेपालका अदालतमा मु ा चल्न सक्ने फौजदारी कसूरको अनसुन्धान एक अकार् मलुकुमा अिधकार ूा  
अनसुन्धान अिधकारीबाट हनु सक्ने गरी कुनै मलुकुसँग कुनै सिन्ध भएको रहेछ भने त्यःतो सिन्धको 
व्यवःथा बमोिजम भएको अनसुन्धान, 

                                                 
19  मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ कव दफा २ । 
20  मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ की दफा ३० (१) 
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(ख) खण्ड (क) बमोिजमको सिन्ध भएको रहेनछ भने कुटनैितक माध्यम माफर् त कसूर भएको मलुकुको अनमुित 
ूा  गरी त्यतो मलुकुको अिधकार ूा  अिधकारीको सहयोगमा नेपाल सरकारले तोकेको अनसुन्धान 
अिधकारीले गरेको अनसुन्धान , 

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोिजम अनसुन्धान हनु सक्ने अवःथा रहेनछ भने जनु मलुकुमा कसूर भएको हो सोही 
मलुकुको अिधकार ूा  अनसुन्धान अिधकारीले गरेको अनसुन्धान, 

(घ) खण्ड (ग) बमोिजम पिन सम्भव नभएको अवःथामा जनु इलाकामा अिभयकु्त फेला परेको छ सोही इलाकामा 
वा अिभयकु्त फेला नपरेकोमा िनजको ःथायी बसोबास भएको इलाकाको अिधकार ूा  अनसुन्धान 
अिधकारीले गरेको अनसुन्धान । 

 अनसुन्धानको ूितवेदन वा त्यससँग सम्बन्धीत िलखतह  नेपाली भाषा बाहेकको अन्य भाषामा भएका 
रहेछन ्भने त्यःता िलखतको नेपाली भाषामा ूामािणक अनवुाद गरी अदालतमा पेश गनुर् पनछ । 

 अनसुन्धानबाट कुनै व्यिक्त उपर मु ा दायर गनुर् पन देिखएमा सम्बन्धीत सरकारी वकीलले अिभयोगपऽ 
तयार गरी अदालतमा मु ा दायर गनछ । 

४. बिहक्षऽीय के्षऽािधकार ूयोग हनु सक्ने िवशेष फौजदारी कानूनह  

बिहक्षऽीय क्षेऽािधकार ूयोग भएका िवशेष फौजदारी कानूनह मा हलुाक ऐन, 2019, िवदेशी िविनमय (िनयिमत 
गन) ऐन, 2019, राज  चहुावट (अनसुन्धान तथा िनयन्ऽण) ऐन, 2052, ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2059, 
वैदेिशक रोजगार ऐन, 2064, सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउण्डिर ) िनवारण ऐन, 2064, बिकङ कसूर तथा 
सजाय ऐन, 2064, जातीय तथा अन्य सामािजक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय)ऐन, 2068, संगिठत 
अपराध िनवारण ऐन, 2070 र संकटाप  वन्यजन्त ुतथा वनःपितको अन्तराि य व्यापार िनयन्ऽण ऐन, 2073 
को दफा 1 को उपदफा (2), िव तुीय (इलेक्शोिनक) कारोवार ऐन, 2063 र मानव वेचिवखत तथा ओसारपसार 

(िनयन्ऽण) ऐन, 2064 को दफा 1 को उपदफा (3) तथा लागू औषध (िनयन्ऽण) ऐन,2033 को दफा 2 ले 
व्यवःथा गरेका छन।्उिल्लिखत िवशेष कानूनह  मध्ये देहायका कानूनह को सामान्य जानकारी सिहत बिहक्षऽीय 
क्षेऽािधकारको बारेमा िववेचना गिरएको छ । 

४.१ संगिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० 

संगिठत अपराध (Organizational Crime) को पिरचय 

यो फौजदारी अपराधको Postmodern concept हो । संगिठत अपराध दईु वा दईु भन्दा बढी व्यिक्तह ले संगिठत 
पमा स ालन गरेका त्यःता गैरकानूनी गितिविधह  हनु,् जसको स ालनबाट उनीह ले मनुाफा आजर्न गन 

उ ेँय राखेका हनु्छन ्र यःता गितिविधह  राि य वा अन्तरार्ि य दवैु ःतरमा भएका हनु सक्छन ्। वतर्मानमा 
संगिठत अपराध सबैभन्दा ूचिलत नाम भए पिन यसलाई Professional crime, criminals careers, planned crime, 
Gang crimes, underworld crime, किहलेकाही ँत Private government of the criminals भ ेसमेत गरेको पाइन्छ । 
कुनै पिन अपराध सु ढ िकिसमले वा व्यविःथत तवरले संगठनात्मक पमा घिटत हनु्छ भने त्यसलाई संगिठत 
अपराध  
भिनन्छ । संगिठत अपराध व्यावसाियक पमा अपराधीह को समूह ारा लाभको उ ेँयले ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष 
पमा घटाउने गम्भीर िकिसमका गैरकानूनी कायर् हो । यसले राज्यको सीमा नाघेर अन्तरार्ि य शािन्त सरुक्षामा 

गम्भीर चनुौती िदई रहेको छ । यो मानव अिधकार र व्यिक्तको मौिलक हकमा ठूलो खतरा हो । फौजदारी 
न्याय ूणालीमा यसले िविभ  िकिसमका समःयाह  खडा गिररहेको छ । 

संगिठत अपराधका लक्षणह   

 िनरन्तर अपराध 
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 गैरकानूनी दबाब 

 संगठनमा केन्िीकरण 

 आवँयक सम्बन्धको िवकास 

 दईु वा दईुभन्दा बढी सदःय 

 ौेणीब  व्यवःथा 
 अपराधको िवशेषीकरण 

 िनयोिजत अपराध 

 संगठनको नेततृ्व 

 गोपनीयताको रक्षा 
 उच्च पदःथ व्यिक्तको संरक्षण । 

संगिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० को दफा २ को उपदफा (६) अनसुार संगिठत अपराध भ ाले पिरच्छेद २ 
बमोिजम अपराध सम्झन ुपदर्छ भ े उल्लेख छ । पिरच्छेद २ मा संगिठत अपराध सबन्धी व्यवःथा गरेको छ । 

 कसैले संगिठत अपराध गनर् वा गराउन हुँदैन । 

 कसैले आपरािधक समूहको लाभको लािग, आपरािधक समूहको िनदशनमा, आपरािधक समूहको तफर् बाट 
आपरािधक समूहसँग िमलेर वा आपरािधक समूहको संःथापक सदःय वा सदःय भई जानीजानी कुनै 
गम्भीर अपराध गरेमा िनजले संगिठत अपराध गरेको मािनन्छ ।देहायको कसूरलाई गम्भीर अपराध 
मानेको छ  

–  ूचिलत कानूनबमोिजम तीन वषर् भन्दा बढी कैद सजाय हनेु कसूर 
–  पिरच्छेद ३ को कसूर (आपरािधक समूह ःथापना गनर् नहनेु, न्याियक कारबाहीमा अवरोध गनर् नहनेु, 

िवध्वंसात्मक कायर् गनर् नहनेु, आपरािधक लाभ िलन नहनेु) 
 कसैले कुनै आपरािधक समूहलाई संगिठत अपराध गनर् वा संगिठत अपराध गनर् सघाउ परु ्याउन कुनै 

काम जानी जानी गरी वा नगरी सो समूहको काम कारबाहीमा सहभागी हनेु वा सघाउ परु ्याउने वा स ार 
साधन वा सूचना ूिविध उपलब्ध गराउने वा आिथर्क सहयोग गन वा कुनै साधन उपलब्ध गराउने वा 
संगिठत अपराध गन व्यिक्तलाई आौय िदने, लकुाउने वा भगाउने कायर् गनर् वा गराउन हुँदैन । 

 संगिठत अपराधको तयारी, उ ोग, ष न्ऽ गनर् वा दु त्साहन िदन वा मितयार हनु नहनेु । 

अन्तराि य ूयास 

 Single convention on Narcotics drugs - 1961 

 International Narcotics control board गठन 

 SAARC convention on Narcotics drug and psychotropic substances 1990, OAS, ASEAN  
 United convention against transnational organized crime 2ooo  

संगिठत अपराध िनवारण ऐनमा बिहक्षऽीय के्षऽािधकारको ूयोग 

यस ऐनको दफा १ को उपदफा (२) ले यो ऐन नेपालभर लागू हनेुछ र नेपाल बािहर रही बसी नेपाल वा नेपाली 
नागिरक िव  संगिठत अपराध गन व्यिक्तको हकमा समेत लागू हनेुछ भनी बिहक्षऽीय क्षेऽिधकारलाई ःवीकार 
गरेको छ । साथै यो ऐनले राहदानी रोक्का राख्न सक्ने उल्लेख गरी दफा ३९ ले संगिठत अपराध सम्बन्धी मु ामा 
िवदेशी मलुकुको अदालत वा सो मलुकुको आिधकािरक िनकायबाट संकलन गिरएको वा परीक्षण गिरएको सबतु 
ूमाणलाई अदालतले ूमाणमा िलन सक्ने व्यवःथा गरेको छ। ऐनको दफा ५२ ले फरार रहेको व्यिक्तको 
सम्बन्धमा िवशेष व्यवःथा गरेको छ। फरार व्यिक्त नेपाल बािहर रही बसेको जानकारी ूा  हनु आएमा वा 
नेपाल सरकार पक्ष रहेको सिन्ध वा ूचिलत कानून बमोिजम सपदुर्गी गनर् सिकने व्यवःथा रहेछ भने सो सम्बन्धी 
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कारवाही र त्यःतो अवःथा नभएमा कसूरको गम्भीरता हेरी िनजलाई पबाउ गनर् कुटनीितक माध्यम माफर् त 
सम्बन्धीत मलुकु वा सम्ब  अन्तराि य संःथालाई अनरुोध गनर् सिकने व्यवःथा गरेको छ। संगिठत अपराधको 
मु ा सरकार वादी हनेु र अनसुन्धानको बममा ूमाण बझु्ने ,फरार व्यिक्त पबाउ गन र अिभयोग लगाउने 
सम्बन्धमा बिहक्षिऽय क्षेऽािधकारको अभ्यास गरेको छ। 

४.२ सम्पि  शु ीकरण (Money laundering) िनवारण ऐन, २०६४ 
सम्पि  शु ीकरणको पिरचय 

पिछल्ला िदनह मा Money laundering को ूयोग संगिठत अपराधका पमा िव ीय िबयाकलापमा लगानीका 
पमा समेत देखा परेको छ।सम्पि  शु ीकरण Financial Intelligence िभऽको अन्तरार्ि यःतरको अपराध ब  
पगेुको छ।ॐोत नखलेुको, अवैध तिरकाले आजर्न गिरएको, करको दायरा नसमेिटएको कुनै आपरािधक कायर्बाट 
आजर्न गिरएको कालो सम्पि लाई सेतो बनाई, बैधता पाउन व्यिक्त, समूह वा संगठनले अपनाउने कृिऽम तिरका 
वा ूिबया नै सम्पि  शु ीकरण हो। सम्पि  शु ीकरणको माध्यमले अवैध सम्पि लाई बमशः ःथािपत, एकीकृत 
र कारोबारयकु्त बनाइन्छ।आपरािधक िबयाकलापबाट आिजर्त सम्पि लाई वाःतिवक ॐोत लकुाई कानूनी 
ॐोतबाट नै कमाएको जःतो देिखने गरी अवैध सम्पि लाई वैधमा पान्तरण गनुर् हो।यो अपराधमा िवशेष गरी 
सम्पि को वाःतिवक ॐोत, ूकृित र ःवािमत्व पिरवतर्न गरेर गैरकानूनी सम्पि लाई कानूनी आवरण 
िदइन्छ।समाज र कानूनबाट बच्न अवैध तिरकाले कमाएको सम्पि लाई वैधता िदन त्यःतो सम्पि लाई ॐोत 
देखाउन िमल्ने गरी अन्य कुनै वैध रोजगार वा पेसामा समावेश गराएर सम्पि  शु ीकरण गिरन्छ।  

सम्पि  शु ीकरण गन तिरका   

 अचल सम्पि को खिरद िबबी गन, 
 गैरकानूनी सम्पि लाई कानूनी सम्पि मा िमसाउने, 
 िव ीय संःथाह को ूयोग गन, 
 बहमूुल्य वःतहु को खिरद िबबी गन, 
 क्यािसनो ूयोग गन, 
 तःकरी गन, 
 सरकारी नीित (ःवैिच्छक कर घोषणा) गन, 
 सेयर िबबी गन, 
 बकमा जम्मा (ःवदेशी तथा िवदेशी) गन, 
 ठेक्काप ाबाट भएको आय देखाउने, 
 उ ोगधन्दामा लगानी गन आिद ।  

सम्पि  शु ीकरणका चरणह    

सम्पि  शु ीकरण गन तिरका देशको नीित, कानून र व्यवःथा अनसुार फरक फरक हनु्छ । सम्पि  शु ीकरण 
गनर् अवैध धनलाई बिमक पमा वैध बनाउन कानून बमोिजम संःथािपत गिरएका संःथाको ूयोग गिरन्छ । 
कालो धन आजर्न गनर् लागूऔषध, अवैध हातहितयार, मिहला बेचिबखन तथा ओसारपसार, वेँयाविृ  र ओखेटोपहार 
लगायतका अवैध धन्दाबाट कमाएको सम्पि लाई देखाउन माऽ ूयोग गिरएको संःथाबाट कमाएको हनेु  
बनाइन्छ । समममा सम्पि  शु ीकरणलाई तीन चरणबाट हेनर् सिकन्छ । 

(क) ःथानीयकरण (Placement)  

– अवैध धनलाई िविभ  आिथर्क िबयाकलापमा लगानी गन, 
– घरजग्गा खिरद गन, 
– िव ीय संःथाह को सेयर खिरद 
– मिुा पिरवतर्न गन, 
– मूल्यवान भौितक चीजवःत ुखिरद 
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(ख) तह सजृना (Layering) गन  

– सम्पि को अवैध ॐोत ढाकछोप गन 
– सेयर, शाभल चेक, गलत कागजको िसजर्ना गन 
– एक पटक िकनेकोलाई सम्पि  पनुः िबबी गन आिद । 

(ग) एकीकृत गन (Integration) गन 

– वैध र अवैध ॐोतबाट ूा  सम्पि  एकीकृत गन  

सम्पि  शु ीकरणको सम्बन्धमा अन्तरार्ि य ूयासह   

UN convention against illicit traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic substance 1998. यस महासिन्धको धारा 
७ ले सम्पि  शु ीकरणमा जोड िदएको छ । पारःपिरक कानूनी सहयोग ूदान गन, ि पक्षीय, बहपुक्षीय सिन्ध 
सम्झौता गन व्यवःथासमेत महासिन्धले गरेको छ । सेप्टेम्बर ११ को अमेिरकी आबमणपिछ सरुक्षा पिरषद्ले 
ूःताव नं. १३७३ पािरत गरी सबै सदःय रा ह लाई आतंकवाद सम्बन्धी अन्तरार्ि य सिन्ध सम्झौतालाई 
अनमुोदन गरी लागू गनर् आ ान गरेको छ ।ॅ ाचार िव को संयकु्त रा संघीय महासिन्ध, २००३ मेिक्सकोको 
मेिरडामा सम्प  २००३ िडसेम्वर ११ मा भएको िथयो । महासिन्धको ूःतावना र धारा–१४ ले सम्पि  
शु ीकरणको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ ।  

ूत्येक राज्य पक्षले (क) मिुा र मूल्यको ूसार गनर्का लािग औपचािरक र अनौपचािरक सेवा ूदान गन 
ूाकृितक वा कानूनी व्यिक्तह  र सबै िकिसमका सम्पि  शु ीकरण कायर्लाई दु त्सािहत गनर् र प ा लगाउनका 
लािग आफ्नो कायर्क्षेऽिभऽ आवँयकताअनु प, खासगरी सम्पि  शु ीकरणसँग संवेदनशीलता राख्न े अन्य 
िनकायह , लगायत बक र गैरबकजन्य िव ीय संःथाह का लािग समम ूकृितको आन्तिरक िनयमन र 
सपुिरवेक्षण गन प ित ःथापना गनछन,् त्यःतो प ितले उपभोक्ताका आवँयकता र उपयकु्तता अनु प, लाभ ूा  
गन, धनीको पिहचान गन, अिभलेख राख्न ेर शंकाःपद कारोबारह को सूचना िदने कायर्लाई बढावा िदनेछ । (ख) 
यस महासिन्धको धारा ४६ को ूितकूल नहनेु गरी, सम्पि  शु ीकरणको ूितरोध गनर् ूितब  रहेका ूशासिनक, 
िनयामक, कानून कायार्न्वयन गन र अन्य िनकायह सँग (आफ्नो मलुकुको कानून बमोिजम उपयकु्तता अनसुार 
न्याियक िनकायह  समेत) आफ्नो मलुकुको कानून ारा व्यवःथा गिरएका सतर्ह  िभऽ रही राि य र अन्तरार्ि य 
तहमा सहयोग गन र सूचना आदानूदान गन क्षमता सिुनि त गनछन ्र त्यस उ ेँयका लािग सम्भािवत सम्पि  
शु ीकरणसँग सम्बन्धीत सूचना संकलन गन, िव षेण गन र ूवािहत गन र राि य केन्िको पमा कायर् गनर् 
िव ीय िनगरानी एकाइ ःथापना गनुर्पन व्यवःथा गरेको छ। 

राज्य  पक्षह ले वैध पुजँीको ओहोर–दोहोरमा कुनै पिन िकिसमले अवरोध नगन गरी र सूचनाको समिुचत 
ूयोगलाई सिुनि त गन सरुक्षा व्यवःथाह को अधीनमा रही, आफ्ना सीमाह िभऽ नगद र समिुचत िविनयोजन 
अिधकारपऽको ओहोरदोहोर प ा लगाउने र िनगरानी गन सम्भाव्य उपायह  लागू गनर् िवचार गनछन।्यःतो 
उपाय अन्तगर्त व्यिक्त तथा व्यवसायह ले उल्लेखनीय पिरमाणमा नगद र समिुचत िविनयोजनपऽह को हनेु सीमा 
वारपार ःथानान्तरणको बारेमा सूचना िदनपुन कुरा पनर् सक्ने व्यवःथा गरेको छ। राज्य पक्षह ले मिुा िवूषेक 
लगायतका िव ीय संःथाह को लािग आवँयक पन उपयकु्त र सम्भाव्य उपायह  अवलम्बन गनर् िनम्नानसुार 
िवचार गन व्यवःथा गरेको छ।जसमा  

 िव तुीय माध्यमबाट रकम कलम ःथानान्तरण गनर् सम्बन्धीत फमर्मा उ मकतार्बाट एकदमै सही र 
सारभतू सूचना एवं सम्बन्धीत जानकारीह  समावेश गनुर्पन, 

 भकु्तानीका शृंखलाब  तहभिर नै यःता सूचना कायम राख्न े
 सम्पूणर् सूचना ूा  नभएका उ मकतार्बाट रकम कलम ःथानान्तरण  भएकोमा बढी सतकर् ता  

अपनाउने ।  

यस महासिन्धका अन्य धाराह को ूितकूल नहनेु गरी आन्तिरक पमा िनयामक र सपुिरवेक्षणीय ूणाली ःथापना 
गन बममा राज्य पक्षह लाई सम्पि  शु ीकरणिव  कायर्रत क्षेऽीय, अन्तरक्षेऽीय र बहपुक्षीय संगठनह का 
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सम्ब  ूयासह लाई मागर्दशर्नको पमा ूयोग गनर् आ ान गिरन्छ । राज्य पक्षह ले सम्पि  शु ीकरणको 
ूितरोधका लािग न्याियक, कानून कायार्न्वयन र िव ीय िनयामक िनकायह  बीच िव व्यापी, क्षेऽीय, उपक्षेऽीय र 
ि पक्षीय सहयोगको िवकास र ूव र्न गनर् ूयास गन व्यवःथा गरेको छ । सम्पि  शु ीकरण सम्बन्धी 
अन्तराि य महासिन्धले बिहक्षऽीय क्षेऽािधकारको ूयोगमा सहयोग र समन्वयमा जोड िदएको छ । 

सम्पि  शु ीकरण ऐनमा बिहक्षऽीय के्षऽािधकारको ूयोग 

यस ऐनको दफा १ को उपदफा २ मा यो ऐन नेपाल भर लागू हनेुछ र सम्पि  तथा आत वादी कृयाकलापमा 
िव ीय लगानी सम्बन्धी कसूर गन नेपाल िभऽ वा नेपाल बािहर जहाँसकैु रहे बसेको व्यिक्त समेतलाई लागू हनेुछ 
भनी उल्लेख छ । यस आधारमा के विुझन्छ भने यसको क्षेऽािधकार नेपाल बािहर पिन हनेु कुरामा ःप  
िदशािनदश गरेको छ । साथै सम्पि  शु ीकरण तथा आतंकवादी िबयाकलापमा िवि य लगानी सम्बन्धी कसूर 
गन व्यिक्त नेपाल िभऽ र नेपाल बािहर जहाँसकैु रहे बसेको भए पिन सम्पि  शु ीकरण ऐनको दफा २ बमोिजम 
बिहक्षऽीय क्षेऽािधकार लागू हनेु उल्लेख छ।यस ऐनले सन्  1999 मा सम्प  भएको आतंकवादमा िव ीय 
लगानीको दमन सम्बन्धी महासन्धी ,सन्  1963 मा सम्प  भएको वाययुान िभऽ भएका कसूर तथा अन्य केही 
कायर् सम्बन्धी टोिकयो महासिन्ध ,सन्  1987 मा सम्प  भएको आतंकवादको दमन सम्बन्धी साकर्  क्षेिऽय 
महासिन्ध अन्तगर्तका कसूर आतंकवाद पन उल्लेख छ।यस ऐनले िवदेशी उच्च पदःथ व्यिक्तलाई समेत 
क्षेऽािधकारमा समेटेको छ।साथैसीमापार करेःपोिण्ड  बिकङ सम्बन्ध सम्बन्धी िवषय िभऽ िवि य संःथाको 
पिहचान ,जानकारी िलने व्यवःथा गरेको छ।सम्पि  शु ीकरण तथा आतंकवादी िबयाकलापमा िव ीय लगानी 
सम्बन्धी कसूरको अनसुन्धान गदार् सम्पि  रोक्का राख्न वा िनयन्ऽणमा िलन ुपन देिखए कसूरबाट ूा  सम्पि  वा 
कसूरसँग सम्बन्धीत साधन िवदेशमा भएको देिखएमा सम्पि  शिु करण अनसुन्धान िवभागले त्यःतो व्यिक्तको 
सम्पि  रोक्का राख्न वा िनयन्ऽणमा िलन सम्बन्धीत मलुकुमा ूचिलत कानून बमोिजम तत्काल लेखी पठाउने छ। 
यस ऐनले राहदानी वा शाभल डकुमेन्ट रोक्का राख्न सक्ने अिधकार समेत रहेको छ। 

४.३ ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 

ॅ ाचारको पिरचय 

आजको एक्काइस  शताब्दीको समयमा ॅ ाचारलाई सावर्जिनक अपराधीको कसीमा रािखन ु पछर् लोकतािन्ऽक 
राजनीितक व्यवःथाको मखु्य गणु सशुासन हो भने सशुासनको ूमखु तत्व भनेको ॅ ाचारमकु्त समाज हो।यसमा 
िनवार्िचत, मनोनीत र िनयकु्त पदािधकारी देिख िलएर समाजको हरपक्षको ूितिनिधत्व गनह बाट सदाचारको उपेक्षा 
गिरन्छ।ॅ ाचारलाई सामान्य अपराधका पमा नहेरी पूरै समाजले यःतो ूविृ लाई िन त्सािहत गद जान 
आवँयक छ।लोकतन्ऽमा जनता नै सव परी हनेु सत्यलाई ःवीकारेर व्या  ॅ ाचारलाई न्यूनीकरण गनुर् 
जनिनवार्िचत सरकारको दाियत्व हो।सरकारले समन्वयात्मक प ित अवलम्बन ारा ॅ ाचार सम्बन्धमा भएको 
जनगनुासोलाई ि गत गरी न्यूनीकरण गनर् आवँयक कानूनी, संगठनात्मक तथा ूिबयागत सधुार आवँयक 
छ।सवर्साधारणको सखु, शािन्त र आिथर्क िहतका िनिम  समाजमा आिथर्क अनशुासन, नैितकता र सदाचार कायम 
राख्न ॅ ाचार िनवारणका सम्बन्धमा समयानकूुल कानूनी व्यवःथा गनर् ॅ ाचार िनवारण ऐन आएको हो।  

ॅ ाचार िनयन्ऽणका लािग संयकु्त रा संघको ूयास 

ॅ ाचार िनयन्ऽणका लािग भएका क्षेऽीय ूयासलाई अन्तरार्ि यःतरमा िवःतार गनर् संयकु्त रा संघमाफर् त ् सन ्
१९९६ मा दईु वटा महत्वपूणर् िलखतह  International Code of Conduct for public Officials / United National 
Declaration Against Corruption and Bribery in International Commercial Transaction जारी गरेको 
िथयो।पिहलो आचारसंिहता सावर्जिनक पदािधकारीूित र दोॐो घोषणापऽ सावर्जिनक तथा िनजी दवैु क्षेऽसँग 
सम्बन्धीत िथए । 

संयकु्त रा संघ ारा ॅ ाचार िव को बाध्यात्मक ूकृितको अन्तरार्ि य िलखत िनमार्णका बममा सन ्२००० मा 
United Nations Convention Against Transitional Organized Crime पािरत भयो।यसले सम्पि  शु ीकरण तथा 
ॅ ाचार िनयन्ऽण लगायतका सांगठिनक अपराधको िनयन्ऽणको सम्बन्धमा व्यवःथा गरेको िथयो।पनुः ॅ ाचार 
िनयन्ऽणलाई अझ ूभावकारी र व्यापक ूावधान राखी अन्तरार्ि य िलखतको आवँयकता महससु गरी संयकु्त 
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रा संघको ५८ औ ँमहासभाले ॅ ाचारिव को संयकु्त रा संघीय महासिन्ध United Nations Convention Against 
Corruptions लाई  31 oct, 2003 मा पािरत गरेको िथयो  यो महासिन्धलाई United Nations का सबै सदःय 
रा लाई हःताक्षरका लािग खलुा रािखएअनसुार १५ िडसेम्बर २००५ देिख लागू भएको छ।UN को महासभा ारा 
पािरत ूःतावअनसुार ूत्येक वषर् िडसेम्बर ८ तािरखका िदनलाई ॅ ाचार िव को अन्तरार्ि य िदवसका पमा 
मनाउने गिरन्छ।यो महासिन्धको पक्षमा नेपाल सरकारले हःताक्षर गिरसकेको छ।यस महासिन्धको धारा–१ मा 
िनम्न उ ेँय गिरएको छ  

(क) ॅ ाचार िनवारण तथा त्यसको ूितरोध सम्बन्धी उपायह  अझ दक्षतापूवर्क ूभावकारी पमा िवकिसत र 
सु ढ गन । 

(ख) ॅ ाचार िनवारण तथा त्यसको ूितरोध लगायत सम्पि  िफतार् गन सम्बन्धमा अन्तरार्ि य सहयोग र 
ूािविधक सहायताको अिभविृ , सहजीकरण र समथर्न गन । 

(ग) इमान्दािरता, जवाफदेिहता तथा सावर्जिनक कायर् र सावर्जिनक सम्पि को उिचत व्यवःथापन र िजम्मेवारी 
अिभविृ  गन । 

ॅ ाचार िनयन्ऽण गनर् कुनै एक ूकारको उपायमाऽ पयार्  नहुँदा िविभ  उपायह लाई समि गत पमा ूयोग 
गनुर्पछर् भन्दै महासिन्धले िनम्न कायर् क्षेऽ समेटेको छ  

(क) िनवारणात्मक उपायह  अपनाउने (Preventive measures) 

 (ख) ॅ ाचारजन्य कायर्लाई अपराधीकरण गन  (Criminalization) 

 (ग) अन्तरार्ि य सहयोगको आदानूदान गन (International cooperation) 

(घ) ॅ ाचारजन्य सम्पि  िवदेशबाट िफतार् ल्याउने र िफतार् िदने सम्बन्धी (Assets recovery) 

 (ङ) ूािविधक सहयोग र सूचनाको आदानूदान गन (Technical assistance) कायर् क्षेऽलाई समेिटएको 
देिखन्छ।ॅ ाचार िनवारणका बममा शान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, संयकु्त रा संघ िवकास कायर्बम र िव बक आिद 
संःथाले समेत एक्लो र संयकु्त ूयास जारी राखेका छन।् 

ॅ ाचार िनवारण ऐनमा बिहक्षऽीय के्षऽािधकारको ूयोग 

ॅ ाचार िनवारण ऐनको दफा १को उपदफा  ) २ (ले यो ऐन नेपालभर लागू हनेुछ र नेपाल वािहर जहाँसकैु रहे 
बसेका नेपाली नागिरक ,रा  सेवक र यस ऐन अन्तगर्त ॅ ाचार गरेको मािनस कुनै काम गरी िवदेशमा बःने 
गैरनेपाली नागिरक समेतलाई समेटेको छ।यसको पछािडको कारण सावर्जिनक सम्पि  दु पयोग गरी िवदेशमा 
फरार भए भिन अनसुन्धान तथा अिभयोजन गरी कारवाही गनर् सक्ने व्यवःथा गरेको छ। यो ऐनले व्यिक्तको 
राहदानी जारी नगनर् वा रोक्का राख्न सक्ने ,िवदेशी व्यिक्तको सम्पि  रोक्का राख्न आदेश िदन सक्ने व्यवःथा छ। 
तसथर् यो ऐनलाई के कसरी िवदेशमा रहेका व्यिक्तको अनसुन्धान र अिभयोजन गन भ े ःप  व्यवःथा नगरेता 
पिन बिहक्षऽीय कसूरलाई ःवीकार गरेको छ।क्षेऽािधकारको दायरालाई फरािकलो बनाएको छ। 

४.४ िवधतुीय कसूर (इलेक्शोिनक) कारोवार सम्बन्धी ऐन २०६३  
िवधतुीय कसूर पिरचय 
Computer र Internet  माफर् त गिरने आपरािधक िबयाकलापलाई साइबर अपराधको पमा बिुझन्छ। Cyber 
crime र computer crime  सामान्यतया एकै अथर्मा बिुझन्छ।Cyber crime भन ् नाले Cyber space को ानको ूयोग 
गरी गिरने अपराधलाई बिुझन्छ।कम्प्यटुरलाई माध्यम बनाई गिरने आपरािधक िबयाकलाप कम्प्यटुरलाई नै 
लिक्षत गरी गिरने आपरािधक िबयाकलाप जसमा  Computer system मा अनािधकृत पहुँच परु् याई सेवा ूयोगमा 
ूितबन्ध लगाउने कायर्, Data लाई न  गन काम, E-mail  सँग सम्बन्धीत अपराध जसलाई िवशु  साईबर 
अपाराधको पमा िलइन्छ। 
अन्तरार्ि य ूयास 
संगिठत आपरािधक समूहको संलग्नताको कारण यो अपराधको ूकृित अन्तरदेशीय हुँदै गइरहेको अवःथामा 
संयकु्त रा संघबाट समम िवषयवःतलुाई समेट्ने गरी अन्तरार्ि य महासिन्धको कायर् हालसम्म हनु सकेको 
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छैन।European union ले यस सम्बन्धमा सन ्२००१ मा  Convention on cyber crime  नामक महासिन्ध सन ्
२००४ देिख लागू गरेको अवःथा छ।जसले िनम्न अपराधलाई Cyber crime अन्तगर्त समावेश गरेको छ।21 

(क) कम्प्यटुर तथ्यांक र ूणालीको उपलब्धता, गोपनीयता र अखण्डतािव को अपराध 
 गैरकानूनी पहुँच 
 गैरकानूनी रोकावट 
 तथ्यांकीय हःतक्षेप 
 ूणालीमा हःतक्षेप 
 उपकरणमा हःतक्षेप 

(ख) कम्प्यटुरसँग सम्बन्धीत अपराध 
 कम्प्यटुर जालसाजी 
 कम्प्यटुर ठगी 

(ग) िवषयबःतसुँग सम्बन्धीत अपराध 
 अश ् लील िचऽ ूदशर्न 

(घ) किपराइट सम्बन्धी अिधकारको उल्लंघनसँग सम्बन्धीत अपराधलाई समावेश गरेको छ । 
नेपालमा िव तुीय (इलेक्शोिनक) कारोवार सम्बन्धी ऐन, २०६३ रहेको छ । 

िवधतुीय कारोवार सम्बन्धी कसूरमा विहर्के्षऽी के्षऽािधकारको ूयोग 

िव तुीय  ) इलेक्शोिनक (कारोवार सम्बन्धी ऐनको दफा १ को उपदफा  ) ३ (मा यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू 
हनेुछ र यो ऐनको उल्लघंन गरी कसूर गन जहाँसकैु रहे बसेको व्यिक्त समेतलाई लागू हनेु भनेको छ।यस 
सम्बन्धी व्यवःथा नेपाल बािहर रहेवसे पिन क्षेऽािधकर महण गनर् सक्ने देिखन्छ।यस ऐन बमोिजमको कसूरको 
ूकृित नै बिहक्षऽीय हनु्छ।िव तुीय  ) इलेक्शोिनक (कारोवारसम्बन्धी कसूरको अनसुन्धान ूहरीबाट र अिभयोजन 
सरकारी वकीलबाट हनेु कानूनी व्यवःथा छ। 

४.५ मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार )िनयन्ऽण( ऐन, 2064 मा बिहक्षऽीय के्षऽािधकारको ूयोग 

यस ऐनमा बेच्ने वा िक े उ ेँयले मािनसलाई िवदेश लैजाने कायर्लाई िनषधे गरेको छ।बालबािलकाको हकमा 
संरक्षकको म ुरी निलई िवदेश लगेमा थप सजाय समेतको व्यवःथा गरेको छ।ऐनको दफा १ को उपदफा  ) ३ (
मा यो ऐन नेपालभर लागू हनेुछ र नेपाल बािहर बसी नेपाली नागिरक िव  यस ऐन बमोिजमको कसूर गरे 
जनुसकैु व्यिक्तको हकमा समेत लागू हनेुछ भिनएको छ।यस आधारमा यस ऐनले बिहक्षऽीय क्षेऽािधकार महण 
गरेको पाउन सिकन्छ । 
४.६ लागू औषध )िनयन्ऽण( ऐन,2033 मा बिहक्षऽीय के्षऽािधकारको ूयोग 

यस ऐनले कुनै व्यिक्तले नेपालबाट वा नेपाल भई अन्य देशमा लागू औषध पठाएमा त्यःतो लागू औषध जाने 
अिन्तम ःथान र लागू औषध ूा  गन व्यिक्त समेत ऐनको दायरामा पन कानूनी व्यवःथा गरेको छ । ऐनको 
दफा २ ले ऐनको विहर्क्षेऽी ूयोग हनेु ग्यारेन्टी गरेको छ।साथै दफा २ को उपदफा  ) १ (मा यो ऐन यस ऐन 
अन्तगर्त बनेका िनयम वा आदेशका िव  हनेु गरी नेपालबाट वा नेपाल िभऽ कुनै लागू औषध  िनकासी वा 
पैठारी गरी िवदेशम बसी व्यापार गन नेपाली नागिरक वा िवदेशीलाई समेत यो ऐन लागू हनेुछ भ े व्यवःथा 
गरेको छ।यस आधारमा यस ऐनले बिहक्षऽीय क्षेऽािधकार महण गरेको पाउन सिकन्छ। 

४.७ पारःपिरक कानूनी सहायता  ऐन, २०७० 
पारःपिरक कानूनी सहायता ऐन न्याियक कारबाहीका िवषयमा नेपाल र िवदेशी राज्य बीच पारःपिरक कानूनी 
सहायता ूदान गनर् आएको हो।यसको क्षेऽ व्यापक छ।पारःपिरक कानूनी सहायता ूा  गनर् सिन्ध अिनवायर् 
हनु्छ।यिद सिन्ध छैन भने पारःपिरक कानूनी सहायता ूदान गन आ सन िदई कूटनीितक माध्यम माफर् त 
अनरुोध गनुर् पछर्।देहायका कामका लािग पारःपिरक सहायताको आदानूदान हनु सक्छ ।   

                                                 
21  राजेश कुमार कटुवाल (२०७५), “संगिठत अपराध” लेखबाट, न्याय ूशासनका आयामह , सम्पादन, ँयाम कुमार भ राई, सोपान मािसक, काठमाड , 

प.ृ ५८३ । 
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 अनसुन्धान गनर्  
 अिभयोजन गनर् 
 न्याियक कायर्िविध ूयोग गनर्  
 ूमाण ूा  गनर्  
 ूमाण परीक्षण गनर्  
 सूचना ूा  गनर्  

 फैसला कायार्न्वयन गनर्  

४.७.१ नेपालमा पारःपिरक कानूनी सहायतासम्बन्धी कानून र कायर्िविधह   

पारःपिरक सहायताको सम्बन्धमा United Nations को तत्वावधानमा Manual on mutual legal assistance and 

extradition 2012 िनमार्ण भएको छ।नेपालमा अन्तरार्ि य ूितब ता अनसुार िढलै भए पिन पिहलो पटक 
पारःपिरक कानूनी सहायता ऐन, २०७० कायार्न्वयनमा आएको छ । ऐनको पिरच्छेद–२ मा पारःपिरक कानूनी 
सहायता ूा  गन अवःथा र िवषय पिरच्छेद–३ मा पारःपिरक कानूनी सहायता ूा  गनर् ूिबया र पिरच्छेद–४ 
मा िवदेशी राज्यले पारःपिरक कानूनी सहायताका लािग अनरुोध गन ूिबयाबारे उल्लेख गिरएको छ । अतः 
पारःपिरक कानूनी सहायता ूा  गन ूिबया देहाय बमोिजम रहेका छन ्  

– ूमाण उपलब्ध गराउन अनरुोध गनर् सक्ने  

– व्यिक्त उपिःथत गराउने तथा व्यिक्त रहेको ःथान प ा लगाउन अनरुोध गनर् सक्ने  

– म्याद वा न्याियक िलिखत तामेल गनर् अनरुोध गनर् सक्ने 

– ूमाण बझु्न अनरुोध गनर् सक्ने  

– साक्षी परीक्षण र बन्द सवाल जारी गनर् अनरुोध गनर् सक्ने  

– सम्पि  रोक्का वा जफत गनर् अनरुोध गनर् सक्ने  

– फैसला कायार्न्वयन गरी िदन अनरुोध गनर् सक्ने जःता ूिबया पदर्छन । 

पारःपिरक कानूनी सहायता ऐनमा बिहक्षऽीय के्षऽािधकारको ूयोग 

यस ऐनमा िवदेशी राज्यलाई ूमाण उपलव्ध गराउन, व्यिक्त उपिःथत गराउन तथा व्यिक्त रहेको ःथान प ा 
लगाउन, म्याद वा न्याियक िलखत तामेल गनर्, ूमाण बझु्न, साक्षी परीक्षण र बन्द सवाल जारी गनर्, सम्पि  रोक्का 
वा जफत गनर् र फैसला कायार्न्वयन गरी िदन अनरुोध गनर् सक्ने व्यवःथा गरेको छ । त्यसैगरी िवदेशमा भएको 
म्याद िरतपूवर्क भएको मािनने उल्लेख छ ।िवदेशी राज्यले पिन पारःपिरक कानूनी सहायताको लािग अनरुोध गनर् 
सक्ने व्यवःथा गरेको छ ।पारःपिरक कानूनी सहायता आदानूदान गनर् केन्िीय अिधकारीको भिूमकालाई ःथान 
िदइएको छ । 

५. बिहक्षऽीय के्षऽािधकारको ूयोगसम्बन्धी समःया र समाधानका उपायह   

 मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ ले नेपाल बािहर भए गरेको कसूरको अनसुन्धानलाई 
वैधािनकता िदन पिहलो ूाथिमकतामा सिन्धलाई अिनवायर् गरेको अवःथा  छ । नेपालमा हाल सम्म 
अनसुन्धान गन ूयोजनका लािग छुटै सिन्ध भएको अवःथा छैन ।आगामी िदनमा सिन्ध गन कामलाई 
ूाथिमकता िदन ुपन हनु्छ । 
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 मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहताले सिन्ध नभएमा कूटनीितक माध्यम माफर् त कसूर भएको मलुकुको 
अनमुित ूा  गरी िवदेशी अनसुन्धान अिधकारीको सहयोग िलई अनसुन्धान गनर् सिकने भनेको छ । यो 
ूकृया व्यवहारत जिटल हनु्छ ।यसमा पररा  मन्ऽालय समेत संलग्न हनुपुन देिखन्छ । यस कायर्मा 
पररा  मन्ऽालयका पदािधकारी नेपाल र िवदेशका अनसुन्धान अिधकारी अिभयोजन अिधकारी र न्याियक 
अिधकारी वीच अनसुन्धानको गाम्भीयर्ताको वोध गराउन अध्ययन, अनसुन्धान, छलफल तािलम र 
भेटघाटको अिनवायर्ता हनु्छ । 

 िवदेशमा भएको अनसुन्धानलाई मान्यता िदने तेॐो ूाथिमकतामा जनु मलुकुमा कसूर भएको हो सोही 
मलुकुको अिधकार ूा  अनसुन्धान अिधकारीले गरेको अनसुन्धानलाई ूाथिमकता िदने भिनएको छ त्यो 
कायर् जिटल हनेु देिखन्छ । अनसुन्धानको ूकृित, िवषयवःत,ु अनसुन्धान गन शैलीका साथै नेपालको 
अदालतले त्यसलाई कितको महण गछर् त्यसमा पिन भर पछर् ।त्यस िदशामा अनसुन्धान अिधकारी, 
अिभयोजन अिधकारी र न्यायकमीर्लाई तािलम आवँयक हनु्छ । 

 चौथो ूाथिमकतामा जनु इलाकामा अिभयकु्त फेला परेको छ सोही इलाकामा वा अिभयकु्त फेला 
नपरेकोमा िनजको ःथायी बसोबास भएको इलाकाको अिधकार ूा  अनसुन्धान अिधकारीले गरेको 
अनसुन्धानलाई मान्यता िदने भनेको छ । िव ान ूिविध, यातायातको ितॄ िवकास र सूचना ूिविधको 
यस यगुमा ःथायी बसोबास भएको इलाकामा गिरएको अनसुन्धान कित ूभावकारी हनु्छ सोचनीय िवषय 
हनु्छ ।अनसुन्धानमा सूचना दतार्, ूमाणको संकलन, ूमाण परीक्षण, खानतलासी गिरने िवषय, लाश जाँच 
र सनाखत गराउने िवषय महत्वपूणर् मािनन्छ ।तसथर् नेपाल बािहर हनेु अनसुन्धानलाई व्यावहािरक 
बनाउन कानूनमा ःप ता र समसामियक सधुार चािहन्छ । साथै सिन्ध गन कायर्लाई ूाथिमकता िदने 
िवषयका अितिरक्त अनमुित, अनरुोध, सहयोग, समन्वय र सहकायर्मा जोड िदनपुछर् । 

 मलुकुी अपराध संिहता, 2074 को दफा 2 लगायत अन्य केही िवशेष ऐनह ले गरेको बिहक्षऽीय 
क्षेऽािधकारको ूयोगका सम्बन्धमा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहताले कायर्िविधगत ःप ता गरेतापिन 
िवशेष ऐनले कायर्िविधगत ःपःटता गनर् सकेको छैन, आगामी िदनमा बिहक्षऽीय क्षेऽािधकार महण गरेका 
ऐन संशोधन, पिरमाजर्न तथा सधुार हुँदा अनसुन्धान र अिभयोजनमा थप ःप ता गनुर्पछर् । 

 Mutual Legal Assistance उपलब्ध गराउने ूयोजनको लािग सम्पि  शु ीकरण, सम्बन्धी कसूर तथा 
आतंककारी िबयाकलापमा िव ीय लगानी सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा Under Cover Operation, 

intercepting communications, accessing computer system, controlled delivery जःता अनसुन्धान प ित 
अपनाउन ुपछर्। त्यःता लािग आवँयक कानून, जनशिक्त र तािलमको आवँयकता पछर्। 

 िव तुीय कारोवार ऐन, २०६३ ले हालको साइबर अपराधलाई समेटन सक्दैन, हाल िव तुीय अपराध 
बढ्दो छ । िवधतुीय अपराधको वढदो अवःथालाई न्यूनीकरण गनर् विहर्क्षेऽीय क्षेऽािधकारलाई व्यविःथत 
गनर् कानूनमा संसोधन र पिरमाजर्न आवँयक देिखन्छ । 

 िव तुीय अपराधको अनसुन्धान गनर् िवशेष  टोली आवँयक हनु्छ । उक्त िव तुीय अपराध सम्बन्धी 
कायर् गन जनशिक्तलाई िविभन् न तािलम, अध्ययनमाफर्  क्षमता अिभविृ  गनुर्पछर्। त्यो भएको छैन, 
त्यसलाई सम्बोधन गनर् आवँयक कायर्योजना िनमार्ण गरी कायर् प िदनपुछर्।िवधतुीय अपराधमा 
बिहक्षऽीय क्षेऽािधकारलाई ूभावकारी बनाउन ऐन संसोधन तथा िनमार्ण गदार् बिहक्षऽीय अनसुन्धानलाई 
ूाथिमकता िदनपुछर् । 

 िव ान र ूिविधको िवकाससँगै िव तुीय अपराध सम्बन्धी कसूरमा विृ  भएको छ।संगिठत आपरािधक 
समूहको संलग्नताले यसको िनयन्ऽणमा अझ चनुौती थिपएको छ।यस अपराधको न्यूनीकरणका लािग 
आधिुनक ूिविध आवँयक हनु्छ।यःता कसूरमा अनसुन्धान र अिभयोजन कायर्मा ूहरी र सरकारी 
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वकीलको भिूमका महत्वपूणर् हनु्छ।यो अपराध िव व्यापी ूकृितको भएकोले यसको न्यूनीकरणका लािग 
रा -रा बीच सहयोग, समन्वय-सहकायर्, ूितब ता चािहन्छ र आजको िव  शासनको यगुमा 
अन्तरसम्बन्ध िवकास गरी अन्तरार्ि य र क्षेऽीय सहयोग बढाउन ुपछर्।बिहक्षऽीय क्षेऽािधकारलाई समय 
सापेक्ष ूयोग र अभ्यासमा जोड िदनपुछर्। 

६. िनंकषर् 
िव व्यापीकरण ,िव ान ,सूचना ूिविधमा भएको िवकास र यातायात क्षेऽमा भएको िवकासले िव  एक भएको 
हो।एक ठाँउमा भएको कसूर ,अक  ठाउँ गएर अनसुन्धान गनुर्पन र कसूर भएको ःथान वा ठाँउमा नै अिभयोजन 
गरी न्याय िन पण गनुर्पन अवःथा छ।यसले Extra territorial Jurisdiction को अभ्यास हनेु अवःथा िसजर्ना गरेको 
हो। Extra territorial Jurisdiction लाई मान्यता िदने ूचलन कानूनत :नेपालमा िवशेष ऐनबाट सु  भएको हो। 
िवशेष ऐनमा मखु्यत :बिहक्षऽीय कसूर हनेु भनी उल्लेख हनेु ,केही िवषयमा अनसुन्धान अिधकारीलाई अिधकार 
पिन िदने ,िवदेशमा भएको अनसुन्धान समेतलाई मान्यता िदने गरेको देिखन्छ ।तर अनसुन्धान गन छु ै ूिबया 
पाउन सिक  । िवशेष ऐनले बिहक्षऽीय अिधकारक्षेऽ ूयोग गनर् सिन्धको गनुर्पन िवषयलाई पिहलो ूाथिमकतामा 
राखेको छ। सामान्य ऐनको पमा रहेको मलुकुी अपराध संिहता,2074 समेतले केही कसूरमा बिहक्षऽीय 
क्षेऽािधकारको ूयोगलाई मान्यता िदएको छ । मलुकुी अपराध संिहता ,2074 को दफा  2 लगायत अन्य केही 
िवशेष ऐनह ले गरेको बिहक्षऽीय क्षेऽािधकारको ूयोगका सम्बन्धमा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहताले 
कायर्िविधगत ःप ता गद नेपाल बािहर भए गरेको कसूरमा एक अकार् मलुकुका अिधकार ूा  अिधकारीबाट 
अनसुन्धान हनु सक्ने गरी सिन्ध भएकोमा सो सिन्धको व्यवःथा बमोिजम भएको अनसुन्धान, त्यःतो सिन्ध 
नभएकोमा कुटनैितक माध्यम माफर् त कसूर भएको मलुकुको अनमुित ूा  गरी सो मलुकुको अिधकार ूा  
अिधकारीको सहयोगमा नेपाल सरकारले तोकेको अनसुन्धान अिधकारीले गरेको अनसुन्धान ,उक्त दवैु तिरकाबाट 
अनसुन्धान हनु सक्ने अवःथा नभएमा कसूर भएको मलुकुको अिधकार ूा  अनसुन्धान अिधकारीले गरेको 
अनसुन्धान तथा यो ूकृया बमोिजम पिन सम्भव नभएमा अिभयकु्त नेपाल िभऽ फेला परेको इलाकाको वा 
अिभयकु्त फेला नपरेमा िनजको ःथायी बसोवास भएको इलाकाको अनसुन्धान अिधकारीले गरेको अनसुन्धानलाई 
िरतपूवर्क भएको मािनने व्यवःथा गरेको छ।बिहक्षऽीय कसूरलाई ूभावकारी पमा वैधािनकता ूदान गनर् 
पारःपािरक कानूनी सहायता ऐन,  2070 ले सिन्ध गनुर्पन व्यवःथा गरेको छ। पिहलो पल्ट सामान्य कानूनको 
पमा रहेको मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहताले नेपाल बािहर भएको कसूर अनसुन्धानलाई मान्यता िदने 
व्यवःथा त गरय्ो तर कायार्न्वयनमा जिटलता हनेु देिखन्छ। उक्त व्यवःथा कायार्न्वयन गनर् अनसुन्धान र 
अिभयोजन अिधकारीलाई समःया पन देिखन्छ। मखु्य गरी सिन्ध गनर् पन र अनमुित िलन ुपन जःता ूावधान 
व्यवहारत जिटल हनु्छन।् तसथर् आगामी िदनमा समान्य ऐन र िवशेष ऐनमा भएको बिहक्षऽीय ूयोगलाई 
कायार्न्वयन योग्य बनाउनका लािग अनसुन्धान र अिभयोग सम्बन्धी कानूनी ूावधानमा समसामियक संशोधन ,थप 
र सधुार गनर् नेपाल सरकारको भिूमका आवँयक छ। 
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Legal and Judicial mechanism for Protection of  
Copyright in Nepal 

 
 

Nagendra Lamsal1 
1. Background 
Copyright legislation is part of the wider body of law known as Intellectual Property which refers broadly to 
the creations of the human mind. Intellectual Property rights protect the interests of innovators and creators by 
giving them rights over their creations.2 A copy right owner is granted a number of exclusive rights that allow 
him/her to exercise some control over the exploitation of the copyright work against the infringement by 
unauthorized parties.3 
Copyright is an important component of Intellectual property which is gaining importance day by day in 
national and international sectors. Nepal is a signatory of a variety of international copyright instruments.   
Copyright is a property right which vests in the authors of original literary, dramatic, musical and artistic 
works. Copyright also vests in authors of sound recordings, films, broadcasts, cable programs and 
typographical arrangements of published editions.4 Copyright and neighboring rights are essential to human 
creativity. Copyright protection gives the creators incentives in the form of recognition of their efforts and 
providing them with fair economic rewards.5 Through copyright protection, creators are assured that their 
works can be disseminated without fear of unauthorized copying or piracy. This in turn increases access to 
and enhances the enjoyment of, among other things, knowledge and entertainment all over the world. 
Neighboring rights are secondary rights of copyright that the performers are entitled.6 
Copyright is protected through domestic laws and various international legal instruments such as Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886 and others. Nepal is the member of for the 
Protection of Literary and Artistic Works 1886 in 11 January 2006, Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property 1883 in 22 June 2001 and Convention Establishing the World Intellectual Property 
Organization (WIPO) in 4 February 1997.7 The WIPO Convention, the constituent instrument of the World 
Intellectual Property Organization (WIPO), was signed at Stockholm on 14 July 1967, entered into force 
in 1970.8  Nepal has been a member of World Trade Organization (WTO) since 23 April 2004.9 The Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement is Annex 1C of the Marrakesh Agreement 
Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994.10 
TRIPS Part II addresses each intellectual property right in succession. With respect to copyright, parties are 
required to comply with the substantive provisions of the Berne Convention for the protection of literary and 
artistic works, in its latest version (Paris 1971), though they will not be obliged to protect moral rights as 
stipulated in Article 6bis of that Convention.11 It ensures that computer programs will be protected as literary 
works under the Berne Convention and lays down on what basis data bases should be protected by copyright. 
Important additions to existing international rules in the area of copyright and related rights are the provisions 
on rental rights.12 The draft requires authors of computer programmes and producers of sound recordings to be 
given the right to authorize or prohibit the commercial rental of their works to the public. A similar exclusive 
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right applies to films where commercial rental has led to widespread copying which is materially impairing 
the right of reproduction. The draft also requires performers to be given protection from unauthorized 
recording and broadcast of live performances (bootlegging). The protection for performers and producers of 
sound recordings would be for no less than 50 years. Broadcasting organizations would have control over the 
use that can be made of broadcast signals without their authorization. This right would last for at least 20 
years.13 
The Constitution of Nepal14 ensures the intellectual property rights in Article 25 (1) of Right relating to 
Property in explanation portion. It explains that "For the purpose of this Article, "Property" means any form of 
property including movable and immovable property, and includes an intellectual property right. The 
Constitution of Nepal has first time ensures the intellectual property rights. The rights of author of any 
creative, literary and artistic works is protected under Copyright Act 2002 (2059 B.S.) of Nepal. The Nepal 
Copyright Registrar’s Office (NCRO) is the organization responsible for copyright registration in Nepal. 
Similarly the provision of royalty collecting body is included in Section 39 of Copyright Act 2002. The 
provision of formation of the royalty collecting body is included in Rule 6 and functions, duties and powers of 
the royalty collecting body is included in Rule 10 of Copyright  Rules 2004 (2061 B.S.).  
Government of Nepal has approved National Intellectual Property Policy, 2017 on 6 March 2017.15National 
Intellectual Property Policy aims to address existing barriers in effective implementation of Intellectual 
Property (IP) laws and protect and promote IP rights of people. It envisions forming a sole and separate IP 
office in the country to deal with all issues related to intellectual property. The National Intellectual Property 
Policy 2017 has prioritized to become the member of international conventions and treaty for effective 
implementation of various issues of copyright and amend the national laws on it. Policy focused on automatic 
protection in creation. Policy emphasized the different issues of patent, industrial design and trademark. 
Policy has highlighted to make a legal framework for geographical indication, plant variety protection, trade 
secret and integrated circuit layout design. Policy focused on preservation of traditional and indigenous 
knowledge, traditional cultural expression and intellectual property right of concerned party on bio diversity 
and genetic resources and equity distribution of benefits from it.   
This article focused on conceptual analysis, historical development, legal and judicial mechanism for 
protection of copyright in Nepal.   
2  Need for Protection of Copyright     
Copyright law is a branch of that part of the law which deals with the rights of intellectual creators. Copyright 
law deals with particular forms of creativity, concerned primarily with mass communication.16 It is concerned 
also with virtually all forms and methods of public communication, not only printed publications but also such 
matters as sound and television broadcasting, films for public exhibition in cinemas, etc. and even 
computerized systems for the storage and retrieval of information.17 Copyright law almost deals with all forms 
of public communication including print work, photographs, broadcast materials including films, music and 
others broadcast programs and computer softwares and various computer programs etc. In order to protect the 
interest of original creators and others related to copyright international conventions and national laws are 
used in different nations. 
The need of protection of copyright was first recognized in Berne Convention for the Protection of Literary 
and Artistic Works (1886). The treaty is administered by the World Intellectual Property Organization 
(WIPO). Copyright is one form of property and significance of which has grown enormously in recent times 
due to the rapid technological development in the field of printing, music, communication, entertainment, and 
computer industries and so on.18 The copyright work is protected, then no can use or reproduce his/her work 

                                                 
13  Ibid. 
14  The Constitution of Nepal was promulgated on 20 September, 2015 (2072 Asoj 3)  
15  The information of date endorsement of National Intellectual Property Policy accessed by author from Mr. Bimal Prasad Baral, Under Secretary 

of Ministry of Industry, Commerce and Supplies on  5 June, 2018.  
16 WIPO INTELLECTUAL PROPERTY HAND BOOK, WIPO, 2nd Ed., Geneva, Switzerland, at 40, (Reprint 2008) available at  

http://www.wipo.int/edocs /pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf  Date Accessed: 12 December, 2022 
17  Ibid. 
18  Dr. Bal Bahadur Mukhia, Major International Conventions and Nepalese Laws Relating to Copyright, Nepal Law Review, Vol. 20, Number 1 and 

2, 2007-2008, at 159, Nepal Law Campus, Kathmandu, Nepal, (2009). 
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without the permission of author. There are some exceptions in which the copyright work can be used without 
the permission of the author or owner which exceptions are known as "fair use" of copyrighted works.19 
The increasing number of literary creation and the print publication, audio visual production including music 
production, film production, documentary production and digital production seeks strong legal mechanism for 
protection of author's creators right. 
3  Historical Development of Copyright law in Nepal 
The legal provision of copyright was originated since the promulgation of Country Code 1854 (Old Muluki 
Ain 1910 B.S) Provision of Copyright was included in Part 5 Section 31 and 31 (Ka) of the Chapter on 
Miscellaneous of the Country Code made the provision of copyright. Gorkha Bhasa Prakashan Samiti was 
authorized to register the publication obtaining fee of rupees NRs. 1/- to 20/- for each publication.20The author 
would obtain a right to restrict anyone from copying his/her work without his/her prior permission. 
Infringement of his/her copyright would follow fine and compensation, guaranteed to the citizens of Nepal 
freedom of person, freedom of speech, liberty of press, freedom of assembly and discussion.21 

The first Copyright Act 1965 was enacted on 30 August 1965 (2022/5/14 B.S.) and came entry into force on 
13 April 1966 (2023/01/01 B.S.). It had provision of registration of copyright to get the right over the works. 
The act had many defects by reason of which it was amended in 17 December 1997 (2054/9/2B.S.). The first 
Copyright Rule was enacted on 4 December 1989 (2046/08/19B.S.). 
After the enactment of Copyright Rule 1989 National Library was established as Copyright Register's Office 
in 12 February 1990 (2046 Falgun 1). During the period of establishment of Register's Office in 1990 to 2003 
(2046 B.S to 2059 B.S.)books, newspapers and articles 478, audio visual, music sound 559, video film 6, 
computer software 6, cartography, architecture, statute art etc 125 including total 1174 literary and artistic 
works were registered in National Library.22 
The Copyright Act 2002 replaced the Copyright Act 1965. The existing Copyright Act was enacted on 15 
August 2002 (Shrawan 30, 2059). The existing Copyright rule was enacted on 2 August 2004 (2061 Shrawan 
18) replaced the Copyright Rule 1989. 
The Constitution of Nepal23 ensures the intellectual property rights in Article 25 (1) of Right relating to 
Property in explanation portion. Government of Nepal has approved National Intellectual Property Policy, 
2017 on 6 March 2017. 
4  Constitutional and Legal Provision of Copyright in Nepal 
The Constitution of Nepal ensures the intellectual property rights in Article 25 (1) of Right relating to 
Property in explanation portion. It explains that "For the purpose of this Article, "Property" means any form of 
property including movable and immovable property, and includes an intellectual property right. The 
Constitution of Nepal has first time ensures the intellectual property rights.  
The rights of author of any creative, literary and artistic works is protected under Copyright Act 2002 (2059 
B.S.) of Nepal. It is not compulsory to make registration of a work, sound recording, performance or 
broadcasting to acquire the copyright24. 
 The Nepal Copyright Registrar’s Office (NCRO) is the organization responsible for copyright registration in 
Nepal. Similarly the provision of royalty collecting body is included in Section 39 of Copyright Act 2002. The 
provision of formation of the royalty collecting body is included in Rule 6 and functions, duties and powers of 
the royalty collecting body is included in Rule 10 of Copyright  Rules 2004 (2061 B.S.).  
Government of Nepal has approved National Intellectual Property Policy, 2017. National Intellectual Property 
Policy aims to address existing barriers in effective implementation of Intellectual Property (IP) laws and 

                                                 
19  Janak Bhandari, Doctrine of "Fair Use" in Copyrighted Materials & Its Provision in Nepal, Business Law Journal Quarterly, Vol.9, at 51, 

Commercial Law Society Nepal, Kathmandu, Nepal, (2006). 
20  Dr. BAL BAHADUR MUKHIA, INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Mission Legal Service Pvt. Ltd., Lalitpur, Nepal, at 23, (2015).  
21  Ibid. 
22  Surya Prasad Bhandari, The Copyright Protection Condition in Nepal: Brief Description (Nepalma Pratilipi Adhikar Samrachanko Isthati: 

Sanchipta Charcha), CAMAD Journal, Vol. 6, No.2, Issue 12, October, at 92-93, Centre for Administration, Management and Development, 
Kathmandu, Nepal, (2003).   

23  The Constitution of Nepal was promulgated on 20 September, 2015 (2072 Asoj 3)  
24  Section 5(1) of Copyright Act 2002 of Nepal  



 
252 

protect and promote IP rights of people. It envisions forming a sole and separate IP office in the country to 
deal with all issues related to intellectual property. The National Intellectual Property Policy 2017 has 
prioritized to become the member of international conventions and treaty for effective implementation of 
various issues of copyright and amend the national laws on it. Policy focused on automatic protection in 
creation. Policy emphasized the different issues of patent, industrial design and trademark. Policy has 
highlighted to make a legal framework for geographical indication, plant variety protection, trade secret and 
integrated circuit layout design. Policy focused on preservation of traditional and indigenous knowledge, 
traditional cultural expression and intellectual property right of concerned party on bio diversity and genetic 
resources and equity distribution of benefits from it.   
5  Concept of Copyright 
Copyright is the legal protection extended to the author of the rights in an original work that he/she has 
created.25 Copyright relates to literary and artistic creations, such as books, music, paintings and sculptures, 
films and technology-based works (such as computer programs and electronic databases). In certain 
languages, copyright is referred to as authors’ rights.26The expression copyright refers to the act of copying an 
original work which, in respect of literary and artistic creations, may be done only by the author or with the 
author’s permission.27 The expression authors’ rights refers to the creator of an artistic work, its author, thus 
underlining that, as recognized in most laws, authors have certain specific rights in their creations that only 
they can exercise, which are often referred to as moral rights, such as the right to prevent distorted reproduc-
tions of the work.28 Other rights, such as the right to make copies, can be exercised by third parties with the 
author’s permission, for example, by a publisher who obtains a license to this effect from the author.29 
The Copy Right Act 1957 of Section 14 and 2 (y) of India mentions Copyright means the exclusive right to do 
or authorise the doing in respect of work which are: 
(i)  A Literary, dramatic, musical or artistic works; 
(ii) A Cinematographic film; 
(iii) A Sound recording. 
Copyright law is, in essence, concerned with the negative right of preventing copying of physical material 
existing in the field of literature and the arts. Its object is to protect the writer or the creator of the original 
work from the unauthorized reproduction or exploitation of his/her material.30 
Copyright is a multiple right consisting of bundle of different right in the same work. In the case of literacy 
work there is the right of reproduction in hardback and paperback editions, the right of serial publication in 
magazines, the right of dramatic and cinematographic versions, the right of translations, adaptation, 
abridgement, the right of public performance of a play or a musical work and so on.31There is no copyright in 
ideas. Copyright subsists only in the material form in which the ideas are expressed. It is not an infringement 
of copyright to adopt the ideas of other.32 
Creator can get automatically get copyright protection when he/she create:33 
 Original literary, dramatic, musical and artistic work, including illustration and photography 
 Original non-literary written work, such as software, web content and databases 
 Sound and music recordings 
 Film and television recordings 
 Broadcasts 
 Layout of published editions of written, dramatic and musical works. 

                                                 
25 DR. SURENDRA KUMAR SINGH, TEXT BOOK ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT LAW, 2nd Ed., Central Law Agency, Allahabad, 

India, at 43, (2013).   
26  Supra note 1, at 4.  
27  Ibid. 
28  Ibid. 
29  Ibid. 
30  P. NARAYANAN, INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 3rd Ed., Eleventh Impression, Eastern Law House, Kolkatta, India, at 255, (2015).    
31  Ibid. 
32  Ibid. 
33  https://www.gov.uk/copyright Date Accessed: 12 December, 2022 
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He/ She can mark his/her work with the copyright symbol (©), his/her name and the year of creation. Whether 
he/she mark the work or not doesn’t affect the level of protection you have. 
6  Judicial Approach on Copyright Infringement Cases in Nepal 
The brief discussions on some cases related to the Copyright infringement in Nepal are as follows: 
6.1  Case Decided by the District Office 
Rewati Raman Khanal et. al. V. Yuba Raj Karki34 
A book, was published after the arrival of Copyright Act, 1965 (2022 B.S.), Introduction of the world, Part 1, 
edited by Yuba Raj Karki, collection of various article written by various writers. Among the articles, 2 
articles one 'Law and justice' and another 'administration' were published without author's name which were 
written by Rewati Raman Khanal and Dr. Tulshi Narayan Shrestha respectively. Both writers claimed that, Dr. 
Karki had not mentioned author's name and they had also not granted copyright to him. Mr. Karki had not 
received permission and purchased copyright from them. District Office ordered to Mr. Karki to include 
author's name in articles. This was the first case in IP field in Nepal. The decision was done by administrative 
office. 
6.2  Cases Decided by the Supreme Court of Nepal 
1) Ram Prasad Upadhayaya et. al.  V. DSP Office for HMG35 
The case was related to the illegal sell of book let. The Case was filed under Print and Publication Registration 
Act 2019 B.S. quoting that book let was published illegal not quoting Publisher and Printer name. Supreme 
Court held that Kalpana Quarterly Newspaper publisher had taken an interview with Leader Bisheswor Prasad 
Koirala and distributed published interview in book let with Kalpana newspaper quoting that interview was 
taken by Publisher of Kalpana Newspaper Mr. Kedarnath Shrestha for Kalpana newspaper. So, the interview 
published in book let was the part of newspaper. It was not illegal. The verdict of case illegal sell of book let 
was dismissed. The registered newspaper protected the press as well as Intellectual Property Rights. The case 
was decided by the division bench of Honorable Judge Mr. Nayan Bahandur Khatri and Honorable Judge Mr. 
Jhapat Singh Rawal. The decision date was 30 November 1970 (2027/08/15 B.S.). 
2) Ganga Bahadur Pradhan of Asian Film Industries Pvt. Ltd. V. Ministry of Communication et. al.36 
The case was filed under writ petition demanding certiorari and Mandamus. Supreme Court held that any part 
of the film dubbed in the foreign country due to the artists' ignorance of Nepali language and in such case it 
can't be said that the film has been produced in the foreign country. The case was decided by the division 
bench of Honorable Judge Mr. Mahesh Ram Bhakta Shrestha and Honorable Judge Mr. Prachanda Raj Anil. 
The decision date was 17 April 1989 (2046/01/05 B.S.). 
3) Devi Prasad Kafle et. al. V. Prof.  Dr. Tara Nath Sharma et. al.37 
The case was registered under writ petition demanding Mandamus order. The fact of the case was that 
Plaintiff claimed that defendant had written a book 'A Complete Manual Guide to Developing Skill and Tales 
of All Times' which was useful for Intermediate Students studying in Tribhuvan University. Defendant had 
received full remuneration for writing book from plaintiff publication and defendant provided exclusive right 
to publish the book to plaintiff. But defendant had made infringement publishing the same book in the name 
of Critical Guide to Developing English Skills & Tales of All Times. Supreme Court held that writ petition 
should make order to people responsible and accountable for public or government work performing duty 
under constitution and law. The defendant was not liable for responsible and accountable performing duty 
under constitution and law. So, the Court cannot order writ petition under extra territorial jurisdiction of 
Court. The case was decided by single bench of Honorable Judge Mr. Kedar Nath Upadhayaya. The decision 
date was 25 June 1992 (2049/03/11 B.S.). 
4) Government of Nepal on behalf of Nawaraj Khadka V. Yadav Davadi38 
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Fact of the Case:  
Nepal Film Production Association had done inspection on 17 January 2006 (2062/10/04 B.S.) in Audio 
Video Centre of Yadav Davadi situated on Ward no 10, Mechinagar Municipality of Jhapa District. The 
Audio Video Centre had sold and rented the copies of CD's of Nepali Films, music and songs illegally without 
the permission of Nepal Film Production Association violating the provision of Copyright Act. The charge 
sheet was filed against the defendant be punished pursuant to provision of copyright Act, 2002 (2059 B.S.) 
Section 27 under the offence of Section 25 (1) (a) and seized copies is confiscated and the compensation be 
recovered under Section 27(2) of Copyright Act as infringement of illegal copying and selling of film has 
been confirmed. 
Verdict of Jhapa District Court 
Jhapa District Court held that seized CD of song and copy of film will be confiscated. The defendant will be 
conviction for 10 days imprisonment producing illegal CD without the permission from the copyright owner. 
The loss was not clear so plea on compensation will not sustain. The case was decided on 2 July 2006 
(2063/03/18 B.S.). 
Verdict of Appellate Court Illam 
Appellate Court Illam held that the appeal was registered beyond the time limit as prescribed by law. Appeal 
was rejected as provision of Summary Procedure Act 1971 (2028 B.S.) and number 180 of Court Management 
of Country Code 1963. The case was decided on 4 March 2007(2063/11/20 B.S.). 
Verdict of Supreme Court 
Supreme Court held that intention of the legislature is clearly expressed and a procedure which is determined 
to follow on particular case that should be followed. Supreme Court did not enter into the fact and cancel the 
appeal. The case was decided on 9 August 2009 (2066/04/25 B.S.). The case was decided by the division 
bench of Honorable Judge Mr. Tahir Ali Ansari and Honorable Judge Mr. Prakash Basti. 
5) Mihir Kumar Thakur V. Bheshjung Badal et. al.39 
The writ petition was filed demanding certiorari order from Supreme Court. 
The Supreme Court of Nepal decided case on 28 October, 2009 (2066/7/11 B.S.) 
Fact of the Case: 
Mihir Kumar Thakur, the author of "Nepali Sambidhan Ra Rajnitik Ghatana Ra Mode" alleged that the 
defendant Bhesh Jung Badal  Lamichhane translated his book in English version titled on "King Versus the 
People" without the authorization of the author and published in 1997. The price of book is kept $27/- each 
book with an intention of earning money and taking economic benefit. The plaintiff claimed that his book was 
registered on Nepal National Library on 22 June 1995(2052/3/8/ B.S.). The registered number is 132.   
Verdict of Kathmandu District Court 
The Kathmandu District Court held that the defendant is guilty on infringement of copyright as per provision 
of Copyright Act, 2002 and imposed fine with Rs. 50,000/- and compensation of Rs. 700,000/- to the 
petitioner. The case was decided on 6 April 2005 (2061/12/24 B.S.). 
Verdict of Appellate Court Patan 
The case file related to the copyright and the case file relating to the defamation was put in the proceeding of 
defamation case honoring the court attendance day. The Appellate Court Patan passed the order that the 
witness present on the summon served were not the residents of concerned ward.  So, the activities of summon 
served was cancelled on 5 May 2006 (2063/1/22 B.S.). 
All the act and activities of opponents have violated the fundamental rights guaranteed by Articles 11, 12 (2) 
(e) and Article 17of the Constitution of the Kingdom of Nepal and legal rights guaranteed by the Copyright 
Act, 2002, thus the petitioner filed writ in Supreme court demanding for the issuance of the order of certiorari 
and mandamus for the enforcement of those rights. 
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Verdict of Supreme Court 
Supreme Court held that the order passed on the date of 5 May, 2006 (2063/1/22 B.S.) by the Appellate Court, 
Patan to initiate the proceeding in accordance with the law and activities performed under the said order did 
not seem valid. So the order and all the activities were quashed by the order of certiorari. Then the order of 
mandamus was issued in the name of the opponents to initiate the proceeding forward on the case of copyright 
for recovery of amount in question which was in the process of the execution of judgment rendered on the 
date of6 April, 2005 ( 2061/12/24 B.S.) by Kathmandu District Court.  
6) Government of Nepal on behalf of Nepal Sangit Udhyami Sangh V. Kishor Thapa40 
Fact of the Case: The defendant Kishor Thapa had developed copy of CD, VCD using the CPU. The copy of 
CD, VCD were sold for economic benefit which had violated the provision of Copyright Act, 2002 of Section 
25 (1) (a) be punished pursuant to provision of copyright Act, 2002 section 27 (1) and seized copies be 
confiscated.  
Verdict of Kathmandu District Court 
The Kathmandu District Court held that the different copies of CD and VCD were found from defendant shop. 
So, in offence of Section 25 (1) (a) defendant will be imposed fine of Rs. 10,000 under the provision of 
Section 27 of Copyright Act, 2002. The computer confiscated from defendant does not proof that copies of 
CD's and VCD were developed from that computer. So, seized item will not be confiscated as per the demand 
of Plaintiff. The case was decided by Kathmandu District Court on 6 July 2005(2062/03/22 B.S.). 
Verdict of Appellate Court Patan 
In the plea of appeal the decision of District Court was endorsed by the Appellate Court Patan on 14 June 
2006 (2063/02/31 B.S.). 
Verdict of Supreme Court 
In the plea of appeal the decision of Appellate Court Patan was endorsed by the Supreme Court on 29 April 
2006 (2067/01/16 B.S.). The case was decided by the division bench of Honorable Judge Mr. Tahir Ali Ansari 
and Honorable Judge Mr. Rana Bahadur Bam. 
7) Government of Nepal on behalf of Nepal Sangit Udhyami Sangh V. Shiva  Lal Shrestha41 
Fact of the Case:  
Shiva Lal Shrestha and others had dubbed illegally audio visual material of Nepali song and music and sold 
dubbed material in market. The charge sheet was filed in Chitwan District Court demanding that defendant 
had reproduced illegal copies of audio and visual CD. He has been selling CD and providing in rent for 
commercial benefit committed the offence of Copyright Act, 2002 of Section 25 (2) be punished pursuant to 
provision of Copyright Act, 2002 Section 27(1) and seized material should be confiscated and victim should 
be provided compensation for the loss under Section 27(2) on behalf of Nepal Sangit Udhyami Sangh. 
Verdict of Chitwan District Court 
Chitwan District Court held that charge of offence could not be substantial due to the lack of evidence and the 
claim of offense was not proof by plaintiff. The evidence doesn't show that loss of compensation amount is 
created in real ground. So, the defendant will release from the charge of offence. The case was decided on28 
February 2007 (2063/11/16 B.S.) 
Verdict of Appellate Court Hetauda 
The plea of appeal was filed in Appellate Court Hetauda. The Court held that defendant will be imposed fine 
of Rs. 10,000 under Section 27(1) on charge of offence of Section 25(2). The 15 pieces of VCD and 11 pieces 
of audio cassettes presented with charge sheet will be confiscated. The appeal of Government of Nepal on loss 
of compensation is not viable. The case was decided on 3 July 2009(2066/3/19B.S.). 
Verdict of Supreme Court 
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In the plea of appeal Supreme Court had endorsed the decision of Appellate Court Hetauda on 23 November 
2011 (2068/08/07 B.S.). The case was decided by the division bench of Honorable Judge Mr. Damodar Prasad 
Sharma and Honorable Judge Prakash Basti. 
8) Government of Nepal on behalf of Nepal Sangit Udhyami Sangh V. Binod  Adhikari42 
Fact of the Case:  
Binod Adhikari and others had dubbed illegally audio visual material of Nepali song and music and sold 
dubbed material in market. The charge sheet was filed in Chitwan District Court demanding that defendant 
had reproduced illegal copies of audio and visual CD. CD has been selling and provided in rent for 
commercial benefit committed the offence of Copyright Act 2002 of Section 25 (1) (a) and Section 25 (2) be 
punished pursuant to provision of Copyright Act 2002 Section 27(1) and seized material should be confiscated 
and plaintiff should be provided compensation for the loss under Section 27(2).  
Verdict of Chitwan District Court 
Chitwan District Court held that charge of offence could not be substantial due to the lack of evidence and the 
claim of offense was not proof by plaintiff. The evidence doesn't show that loss of compensation amount is 
created in real ground. So, the defendant will release from the charge of offence. The case was decided on 28 
February 2007 (2063/11/16 B.S.). 
Verdict of Appellate Court Hetauda 
The plea of appeal was filed in Appellate Court Hetauda. The Court held that defendant will be imposed fine 
of Rs. 10,000 under Section 27(1) on charge of offence of Section 25(2). The duplicate Nepali CD and porn 
English Film CD presented with charge sheet will be confiscated. The appeal of Government of Nepal on loss 
of compensation is not viable. The case was decided on 3 July 2009 (2066/3/19 B.S.). 
Verdict of Supreme Court 
In the plea of appeal Supreme Court had endorsed the decision of Appellate Court Hetauda on 23 November 
2011 (2068/08/07 B.S.). The case was decided by the division bench of Honorable Judge Mr. Damodar Prasad 
Sharma and Honorable Judge Prakash Basti. 
9) Government of Nepal on behalf of Nepal Sangit Udhyami Sangh V. Sushil Kumar Shrestha43 
Fact of the Case:  
Sushil Kumar Shrestha and others had dubbed illegally audio visual material of Nepali song and music and 
sold dubbed material in market. The charge sheet was filed in Chitwan District Court demanding that 
defendant had reproduced illegal copies of audio and visual CD. CD has been selling for commercial benefit 
committed the offence of Copyright Act 2002 of Section25 (1) (a) and Section 25 (2) be punished pursuant to 
provision of Section 27(1) of Copyright Act 2002 and seized material should be confiscated and victim should 
be provided compensation for the loss under Section 27(2) on behalf of Nepal Sangit Udhyami Sangh. 
Verdict of Chitwan District Court 
Chitwan District Court held that charge of offence could not be substantial due to the lack of evidence and the 
claim of offense was not proof by plaintiff. The evidence doesn't show that loss of compensation amount is 
created in real ground. So, the defendant will release from the charge of offence. The case was decided on 28 
February 2007 (2063/11/16 B.S.). 
Verdict of Appellate Court Hetauda 
The plea of appeal was filed in Appellate Court Hetauda. Court held that defendant will be imposed fine of 
Rs. 10,000 under Section 27(1) on charge of offence of Section 25(2). The 23 pieces of VCD of Nepali music, 
song and film presented with charge sheet will be confiscated. The appeal of Government of Nepal on loss of 
compensation is not viable. The case was decided on 3 July 2009 (2066/3/19 B.S.). 
  

                                                 
42  Case no 2066-CR-0110 of Supreme Court  
43  Case no 2066-CR-0111 of Supreme Court  



 
257 

Verdict of Supreme Court 
In the plea of appeal Supreme Court had endorsed the decision of Appellate Court Hetauda on 23 November 
2011 (2068/08/07 B.S.). The case was decided by the division bench of Honorable Judge Mr. Damodar Prasad 
Sharma and Honorable Judge Prakash Basti. 
10) Government of Nepal on behalf of Nepal Sangit Udhyami Sangh V. Shambhu Raj Halwai44 
Fact of the Case: 
Shambhu Raj Halwai and others had dubbed illegally audio visual material of Nepali song and music and sold 
dubbed material in market. The charge sheet was filed in Chitwan District Court demanding that defendant 
had reproduced illegal copies of audio and visual CD. CD has been selling and provided in rent for 
commercial benefit committed the offence of Copyright Act 2002 of Section25 (1) (a) and Section 25 (2) be 
punished pursuant to provision of Copyright Act 2002 Section 27(1) and seized material should be confiscated 
and plaintiff should be provided compensation for the loss under Section 27(2).  
Verdict of Chitwan District Court 
Chitwan District Court held that charge of offence could not be substantial due to the lack of evidence and the 
claim of offense was not proof by plaintiff. The evidence doesn't show that loss of compensation amount is 
created in real ground. So, the defendant will release from the charge of offence. The case was decided on 28 
February 2007 (2063/11/16 B.S.). 
Verdict of Appellate Court Hetauda 
The plea of appeal was filed in Appellate Court Hetauda. Court held that defendant will be imposed fine of 
Rs. 10,000 under Section 27(1) on charge of offence of Section 25(2). The CDs of Nepali movies and English 
Porn Film presented with charge sheet will be confiscated. The appeal of Government of Nepal on loss of 
compensation is not viable. The case was decided on 3 July 2009 (2066/3/19 B.S.). 
Verdict of Supreme Court 
In the plea of appeal Supreme Court had endorsed the decision of Appellate Court Hetauda on 23 November 
2011 (2068/08/07 B.S.). The case was decided by the division bench of Honorable Judge Mr. Damodar Prasad 
Sharma and Honorable Judge Prakash Basti. 
6.3 Cases Decided by the High Courts45 
The cases decided by various High Courts (Former Appellate Courts) were collected as first hand information 
from District Court, High Court and Government Attorney Offices.  
1)  Government of Nepal acting on the report of Assistant Sub Inspector of  Police  Indra Prasad 
Chaudhary  V.  Parmatma Prasad Verma46 
Fact of the Case: 
Defendant Parmatma Prasad Verma, residence of Nepalgunj Municipality Ward No 1 reproduces different 
copies of film in CD using computer for economic benefit in his Diamond Video Shop. The Computer 1 
Piece, 29 piece of CD, 9 piece of video CD seized included in report of date: 5 March 2006 (2062/11/21 B.S.) 
prepared by Assistant Sub Inspector of Police Indra Prasad Chaudhary.  
A charge sheet was filed claiming the violation of Copyright Act 2002 of Section 25 (1) (a) be punished 
pursuant to provision of copyright Act 2002 section 27 (1) for illegal activities of copying CD to reproduce 
and using for rental purpose and selling it for economic benefit made loss to the producer and video 
companies. Charge sheet was filed claiming the violation of provision of Copyright Act 2002 of Section 25 
(1) (a) be punished pursuant to provision of copyright Act 2002 section 27 (1) and seized copies be 
confiscated under provision of section 27 (1) and loss of compensation should be provided to the producer and 
presenter under provision of Section 27(2).   
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Verdict of Banke District Court 
Banke District Court held that defendant will be imposed fine of Rs. 10,000 according to the claim of charge 
sheet. The judgment was done on 1 December, 2006 (2063/07/15 B.S.) 
Verdict of Appellate Court Nepalgunj 
In the plea of appeal the Appellate Court Nepalgunj quashed the some part of decision and added that seized 
item presented with charge sheet computer, CPU, Keyboard, mouse, CD kept in black stand 29 pieces will be 
confiscated. The decision was done on 26 August 2007 (2064/5/09 B.S.). 
2)  Government of Nepal acting on the Information of Rajendra Manandhar V. Subodh Pyakurel, 
President of INSEC et. al.47 
Fact of the Case:  
The INSEC had published the photographs without the authorization of photograph creator in different 
newspaper and their own published pamphlet. The charge sheet was filed against the defendant Informal 
Sector Service Centre (INSEC), Subodh Pyakurel, Prekchya Ojha, Kamana Publication Group Pvt. Ltd. 
demanding the punishment under Section 27(1) and One Hundred Thousands (1 lakh) compensation for loss 
under Section 27(2) of the Copyright Act2002 as they committed offence stated in Section 25 clause (a) and 
(b) of subsection (1) by publishing the photo in different newspaper with the authorization of creator. 
Verdict of Kathmandu District Court 
Kathmandu district court held that defendant had published the photo under the fair use principles of Section 4 
of the Copyright Act 2002. Publishing the photo under fair use principles is not theft. The charges against 
defendants could not sustain and the defendants are free from the charge of offense. The case was decided on 
19 March 2008 (2064/12/6 B.S.). 
Verdict of Appellate Court Patan 
The court held that to commit the crime there should be Mens Rea and definite objective to take benefit from 
it. The photo was not published by the INSEC to make economic loss to the plaintiff. The photo was 
published by Human right activist to stop the violation against the human right activities. The photo was 
published under fair use principles under the provision of Section 4 of Copyright Act 2002. The act of the 
defendant could not be taken as a theft, endorsed the judgment held by district court. The case was decided by 
Appellate Court Patan on 16 August 2010 (2067/04/31 B.S.). 
3) Government of Nepal acting on the Information of Police Report V. Ram Bahadur Pradhan, Proprietor 
of Suraj Mobile Shop48 
Fact of the Case: 
The 10 pieces of dubbed CD, Computer CPU and other material were seized from the Suraj Mobile Centre 
Shop owned by proprietor Ram Bahadur Pradhan. Without the permission of copy right authoritative different 
film CD's were dubbed. Charge sheet was filed claiming that CD's were sold without the permission of 
copyright authoritative, the defendant had committed the offence of Copyright Act 2002 of clause (a) of sub 
section (1) of Section 25 be punished pursuant to provision of Copyright Act 2002 of Section 27. 
Verdict of Kailali District Court 
Kailali District Court held that defendants had refused in statement that there were not any type of CD's in his 
shop. He refused in statement that his shop was not mobile shop. People consulted for case, people presence in 
deed of recognition of recovery makes statement in court that CD were not seized from defendant shop. The 
plaintiff had not submitted evidence that dubbed CD was seized from defendant shop. The verification of 
seized CD's was done in Nawa Durga Pvt. Ltd. The verification report shows that CD's were dubbed. The 
plaintiff letter shows that it was not authoritative agency for verification on it. The verification was not done 
on reliable authoritative agency. The verification done by out of authoritative agency cannot be taken as 
evidence. Due to the lack of evidence defendant will be released from charge of offence. The case was 
decided on 6 July 2011(2068/3/22 B.S.). 

                                                 
47 Appellate Court Patan, Case No: 2065 B.S., Criminal Appeal No 934/992 
48 Appellate Court Dipayal, Case No: 067-CS-0054, Decision No:177 
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Verdict of Appellate Court Dipayal  
In the plea of appeal the decision of District Court was endorsed by the Appellate Court Dipayal on 20 June 
2012 (2069/03/06 B.S.). 
4) Government of Nepal acting on the Information of Pushkar Joshi et. al. V. Gopal Bhattarai et. al49 
Fact of the Case: 
The FIR of informers claimed that they are the authors of the book name 'Grammar For Communication 
Book-1'. The layout design of the book is made by Binesh Chaudhary and the picture in the book is made by 
Umesh Adhikari. The economic right relating to the publication and sales is granted to Manoj Satyal of New 
Nepal Publication Pvt. Ltd. Applicant claimed that in this book he has written own created education material, 
subject matter related to the English Grammar was written and published. Standard Publisher and Distributor 
Pvt. Ltd. and defendant Samjhana Pokharel et. al. had not taken copyright authorization from us and published 
illegally duplicate publication refining, editing and adding some portion. Duplicate book was published in 
2011 making slightly difference in preface portion to our book naming Standard Grammar for Communication 
Book -1. The defendants had violated the protection of our copyright illegally publishing and selling of book. 
The activities of defendants caused the loss of Rs. 5,00,000/-. The informers have demanded compensation in 
FIR for the loss created by them.   
A Charge Sheet was filed against the defendants to be punished for offense created under Section 25 sub 
section (1) clause (a) and (c) for pursuant to the Section 27 (1) of the Copyright Act, 2002. A compensation of 
loss 0.5 million (5 lakhs) amount should be recovered to the informant from the defendants under Section 27 
sub section (2) which caused the informer a loss of 35 lakhs should be provided as compensation of loss under 
Section 27(2) of the Copyright Act. 
Verdict of Kathmandu District Court 
Kathmandu District Court held that charge of offence could not be substantial due to the lack of evidence 
included in record document file of case. So, the defendant will be released from the charge of offence. The 
case was decided on 4 September 2012 (2069/05/19 B.S.). 
Verdict of Appellate Court Patan 
The plea of appeal was filed in Appellate Court Patan. It quashed the decision of District Court. The court 
held that on charge of offence of Section 25 subsection (1) clause (a) and (c) pursuant to punishment 
defendant Sanjay Satyal, Laxya Bahadur KC, Bhoj Bahadur Shah, Tukaram Dhakal, Ramesh Bahadur 
Katuwal, Mahendra Prasad Sharma Acharya, Gopal Prasad Acharya, Shiva Karki, Mohan Bahadur Shrestha, 
Nawaraj Mahat, Gopal Bhattarai, Kali Prasad Pokharel, Samjhana Pokharel will be imposed fine of Rs. 
10,000 under Section 27(1) on charge of offence and under Section 27 (2) Rs. 20,000/- should be provided to 
the  informant from defendant proportionally as compensation for the loss. The case was decided on 16 
February 2014 (2070/11/04 B.S). 
5) Government of Nepal acting on the Information of Mihir Kumar Thakur V. Bhesh Jung Badal50 
Fact of the Case:  
Mihir Kumar Thakur, the author of "Nepali Sambidhan Ra Rajnitik Ghatana Ra Mode" alleged that the 
defendant Bhesh Jung Badal Lamichhane translated his book in English version titled on "King Versus the 
People" without the authorization of the author and published in 1997. The price of book is kept $27/ each 
book with an intention of earning money and taking economic benefit. According to Informant "Nepali 
Sambidhan Ra Rajnitik Ghatana Ra Mode" book was research based book published on 19 February 1995 
(2051/11/7 B.S.).The plaintiff claimed that his book was registered on Nepal National Library on 22 June 
1995 (2052/3/8 B.S) and registered number is 132 under provision of Copyright Act 2022.  
A charge sheet was filed in District Court Kathmandu demanding that defendant Bhesh Jung Badal 
Lamichhane translated informants published book "Nepali Sambidhan Ra Rajnitik Ghatana Ra Mode" book in 

                                                 
49 Appellate Court Patan, Case No: 070-CS-1814 
 
50  High Court Patan, Case No: 2071-CS-1409 
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English version with title on "King Versus the People". The book was published 1000 copies quoting price of 
book US $ 27 sold in market which makes the damage of informants US $ Rs. 27,000/-. Defendant had not 
taken any permission of copyright. The activities of defendant committed the offence of Copyright Act 2002 
of clause (a) and (b) of sub section (1) of Section 25 should be punished pursuant to provision of Copyright 
Act 2002 Section 27(1) and compensation of loss amount US $ 27000/- Nepali Rs. 21,00,600/- compensation 
for the loss should be recovered to informants from defendant under Section 27(2) provision of copyright Act 
2002.  
Verdict of Kathmandu District Court 
Kathmandu District Court held that case of translating the book of Mihir Kumar Thakur without getting 
authorities infringed the copyright of author. In this case Bhesh Jung Badal was punished with fine Rs. 
50,000/ under Section 27(1) on charge of offense and author was compensated for loss created by defendant 
with Rs. 7, 00,000/- from defendant as per section 27(2) of Copyright Act 2002.The case was decided on 6 
April 2005 (2061/12/24 B.S.).This is the case which has made punishment on fine and compensation for 
damages of loss in large scale. The case has enhanced the exclusive right of copyright holder in moral and 
economic right.    
The same case was decided by Kathmandu District Court on 22 May, 2014 (2071/02/08 B.S.). The 
Kathmandu district Court held that under the charge sheet claim of Copyright Act 2002 punished defendant to 
the pursuant section 27(1) and (2).  Court held that defendant will be fined for Rs. 10,000 under Section 27(1). 
The compensation for loss of amount Rs. 7,00,000/- should be recover to the informants from defendant 
Bhesh Jung Badal.  
Verdict of High Court Patan 
The plea of appeal was filed in High Court Patan. High court Patan held that from Supreme Court on writ no 
202 of year 2063 in certiorari case decided on 28 October 2009 (2066/07/11 B.S). held that in case of 
copyright infringement in which plaintiff Government of Nepal and defendant Bhesh Jung Badal decided by 
Kathmandu District Court on the date of 6 April 2005 (2061/12/24 B.S) proceeding should be forward on 
execution of judgment. The Supreme Court decided case on 28 October 2009 (2066/07/11 B.S.) was valid till 
now. High Court held that appeal cannot be sustained and letter of appeal is quashed related to the same case 
of plaintiff and defendant decided by Kathmandu district Court on 22 May, 2014 (2071/2/8 B.S.).The case 
was decided by the division bench of Honorable Judge Mr. Kishor Silwal and Honorable Judge Mr. Achyut 
Prasad Bhandari. The case was decided on 26 February 2018 (2074/11/14 B.S.). 
7.  Copyright as an Emerging Discipline of Intellectual Property Right 
The international character of copyright is recognized in different international convention and treaty related 
to copyright. Intellectual property including copyright is one of the fastest growing emerging disciplines 
globally. The trade, business and industries own or use copyrighted material. Protecting such materials from 
abuse, misuse and/or piracy may be necessary for the growth of trade, commerce and industries. Broadcasting 
and telecasting right, printing and publication industries, computer programs and software's, film and 
television industries, music industries, internet websites and cyber space and international trade needs 
protection of copyright. So, it is globally emerging discipline of intellectual property right. 
8.  Need to complianace and amendment Nepalese Copyright law with international conventions   
The present existing Copyright Act 2002 of Nepal fails to recognize the clear provision on protection on 
manuscript, folk lore, computer software's, computer programs and other new based information technologies. 
Nepal is the only party of Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886, WIPO 
and WTO-TRIPS. There are various other WIPO administered conventions and treaties which protects the 
provision of copyright including related rights of performers, producers of phonograms and broadcasting 
organizations, protection of rights of authors in digital environment, protection of related rights in digital 
environment and facilitate to access to published works for persons who are blind visually impaired or 
otherwise print disabled, which is known Marrakesh Treaty. Nepal has not ratified these treaties till now. It is 
necessary to analyze the significance of these treaties to ratify it and amend the Nepali copyright law with 
compliance of international conventions and treaties.  
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The Copyright Act 2002 does not cover the definition of Copyright. There is no clear definition of Computer 
Program in act. The act does not clearly define the economic right, moral right and royalty. Similarly the 
definitions of related right or neighboring right is needed to include in existing copyright act.  To address 
recent technological changes, it is important to update the copyright law defining the definition on computer 
program and computer software including the provision on it. There should be necessary to add the clear 
provision of copyright protection on manuscript, folk lore, and computer software and computer programs 
with clear definition on it, online materials available on web page through the internet. 
Nepal Copyright Act 2002 has failed to be effective in controlling copyright infringement. The Constitution of 
Nepal has recognized the intellectual property as fundamental right. It is necessary to make amendment in law 
including the offence areas including new information technological sectors, strong provision on punishment, 
imprisonment, fine and clear provision of determining compensation then existing provision.  On the basis of 
international standard Nepali Copyright Act should be made. There is necessary to make amendment in act 
making the provision of access to published works by Visually Impaired Persons and Persons with Print 
Disabilities. The law should be made compatible with international instrument and treaty. So, it is necessary to 
make amendment in existing copyright law for effective protection, execution and implementation of it with 
international standards. 
9.  Enforcement of Judgment on Copyright Cases 
The copyright infringement cases final verdict decision is implemented through District Court. It is necessary 
to monitor the enforcement of final judgment on copyright cases decided by court for effectiveness of 
implementation of judgment. The Nepal Copyright Registrar's Office should made focal point to monitor the 
enforcement of judgment on copyright cases. 
10 . Issues in Enforcement of Copyright laws in Nepal 

 The Act protects the works of authors domiciled in Nepal. However, it does not deal with the works 
of coauthors where one of the authors is a foreign national. Protection is accorded to audiovisual 
works produced by a producer whose head office is located in Nepal, or who is domiciled in Nepal. 
Likewise, architectural designs of buildings constructed in Nepal, or any artistic works used in the 
building, or any other structure constructed in Nepal, are protected by the Act.  

 As prescribed by the Berne Convention, the protection is automatic without requiring compliance 
with any formalities. However, authors wishing to register their works are provided with an option for 
registration under Article 5 (1). The registration may serve as a valuable evidence for establishing 
ownership in case of dispute regarding the date of creation.  

 Unprotected Works (Article 4) enumerates items that are excluded from protection. They include 
ideas, news, and methods of operation, concepts, principles, court decisions, and decisions of 
administrative agencies, folk songs, folk stories, proverbs and statistics of general information. Apart 
from these exceptions, copyright is available for any literary, scientific or artistic works of original 
and intellectual creation.  

 Transfer Chapter 5, which concerns the transfer of copyright, is very brief. It contains only one article 
(Article 24). According to it the copyright owner can transfer or license his or her economic rights in 
whole or in part, with or without specifying any condition. The article, however, maintains that such 
transfer must be executed in a written contract, but it does not contain any provision specifying the 
modes of transfer.  

 Terms of Protection As regards the duration of protection, the Nepalese law, like the laws of Germany 
and the Nordic countries, makes no distinction between moral and economic rights, and extends the 
same period of protection to both categories of rights. Protection is generally available for life plus a 
post mortem period of 50 years. However, this period of protection varies with the nature of the 
respective work as follows: (a) in the case of work of joint authorship, 50 years from the death of the 
last surviving author; (b) in the case of works prepared under the direction or control of a person or 
legal entity, 50 years from the date of the first publication or from the date of the first public 
dissemination, whichever comes first; (c) in the case of anonymous or pseudonymous works, 50 years 
from the date of the first publication or from the date of the first public dissemination, whichever 
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comes first; (d) in the case of works of applied art and photographic works, 25 years from the date of 
their creation; and (e) in the case of a work published after the death of its author, 50 years from the 
date of its publication  

 The pertinent issue of copyright violation is heard day by day. But the concerned authority and the 
court aren't serious about it. A close and critical reading of the text reveals several instances of lapses 
and defects, which exist, to a great extent, simply because copyright has never been applied 
previously in Nepal. The new Act has become the first Nepalese law on copyright to see a trial before 
the court. With its increasing use and exposure to cases involving a variety of issues and 
circumstances, the law is gradually mature and has eventually become more refined and polished, 
more consistent and reliable. Until such usage of law, the lexes cryptal will remain largely 
incomplete, and defects and deficiencies will simply pass undetected till the need arises to respond to 
disputes or litigation, or that what is happening in „the market place‟. The law, no matter how well 
drafted and conceived, is unlikely to sustain its credibility unless adequate mechanisms ensuring its 
proper enforcement are put in place. The success of this law will much depend on the ability of the 
judges to give rational and creative interpretation of its provisions, and its proper enforcement by the 
court and the administrative authorities. Regrettably, Nepalese judges and advocates do not possess 
adequate knowledge of intellectual property law, for they have never had occasion to confront issues 
involving intellectual property rights before. Given this situation, together with other problems such 
as lack of copyright awareness as well as difficult and unaffordable access to copyrighted works, it is 
apparent that Nepal has still a long way to go before it is able to develop and establish a sound 
copyright regime. 

11. Conclusion  
The protection of copyright, moral right, economic right and related rights is an essential component in 
promoting human creativity and innovation of creators and authors. Copyright law protects the rights of 
creators with respect to their original work. Giving authors, artists and creators incentives in the form of 
recognition and fair economic reward increases their activity and output and can also enhance the results in 
innovative and creative works. By ensuring the existence and enforceability of rights, individuals and 
companies can more easily invest in the creation, development and global dissemination of their works. 
Copyright protects the work of original creator or authors from an infringement by giving the rights through 
the law. The most fundamental right conferred by copyright is the right to exclude unauthorized reproduction 
of the copyright work. It is not compulsory to register the work, sound recording, performance or broadcasting 
for protection of copyright. The creator get automatically get copyright protection on original creation and 
work. The use of Information Technology development in recent years resulted in substantial economic 
gains. Copyright laws are driving force in the protection of these new knowledge and ideas.  
The Copyright Act 2002 Section 5 includes the provision for not compulsory for registration for copyright of 
work. No formalities like registration are required to acquire copyright. The Act provides custom officer to 
control the import of illegal copyright materials. Custom officer has authority to stop and to control such 
imports to other places. The existing Copy Right Act should be implemented effectively to protect the 
copyright. The public awareness program on copyright protection and intellectual property should be needed 
effectively implement by the concerned authorities government agencies, non-government agencies including 
Royalty Collecting Body, academic institutions and media etc. The effective enforcement mechanism is 
necessary for the protection of copyright and royalty collection for creators. The effective royalty collecting 
mechanism empowers the creator to make public aware on importance of economic right of creator. The law 
should be made compatible with international standard with the provision of WIPO administered treaties 
related to the copyright, TRIPS and other international instruments on it. 
The judicial practices shows that Courts have been playing important role in the protection of right of author 
and creator when it is infringed. The Court has convicted with fine and imprisonment to the defendants in 
copyright protection cases filed in Court. Similarly Court had decided in various cases compensation on loss 
of infringement of copyright activities. 
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12.  Way Forward: 
In order to cope with challenge in copyright area with the introduction of various technologies, the present 
copyright law of Nepal is insufficient. In recent times violation of copyright is rampant in the cities. Particular 
because of piracy issue, large no of authors, investors, performer are frustrated in their business. In order to 
solve this issue and to encourage creators, government should come with strict copyright laws. Thus the 
current copyright Act need amendment to incorporate provision for cinematographic works, encompassment 
of the provisions of WIPO internet treaties, coordination among enforcing agencies. In order to solve the 
burning issue of piracy, there must be a proper taskforce to control copyright infringement; it can be done 
through introducing copyright cell in police force with well trained officers. With introduction of such bureau 
it does not give change to infringer to infringement someone copyright as in present scenario when police 
reaches to crime spot, the infringer will shift to another place, this is because of lack of coordination and 
untrained officers.  
Like in U.S. FBI division on complaint investigate intellectual property crime through 

 cyber division where they investigate intellectual property crimes involving all digital and electronic 
works including Internet, CDs,  

 Financial Institution Fraud Unit, they deals with all other intellectual property crimes.  
It is very important to create awareness about IP, as it plays an important role in economy of the country. At 
present there is a need of provision in present Copyright Act regarding alternative dispute resolution, so that 
disputes can be settled through negotiation. Separate Court for Intellectual Property in China, Taiwan, and 
Malaysia has helped them in terms of effective protection of copyright. Nepal can also come with separate IP 
court, not immediately but in future this can be introduced or else separate bench can be introduced for IP 
matters. Due to open boarder between Nepal and India, has become the medium of piracy, which have made 
author and investor frustrated so government of Nepal has to be new policy to cope up with this issue. 
Because of lack of copyright awareness and difficulties to access the copyrighted work, it seems that Nepal 
has still long way to go to have a strong and proper IP regime. Therefore before signing treating like Bilateral 
Investment Promotion and Protection Agreement (BIPPA), government should come out with strong IP 
policies, which encourage investment 
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E-Governance and its Application in Nepal 
 

 

                                                                                                    Puspa Raj Banstola1 
                                                                                                             
                                                                                                          

1. Introduction 
 
"Make all Government services accessible to the common man in his locality, through common service 
delivery outlets, and ensure efficiency, transparency, and reliability of such services at affordable costs to 
realise the basic needs of the common man"2 Electronic governance or e-governance is the application of  
information and communication technology (ICT) for delivering government services, exchange of 
information, communication transactions, integration of various stand-alone systems and services between 
government-to-citizen (G2C), government-to-business (G2B), government-to-government (G2G), 
government-to-employees (G2E) as well as back-office processes and interactions within the entire 
government framework.3  Through e-governance, government services are made available to citizens in a 
convenient, efficient, and transparent manner. The three main target groups that can be distinguished in 
governance concepts are government, citizens, and businesses/interest groups. In e-governance, there are no 
distinct boundaries.4 
Although the two terms are often used interchangeably, there is a difference between e-governance and e-
government. E-government refers to the use of the ICTs in public administration which, when combined with 
organizational change and new skills, are intended to improve public services and democratic processes and to 
strengthen support to the public. However, e-government has no provision for governance of ICTs. The 
governance of ICTs typically requires a substantial increase in regulation and policy-making capabilities, as 
well as additional expertise and opinion-shaping processes among various social stakeholders. The perspective 
of e-governance is "the use of the technologies that both help to govern and have to be governed".5 The central 
goal of e-governance is to reach the beneficiary and to ensure that their service needs are met. Ideally, the 
government will automatically recognize the importance of achieving this goal in order to maximize its 
efficiency. 
Furthermore, e-government uses one-way communication protocol whereas e-governance uses two-way 
communication protocol establishing the identity of the end beneficiary is a challenge in all citizen-centric 
services. Statistical information published by governments and global bodies do not always reveal the facts. 
The best form of e-governance cuts down on the unwanted interference of too many layers while delivering 
governmental services. It depends on good infrastructural setup with the support of local processes and 
parameters for governments to reach their citizens or end beneficiaries. A budget for planning, development, 
and growth can be derived from well laid out e-governance systems.6 
The relevance of BI Analytics (Business Analytics) has brought forth a paradigm shift in assimilating and 
visualizing huge chunks of data in near real-time manner. The pivot of all good decision-making systems is 
correct, up-to-date and compliant data. Governments not only want the transformation of their own country 
and countrymen but also expect improved relations and healthy trade across the world. Development should 
be transformative and continuously evolving. Internal as well as external IT systems should work in tandem 
with government policies and procedures. Data Analytics has the ability to change the color and complexion 
of the world. E-governance should induce up-to-date information, initiate effective interaction, and engage 
with transparent transactions in compliance with rule of law, thus enabling a sustainable transformation 
model. 
The public–private partnership (PPP)-based e-governance projects are hugely successful in India. Many 
countries implement e-government policy in an attempt to build a corruption-free government. 
  

                                                 
1  Deputy Government Attorney  
2  https://doit.gov.np/en/page/e-governance accessed on November 1 2022 
3  Saugata, B., and Masud, R.R. (2007). Implementing E-Governance Using OECD Model(Modified) and Gartner Model (Modified) Upon Agriculture 

of Bangladesh. IEEE.1-4244-1551-9/07. 
4  Garson, D.G. (2006). Public Information Technology and E-Governance. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers. 
5  Rossel, Pierre, and Matthias Finger. "Conceptualizing  e-Governance."   Management (2007) : 399–407. 
6  https://en.wikipedia.org/wiki/E-governance  accessed on November 9, 2022 



 
265 

 
2.  e-Government  vs. e-Governance 
e-Government and e-Governance seem synonyms to each other however they are totally different. Most 
people think they are the same. But here I am going to describe the difference between e-Government & e-
Governance. 

a. What is e-Government? 
It refers to the implementation of information and communication technology like the internet. Through the 
use of technology, it improves the government activities and process. e-Government is embedded in 
combinations of political conditions as well as cultural, technological and organizational changes designed to 
support and drive a profound transformation in government units. 
Generally, the e-Government concept brings four domains, 
 e-Administration –  Improving government processes by using ICTs and government process 

management. No paperwork, each and every process need to be done via the use of ICT. 
 e-Government services –  Delivering government services electronically to citizens, businesses, and 

government employees. Example- application for citizenship through the online system. 
 e-Democracy – Improving transparency and democratic decision making, as well as citizens’ participation 

in public decisions. e-Voting is a perfect example here. 
 e-Governance – It is a development, deployment, and enforcement of the policies, laws, and regulations 

necessary for developing cooperation, networking and partnerships between government units, citizens 
and the business. Citizen will get government services using technology. 

b. Benefits of e-Government 
 Better provision of government services 
 Improved interaction with different groups and citizen 
 Citizen empowerment through access to information 
 Efficient government management 
 Easy implementation of Right to Information 
 It is a two-way process Government to citizen and vice versa. 

c. What is e-Governance? 
It is a part of e-Government. E-Governance is dealing with all regulations and policies to control the services 
provided by the e-Government. However, the E-Government is an electronic government, which should be 
regulated by the E-Governance. 
Moreover, e-Governance refers to the utilization of information and communication technology (ICT) for 
providing government services, disseminating information, communication operations with the general public. 
d. Benefits of e-Governance 

 Better provision of government services 
 Improved interaction with different groups 
 Citizen empowerment through access to information 
 Efficient government management 

e. The key difference between e-Government & e-Governance?7 
 e-Government is a system whereas e-Governance is a functionality. 
 Government means the application of ICT in government operations, as a tool to make better 

government. e-Governance, on the other hand, implies the use of ICT in transforming and supporting 
functions and structures of the system. 

 It is a one-way protocol but e-Governance is a two-way protocol(government to citizen and vice 
versa) 

 e-Governance is the part of e-Government. e-Governance never comes alone. 
Making a strong e-Government and its implementation for effective e-Governance is not a one day tariff. Both 
this should work together to make the effective government. There are a number of merits of effective e-
Governance. It results in decreased corruption, increased trust of level towards the government; it shows the 
transparency in government activities, citizen engagement and increase help from the citizen. Moreover, it 
helps to growth in GDP, expansion in government reach and so on. Each and every citizen have a vital role to 
make the government more responsible. And the government must be accessible for every citizen in the 

                                                 
7  http://www.kafleg.com.np/difference-between-e-government-e-governance  accessed on November 9, 2022 
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country. Hence e-Government is the best and tested system all around the globe to become responsible and 
easily accessible to the citizen. 
 
f. Types of e-Governance8 
Depending on the specific types of services governance has basically four types. They are: 
i. Government-to-Citizen (G2C) 

The Government-to-citizen refers to the government services that are accessed by the familiar people. And 
Most of the government services fall under G2C. Likewise, the primary goal of Government-to-citizen is to 
provide facilities to the citizen. It helps the ordinary people to reduce the time and cost to conduct a 
transaction. A citizen can have access to the services anytime from anywhere. 
Furthermore, many services like license renewals, and paying tax are essential in G2C. Likewise, spending the 
administrative fee online is also possible due to G2C. The facility of Government-to-Citizen enables the 
ordinary citizen to overcome time limitation. It also focuses on geographic land barriers. 
ii. Government-to-business (G2B) 

The Government to business is the exchange of services between Government and Business organizations. It 
is efficient for both government and business organizations. G2B provides access to relevant forms needed to 
comply. The G2B also consists of many services exchanged between business sectors and government. 
Similarly, the Government to business provides Timely business information. And A business organization 
can have easy and convenient online access to government agencies. G2B plays a crucial role in business 
development. It enhances the efficiency and quality of communication and transparency of government 
projects. 
iii. Government-to-Government (G2G) 

The Government-to-Government refers to the interaction between different government department, 
organizations, and agencies. This increases the efficiency of government processes. In G2G, government 
agencies can share the same database using online communication. The government departments can work 
together. This service can increase international diplomacy and relations. 
In conclusion, G2G services can be at the local level or the international level. It can communicate with global 
government and local government as well. Likewise, it provides safe and secure inter-relationship between 
domestic or foreign government. G2G constructs a universal database for all member states to enhance 
service. 
iv. Government-to-Employee (G2E) 

The Government-to-Employee is the internal part of G2G sector. Furthermore, G2E aims to bring employees 
together and improvise knowledge sharing. Similarly, G2E provides online facilities to the employees. 
Likewise, applying for leave, reviewing salary payment record and checking the balance of holiday. The G2E 
sector provides human resource training and development. So, G2E is also the relationship between 
employees, government institutions, and their management. 
3. e-Commerce  and  e-Governance 
Electronic Commerce (EC) can be defined as the technology mediated exchange of digital information 
between various individuals and/or organizations as well as the electronically-based intra or inter-
organizational activities that facilitate such exchanges over network channels. According to  Vladimir Zwass, 
the Editor-in chief of  International Journal of Electronic Commerce ‘Electronic commerce is sharing business 
information, maintaining business relationships and conducting business transactions by means of 
telecommunications networks’.9 
Some of the definitions of e-commerce often heard and found in publications and the media are:  

 Electronic Commerce (EC) is where business transactions take place via telecommunications 
networks, especially the Internet.  

 Electronic commerce describes the buying and selling of products, services, and information via 
computer networks including the Internet.  

 Electronic commerce is about doing business electronically.  
 E-commerce, ecommerce, or electronic commerce is defined as the conduct of a financial transaction 

by electronic means.  
The wide range of business activities related to e-commerce brought about a range of other new terms and 
phrases to describe the Internet phenomenon in other business sectors. Some of these focus on purchasing 
from on-line stores on the Internet. Since transactions go through the Internet and the Web, the terms 
                                                 
8  Mina Aryal, ICT frame.com accessed on November 9, 2022 
9  Dr. K. P. Vijayakumar, Head, Dept. of Library & Information Science, University of Kerala 
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icommerce (Internet commerce), i-commerce and even Web-commerce have been suggested but are now very 
rarely used. Other terms that are used for on-line retail selling include e-tailing, virtual-stores or cyber stores. 
A collection of these virtual stores is sometimes gathered into a ‘virtual mall’ or ‘cybermall’.10 
Major players in e-commerce   
A careful analysis of the macro and micro environment of e-commerce is necessary to understand the players 
involved in e-commerce. The major players are:  

i. Vendors: They are the manufacturers and vendors of e-commerce system and components. It is 
interesting to note that there are vendors of the e-commerce services. Payment processing and trust 
services are typical examples.   

ii. Commerce Service Provider (CSP): These players provide planning, building and running e-
commerce solutions for merchants. There are mainly three types of CSPs, viz. Service operator CSPs, 
portal CSPs and professional services CSPs 

a. The service operation CSPs build and operate e-commerce application services, sell them to 
other service providers.  

b. The portal CSPs provide access for e-merchants provided by one or more portals.  
c. The professional services CSPs provide services to customize the application as per the needs 

of each merchant. Some of these customizations include, design of the store-front, 
configuration of the applications and integration of the commerce application into other 
systems operated by the merchants. Framework Service Providers constitute a related 
category.  

iii.  E-merchants: E-merchants (companies, merchants, distributors, etc.) want to sell products by means 
of electronic media. They use different CSP services to get a more or less sophisticated e-commerce 
solution. E-merchant services with a large customer base and strong brand identity are the major player 
in this field because they have the customer pull. 

iv.  End users: This is the group that buys products by means of an e-commerce system. Their 
requirements need to be analyzed very carefully. New e-commerce solutions tend to treat different user 
groups, as well as different users individually. 3. Key drivers of e-commerce.   

Identification of key drivers of e-commerce11 
1. Technological factors Telecommunication infrastructure  

a. Backbone infrastructure and architecture 
b. Internet service providers 
c. Range of services available (e.g. ADSL, ISDN) 
d. Ownership (private or public sector) 
e. Industry players and competition  
f. Pricing Access to new technology developments Bandwidth Speed of development and 

implementation of new technology by industrial sector.  
2. Political factors  

Number and type of government incentives and programs to support the use and development of new 
technology Legislation. 

3. Social factors  
Skills of workforce Number of users on-line Penetration rate of PCs Level of education; computer 
literacy and IT skills Culture of technophilia – a willingness and ability to adopt new technology and 
the speed of its adoption.  

4. Economic factors  
Economic growth Average income Cost of technology (hardware and software) Cost of access to 
telecommunications infrastructure Advancement of banking sector; payment systems Innovative 
business models  

 
Here the technological factors imply the degree of advancement of the telecom infrastructure. The political 
factors include the role of government in creating government legislation, initiatives and funding to support 
the widespread utilization of information and communication technology. Social factors comprise the level 
and advance of IT education and training and the willingness of the stakeholders to adopt the technologies at 
their disposal. Economic factors comprise the general wealth and the purchasing power of the consumers.  
 

                                                 
10  www.epgp.inflibnet.ac.in accessed on November 9, 2022 
11  http://www.sxccal.edu/msccs/ ecommerce1.pdf. accessed on November 9, 2022 
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4. e-Governance in Nepal12 
e-Governance in Nepal has steadily evolved from computerization of Government Departments to initiatives 
that encapsulate the finer points of Governance, such as citizen centricity, service orientation and 
transparency. Lessons from previous e-Governance initiatives have played an important role in shaping the 
progressive e-Governance strategy of the country. Due cognizance has been taken of the notion that to speed 
up e-Governance implementation across the various arms of Government at National and Local levels, a 
program approach needs to be adopted, guided by common vision and strategy. This approach has the 
potential of enabling huge savings in costs through sharing of core and support infrastructure, enabling 
interoperability through standards, and of presenting a seamless view of Government to citizens. 
e-Governance Master Plan (e-GMP) takes a holistic view of e-Governance initiatives across the country, 
integrating them into a collective vision, a shared cause. Around this idea, a massive countrywide 
infrastructure reaching down to the remotest of villages is evolving, and large-scale digitization of records is 
taking place to enable easy, reliable access over the internet. The ultimate objective is to bring public services 
closer home to citizens, as articulated in the Vision Statement of e-GMP. 
"Make all Government services accessible to the common man in his locality, through common service 
delivery outlets, and ensure efficiency, transparency, and reliability of such services at affordable costs to 
realise the basic needs of the common man" 
 

a. Development of IT Sector in Nepal13 
1. The first computer IBM 1401 was used in Nepal during 1971. 

 
2. Data processing of the country’s data has started with the establishment of The National Computer 

Center (NCC) in 1974.  
3. The Involvement of private sector in the area of software development started during 1980’s. 
4. The concept of outsourcing has already implemented during 1982. 
5. In the early 90’s, large numbers of IT companies were emerged in almost all the street of Kathmandu 

valley. 
 

b. Digital Journey 
 

Nepal has enjoyed incredible success in digital adoption as compared to its neighbors, with mobile 
penetration exceeding 100% and Internet penetration reaching 60%. According to the Nepal Telecom 
Authority, there was an addition of 2.25 million new Internet users in 2017 alone, translating into 
approximately 250 new Internet users every hour. Nepal is expected to lead Internet penetration by 2025 
in comparison to major economies such as China and India, given its growth trend over the next few 
years. The growing popularity of social media is a crucial driver for Internet adoption in Nepal, coming 
second only to Bhutan in South Asia in social media penetration. As at January 2018, Nepal has nearly 9.3 
million Facebook users. Entertainment and video sharing are other popular use cases with more than 6.4 
million registered users on YouTube.14 
c. Digital Nepal Framework – 2018  (Unlocking Nepal’s Growth Potential) 

 
The early success with Internet and mobile provide the impetus for Nepal to leverage the potential of 
digital technologies to drive accelerated growth. The Digital Nepal Framework is a blueprint that provides 
a roadmap to how digital initiatives can: 

 Contribute to economic growth 
 Find innovative ways to solve major challenges facing society in a shorter period with fewer 

resources. 
 Identify opportunities for Nepal to participate in the global economy 

The digital initiatives have been selected based on: 
 Alignment with the vision of Prosperous Nepal, Happy Nepali 
 Demonstrated success in other similar developing markets 
 Ability to execute in the local environment 

 

                                                 
12  www.doit.gov.np/en/page/e-governance accessed on November 9, 2022 
13  https://www.academia.edu accessed on December 3, 2022 
14  Digital Nepal Framework - Consolidated ,2018 
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The Digital Nepal Framework encompasses: 
 One Nation 
 Eight Domains 
 80 Digital Initiatives 

 
Digital Nepal – Focus Domain 

Source: Digital Nepal Framework - Consolidated, 2018 
 
Digital Nepal 80 Digital Initiatives 

Agriculture Healthcare 
1) eHaat Bazaar 2) Precision Agriculture 3) 
Agriculture Tools Sharing 4) Digital Payment of 
Subsidies 5) Specialty Food Program 6) 
Digitalization of Land Records 7) Smart Irrigation 
Project 8) Education and Training Programs for 
Farmers 9) State of the Art Knowledge Centers 

10) National Digital Healthcare Program 11) High Speed 
Internet Access 12) Next Generation Digital Facilities 13) 
EMR 14) Health Procurement and Distribution Solution 
15) Mobile Health Units 16) eMaternal Care 17) Drones 
for Medical Emergencies 18) Centralized Telemedicine 
Centre 

Education Energy 
19) Smart Classrooms 20)OLE Nepal 2.0 21) 
Online Learning Platform 22) Rent-a-Laptop 
Program 23)GSM Mapping 24)Centralized 
Admission System 25)Biometric Attendance and 
CCTV Cameras 26)Co-creation Hubs 27) Mobile 
Learning Centers in Rural Areas 

28)Smart Pricing 29)Smart Metering 30)Smart Grid 31) 
NEA Official Mobile App 2.0 32)Any Branch Payment 
33)Smart Building 34)NEA Field Force Automation 
35)NEA Customer Service Portal 36)NEA e-Learning 
Centre 

Tourism Finance 
37)Welcome Nepal Website 38)Welcome Nepal 
App 39)eVisas 40) Multilingual Helpline 41) AR / 
VR 42)Electronic Tour Guides 43)Omnichannel 
Marketing 44)Free Wi-Fi for Tourist Areas 
45)Training Programs for Local Guides 

46)GPS Tagging of Branches 47)National Biometric ID 
Card 48)Gamification of Digital Payments 49)Allow 
Telecom Operators to offer Digital Financial Services 
50)Digital Payments Campaign 

Urban Infrastructure Connectivity 
51) Water ATMs 52)Smart Metering 53)Pipeline 
Monitoring 54)Intelligent Waste Management 
55)Crowd Sourcing for municipal services 
56)Automated Waste Sorting 57)Connected Public 
Transport 58)Public Transport App 59)Multi-
modal Smart Cards 60)Intelligent traffic 
management 61) Intelligent Parking Lot 
Management 62)Intelligent Toll Booths 
63)National Disaster Management System 64)Ride 
Sharing 65)Disaster Management Training 

66)Internet-A Fundamental Right 67)Availability of 
Spectrum 68)Take lead in 5G 69)Fiber Broadband 
Network 70)High Speed Connectivity for Government 
Establishments 71) Nepal Cyber Security Centre 72)SEZ 
for IT sector 73)Government of Nepal App 
74)eGovernance 2.0 75)Paperless Government 
76)Kathmandu Digital Hub 77)Public Wi-Fi Hotspots 
78)Digitally Streamlined PPP Platform 79)Digital 
Literacy Training 80)Government eLearning Platform 



 
270 

 
d. National Information & Communication Technology Policy, 2015  
 

Vision  
To transform Nepal into an information and knowledge-based society and economy. 
Mission  
To create conditions for the intensified development and growth of ICT sector as a key driver for Nepal’s 
sustainable development and poverty reduction strategies. 
Goals  
• Strive towards enhancing overall national ICT readiness with the objective of being at least in the top 

second quartile of the international ICT development index and eGovernment rankings by 2020 
• At least 75% of population will have digital literacy skills by the end of 2020 
• By 2020, 90% of the population will be able to access the broadband services  
• Role of ICT will increase in the Nepali economy with ICT value added (including digital content and 

service industry) accounting for at least 7.5% of GDP by 2020 
• By 2020, entire population of Nepal would have access to the Internet  
• 80% of all citizen facing government services would be offered online by 2020 
• E-Procurement through the government by 2018 
• Broadband access across the country, broadband Internet user rate 30%, a minimum of 512kbps and 

making available at least 10 mbps  download speed on demand in urban areas by 2018 
Guiding Principles of the Policy 
• Vision of ‘Digital Nepal’ 
• Implementation through PPP  
• Design to guide and mainstream the use of ICTs in all sector  
• Shall be supported by appropriate legislation/directives  
• The implementation of this policy shall take into account relevant regional and global strategies and 

best practices in transferring the nation into a knowledge based society by cultivation strong linkages 
with the UN Millennium Development Goals (MGDs), The World Summit on the Information 
Society (WSIS) beyond 2015, WTO, Broadband Commission, UN-ESCAP, post 2015 sustainable 
development agenda etc. 

• Nepal will continue to uphold the principle of freedom of expression on the Internet and net neutrality  
The policy intends to promote platform neutral services in e-governance    

Policy 
1. Human Resource 
2. ICT in Education, Research & Development  
3. Promoting Public Access and Content Development  
4. Developing the ICT industry Sector 
5. ICT for Government Service Innovation and Good Governance 
6. ICT in Small-to-Medium Enterprises (SMEs) & Promotion of e-Governance  
7. Telecommunication Infrastructure  
8. Convergence of Telecommunications, ICTs and Broadcasting  
9. ICT in Agriculture  
10. ICT in Health  
11. ICT in Tourism 
12. Telecommunication and ICTs in mitigating the impact of Climate Change  

 ICT in Environment and Natural Resources 
14. Telecommunications and ICTs for Natural Disaster Preparedness, Mitigation and Relief  
15. Human Exposure to Electromagnetic Fields and Safe Disposal of Electronic Waste 
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16. Conformance, Interoperability and Standards in telecommunications and ICTs 
17. Cloud Computing  
18. Access to Telecommunications and ICT Services for Rural and Remote Areas  
19. Access to Telecommunications and ICTs Services for Persons with Disabilities and Specific Needs  
20. ICT for Youth, Women and Girls  
21. Building Confidence and Security in the Use of ICTs  
 

6. Challenges in Implementation  
Low literacy, low per capita income, poor ICT infrastructure, insufficient human resources, lack of leadership 
and leadership's commitment and insufficient financial resources are the major constraints and challenges of 
e-Government implementation in Nepal. 
A holistic implementation of e-Governance does not only involve willingness from the government, but 
participation from citizen level too. Considering a country which has high illiteracy rate, low per capita 
income, political instability, and difficult geography, it is expected that e-Governance implementation in 
Nepal has major challenges to overcome. The major challenges in implementation of e-Governance that have 
been mentioned in various literatures have been discussed further.  
Nepal is one of the countries that have the lowest literacy rate in the world. The literacy rate in Nepal as of 
2018 is only around 67.9%.15 There is also the issue with language. Computers and applications are not always 
available in local languages and not everyone knows English or even the National language Nepali. Thus, a 
need for using local languages was felt. Further problem with literacy rate that has been discussed is that there 
is a huge gender imbalance in literacy rate and regional imbalance. Far less female population are literate and 
far less population in remote areas are literate. Illiteracy is considered one of the causing factors for the 
persisting digital divide in the country.  The Gross Domestic Product per capita in Nepal was last recorded at 
1196.00 US dollars in 2021. The GDP per Capita in Nepal is reaching an all-time high of 1196.00 USD in 
2021 and a record low of 266 USD in 1960. 16   
The problem with infrastructure is not just with communication infrastructure but also with other basic 
physical infrastructure such as roads, electricity, water supply etc. The major problem with development of 
infrastructure in most part of Nepal has the topography and the lack of funds. To establish communication 
infrastructure through cables throughout the hilly and mountainous terrains is excruciatingly costly. With 
wireless, there is the issue of reduced availability of bandwidth compared to optical fiber cables. Lack of roads 
in several regions also means that maintenance is difficult and quality is poor.   
The Balance, Coordination and development of the factors related to "The Onion Ring Model" is the main 
challenge to implementation and applications of e-governance in Nepal. 

                                                 
15 https://knoema.com/atlas/Nepal/topics/Education/Literacy/Adult-literacy-rate accessed on December 3, 2022 
16 https://cbs.gov.np/press-release-gdp-2021/ accessed on December 3, 2022 
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Talking about IT education in Nepal, Computer science as an optional subject in secondary level school 
curriculum was already available during the 90s and the ICT Policy of 2000 already focused on ICT 
education. But, a standalone ICT Education plan was only published on 2013. There already were 4 
universities that were providing ICT education in Nepal in 2002. Still, there is an issue with older generation 
not having any ICT skills. There is also a “brain drain” which is seeing IT students opting for foreign 
education and jobs. These issues with shortage of human resources in field of ICT in Nepal.  
Political instability could be considered by far the biggest challenge in implementing e-Governance in Nepal. 
Most governments are short term and with frequent change of governments, continued efforts on policy 
implementations are lacking. In several cases IT Policy has slipped from the Government's priority list.  
5. Conclusion and Recommendation 
The successful introduction of e‐Governance depends largely on the first applications, which shoud be relative
ly cheap, easy to implement, easy to use, secured and also should involve a relatively 
important number of users.The first version shouldn't be necessary a complete two way interactive 
application, but extendable later.For example: e‐taxation in Hungary, which in five years reached an 83% 
 level concerning the tax declarations.That means, the application was very much user‐friendly and easy to 
 implement. Similarly, it is secure enough to declare tax. For this purpose. 
Recommendation 

1. Government should change their focus of attention. 
2. Evaluate E‐government Master Plan and develop  new Vision, Strategies for  

e-governance.  
3.  Advancing ICT infrastructure of Nation.  
4.  Government Process should Reengineering.  
5. Create and Retain adequate skilled IT human resource. 
6. Increasing training to improve IT literacy to government officials. 
7. Organize public awareness programs on ICT  
8.  Develop a mechanism to quick monitor and track the progress of the project. 
9. Ensure Reliability, Privacy and Security of the ICT world. 
10. Prioritize the issues of Enterprise Architecture and  Interoperability  
11. Implementing government web portals and Monitor the functions of Telecenter. 
12. Assistance from donor community by raising awareness. 
13. Develop sustainable models for e‐Governance 
14. Develop the ICT friendly Laws 
15. Ratify the international conventions to address the ICT issues (Like Budapest, MLA etc.)   

 
Conclusion 
Implementation of e-Governance requires organizational and procedural changes in the way governance 
mechanism is structured. E-Government is a complex process, accompanied by high costs, risks and 
challenges, public organizations are generally resistant to the initiation of change. Without a strong leadership, 
implementation of e-Governance is not possible. A lack of strong leadership means there is no commitment 
towards set goals and there is an overall failure in coordination of government bodies in implementing e-
Governance. 
Popularity of ICT is increasing but still Implementation is Big Problem in Nepal like other Underdeveloped co
untry.The basic foundations like Human Resource, ICT Infrastructure, Literacy, awareness, Commitment, Fun
ds must be improved for the implementation of e‐Governance.Rural connectivity and ICT use in the rural area
s should be expanded  
through use of such technologies as WiFi, WiMAX, and Voice Over Internet Protocol (VoIP).First identify th
e Size and Scope and then implement based up onthe  
Priority.Always think about the public expectations and their  participation to  
success the e‐Governance in Nepal. 
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An overview on Technology-assisted Crimes:  
Situation Analysis and Way Forward 

 
 

                                                                                                 Suvash Bhattarai1 
 
Introduction 
Crime is a major social and legal problem in the world we live in. It triggers fear but at the same time evokes 
profound fascination. It challenges the normative order and simultaneously marks the limits of the law. 
Confronting crime means facing the reality of constant change in our society. Crime changes with time and 
circumstances.2 As society develops, crime develops. Often, things that facilitate social development also do 
the same to crime. New technologies, which undoubtedly have a significant role in the changes in our society, 
are constantly being exploited by both criminals and crime fighters. Criminals use new technologies to 
facilitate and maximize criminal activities, while police use new technologies to do the opposite, i.e. 
minimizing or controlling criminal activities.3 
Development of technology is the process of research and development of science. Many emerging 
technologies are expected to become generally applied in the near future. Crime facilitated through technology 
encompasses a wide variety of offences that pose different levels of threat to consumers, business, and more 
generally, society at large. Development has lead to the invention of Nano technology and others.4 Cyber 
crime has taken the top most position, in relation to crimes committed using technology. In cyber crimes 
children has taken major part. Law has taken many steps in regard to prevent and investigate cyber crimes. 
Even though there are many laws and regulations the issues relating to soverginity, legal jurisdriction continue 
to hinder its effective implementation, thereby rendering the Criminal Justice Process and System ineffective.5 
Crimes committed using technology is not a careless matter in this world. Technology has given rise to many 
inventions which made humans get relief from their work tensions in solving complex problems, doing 
routine and repetitive tasks. On the other hand we should also know that invention has made humans depend 
upon technology to a large extent. Almost everything in our lives are gradually becoming cyber technology 
development. Thus, crimes have entered into the cyberspace as well. The growth in the number and variety of 
technologyrelated crimes, particularly computer-related crimes, echoes the exponential increase in the number 
of Internet users and the expansion of e-commerce globally.6 Organized crime groups are broadening their 
exploitation of technological vulnerabilities by targeting individuals and businesses that rely on technology, e-
commerce and the on-line storage of valuable personal, financial and intellectual property data. Computer-
related crimes pose significant and growing threats globally because many are sophisticated, effective and 
malicious. For example, spam has evolved from a time- and resource-wasting nuisance to a medium through 
which individuals can distribute malicious software programs, also known as “malware.” Individuals now 
increasingly use unsolicited email, or spam, to distribute viruses, worms, spyware and Trojan horse software. 
Spam directed at computer programs/files, instant messaging systems, web logs and cellular phones makes 
these tools vulnerable to worms, viruses, and fraud. Some viruses facilitate the illicit access of the personal or 
sensitive data stored on the devices. For cellular phones, new text messaging technology enables senders to 
conceal their identity, allowing impersonated messages that can facilitate spam, fraud and viruses. Malware 
enables criminals to use the cellular phone without the user’s knowledge or gain access to the phone’s 
personal data. The exploitation of these technologies is expected to increase in the forthcoming years. Spam 

                                                 
1  Assistant Government Attorney, Office of the Attorney General Nepal 
2  Stambaugh, H., et. al, Electronic Crime Needs Assessment for State and Local Law Enforcement, National Institute of Justice Report, 

Washington, Dc: U.S. Department of Justice, March 2001.Available at : https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/198421.pdf(Accessed on 10th 
December 2022) 

3  Prof. R.K.Chaubey, “An Introduction to Cyber Crime and Cyber law”, Kamal Law House, 2012 
4  http://cybercrime.planetindia.net/intro.htm (Accessed on 10th December 2022) 
5  Abraham D. Sofaer, Seymour E, .The Transnational Dimension of Cyber Crime Terrorism, Hoover Institution Press, 2001. 
6  Dr. Sirohi M. N., Cyber Terrorism and Information Warfare, Alpha Editions Delhi 
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also poses a threat to wireless game consoles, personal data assistants (PDA) and Voice over Internet 
Protocol.7 
Organized and serious crime pose a major threat to security. Every year, criminal organizations and 
individuals continue to make huge profits from their activities.  In recent years, technological advancements 
that have had a significant impact on society as a whole and the economy have led to some significant shifts in 
the serious and organized crime landscape in the world. Despite the fact that these advancements have greatly 
benefited society as a whole, they are frequently misused, exploited, or used for criminal purposes.8  
TYPES OF CRIME:     
Crime changes with technology and becomes complex with time and distance depending upon the resources 
available such as money or culture.9 
There are three types of crime: 
a) ORDINARY CRIME: 
Ordinary crimes are conventional. These crimes can be recognized and their variations can be understood and 
they occur in many places. Therefore these crimes can be easily detected and prevented. Whether a crime is 
ordinary or not is determined by the existence of statutes which define criminal behaviour and security 
recordkeeping systems or police which keep a track on the crimes. For example theft, burglary, and robbery 
are ordinary crimes because they can be easily detected.10 
b) ADAPTIVE CRIMES: 
The technological variations in ordinary crime are called adaptive crimes. They are indicated through 
incremental as well as innovative use of technology. These crimes include one or more existing forms of 
security threats or crime. They occur frequently even though the criminal behaviour is not legally defined in 
the statute. Adaptive crimes can be prosecuted with the help of existing legal tools.11 
c) NEW CRIMES: 
These forms of crimes are committed using absolute innovative technology which may not be illegal at the 
first instance of its occurrence. 
Opportunities for new crimes are generated by: 

 Demographic change 
 Economic reform 
 Globalization 
 Technological advancement 

These crimes happen rarely and are not detected easily. Initially, police and security officials may not be able 
to detect these types of crimes because they do not have much knowledge or experience regarding such 
crimes. Therefore, they are not able to understand these crimes. They remain complex and mysterious to 
government officials, media and public because of the following reasons: 

1. They involve the use of complicated technologies 
2. There are many suspects and victims and there is a significant amount of loss or harm 
3. Contain various forms of adaptive or ordinary crime 
4. As it may not be justifiable by one investigative expert to other investigative experts across long 

distance or time adequately to formulate control as well as prevention strategies. 

                                                 
7  Terror on the Internet: The New Arena, the New Challenges USIP Press Books, 2006. also at http://www.usip.org/sites/default/files/sr119.pdf, 

(Accessed on 10th December 2022) 
8  G. Patrick Black, and Kenneth R Hawk,. (2010) Computer and Internet crimes, San Francisco, California  
9  Assaf Moghadam, “Top-Down and Bottom-Up Innovation in Terrorism: The Case of the 9/11 Attacks” (2013). 
10  Adam Graycar, “New Crime or New Responses: Australian Institute of Criminology” (2001). 
11  James Byrne and Gary Marx, “Technological Innovations in Crime Prevention and Policing: A Review of the Research on Implementation and 

Impact” (2013). 
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5. Creates intensity in the form of public violence not only against the act and its offenders but also 
against police officers or security officials for not responding effectively towards these forms of crime 
or security threat. 

Once new crimes are discovered they cause public violence, disbelief and shock to the general public. These 
crimes are not easy to detect because initially they are not defined as a criminal act and so at the first instance 
they are not considered a crime. It may not be impossible but it is very difficult to take legal action against 
these crimes. 
For example, suicidal terrorist airliner bombings of September 11, 200112, can be considered as a new crime 
because even though the crime i.e., murder, was in existence previously also, the technological means i.e., 
crashing hijacked airliners into buildings, involved completely new innovation. It was not easy to understand 
the nature of the terrorist attack and at that time there was no specific law against hijacking an aircraft in order 
to simultaneously commit suicide, mass murder and large amounts of property damage for political or 
religious purposes. 
Types of technology-assisted crimes 
 The range of technology-enabled crime is always evolving, both as a function of technological change and in 
terms of social interaction with new technologies. Broadly speaking, such crimes can be categorised according 
to whether they are: 13 

• directed at computers and associated technologies such as computer intrusions (e.g. hacking and 
unauthorised access), denial of service (DoS) attacks, distributed denial of service (DDoS) attacks 
using botnets, cryptovirology/denial of resource attacks (e.g. the use of ransomware), the creation and 
distribution of malware (e.g. viruses, worms, Trojans and rootkits), and sabotage  

• using computers and associated technologies (e.g. online child exploitation, cyberstalking, extortion, 
fraud and identity theft)  

• with ancillary uses of computers and associated technologies such as internet markets for illicit goods 
and services, acquisition of high-tech crime tools, criminal uses of encryption or steganography to 
conceal activities and evidence. 14 

Some criminal activities have emerged rapidly within recent times. For example, while phishing was unheard 
of just a few years ago, the public is now largely aware of the risks of answering unsolicited emails from 
senders purporting to be banks and other entities seeking confirmation of financial details. This is an example 
of a crime type that uses technology and exploitation of human behaviour to succeed.15 Related activities 
include SMiShing (dissemination of phishing messages using short message services (SMS) on mobile 
phones) and vishing (dissemination of phishing messages using voice over internet protocols, or VoIP). 16 
High-tech criminals rely increasingly on malicious code (also known as malware) such as viruses, worms, 
Trojan horses or rootkit programs to overcome security protections on computers or networks, and to harvest 
information such as passwords and financial details to facilitate fraud or identity theft. These crimes represent 
more sophisticated and multidimensional evolutions from previously largely discrete areas of offending such 
as hacking and computer fraud, and are often referred to as blended threats. This includes spy-phishing, a 
form of phishing attack, involving the use of various malicious applications, typically Trojan horses and 
spyware, to perpetrate online information theft.17 
Recent trends  

                                                 
12  https://www.lawaudience.com/technology-crime-and-its-changing-patterns/, (Accessed on 10th December 2022) 
13  Baiden, John E. "Cyber Crimes."  Available at SSRN 1873271  (2022) 
14  S.K. Bansal , “Cyber Crime”.A.P.S publication, 2003, p. 17. 
15  Ajeet Singh Poonia, Dr. Awadesh Bhardwaj, Dr. G. S. Dangayach, Cyber Crime: Practices and Policies for Its Prevention”, The first international 

Conference on Interdisciplinary Research and Development, 31 May - 1June 2011, Thailand, Available 
at:http://ijcim.com/SpecialEditions/v19nSP1/02_49_23A_Ajeet%20Singh%20Poonia_%5B9%5D.pdf , (Accessed on 10th December 2022) 

16  Prof. L. R. Gurjar,“Cyber Crimes”  Vardhaman Mahaveer Open University, Kota, PGDCL-04, 2015, pp. 27-28, available at: 
http://assets.vmou.ac.in/PGDCL04.pdf , (Accessed on 10th December 2022) 

17  Kamini Dashora, “Cyber Crime in the society: Problems and Preservations”, Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences, Vol: 3, 
No: 01, 2011, pp. 248-249 
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The discernible trends from past evolutions of technology-enabled crime that are likely to continue into the 
future include: 18 

• increased dependence of individuals and organisations on computer-based technologies for storage 
and processing of information and communications  

• correspondingly increased opportunities for misuse of these technologies by motivated individuals 
and criminal groups 19 

• emergence of new protective technologies, services and behaviours in response to perceived threats  
• exploitation of continuing technological vulnerabilities (syntactic attacks) and human vulnerabilities 

(semantic attacks) by criminals. 
 

Technology and The Changing Pattern of Crime: 
Because of the advancements in the technology there has been a great change in the nature of crime and 
various crime control techniques used throughout the world. Advances in technology have contributed a great 
deal in changing the nature of crime and crime control throughout this century. Activities such as online fraud 
or the online exchange of child pornography, which could not even be conceptualized until recently, are now a 
significant problem for crime control agencies. Recent technological developments have formed a wide range 
of novel approaches by which individuals may break down the law. Technology not only facilitates the 
commission of many existing forms of illegal conduct but also presents a target for some new forms of 
illegality which are directed at technological products and services themselves. Some technological changes 
have created entirely new types of crime. The increasing prevalence of new and miniaturized information 
technology devices such as mobile phones, and palmtop and laptop computers, will make them attractive 
targets for thieves who will steal not only the hardware but also the information contained within these 
devices. 
One of the main fears regarding technology and crime is the much wider accessibility of contact, and the 
hence available pool of sufferers, which is likely through the use of recent telecommunication and internet 
technologies. Such technologies have also increased the potential for communication and illegal networks of 
criminal activity on a global basis, posing significant difficulties for transnational policing of crime. Most of 
the technological developments are related directly to computers and telecommunications. It is probably no 
coincidence that these are the two technologies most easily accessed by ordinary persons. Personal computers 
have already been used to commit crimes of fraud, data manipulation, such as counterfeiting, and software 
piracy. 
Technology and crime are bigger than computers and telecommunications. Technology has also been 
important in the drug trade in the sense that new drugs can be developed with the help of technology, can be 
easily manufactured in large quantities, information is easily available on the internet on how to produce 
drugs, on what drugs to take for what kind of effect etc. Development in telecommunication increases 
opportunities for theft and misuse of such services. Frauds which use the telephone such as telemarketing 
frauds and other forms of false advertising have already been well documented. Existing systems such as 
ATMs and EFTPOS technologies very quickly became targets for the illicit intervention and alteration of 
funds. Home banking and online shopping are also vulnerable targets. Technology has also allowed 
individuals involved in criminal actions to conduct such activities with reduced chances of detection. The 
technologies also facilitate the production, storage and retrieval as well as transmission of material very 
rapidly and unremarkably. Encryption software is becoming more and more sophisticated but at the same time 
also increasingly user-friendly. 
As we look at areas of electronic crime, internet stalking, identity theft, internet gambling, the dissemination 
of objectionable materials, criminal exploitation of pension systems, the development of drugs, violence borne 

                                                 
18  Available at: http://www.helplinelaw.com/employment-criminal-and-labour/CCII/cyber-crimes-in-india.html, (Accessed on 10th December 2022) 
19  Harpreet Singh Dalla, ‘Cyber -crime-a threat to persons, property, government, and societies’ [2013] International journal of advanced research in 

computer science and software engineering; p 997 



 
277 

of exclusion, modern forms of slavery, crimes involving new reproductive technologies trade in body parts 
and human cloning, we can identify significant changes. 
Legal Responses for Technological Crimes  
The Criminal Justice System: The criminal justice system [CJS] is a systematized form, to render justice; it is 
also represents the organized societal response to crime. In the eyes of the general public, criminal justice is 
viewed as a glittering land mark in the annals of crime history & portrays the sanctum 6 sanctorum of justice. 
The unimpeachable faith is responded in the Criminal Justice System as an institution in the social welfare, 
equality, morality & highly a droned doctrines & dogmas. 

 INTERPOL’S efforts 
Many international organizations qualify for professional organizations, because their goals and activities are 
focused on certain specific issues; these organizations include Interpol, the International Telecommunications 
Union, etc. However, professional efforts here primarily mean substantial actions in the field of cyber security 
protection and cyber crime prevention. Although some other organizations also greatly contribute to 
coordinating cyber security protection, their emphasis is not necessarily on the law. By this standard, this 
section only analyzes the actions of the International Criminal Police Organization (Interpol). , Interpol also 
takes distinct actions to prevent cybercrime, cooperating with credit-card companies to combat payment fraud 
by building a database on Interpol’s web site .20 

 Regional efforts  
There are many regional international organizations, with a narrow or broad coverage of states, more or less 
making efforts to maintain cyber security and harmonize international measures to combat cyber crime. This 
section will introduce only four of these organizations, which have taken typical actions in combating cyber 
crime.  

(i) The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC): In the Asia-Pacific region, the APEC 
coordinates its 21 member economies to promote cyber security and to tackle the risks brought 
about by cyber crime. The APEC has conducted a capacity-building project on cyber crime for 
member economies in relation to legal structures and investigative abilities, where the advanced 
APEC economies support other member-economies in training legislative and investigative 
personnel. 21 

(ii) The Council of Europe (COE): The Council of Europe has been working to tackle rising 
international anxiety over the risks brought about by the automatic processing of personal data 
since the early 1980s. In 1981, the Council of Europe implemented the Convention for the 
Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108, 
26 January 1981), which was revised according to the Amendment to Convention ETS No. 108 
Allowing the European Community to Accede, 15 June 1999, and the Additional Protocol to 
Convention ETS No. 108 on Supervisory Authorities and Trans-border Data Flows, 8 June 2000. 
The Convention recognized the desirability “to extend the safeguards for everyone’s rights and 
fundamental freedoms, and in particular the right to the respect for privacy, taking account of the 
increasing flow across frontiers of personal data undergoing automatic processing,” and the 
necessity “to reconcile the fundamental values of the respect to privacy and the free flow of 
information between peoples” (Preamble). The Convention covers the protection of personal data 
in both the public and private sectors. 22 

(iii) The European Union: The EU took a series of actions to tackle cyber crime through impelling a 
coordinated law enforcement and legal harmonization policy. Civil liberty has also been a focus in 
the anticyber crime field. In April 2002, the Commission of the European Communities presented 
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a Proposal for a Council Framework Decision on Attacks against information systems, and this 
proposal constitutes the case of the Decision of 24 February 2005.23 

(iv) The Organization of American States (OAS) As other regional organizations, the Organization of 
American States (OAS) with 35 member states is also highly concerned about the issue of cyber 
crime. Through its forum for the Ministers of Justice or of the Ministers or Attorneys General of 
the Americas (REMJA), the OAS has long recognized the central role that a sound legal 
framework plays in combating cyber crime and protecting the Internet. Such recognition has 
prompted the REMJA to recommend the creation of the Group of Governmental Experts on 
Cyber crime (The Group of Experts) in March 1999. 24 

(v) The Commonwealth of Nations: The Commonwealth of Nations took a direct and timely action in 
the harmonizing laws of its member states. In October 2002, the Commonwealth Secretariat 
prepared the “Model Law on Computer and Computer Related Crime”. Within the 
Commonwealth’s 53 member countries, the “Model Law” has had a wide influence on domestic 
legislation. Through this model law, the Convention on Cyber crime has become one of the 
legislative choices in substantive criminal law, covering the offences of illegal access, interfering 
with data, interfering with computer systems, and illegal interception of data, illegal data, and 
child pornography. 25 

(vi)  The Group of Eight (G8): Since the mid-1990s, the Group of Eight (G8) has created working 
groups and issued a series of communiqués from the leaders and actions plans from justice 
ministers. At the Halifax Summit 1995, the Group of Seven recognized “that ultimate success 
requires all Governments 10 to provide for effective measures to prevent the laundering of 
proceeds from serious crimes, to implement commitments in the fight against trans-national 
organized crime At the Denver Summit 1997, the Group of Eight proposed to strengthen their 
efforts to realize the Lyon recommendations, by concentrating on punishing high-tech criminals, 
and promoting the governments’ technical and legal abilities to react to trans-territorial computer 
crimes. 26 

(vii) The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): With its 30 member 
countries, the OECD addressed computer security for several decades. In 1983, an expert 
committee was appointed by the OECD to discuss computer crime phenomena and criminal-law 
reform. Offences against confidentiality, integrity or availability listed in the 1985 OECD 
document included unauthorized access, damage to computer data or computer programmes, 
computer sabotage, unauthorized interception, and computer espionage. In December 1999, the 
OECD officially approved the Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic 
Commerce, representing member states’ consensus in the area of consumer protection for e-
commerce: consumers should be protected in e-commerce not less than the protection they 
enjoyed within traditional commerce.27 

Policies/strategies in Nepal relating to Crime committed through Technology 
In 2015, the Government of Nepal, through its Ministry Of Communications And Information Technology, 
issued its National Information and Communication Technology Policy (ICT Policy 2072) which presents 
various objectives to guide the digitalization of the country. The document sets the targets of digitalization in 
terms of infrastructure and Internet access, implying a transition towards an e-administration and e-economy 
to follow in the upcoming years. In this context, fighting cybercrime, enhancing cybersecurity and data 
protection are mentioned as means to build confidence and security and increase the use of ICT among 
citizens. 
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To meet these expectations, in the ICT Policy 2072 the government commits to improve existing legislation 
on cybercrime and cybersecurity, and to increase the capabilities of law enforcement agencies and prosecution 
services on cybercrime matters. The policy establishes also new units within existing government institutions 
or agencies to enforce the law, such as the Computer Crimes Investigation Unit, the National Electronic 
Communication Security Centre and an Information Security Response Team (NPCERT). 
The 2019 Digital Nepal Framework proposes to finish setting up the National Electronic Communication 
Security Centre by 2021. In general, cybercrime is subsumed under the umbrella of cybersecurity, which is 
evident in this most recent digital framework when it comes to developing relevant legislation. 
State of cybercrime legislation: 
Provisions within Nepal’s current legal framework correspond only to some extent to the Budapest 
Convention. The current legal framework on cybercrime and electronic evidence in Nepal mostly addresses 
crimes against electronic and financial transactions through its Electronic Transactions Act, 2063 (2008)/ETA 
and Banking Offence and Punishment Act 2064 (2008). 
However, the country has entered the process of drafting new cybercrime legislation under the name 
Information and Technology Bill, which the government expects will be addressing the current cybercrime 
gaps. 
Substantive law: 
The piece of legislation that provides substantive law provisions criminalizing some online offences is 
the Electronic Transactions Act, 2063 (2008). The Act provides definitions such as computer system, 
computer, computer network, computer resource, computer database, data, originator (Section 2), 
unauthorized access (Section 45), damage to any computer and information systems (Section 46) etc., but they 
are not edited and conceived as a criminal law on cybercrime. However, the Act’s focus is on ensuring and 
regulating the safety, authenticity and security of electronic transactions, leaving room for legislation that 
would address the full spectrum of cybercrimes and the use and handling of electronic evidence in traditional 
crimes. 
Other relevant pieces of legislation are: 
The Banking Offence and Punishment Act 2064 (2008) codifies a number of relevant offences in Ch. 2 – 
Banking Offences: 

 Section 5: unauthorized withdrawals or payments; 
 Section 6: unauthorized payments via electronic means; 
 Section 12: alterations to account/ledger, forgery or fraud. 
 Punishments are prescribed in Ch. 3. 

The Copyright Act, 2059 (2002) addresses infringements to copyrights in Sections 25-29 (Ch. 6). 
The National Penal Code (2017) : 

 Section 35: prohibition of abetment; 
 Section 276: prohibition of forgery; 
 Section 298: prohibition of breaching privacy through electronic means; 
 Section 300: prohibition of writing letters with dishonest intention of causing annoyance; 
 Section 307: punishment for libel. 

Specialised institutions: 
 Ministry of Foreign Affairs: via diplomatic channels, seems to be the default Central Authority for 

mutual legal assistance and extradition matters. However, the Mutual Legal Assistance 2070 
(2014) provides that the Central Authority for MLA would be decided for each bilateral treaty upon 
publication in the Nepal Gazette. 
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 Ministry of Home Affairs: according to the Extradition Act, 2070 (2014) Section 9, once the request 
for extradition reaches the Ministry of Foreign Affairs through diplomatic channels, the request is 
then forwarded to the Ministry of Home Affairs for processing. 

 Cyber Bureau: part of the Nepali Police, the office was set up in 2018 to: (1) investigate cybercrimes 
(including on critical infrastructure); (2) undertake capacity building; (3) coordinate and cooperate on 
information exchange and cybercrime investigations with national and international 
organisations/bodies and security agencies; (4) form the national CERT.  

 Information Security Response Team Nepal (NPCERT): established in 2016, was created to deal with 
cyber security threats like hacking and phishing, to help identify and respond to cyber risks (and limit 
their impact on operations), and to coordinate with other domestic and international CSIRTs 
(Computer Security Information Response Team) and related organisations. 

International cooperation: 
Competent authorities and channels 

 The Mutual Legal Assistance 2070 (2014), Section 3, provides a general rule that legal assistance can 
be provided to a foreign country on the basis of a bilateral treaty or on the basis of reciprocity 
commitment from the foreign country. 

 The Extradition Act, 2070 (2014) , Sections 3 and 5, covers the conditions to offer and refuse 
extradition. Extraditable offences are presented in Section 4. 

 Even though Nepal has bilateral relations with some 169 countries and international entities (e.g. 
European Union), it appears only China have integrated MLAs for criminal justice international 
cooperation. 

Issues for law enforcement agencies, prosecutors and the courts  
The identified the following as key issues (particularly arising from the global nature of much high tech 
crime) for law enforcement:  

• jurisdiction (whether jurisdiction exists and the problem of concurrent jurisdiction)  
• legislative difficulties brought about by differing criminal law regimes (e.g. requirement of dual 

criminality)  
• managing strategic alliances and partnerships and ensuring security, confidentiality and flexibility of 

response (particularly in relation to the private sector)  
• dealing with differing privacy regimes  
• achieving mutual assistance in real time or close to real time  
• heavy reliance on cooperation and assistance from telecommunications providers and internet service 

providers (ISPs)  
• the transborder search of computer data banks and the interception of communications  
• ensuring timely and strategic intelligence assessments  
• managing and coordinating extraditions. As investigations proceed towards prosecution, many of the 

same issues confront prosecution agencies.  
In addition, prosecutors face the following difficulties:  

• clarifying elements of new offences and related evidentiary requirements  
• presenting complex and technical evidence in court  
• identifying and using appropriately qualified experts to undertake analysis or give evidence  
• defence challenges to admissibility  
• novel defences and defence arguments. 

Courts hearing cases involving technology-enabled crimes, or other cases involving electronic evidence, face 
particular issues arising from:  

• presentation of complex and technical evidence  
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• heavy reliance on expert opinion  
• complex and novel arguments relating to admissibility of evidence or the exercise of discretions  
• lack of comprehension of offence elements and evidence by jurors and lawyers  
• novel defences and defence arguments (including in sentencing proceedings)  
• imposing appropriate sentences on convicted offenders. 

Findings: 
In the last few decades, the world has embraced rise of many technological changes in almost all aspects of 
life. Many benefits have come up due to these developments as well as endangerment of people’s lives. The 
internet, cell phones, and ATM machines are some of the new technologies that have graced the new 
century.28 The technological changes have taken place so fast that there has arisen a cultural lag as well as 
social discontinuity. However, it is notable that technology has a great effect on the level of crime today.29 
The effects that technology has on crime today are dual effect: that is it has both positive and negative effects. 
Technology has broadened the mind of individuals to such a state that they want to try new ways of 
committing crime. The fact that the there is a lot of information that is share through the new technology: for 
example, the internet has so much information about weapons like guns, criminals may use such information 
to know where they can acquire them. In turn, the level of crime may increase due to having knowledge of 
such information. However, some studies have revealed that carrying of guns does not mean an increase in 
crime.30 
 An ATM card is one of the new technologies that have a high risk of being involved in a scam. Criminals 
have devised new ways of committing crimes, sometimes without the knowledge of the victim. Lebanese loop 
is one of the ways the scammers use. An external device is put on the slot where the card is put to confiscate 
it. At the same time, someone maybe watching the victim insert the pin number and when the victim leaves 
without the card that is when they engage to action. 
In some sectors of the economy, especially the banking sector, new technology has led to increase of crime, 
the fact that banks usually have a data base network of sharing information among themselves makes them 
vulnerable. The fact is someone can hack through the system and access through the system means that 
someone can also be involved in criminal activity of illegal transactions.31 
Money earned in criminal ways can also be laundered in the system. Crimes like phishing have also arisen due 
to the new technology; fake websites have been created where mostly people who are not knowledgeable 
about computers stand a chance of being conned. Some of these websites offer a chance to people to filll their 
details as well as their credit cards details and in turn defraud the public. The hackers sometimes send viruses 
to the defrauded individuals so as not to recover that information again.32 
Technology changes have not only increased the ways but have also increased the effectiveness of 
apprehension crime offenders. Police have incorporated new technology that see to it that the crime offenders 
do not go away with their actions. Creation of a database used on tracking and analyzing data is one of the 
improvements; other ways that have improved the system are establishment of a computer system in patrol 
cars and also putting up of surveillance cameras. 
Usage of technology has negative effects on the community since it: works against positive community 
participation, creates a siege mentality, and undermines natural community surveillance by community. 
Technology may turn the community to have a “why get involved” altitude and fail not to get involved in 
keeping surveillance for one another and entrusting the police to do all the work. Although the use of camera 
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surveillances is necessary there need to strike a balance where the society is also incorporated at the same 
time. 
If we look onto Nepal’s situation, the country’s cyber world is ruled by Electronic Transaction Act (ETA) 
2063 that protects users online against cyber crimes. Though the cyber law is present but due to lack of proper 
monitoring and updates it serves little use in protecting users online. 
The dynamics of internet has grown phenomenally where the ETA has been fixed and constant.  Internet 
provides easy accessibility and other facilities but at  the same technology also threats the nation in lack of 
proper mechanism and policies which needs to be researched and worked on. 
Nepal has seen ups and downs in its technology but due to its limited policies and regulation Nepal faces a 
huge hindrance in the coming days. Technology has been passed on but with little governance, and lack of 
proper mechanism and measures to cater the need at time of emergency, Nepal faces a huge threat or 
challenge in overcoming the online threat. 
Cyber laws have become essential in view of the rapid developments in information technology. Online 
communication has given rise to a new global commerce in ideas, information and services. Information 
Technology (IT) is changing almost all aspects of human activity like communication, trade, culture, 
education, entertainment, and knowledge. 
With the rapid advances in computer technology over the past few years, there has been increasing concern in 
many countries for the need to develop and modernize the law in order to take full advantage of technological 
improvements and at the same time to guarantee that states can respond to computer crime and related 
criminal law issues associated with these developments. 
Nepal ranks 94th in the Global Cyber Security Index which uses five pillars for the ranking of security, 
namely, legal, organizational, capacity development, and cooperation. While Nepal stands in the 94th 
position, India has reached the top 10 in the Index with 97.5 points. Similarly, Bangladesh ranks 53rd with 
81.27 points; Pakistan ranks 79th with 64.88 points; Bhutan ranks 134th with 18.34 percent, and Sri Lanka 
ranks 83rd with 58.65 points. United States tops the chart with 100 points followed by the UK and Saudi 
Arabia. 33 
 As Nepal’s working culture and information/data storage systems are based on a file/physical storage system, 
therefore, the country’s progress in enacting cyber laws has been relatively not that much strong. The nation 
does not employ quite as much technology as other advanced nations. Due to the use of obsolete IT systems, 
most organizations are vulnerable to cyber-attacks. In addition, there is no proper cyber law in Nepal. In case 
there is a cyber-crime committed by an individual, there is very little that the Nepal government can do in 
terms of enforcing the legal actions. Furthermore, Nepal faces a general lack of proper IT policy, IT 
knowledge, up-to-date on new technologies, and security awareness programs which have resulted in 
numerous instances of spamming, phishing, and password piracy concerns. It is also commonly observed that 
the decision of minimizing the risks of cyber security would incur an additional cost burden, which is the 
primary reason why most organizations have not made a particular effort to assure their cyber safety. 34  
The statistics of the Nepal Police show that the number of cyberbullies had surged since 2014. Due to the 
loopholes in the cybersecurity system in Nepal, multiple cases of data breach as mentioned above have been 
reported for the last few years. The cases of cybercrimes are currently handled in Nepal under the Electronic 
Transaction Act 2008. Presently, a team named Computer Emergency Response Team (CERT) which was 
established under the Department of Information Technology deals with cybersecurity threats like hacking and 
phishing. The CERT team also coordinates and collaborates with security operations center teams to establish 
detection rules and coordinate responses. 35  
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In order to govern and address cyber security issues, the Ministry of Communication and Information 
Technology drafted a new policy named ‘National Cyber Security Policy 2021’. 36 It included background 
information on the need for cybersecurity policy, the need for the new law, challenges, objective, strategy, 
work plan, and organizational structure. In addition, it also included the responsibility of the stakeholders and 
mentions the formation of the direction committee and coordination committee for inter-agency coordination 
and collaboration. Moreover, it has also incorporated the formation of the National Cyber Security Strategy 
Working Group, National Information Technology Emergency Response Team, and Female and Child Online 
Protection Working Group.  
 Being a developing country, Nepal must think of a better security system to be deployed with the 
implementation of an information system for effective and efficient utilization of the resources. The 
deployment of the e-government system and the back-end network infrastructure deployments are slowly 
progressing. From this point of view, keeping the information assets of the organization secure in today’s 
interconnected computing environment is a true challenge that becomes more challenging with each new IT-
based product and each new global IT threat. Also, for the protection from cyber threats and cybercrimes, 
organizations must keep all systems up to date to minimize vulnerability and avoid side-loading applications 
to minimize the chances of zero-click attacks. Organizations should also develop a well-structured disaster 
recovery plan which will assist in avoiding massive data loss and downtime in case of a cyber-attack.  
They should use vulnerability management tools to automate threat detection and protect against potential 
threats. Many users never change their passwords or even if they do, they just make simple changes. This 
leaves such accounts vulnerable. Therefore, Using Multi-Factor Authentication (MFA) as a protection layer 
helps to decrease the chance of a data breach. Most importantly cybercrimes and attacks can be reduced if the 
user or the customer itself is too aware of these issues. Hence, awareness programs play a vital role in 
minimizing cybercrimes and threats.  
Conclusion: 
Technologies are combinations of tools and techniques ranging from simple-to-complex in their design, 
materials, construction and manufacturing processes, adoption, social implementation, technical/systems 
integration and applications. Criminals, police and security professionals employ a full range of technologies 
that are available to them for similar and countervailing purposes.  
New forms of deviance, social abuse or crime, that is new crimes, are committed through innovative use of 
technology. Initially new crime is not well understood, and is therefore relatively complex, because 
investigative experts tend not to be able to explain how criminals are using technologies to other investigative 
experts across time and distance. Faced with relatively complex crime, police, security professionals and 
prosecutors innovate with countervailing technologies and legal strategies to overcome and if possible stay 
ahead of technological gains made by criminals. With increased understanding and law enforcement 
interdiction, new crimes transform into better-understood adaptive crimes, and laws making criminally 
adaptive behaviors explicitly illegal begin to be enacted.  
New crime, adaptive crime and ordinary crime emerge sequentially to form a technological crime wave in 
which technological complexity increases across time and distance unless and until countervailing awareness, 
knowledge and understanding and attendant security/policing technology capabilities are developed to afford 
greater manageability of the crime problem. Enhanced enforcement, combined with continual technological 
advances in society, compel smart criminals intent on getting away with ordinary crime to adopt new 
technologies. This begins anew the cycle of technological competition between criminals and the police (i.e., 
the emergence of deviance/social abuse, new crime, adaptive crime, and ordinary crime). Criminals that do 
not adopt new technologies are at greater risk of being caught unless and until their technological capabilities 
exceed those of law enforcement and security professionals.  

                                                 
36  https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2019/12/Guidelines-IT-Guidelines-2012.pdf  , (Accessed on 12th December 2022) 



 
284 

Undoubtedly, the liberalization of telecoms and Internet penetration policies of government have yielded 
unprecedented growth in Information and Communication Technology (ICT), leading to increased 
dependence on technology for the delivery of basic as well as critical services in Nepal amongst citizens, 
businesses and governments. A cyber-security framework is therefore inevitable to compliment these great 
strides by government, secure and protect the underlying ICT infra-structures and boost consumers’ 
confidence as well as the general public. Cyber-security is a reality that has to be dealt with now as it would 
determine how we are conceived in a global village. Today’s world is in an important evolution such that 
physical transactions in all spheres of everyday life will be done online from bank transactions to controlling 
our hybrid power generating plants, and so on. Thus, there is a need for a cyber-activities regulation that safe-
guards Nepalese within and foreigners interested in investing in Nepal.  
With the democratisation of technology, the widespread use of new delivery channels such as ATMs, internet 
banking, and mobile banking is increasing the risk of financial loss and electronic fraud. Data breaches have 
become commonplace in Nepal, with organisations and businesses hiring expert technology officers for 
ethical hacking and data protection purposes. Keeping a check on the company's online presence helps prevent 
possible financial loss and reputational harm. However, it is equally important to remain alert about data theft 
and online crimes at an individual level. As the use of pirated software, hardware and applications are widely 
prevalent in Nepal it is becoming a source of multiple hacking incidents. From important government sites 
like the Department of Passport to personal social media handles, all have been hacked multiple times in 
Nepal. 
However, to prevent banks of Nepal from falling prey to people committing theft online, the Nepal Rastra 
Bank has set Information Technology Guidelines which all banks operating in Nepal are obliged to follow. 
According to it, all banks in Nepal should have a board-approved IT-related strategy and policy and it should 
be reviewed at least annually. Band banks should designate a senior official of the bank as an Information 
Security Officer (ISO) who will be responsible for enforcing the information security policy of the bank. The 
government of Nepal has also recommended deploying strong cryptography and end-to-end encryption to 
protect customer PINs, passwords and other sensitive data in the bank network. 
Cyber-crime with its complexities has proven difficult to combat due to its nature. Extending the rule of law 
into the cyberspace is a critical step towards creating a trustworthy environment for people and businesses. 
Since the provision of such laws to effectively deter cyber-crime is still a work in progress, it becomes 
necessary for individuals and corporate bodies to fashion out ways of providing security for their systems and 
data. To provide this self-protection, organizations should focus on implementing cyber-security plans 
addressing people, process and technology issues, more resources should be put in to educate employees of 
organizations on security practices, “develop thorough plans for handling sensitive data, records and 
transactions and incorporate robust security technology- -such as firewalls, antivirus software, intrusion 
detection tools and authentication services--.”  
There should be a symbiotic relationship between the firms, government and civil society to strengthen legal 
frameworks for cyber-security. An act has to be crime in each jurisdiction before it can be prosecuted across a 
border. Nation must define cyber-crimes in similar manner, to enable them pass legislation that would fight 
cyber-crimes locally and internationally. With the information highway having entered our very homes, we 
are all at increasing risk of being affected by Cybercrime. Everything about our lives is in some manner 
affected by computers. Under the circumstances, it’s high time we sat up and took notice of the events shaping 
our destinies on the information highway. Cybercrime is everyone’s problem. And it’s time we did something 
to protect ourselves. Information is the best form of protection. One should be very careful while accessing the 
important and confidential data. Besides it, strict law is required to handle the issue of cybercrime. It is crime 
against individual, society and sometimes very serious issue in nation security. There is also an imperative 
need to build a high technology crime & investigation infrastructure, with highly technical staff at the other 
end. Judiciary plays a vital role in shaping the enactment according to the order of the day Cyber savvy judges 
are the need of the day. 
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It is not possible to eliminate cyber crime from the cyber space in its entirety. However, it is quite possible to 
check it. Any legislation in its entirety might be less successful in totally eliminating crime from the globe. 
The primary step is to make people aware of their rights and duties (to report crime as a collective duty 
towards the society) and further making the application of the laws more stringent to check crime.  
Developing nations must learn from the experiences of developed nations and leap forward to prepare against 
the inevitable cyber crime. In order to strengthen the overall infrastructure, efforts by each country must be 
made at an international level to cooperate and coordinate with each other so as to come too harmonized terms 
on matters regarding security. In this regards, international instruments such as the Council of Europe’s 
Convention on Cyber Crime 2001, could prove extremely valuable in fighting cyber crime at an international 
level.  
Recommendations 
Technology assisted crime is a global phenomenon and therefore the initiative to fight it should come from the 
same level. The need of the hour is a worldwide uniform cyber law to combat technology assisted crime.  
Following is the proposed way forward and recommendations to equip the country to counteract technology 
assisted crimes at the national and global levels. 
i. Fostering Linkages  
- Creating liaison with the international community will further create sharing of experiences and good 
practices in the field of information security and network security and encourage their use by all parties 
concerned.  
- Given the cross-border nature of information and communication technologies, a concerted international 
effort is needed to deal with misuse. A binding international instrument can ensure the necessary efficiency in 
the fight against these new phenomena. In addition to measures of international co-operation, such a 
framework should also address questions of substantive and procedural law, as well as matters that are closely 
connected with the use of information and communication technologies. 
- The value of fostering co-operation internationally with other countries/regions and parties needs to be 
enhanced. This includes fostering international cooperation in the areas of internet, information technology, e-
business, e-commerce, and cyber crime. Liaison with national governments, local, national and international 
bodies, organizations and other groups in order to demand immediate and necessary national legislations is 
vital.  
- Co-operation between governments and the private sector in combating cyber crime and the need to protect 
legitimate interests in the use and development of information and communication technologies is essential.  
- Furthermore, strengthening of the trust and security of the governing framework among nationals is essential 
to enhance usage. Encouraging development of secure and reliable applications to facilitate online 
transactions will also generate trust in the systems. Define processes for all cyber crimes, including illegal 
access, data interference, system interference, misuse of devices, computer-related forgery, computer-related 
fraud, offences related to child pornography, offences related to infringements of copyright and related rights, 
which would contribute to the overall trust and security process. 
ii. Building National level Partnerships and Creating Awareness 
- Create specialized forums for exchange of experiences and information which would entail initiating and 
promoting literary, technical and scientific activity; research; education; and training pertaining to cyber laws. 
These activities should be catered to law enforcement agencies, government departments, bar associations, 
judiciary, institutes, universities, corporations and other private organizations.  
- Setting up a cyber crime cell consisting of experts to deal with cyber-crime will encourage reporting and 
evolve into a process online with the legislature. These cyber crime cells should be constituted in all 
metropolitan and other important cities. 
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iii. Training and Awareness Raising  
- It is essential to educate and empower youth to safely and responsibly take control of their Internet 
experience.  
- Disseminate general awareness of cyber crimes and user laws/rights by arranging symposia, seminars, 
lectures, classes, demonstrations, and presentations, briefings, to educate the society and gain their comfort 
level.  
- Introducing Cyber Crimes awareness in schools and adding it to curriculum will create the required 
awareness amongst the youth. 
- Disseminate information for consumers and businesses on computer security and safeguarding personal 
information. Along with this contact numbers of authorities, the process etc should be explicitly stated. 
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Strengthening the Capacity of Nepali Government 
Attorney through International Engagement 

 

                                                                                                                                   Shishir Lamichhane 

1. Introduction 

In 2019, the Office of the Attorney General, Nepal (OAG) made a remarkable progress in its efforts towards 
international engagements by obtaining Organizational Membership of the International Association of 
Prosecutors (IAP). This initiative was made under the leadership of Hon’ble Attorney General Mr. Agni 
Prasad Kharel. Subsequent to the membership, the OAG also made its first ever presence in the Annual 
Conference and General Meeting of the IAP held from September 15-19, 2019 in Buenos Aires, Argentina. 

During the IAP conference in Buenos Aires, OAG held bilateral meetings with the representatives from the 
Supreme People’s Procuratorate of the People’s Republic of China and the Prosecutor General’s Office of the 
Russian Federation. The primary agenda of these meetings was to develop bilateral cooperation (both at a 
formal and informal level) between the two Offices, promote an exchange of prosecutors and facilitate 
exchange of information and knowledge among others. Proposals for Memorandum of Understandings and 
Agreements were also exchanged in the conference. While the Russian Prosecutor General’s proposed 
agreement with the OAG could not be finalized, the Memorandum of Understanding (MOU) between the 
OAG and Supreme People’s Procuratorate was further discussed after the completion of the conference, 
finalized, signed by both the parties and exchanged between the Deputy Attorney General Mr. Padma Prasad 
Pandey and H.E. Hau Yanqi on October 13, 2019 during President of People’s Republic of China Rt. Hon’ble 
Mr. Xi Jing Ping’s visit to Nepal.1 

OAG’s engagements with agencies of the United Nations (including UNDP, UNODC and UNAFEI among 
others) and other legation (including OPDAT at the US Embassy, Indian Embassy and Swiss Embassy among 
others) has been generally for providing trainings and outreach opportunities for its Government Attorneys. 
The recent developments with the membership of IAP and MOU with the SPP of China however add a 
different dimension to the context of OAG’s international engagement, by establishing OAG as an actor in 
bilateral, regional and international criminal justice policy formulations.2 

The activities of the OAG towards developing international engagements are in line with the Five Year 
Strategic Plans of the OAG. Particularly, the 3rd Five Years Strategic Plan of the OAG 2021/22-2025/26, 
which has identified “Membership of the IAP” as an Opportunity.3 The Strategic Plan also identifies the need 
to prepare Government Attorneys for representing the Government of Nepal at an international level.4 At an 
institutional level therefore, two trends have developed recently: i) to provide foreign/international trainings 
and exposure to Nepali Government Attorneys and ii) to develop the role of OAG as an actor in shaping and 
formulating criminal justice policies at an international level. In this short article, I attempt to elaborate on the 
development of international engagement of the OAG through the platform of International Association of 
Prosecutors (IAP) and analyze opportunities for the OAG to grow as a robust actor to formulate criminal 
justice policies at an international level.  
                                                 
  Assistant Government Attorney, Office of the Attorney General, Nepal. 
1  List of Instruments Signed and Exchanged between Nepal and China, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, (October 13, 2019), 

https://mofa.gov.np/list-of-instruments-singed-and-exchanged-between-nepal-and-china/  
2  The Constitution of the IAP under Article 1.3 provides a list of objects of the IAP that includes, to promote e the effective, fair, impartial and 

efficient prosecution of criminal offences; to promote high standards and principles in the administration of criminal justice, including procedures 
to guard against or address miscarriages, in support of the rule of law; and to assist prosecutors internationally in the fight against organised or 
other crime, and for that purpose: among others. Based on these objectives, the IAP has developed standards for prosecutorial affairs and other 
protocols to be applicable in the works of prosecutors. As an organizational member, the OAG can participate in formulating such policies under 
the auspices of the IAP and therefore, play a role as an active actor in criminal justice policy formulation at an international level. 

3  3rd Five Years Strategic Plan of the OAG 2021/22-2025/26, pp 3.7.1.6. 
4  Id. at pp 4.7.9. 
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2.   About the IAP 

The International Association of Prosecutors (IAP) is the only worldwide organization of prosecutors.  It was 
established in 1995 and now has more than 183 organizational members from over 177 different countries, 
representing every continent, as well as many individual members.5 The International Association of 
Prosecutors (IAP), which is a non-governmental and non-political organization,6 is the first and only world 
organization of prosecutors. 

It was established in June 1995 at the United Nations offices in Vienna and was formally inaugurated in 
September 1996 at its first General Meeting in Budapest. The main impetus leading to its formation was the 
rapid growth in serious transnational crime; particularly drug trafficking, money laundering and fraud. The 
need was perceived for greater international co-operation between prosecutors and for greater speed and 
efficiency in mutual assistance, asset tracking and other international co-operative measures.7 

The IAP is an International Community of Prosecutors committed to setting and raising standards of 
professional conduct and ethics for Prosecutors worldwide. It strives to promote the rule of law, fairness, 
impartiality and respect for human rights, and aims to improve international co-operation efforts to combat 
crime. 

The functioning of the IAP is governed by the Constitution of the IAP. Article 1.3 of the Constitution of the 
IAP provides its objects as:8 

(i) To promote the effective, fair, impartial and efficient prosecution of criminal offences; 
(ii) To respect and seek to protect human rights as laid down in the Universal Declaration of Human 

Rights proclaimed by the General Assembly of the United Nations on 10 December 1948; 
(iii) To promote high standards and principles in the administration of criminal justice, including 

procedures to guard against or address miscarriages, in support of the rule of law; 
(iv) To promote and enhance those standards and principles which are generally recognized 

internationally as necessary for the proper and independent prosecution of offences; 
(v) To assist prosecutors internationally in the fight against organized or other serious crime, and for 

that purpose: 
(vi) to promote international co-operation in gathering and providing evidence; in tracking, seizing 

and forfeiting the proceeds of serious crime; and in the prosecution of fugitive criminals; 
(vii) to promote speed and efficiency in such international co-operation; 
(viii) To promote measures for the elimination of corruption in public administration; 
(ix) To promote the professional interests of prosecutors and to enhance recognition of their crucial 

role in achieving criminal justice; 
(x) To promote good relations between individual prosecutors and prosecution agencies; to facilitate 

the exchange and dissemination among them of information, expertise and experience; and, to that 
end, to encourage the use of information technology; 

(xi) To promote examination of comparative criminal law and procedure and to assist prosecutors 
engaged in justice reform projects; 

(xii) To co-operate with international juridical organizations in furtherance of the foregoing objects. 

Article 2 of the Constitution provides for the rules regarding obtaining organizational membership of the IAP. 
The OAG is an organizational member of the IAP, obtaining the membership as per Article 2 of the 
Constitution. As per Article 2.1, the following organizations are eligible for organizational membership: 

(i) an association of prosecutors organized on a country or a jurisdictional basis; 
(ii) a prosecution service organized on a country or a jurisdictional basis 

                                                 
5  The History of the International Association of Prosecutors, https://www.iap-association.org/About/Sub-Page-1. 
6  Constitution of the IAP, Art. 1.2. 
7  The History of the International Association of Prosecutors, https://www.iap-association.org/About/Sub-Page-1. 
8  Constitution of the IAP, Art. 1.3. 
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Similarly, Article 3 provides for the rules regarding obtaining an individual membership of the IAP, wherein it 
provides that “an application by a prosecutor for individual membership may be granted by the Secretary-
General.” Thus, the membership of IAP is open for organizations such as the OAG, association of prosecutors 
such as the Sarkari Wakil Samuha, a subordinate Government Attorney Office and individual Government 
Attorneys. Furthermore, Article 4 provides for rules regarding Honorary Membership, Article 5 regarding 
Annual Membership Dues and Article 6 regarding Cessation and Suspension of Membership. On 23 March 
2022, in advance of a hearing by the International Association of Prosecutors (IAP) Executive Committee on 
whether to suspend or expel the Prosecutor General of the Russian Federation (OPG) from the IAP on the 
grounds of dishonorable conduct and/or that its continued membership is detrimental to the Association, the 
OPG notified the IAP of its resignation from the IAP. In addition, the OPG terminated the agreement 
regarding the IAP Regional Office in St. Petersburg, following the earlier suspension of its operational 
activities by the IAP.9 

At a structural level, the IAP is composed up of the Executive Committee (Article 8), the Senate (Article 9) 
comprising of all the past members of the Executive Committee, the President (Article 10), the Vice-President 
(Article 11), the Secretary General (Article 12) and the General Counsel (Article 13). Similarly, Annex I of 
the Constitution provides rules regarding including “Crime Prevention Organizations” as eligible 
organizations to obtain the organizational membership of the IAP. 

3. OAG’s International Engagement under the Auspices of the IAP 

The Annual Conference and General Meeting is the flagship event of the IAP that takes place every year. 
Rules regarding the conference is provided in the Constitution of the IAP, which under Article 15 provides 
that, “An ordinary Annual Conference shall be held at a time and place determined by the Executive 
Committee to discuss topics within the objects of the Association.” In the conference every member has the 
right to attend subject to the availability of places.10 Soon after obtaining membership, the OAG made its first 
presence in the 24th Annual Conference and General Meeting of the IAP held in Buenos Aires, Argentina from 
September 15-19, 2022. OAG was represented by the Hon’ble Attorney General Mr. Agni Prasad Kharel and 
Deputy Attorney General Mr. Padma Prasad Pandey. During this conference, bilateral meetings were held 
between the OAG and Office of the Prosecutor General of the Russian Federation and with the Supreme 
People’s Procuratorate of the People’s Republic of China. As an outcome of the bilateral meetings, proposals 
for cooperation were exchanged between the two offices, resulting in the successful conclusion of a 
Memorandum of Understanding between the OAG and the Supreme People’s Procuratorate of China. During 
the conference, the IAP Grant recipient Nepali Government Attorney Mr. Shishir Lamichhane (the author of 
this paper) participated and contributed as a Rapporteur in Plenary 3 & Following Plenary Discussions. The 
Report prepared and submitted by Mr. Lamichhane is provided as an Annex to this paper.   

Very recently, OAG made its presence in the 27th Annual Conference and General Meeting of the IAP held in 
Tbilisi, Georgia from September 25-29, 2022. OAG was represented by Deputy Attorney General Mr. Krishna 
Jibi Ghimire and Joint-Government Attorney Mr. Ishwori Dhakal. The conference was organized with the 
theme “Global events that have changed criminal justice systems”.11 

Other engagements included the participation of Nepali Government Attorneys in the Exchange Program with 
the Nova Scotia Public Prosecution Office held from September 12-16, 2022 in Halifax, Nova Scotia, Canada. 
The program was focused on the theme of “plea bargaining” and aimed at understanding the practice of plea 
bargaining in the Canadian legal system to better understand the ways to implement the recently introduced 
practice of plea bargaining in the Nepalese legal system. A section from the Report submitted to the IAP in 
relation to the Conclusion, Findings and Recommendations is provided in Annex II of this paper. 
                                                 
9  The Office of the Prosecutor General of the Russian Federation Resigns from the IAP, (February 6, 2022), https://www.iap-

association.org/News/THE-OFFICE-OF-THE-PROSECUTOR-GENERAL-OF-THE-RUSSIA. 
10  CONSTITUTION OF THE IAP, Art. 15.2. 
11  For more information about the conference, please see, The 27th Annual Conference of the International Association of Prosecutors (IAP) is 

Taking Place in Tbilisi, (September 27, 2022), https://pog.gov.ge/en/news/Tb ilisshi-prokurorTa-saerTashoriso-asociaciis-IAP-27-e-wliuri-
konferencia-mimdinareobs 
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4. Policy Framework under the IAP  

As the Office of the Attorney General, Nepal is an organizational member of the IAP, the OAG has accepted 
to abide by the rules and regulations set out by the IAP. Apart from the Constitution of the IAP, acting as the 
primary document, the IAP also has developed a list of rules to promote the objectives of the IAP as set out in 
its Constitution. These include, but are not limited to: 

(i) Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of 
Prosecutors adopted by the IAP on the 23rd Day of April 1999: The standards serve as an 
international benchmark for the conduct of individual prosecutors and of prosecution services 
and can be found on the IAP website in the documentation section. 

(ii) IAP Human Rights Manual for Prosecutors  
(iii) Annual Report 
(iv)  IAP Protocols including Conduct of Cases for Prosecutors in Difficulty Protocol, Executive 

Committee Protocol 
5. Policy Recommendations for OAG’s Engagement with the IAP 

As discussed in the first section of this paper, two important yet distinct trends have developed relating to 
OAG’s international engagement, i) Foreign/International Trainings and Exposure Visits of Nepali 
Government Attorneys and ii) Development of OAG as an actor in regional and international criminal justice 
policy formulation. While the first trend is essential to uplift the standards of prosecutors and prosecution 
within Nepal, the second trend is important by placing Nepal’s opinion, interests and assessments of the 
criminal justice system in regional and global policy frameworks. Much work is yet to be done in context of 
developing OAG’s role as an actor in regional and international criminal justice policy formulations. In this 
context, following policy recommendations can be taken into consideration: 

(i) Leadership Positions: OAG may consider promoting Government Attorneys in leadership 
positions in the IAP. These positions include the Executive Committee, Vice-President and 
President. These are continuing positions and cannot be changed every year and therefore, 
consideration must be made towards developing individual prosecutors for these leadership 
positions. This recommendation will also aid towards implementing Activity No. 4.7.9 of the 
Strategy to Develop and Manage the Human Resources under the 3rd Five Years Strategic Plan of 
the OAG 2021/22-2025/26. 

(ii) Regional Office: OAG may consider proposing to establish a regional office of the IAP in 
Kathmandu. OAG lies in a very strategic location for the IAP. Geographically, Nepal’s location is 
favorable for hosting conferences, meetings and conducting administrative works of the IAP of a 
regional level. Additionally, recent infrastructural developments that have taken place at the OAG 
and its subordinate offices provide ample opportunities for the OAG to establish IAP’s regional 
office in Kathmandu. 

(iii) Promoting Nepali Government Attorneys as Experts/Specialists: IAP has several expert 
groups including Global Prosecutors E-Crime Network (GPEN), Forum on International Criminal 
Justice (FCIJ), Trafficking in Persons Platform (TIPP), Counter Terror Prosecutors Networks 
(CTPN), Network of Anti-Corruption Prosecutors (NACP), Prosecuting Sexual Violence Network 
(PSV), Network of Military Prosecutors (NIMP), Prosecutors Consumer Protection Network 
(PCPN). OAG may consider promoting Nepali Government Attorneys as experts and specialists 
in these committees within the IAP and promote them by ensuring their regular participation in 
IAP’s specialized events. 

(iv) Hosting IAP Events: OAG may consider hosting IAP events in Nepal. IAP annually calls for 
applications from its organizational members to host regional and annual conferences. OAG may 
consider hosting such events, where OAG can promote the agendas of the Government of Nepal 
in relation to criminal justice policy development needs. In 2020, OAG submitted an application 
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to host a regional conference in Kathmandu. The application was approved and works were 
underway to host the event. The event had to be however cancelled due to the outbreak of 
COVID-19. 

(v) Encourage High-Level Visits: OAG may consider encouraging high-level bilateral visits 
between the officials of the IAP and the officials of the OAG. During such visits, OAG may 
consider promoting the agendas of Government of Nepal in relation to criminal justice 
development needs. 

(vi) MOUs and Agreements: OAG may consider using the forum of IAP to contact and communicate 
with its counterparts. OAG may consider developing ties with relevant counterparts by entering 
into MOUs and agreements. The 2019 IAP conference provided one such avenue for OAG to 
enter into MOU with the Supreme People’s Procuratorate of the People’s Republic of China, 
which stands as a landmark agreement between the two countries as it laid the foundation for 
cooperation in matters relating to transnational organized crimes along with ensuring exchange of 
prosecutors.   
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Annex I 
 

Report Submitted by Government Attorney Mr. Shishir Lamichhane as a Rapporteur  
24th Annual Conference and General  

Report 
Plenary 3 & Following Plenary Discussion 

1. About the Plenary 3 
The Plenary was focused on the theme of "The Role of Prosecutors in Cross-Border Investigation." The 
plenary discussed on the role and responsibilities of prosecutors in complex cross-border investigations and 
the way prosecutors interact with other actors in the national and international criminal justice systems. The 
plenary examined the roles of prosecutors, judges and police in requesting and responding to requests for 
international cooperation. It also explored the relationships between investigators and prosecutors and the use 
of international liaison officers and prosecutors to progress investigations and casework. 
The plenary was chaired by Mike Chibita, Director of Public Prosecutions, Uganda. The speakers for the 
plenary included: 1) Gina Cabrejo, Criminal Justice Instructor - Latin American Programs, National 
Association of Attorneys General (NAAG), USA, 2) Gilles Charbonnier, Deputy Prosecutor General, Appeal 
Court of Paris, France, 3) Yuval Kaplinsky, Director of International Department, Office of the State 
Attorney, Israel, 4) Edson Almeida, Associate Prosecutor General, Federal Prosecution Service, Brazil, 5) 
Maria Alejandra Mángano, Prosecutor, Prosecution Office Specialized in Human Trafficking Matters, 
National Public Prosecutions Service, Argentina, 6) Mary Rodriguez, General Counsel, INTERPOL. 
Shishir Lamichhane, Public Prosecutor, Office of the Attorney General, Nepal served as the rapporteur for the 
Plenary 3. 
2. Deliberations in Plenary 3 
Gina Cabrejo spoke on the issue of international cooperation in cases of corruption, where Gina began her 
deliberation by stating that "Corruption is getting more and more space in Governmental and private space." 
Further, Gina defined corruption as the breach of public trust, discretionary position to obtain pecuniary 
benefit. 
To demonstrate a successful example of international cooperation in cases relating to corruption, Gina 
provided a brief overview of the "Car Wash Case", which was originally an investigation into the issue of 
money laundering but which then expanded to the investigation into allegations of corruption. During 
investigation, it was found out that nearly US $ 718 million was paid in bribe to government authorities to 
procure a project of worth US $ 3.34 billion. Gina highlighted that US Government also got involved in the 
case as bank accounts in the US were being used for the transactions.  
Gina highlighted that it is because of the agreements that they had between countries that the amount of bribe 
could be determined. Gina emphasized therefore on the importance of agreements and education on such 
international cooperation (like the one provided by NAAG). 
Gilles Charbonnier, another  speaker for the plenary in his deliberation highlighted on the initiatives taken by 
French government in making the procedures regarding Mutual Legal Assistance (MLA) less complex. Giles 
highlighted that previously the rules regarding MLAs were very complex in France but later the rules 
regarding MLAs were grouped under one single document, which has made the laws more accessible for the 
judges. 
Giles further emphasized that the prosecutors in France are fundamental actors in MLA. Giles provided an 
example of a case which he heard while he was a trial court judge. In that particular case with four defendants, 
the investigation later pointed out to a fifth suspect in Holland. His concern in that case however was to 
conclude whether he wanted to spend time on the fifth suspect or focus on the four defendants already on trial. 
In this way, Giles highlighted the importance of time factor required for the execution of the requests and the 
importance of open sources(referring to the one presented by presenter from UNODC). Thus, Giles 
emphasized that the prosecutor in the trial setting in France is required to engage with several agencies in 
order to materialize the MLA request.  
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Giles concluded his deliberation by referring to the presentation made by Maria Alejandra Mángano 
(Argentina), where Giles re-emphasized on the importance of training for prosecutors on such matters and that 
the forum provided by IAP is of great value in this regard. 
The next presentation was made jointly by Yuval Kaplinsky and Edson Almeida. Yuval and Edson, in their 
presentation, provided a case study of a notorious crime case that the Israeli authorities had dealt along with 
the Brazilian authorities. Yuval begun the presentation by showing a picture of a 2003 bombing in Israel, 
carried out by one criminal organization against members of another criminal organization. The bombing 
resulted in the death of 3 civilian bystanders. Yuval also showed a picture of a civilian women who was 
mistakenly shot and killed as a result of the feud between two criminal organizations in Israel. Investigation 
on the incident of bombing revealed the involvement of a person who was then serving his sentence in a 
Brazilian prison. The inmate was married to an Israeli women and had children who were Brazilian. 
Eight MLA requests were sent to the Brazilian authorities. Initially all their requests were rejected by 
Brazilian authorities, first as the prisoner had long term sentence to serve in Brazil and second as the Brazilian 
authorities were not guaranteed that the Israeli authorities would return the prisoner after investigation to 
Brazil to serve his remaining prison term. 
The set backs in the MLA mechanism, as Yuval highlighted was as a result of the lack of understanding of the 
differences in the legal systems.  
Yuval emphasized that as a result of the prisoner's family ties with Brazil, request for extradition or for an 
exchange of prisoner was not applicable. Given the prisoner's consent to cooperate and the risks to the safety 
of the prisoner, the Israeli authorities came up with a solution of temporary transfer of the prisoner. The 
request was accepted and the prisoner was temporarily transferred to Israel for taking his statement where he 
cooperated with the Israeli authorities. At the end of the investigation, the Israeli authorities managed to 
collect seven other cooperating witnesses as a result of the psychological effect created by the cooperation of 
the Brazilian prisoner. 
Yuval concluded the presentation by highlighting the need to understand the differences in legal systems and 
the need to figure out the best possible way to suit for both the requesting and granting states. 
Maria Alejandra Mángano was the next presenter for the plenary, where Maria focused on the need for 
international cooperation in cases of Trafficking in Person (TIP). Maria emphasized that TIP is a transnational 
organized crime of complex nature for which modern forms of cooperation is needed. Maria further 
highlighted that nearly 40 percent of cases take place outside a country and 70 percent of transnational crimes 
take place within a region.     
More particularly in cases of TIP, victims are the primary witnesses, and as victims return to their families, 
they re-enter the circle of trafficking as in TIP cases, many times the perpetrators are members of the victim's 
family. Thus, they are very vulnerable. Maria highlighted that there is a specific need to provide financial and 
other supports to the victims and that it has now become an obligation for prosecutors in Argentina to make 
such demands. Asset recovery and repatriation of the assets, in this regard, to provide compensation to the 
victims is very important. 
The Ibero-American Association of Public Prosecutors (AIAMP) has currently contact points in 21 countries 
and the informal cooperation through such networks is essential in cases such as TIP as they require urgent 
attention.  
Maria however concluded by emphasizing that these informal cooperations are only partial solutions to the 
need for a formalized cooperation which is relatively lagging. 
Mary Rodriguez, another speaker for the plenary, in her deliberation, took the time to highlight how 
INTERPOL can help prosecutors. Mary began her presentation by stating that "Transnational threats require 
transnational cooperation." Mary further highlighted the objectives, functions and principles of the 
INTERPOL. Mary mentioned the use of red notices and that it is not an arrest warrant for a request of 
cooperation. All the red notice requests are received by the INTERPOL in order to ensure that they comply 
with the constitution of INTERPOL. These red notices must be justified and must be validated by arrest 
warrants in one of the member states. Moreover, as Mary highlighted these Red Notices must go through a 
Task Force that have been formed by INTERPOL to increase reliability of the red notices. 
Mary also mentioned the use of Blue Notice (to determine the location of the individual) and the use of 
Diffusions. 
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Mary concluded by stating that E-extradition and E-MLA could be some of the areas where the platform of 
INTERPOL could be availed by the member states. 
3. About the Plenary Discussion 
Following the end of the Plenary 3, a Plenary Discussion was held on the same theme "Role of Prosecutors 
in Cross-Border Investigations". The Plenary Discussion was chaired by Claire Loftus, Director of Public 
Prosecutions, Ireland. Participants for the session included, 1) Akram Alkhatteb, Attorney General, Palestine, 
2) Mousa Alfaifi, Member of Public Prosecution, Saudi Arabia, 3) Gina Cabrejo, Criminal Justice Instructor-
Latin American Programs, National Association of Attorneys General (NAAG), USA, 4) Gilles Charbonnier, 
Deputy Prosecutor General, Appeal Court of Paris, France, 5) Almeida Edson, Associate Prosecutor General, 
Federal Prosecution Service, Brazil, 6) Yuval Kaplinsky, Director of International Department, Office of the 
State Attorney, Israel, 7) Maria Alejandra Mángano, Prosecutor, Prosecution Office Specialized in Human 
Trafficking Matters, National Public Prosecutions Service, Argentina, 8) Klaus Meyer-Cabri, Vice President, 
EUROJUST, 9) Mary Rodriguez, General Counsel, INTERPOL, and 10) Veli Unal, Rapporteur Judge, High 
Council of Judges and Prosecutors, Turkey. 
Shishir Lamichhane, Public Prosecutor, Office of the Attorney General, Nepal served as the Rapporteur for 
the Plenary Discussion. 
4. Deliberations 
Akram Alkhatteb began his remarks by asserting that transnational organized crimes are threat to rule of law 
and that we need to cooperate in combating such crimes. Akram mentioned that despite all the challenges of 
Israeli occupation and its rejection to apply the international law, with the wise decision of Palestinian 
authorities, they are combatting transnational and organized crimes. 
Akram further highlighted that Palestine does not require formalization of MLA and that the Palestinian 
authorities act on the principle of courtesy and reciprocity. Akram emphasized that their experience with 
international cooperation has been very positive and that they have responded to all the requests that they have 
received. 
Towards his concluding points, Akram recommended that the cultural differences and linguistic barriers have 
to be understood to expedite the process of cooperation with prosecutors in other countries. 
Mousa Alfaifi, another participant in the discussion, emphasized on the difficulties raised as a result of the use 
of technology by criminals and criminal organizations in committing crimes. Mousa also highlighted on the 
difficulties faced by respective authorities in tackling such crimes as a result of a lack of understanding of the 
differences in legislations in their respective jurisdictions and the differences in legal systems among the 
requesting parties (aquisitorial, inquisitorial and mixed systems). 
Mousa further added that lack of bilateral agreements is another big challenge. In Saudi Arabia, Mousa added, 
there is a separate Department to conclude bilateral agreements and that Saudi Arabia is moving forward in 
the direction of better establishing international cooperation. 
Towards his concluding points, Mousa recommended that authorities should work with Liaison Officers and 
that IAP should engage in initiatives to train Liaison Officers and work with academicians as well. 
Klaus Meyer-Cabri, another participant for the discussion, provided a basic idea of the working model of 
EUROJUST with agencies across borders. Klaus compared the working model of EUROJUST with that of 
building a house, where he mentioned the need of experts in particular works of house. For Klaus, working on 
a case is just the same, wherein to build a strong case against anyone communication with a trusted partner is 
needed. Here, trust is the most important element and Klaus emphasized that EUROJUST is all about building 
trust.  
Klaus stated that,"Building trust through agencies helps to foster cooperation."Klaus added that this was the 
European model of cooperation, wherein cooperation can take place even without having any agreement. 
As the last participant to speak in the Plenary Discussion, Veli Unal provided recent developments with 
regards to international cooperation and MLA in Turkey. Veli mentioned that nearly six million Turks live 
outside of Turkey and that four million tourists are expected to visit Turkey in the year of 2019, which really 
makes international cooperation a necessity for Turkey. Veli mentioned that until 2016, there was no specific 
law to regulate the whole process of MLA in Turkey. There were certain laws but they were not sufficiently 
covering the entire issues. Then to fill the gap "Law for the International Cooperation for Criminal Matters" 
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was introduced. Additionally, reforms in legal assistance have been introduced by having established the 
European Convention on Legal Assistance. Furthermore, the Third Additional Protocol of European 
Convention on Human Rights (ECHR) have been adopted in the Turkish Law. 
Veli further added that reforms in transfer, investigation and prosecution could be conducted under the 
European Convention on Transfer of Sentenced Persons. 
5. Questions from the Audience 

a. Are there any databases that we can use to tackle cyber crime?  
 (Question from a researcher on cyber crime) 
 Reply by Gina Cabrejo: For cases of human trafficking, there are databases where one can find 

details of big organizations. In these databases one can find judgements and different cases. One can 
also find contact details of the liaison person. 

 Reply by Mary Rodriguez: We are also developing networks to fight cyber crime. Must of the 
crime today have cyber component like child pornography and we are looking forward to see how 
we can cooperate with other states. 

 Reply by Akram Alkhatteb: We work with the Egmunt Group to follow up on these issues. At a 
national level we have to work in combination with several agencies and we must create more agile 
relationship with these agencies. At a national level if we have good relationship, we can have good 
relationship in international level. 

b. Was there any room in legislation to use video links in taking evidence from cooperating 
witness? 

 (Question from DPP of Jamaica to Yuval Kaplansky) 
 Reply by Yuval Kaplansky: We could have done it legally. There was no legal restriction. 

However, what we really needed at that time was the physical presence of the cooperating witness. 
Video conferencing might not have the same impact as physical presence. 

c. As the Brazilian representative just mentioned, cooperation takes time, do we fight so that the 
terms for investigation are increased, what could you say about it? 

 (Question from audience to Almeida Edson) 
 Reply by Almeida Edson: In our legal system, we have so many cases. Having hundred million 

cases is a challenge. It is not easy to have longer period of time for investigation. 
 Reply by Klaus Meyer-Cabri: We, at EUROJUST strive to speed things up. What we try to do is 

use a speedy process. Sometimes speed is essential and if you have established trust with each other 
then you can do it. For me judicial cooperation is not about lengthy process but it can also be done 
in speedy process and EUROJUST is all about it. 

 Reply by Mary Rodriguez: When I was working with INTERPOL, I learnt that when prosecutors 
brought their investigations and they knew that they had evidences outside of their jurisdiction, they 
could request for time extension. They could file a petition for MLA. 

 Reply by Gina Cabrejo: Regarding how to make the process more speedy, in countries of latin 
America, there are opportunities to suspend the limitation of time for investigation. For example in 
cases of cyber crime, investigation can take a long time. Here, we can make use of principle of 
opportunity, that is to suspend the time of investigation owing to the fact that the evidence is on its 
way and that the investigators are doing their work. 

d. I have a strong feeling that INTERPOL is becoming more bureaucratic and more costly. 
Many states use bilateral and sub-regional mechanisms in order to get more quick 
cooperation. Do you have such concerns in this respect? 

 (Question from Vladimir from Russia to Mary Rodriguez) 
 Reply by Mary Rodriguez: It all depends on how you define bureaucracy. We have 

communication systems with many countries including Palestine. Regional mechanisms is effective 
in some cases but you need to be able to contact someone in the other part of the region or world. 
Certainly I am biased but INTERPOL remains to be relevant. 
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Annex II 
Part of Report Submitted to the IAP 

 
Findings  
After completion of the program, following findings were made in line with the objectives and expected 
outcome: 

a. In relation to the Practice of Plea Bargaining or Resolution Agreement 
i. The practice of plea bargaining or resolution agreement is different in law and in practice in 

Canada and Nepal. 
ii. In Canada, resolution agreement is reached between the Crown Attorney and Defense 

Counsel, wherein the Crown Attorney agrees to remove certain charges in return for 
confession and acceptance of other charges by the Defendant. In Nepal however, plea 
bargaining takes the form of discount in the demand for punishment (i.e., up to 25% discount, 
up to 50% discount or complete immunity) made by the Government Attorneys in the charge 
sheet. 

iii. In Canada, there is an open and cordial conversation between Crown Attorneys and Defense 
Counsel for the purpose of reaching at a resolution agreement. This is however a practice yet 
beyond imagination in context of Nepal. In Nepal, the provision of plea bargaining depends 
on the level of assistance provided by the Defendant in the process of investigation. There is 
also a provision of 25% discount in sentence for providing a confession. This legal provision 
is however not practiced yet.  

iv. In Canada, it appears that there is a wide range of discretion in the hands of Crown Attorneys 
while practicing resolution agreement. As mentioned earlier, these discretions are guided by 
case laws. In context of Nepal, such case laws are absent till date and there is also no 
guidelines or directives to help the Government Attorneys implement plea bargaining. 

b. In relation to the relationship between Crown Attorneys and Defense Counsel 
i. In Canada, there appears to be a healthy relation between the Bar and the Prosecution Service. 

We did not receive any negative image of Bar from the Prosecution Services and neither 
about the Prosecution Service from the Bar (Defense Counsel). In Nepal however, the 
relationship is filled with frictions. There is a high level of mistrust among each other. It 
appears that building trust between the two can help in the effective implementation of the 
practice of plea bargaining in Nepal. 

c. In relation to the Role of Judges in Criminal Cases 
i. In Canada, the role of judges appears to be that of a neutral umpire. In Nepal, the role of 

judges is more vibrant and intervening. The Nepali judges are involved in giving orders to 
present witnesses, examine evidences and to collect documents from reporting entities. The 
judges in Nepal do not appear to be a neutral umpire unlike in Canada. While it would be an 
early conclusion to relate the intervening role of judges to the inefficacy of plea bargaining in 
Nepal at this moment, the Canadian system nevertheless encourages study on this topic. 

d.  In relation to the role of Investigators in Plea Bargaining or Resolution Agreement  
i. In Canada, it is apparent that there is no role of Investigators in resolution agreement. It is 

completely in the domain of Crown Attorneys and Defense Counsel after the charges are laid 
by the Investigators. In Nepal however, plea bargaining (literal translation from Nepali as 
Discount in Sentence) is based on the level of help provide by the Defendant. In Nepal 
therefore, the level of help must be seen in papers. It is an investigator who investigates the 
case and prepares these documents. Investigators in Nepal therefore hold a de facto principal 
role for plea bargaining. Government Attorneys can nevertheless reject the investigators 
recommendations as charges are laid by Government Attorney in Nepal. The Nepali 
Government Attorneys can also propose (authoritatively) a plea bargaining during 
investigation even in the lack of a recommendation from the investigators.  
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e. In relation to traditional punishment system or therapeutic justice instead of incarceration 
i. We found the Canadian practice of Healing Circles to be a remarkable one. This method looks 

at crime as a disease and criminal as a patient. It aims to heal the trauma, the root cause of the 
crime. It is important to revive Nepali traditional practices in the justice system as well. It 
appears that these traditional practices have one thing in common with resolution agreements 
or plea bargaining, which is to speed-up the judicial process. 

ii. We found the Canadian practice of Wellness Court to be remarkable. Nepal could benefit 
from such a practice as the number of substance abuse cases is one of the highest in Nepal. 
This practice could formally introduce aspects of therapeutic justice in Nepal’s legal system. 
The prevailing Narcotics Drugs (Control) Act of Nepal provides space for such a “wellness” 
element in our judicial process. It appears that the Government Attorneys need to push for an 
implementation of this practice in Nepali courts. 

Conclusion  
Even though popularly referred to as “plea bargaining”, the literal Nepali to English translation of the legal 
term comes as “may demand a discount in sentence”. In Nepal, prior to the criminal law reform of 2017, the 
practice of plea bargaining or discount in sentence persisted in the legal system as a part of lex specialis. The 
Narcotics Drugs (Control) Act, 1976 can be regarded as such special legislation containing the first provision 
regarding “discount in sentence” in Nepal. The tradition set by the Narcotics Drugs (Control) Act, 1976 was 
followed by the Organized Crime Prevention Act, 2013, Corruption Prevention Act, 2002 and the Human 
Trafficking and Transportation (Control) Act, 2007. These special legislations contained similar provisions 
regarding “discount in sentence”. The criminal law reform of 2017 introduced “discount in sentence” into the 
lex generalis, making the practice of “discount in sentence” available for all other crimes under the Muluki 
Criminal Code, 2017.  
It is noteworthy that the Canadian practice of resolution agreement is fundamentally different compared to the 
“discount in sentence” prevailing in the Nepalese legal system. While the Canadian system of resolution 
agreement aims to reduce the number of charges and thus the demands of sanction by obtaining confession 
and help from the defendant in best possible manner, the “discount in sentence” under the Nepalese legal 
system is aimed at reducing the charges by a certain percentage depending on the level of assistance given by 
the defendant during investigation. The “discount in sentence” for confession is provided under the lex 
generalis, providing up to 25% discount, which is however not practiced as of writing this report. The 
Nepalese legal system also differs in the aspect that there are rules regarding restrictions in the application of 
“discount in sentence” in certain contexts. Such restrictions are provided in both lex specialis and lex 
generalis.  
The fundamental distinction in the two legal systems also lies in the role of investigators in the practice of 
resolution agreement or “discount in sentence”. In Nepal, investigators play a crucial role alongside 
Government Attorneys. As “discount in sentence” is based on the level of help/information provided during 
investigation, for example to identify a bigger culprit, many times investigators will be in a better place to 
assert the level of help provided by the Defendant to the investigators. Also, as Government Attorneys remain 
as the commander of criminal investigation in Nepal, the role of Government Attorneys also becomes crucial. 
Such a role of investigators is absent in the Canadian legal system. 
In the other hand, the role of Defense Counsels seemed quintessential in the Canadian legal system, with open 
and cordial conversations between the Crown and the Defense Counsel. From nowhere in our conversations it 
appeared that the Defense Counsel in Canada was interested to elongate the process just for fee consumption. 
In Nepal however, while there is no comfort felt in having an open conversation between the Government 
Attorney and Defense Counsel, the Defense Counsel is seen with huge mistrust, widely thought to be treating 
their clients as money-machine and therefore interested in elongating the process rather than bringing it to a 
closure through channels such as resolution agreement. 
Generally therefore, growing and developing legal systems like Nepal can benefit from the practice of 
“discount of sentence” or “resolution agreement” in two ways: i) by obtaining support in investigation to 
identify bigger culprits, and ii) reduce the workload on courts and judges by bringing cases to closure soon 
through confession. The Canadian example shows that while resolution agreement might have benefits, the 
aspects of inter-generational trauma and healing must be a part of the judicial process for communities that 
have suffered systemic abuse and persecution. The ideal objective of any legal system is to address the root 
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cause of any social problem. The Canadian practice shows that the aspects of healing (through healing circles) 
and therapy (through wellness courts) can be helpful to address the root cause. These examples can be of great 
importance for Nepal as Nepal also shares similar historical persecutions targeted towards certain 
communities and the huge number of substance abuse among primarily youth population. It thus appears that 
Nepal should learn from the Canadian practice of accepting the values of traditional practices and recognize 
them through formal judicial process as Nepal continued to settle disputes through such traditional practices 
before the introduction of the modern form of judicial system only seven decades ago. 
Recommendations 
After a thorough analysis and scrutiny of the events, conversations and findings made during the program, 
following recommendations to bring effectiveness in the Nepalese legal system: 

a. Recommendation in relation to the practice of plea bargaining 
- Recommendation 1: As already many cases end up with confessions, Government 

Attorneys should start invoking confession based “discount in sentence” to bring dual 
benefit, i) for the defendant by providing discount in sentence and ii) to the court and 
Government Attorneys by reducing their workload on small and petty issues 

- Recommendation 2: The Office of the Attorney General, Nepal should frame a Directive 
to guide the practice of “discount in sentence” by Government Attorneys. While there 
cannot be a “discount” unless i) there is a confession, and ii) the defendant provide 
assistances in investigation. In addition to the Directive, the Office must provide trainings 
to Government Attorneys with practical examples of reaching a resolution agreement. 
The hands on experience we received while observing Crown Attorney William Mathers 
conducted his resolution agreement with the Defense Counsel could provide a road map 
for such a practical learning methodology. 

b. Recommendation in relation to relationship between Government Attorneys and Defense Counsel 
- Recommendation 1: There should be frequent communication between the Office of the 

Attorney General and the Bar Association/Public Defenders Society regarding plea 
bargaining or “discount in sentence”. 

- Recommendation 2: As the Attorney General is also the head of the Nepal Bar Council, 
responsible for maintaining an ethical legal practice, the Attorney General through the 
Council must introduce stringent directives and code of conduct to target issues such as 
malpractices associated with hampering the interest of the defendant by ignoring the 
factor of resolution agreement. 

c. Recommendation in relation to the Role of Investigators 
- Recommendation 1: As Government Attorneys in Nepal play a role as commander in the 

process o of investigation, Government Attorneys need to regularly communicate with the 
Investigators about the support that the case can get from the Defendant. Such a paradigm 
shift in our mode of work must be facilitated by the Headquarters through circulars 
encouraging the Government Attorneys and Investigators to consider the practice. 

d. Recommendation in relation to Therapeutic justice system  
- Recommendation 1: In cases under the Narcotics Drugs Control Act, the Act provides 

opportunities for therapeutic justice. While the role of court is central in the implantation 
of the provision, Government Attorneys can nevertheless push for its implementation 
during pleadings in such cases. 

- Recommendation 2: The Government of Nepal should take initiatives towards 
establishing a Wellness Court, with the powers to enforce therapeutic justice. This could 
be commenced by recognizing a bench within the court as Wellness Court, which could 
focus on cases requiring healing and treatment rather than incarceration. 
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सरकारी वकील संगठनमा रणनीितक योजनाको अन्तरार्ि य अभ्यास 
 

 

ानूसाद भसुाल1 
 

१. पृ भिूम: 
कुनै पिन संगठनको व्यविःथत ूयासले माऽ कायर् िशय र ूभावकारी पमा सम्प  हनेु कुरामा दईुमत 
हनु सक्दैन।उपलब्ध साधन ॐोतलाई व्यविःथत पिरचालन गरेमा सकारात्मक पिरणाम ूा  गनर् 
सिकन्छ।त्यसैले यही व्यविःथत ूयासलाई रणनीितक योजनाको नाम िदएको भ  सिकन्छ।िकनकी 
संगठनको लआय तथा सो लआय ूा  गनर् गिरने कायर्ह  िनधार्रण गन र पिरभाषा गन माध्यम नै 
रणनीितक योजना हो।यसले संगठनको सबल तथा दबुर्ल पक्ष र अवसर र चनुौतीको पिहचान गरी 
संगठनलाई ूभावकारी बनाउन म त गदर्छ।ूभावकारी रणनीितक योजनाले संगठनको लआय तथा 
उ ेँयलाई ःप ता िदई कायार्न्वयन गनर् केन्िीकृत गदर्छ।संगठनलाई ूभावकारी पमा लआयमा 
िहडाउन र गितशील बनाउन रणनीितक योजना आवँयक छ।यसले आविधक र सामियक 
कायार्न्वयनका सूचकह को समेत सझुाएको हनु्छ।रणनीितक योजनाले िनम्न बमोिजमका पाँचवटा 
िवषयह लाई आधार बनाएको हनु्छ: 

 
रणनीितक योजनाले ूत्येक सरोकारवालाई साझा उ ेँयिभऽ समािहत गरेको हनु्छ।रणनीितक योजनाले; 
2 

 दशर्न ारा िनदिशत जसले संःथा वा िनकायको पिरलआयलाई पिरभािषत गदर्छ, 
 भिवँयको लािग पनु त्थान गन अवसर हो िकनकी यसले संःथा वा िनकायको पूवार्नमुान र 

क्षमतामा ध्यान िदन्छ, 
 सावर्जिनक मूल्य िसजर्ना गन मागर्िचऽ हो, 
 संगठनको हरेक क्षेऽसँग सम्बन्ध हनेु हुँदा यो व्यापक हनु्छ, 
 यसको िदघर्कालीन वै ता हनेु, सामान्यतया यो ३ वा ५ वषर्सम्मका लािग हनेु, 
 स ार गिरएको र सहमित गिरएको हनु्छ, 

                                                 
1  सहन्यायािधवक्ताउच्च सरकारी वकील कायार्लय ,सखुत 
2  Strategic Planning of the Justice Sector Institutions, JUSTICE SECTOR FACILITY PROJECT LAW AND JUSTICE DIVISION, MOLJPA, 

Bangladesh, p-4, (2014). This Handbook has defined a Strategic Plan as:  A Strategic Plan is - guided by a philosophy which is defined in the 
vision of the agency - an opportunity to rejuvenate for future as it takes note of forecasts and capabilities - is a road map to create public value - 
comprehensive as it touches all spheres of an agency - long-term as its validity normally continues for 3-5 years - communicated and agreed upon 
- flexible as it may change as the organization learns and context changes over time. 

१.संगठनको 
वतर्मान अवःथा 
िनधार्रण गन

२.भिवँयको 
लआय पिहचान 

गन

३.योजनाको 
बनाउने

४.योजनालाई 
कायार्न्वयनमा 
लैजाने

५.योजनालाई 
पनुरावलोकन र 
पनुसंरचना गन
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 लिचलो हनु्छ िकनभने यो संगठनले िसक्ने र समयसँगै सन्दभर् पिरवतर्नको पमा पिरवतर्न हनु 
सक्छ। 

तसथर् ,सिबय पमा िनधार्िरत उ ेँयह ले संगठनलाई कता लैजाने हो भ े सम्बन्धमा िदशािनदश 
गदर्छ।त्यसलाई टेवा िदनका लािग िदघर्कालीन तथा लघकुालीन लआयको ूके्षपण समेत 
गदर्छ।संगठनको बिलयो अवःथालाई पिहचान गरी त्यसलाई कायम बनाई राख्न े,कमजोर पक्ष िनराकरण 
गन ,अवसरह  पिहल्याई संगठनमा ूचलनमा ल्याउने तथा चनुौतीह को समाना गन व्यविःथत उपाय 
सझुाउँछ।यसबाट संगठनले सेवामाहीलाई सन्तु ी िदई समाजूित सकारात्मक संदेश ूवाह गन र वै ता 
र सान्दिभर्कता पनुपुर्ि  गराउँदछ।िविभ  देश तथा संगठनको सरकारी वकीलको संःथामा रणनीितक 
योजनाको अभ्यास गिरएको पाइन्छ।के कुन िवषयमा केन्िीत भई रणनीितक योजना कायार्न्वयनमा 
ल्याइएको छ सो अवलोकनले नेपालको सरकारी वकीलको संगठनमा समेत सारभतू सहयोग हनु 
सक्छ।तसथर् ,महत्वपूणर् कानूनी ूणाली अपनाउने केही देशका अभ्यासह लाई यहाँ िववेचना ूःततु 
गिरएको छ। 
२. रणनीितक योजनाको वैदेिशक अभ्यास: 
२.१ बेलायत:3 

बेलायतले सन ्२०२५ सम्मका लािग पाँच वष रणनीित बनाई कायार्न्वयनमा ल्याएको पाइन्छ।सन ्
२०२५ सम्म संगठन कःतो देिखन्छ भ े हेनर् चाहेको सावर्जिनक अिभयोजन संःथाका िनदशक र ूमखु 
कायर्कारीको भनाई रहेको पाइन्छ।न्याय कसरी सम्पादन हनु्छ भ े कुरा ःवतन्ऽ र ःवच्छतालाई 
केन्िमा राखेर हेिरने भ े उल्लेख गिरएको छ।फौजदारी न्याय ूशासनका अितिरक्त कानूनी िव तामा 
अपूवर् योगदान गन र िव तुीय पान्तरणमा नेततृ्वदायी भिूमका खेल्ने िव ास िलएको देिखन्छ।  
जनतालाई सरुिक्षत बनाउन र िविवध समदुायह को िव ास िनमार्ण गनर् कानूनी िवशेष ता र िडिजटल 
क्षमता ूयोग गरेर फौजदारी न्याय ूणालीलाई पान्तरण गन पिर ंय रािखएको छ।4 ःवतन्ऽ र 

िनंपक्ष अिभयोजन माफर् त न्याय ूदान गन पिरलआय रािखएको देिखन्छ।5 ूत्येकलाई सम्मानपूवर्क 
व्यवहार गन ,ःवतन्ऽ र ःवच्छ रहने ,व्यवसाियक व्यवहार अवलम्बन गन र उत्कृ ताका लािग ूय  
गन ,इमान्दार र खलु्ला रहने भ े मूल्यह  रािखएको छ।6 जनतालाई केन्ििवन्दमुा राख्न े ,िव तुीय 
सामथ्यर् ,रणनीितक साझेदारी ,मु ासम्बन्धी कायर्को गणुःतर उच्चःतरको बनाउने र सावर्जिनक िव ास 
आजर्न गन रणनीितक अवधारणा रहेको देिखन्छ।7 ियनै पाँचवटा रणनीितक अवधारणासँग सम्बिन्धत 
रणनीितक उ ेँय र उपलब्धीह  समेत ूके्षपण गिरएको पाइन्छ।रणनीितक उ ेँयह  कायार्न्वयनका 
लािग ःप  बजेट र िनधार्रण गिरएको समय सिहतको सालबसाली व्यवसाियक योजना बनाई कायार्न्वयन 
गिरने उल्लेख छ। 

                                                 
3  https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/CPS-2025-strategy.pdf. 
4  OUR VISION: We are a leading voice in transforming the criminal justice system, using our legal expertise and digital capability to make the 

public safer and build the confidence of our diverse communities. यो पिर य पृ  ४ मा उपलब्ध छ। 
5  OUR MISSION We deliver justice through independent and fair prosecutions. यो पिर य पृ  ४ मा उपलब्ध छ। 
6  पादिटप्पणी नं २। 
7  पादिटप्पणी नं २ पृ  ५। 
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उिल्लिखत रणनीितक योजना हेदार् जनतालाई केन्ििवन्दमुा रािखएको पाइन्छ भने िव तुीय सामथ्यर्को 
ूयोग गरी सफलता ूा  गन भिनएको छ।साथै अिभयोजनलाई उत्कृ  )Excellence( बनाउने समेत 
रहेको पाइन्छ।यो रणनीितक उ ेँय हािसल गनर्का लािग उपयकु्त अपराधका लािग उपयकु्त व्यिक्तलाई 
अिभयोजन गिरने ,समयलाई मध्यनजर गद मु ाह लाई गित िदइने ,मु ाह लाई ूभावकारी पमा 
व्यवहार गिरने र साझेदारी कायर्का आधारमा मु ा सम्बन्धी कायर्को गणुःतरलाई पिरंकृत गिरने भ े 
उत्कृ  र केन्िीकृत रणनीितक कायर्ह  िनि त गिरएको देिखन्छ। 
२.२ संयकु्त राज्य अमेिरका: 
संयकु्त राज्य अमेिरकाको न्याय िवभागले सन ्२०२२ देिख २०२५ सम्मका लािग रणनीितक योजना 
बनाएको देिखन्छ8।यस रणनीितक योजनामा न्याय िवभागको पिर ंय कानूनको शासन कायम राख्न ुर 

देशलाई सरुिक्षत राख्न र नागिरकको सरुक्षा गनुर् रहेको छ।9 यःतै गरी ःवतन्ऽता र िनःपक्षता ,

इमान्दािरता र नैितकता ,सम्मान र उत्कृ तालाई यो योजनाको मूल्यका पमा रािखएको छ।10 

यस रणनीितक योजनाका िनम्न पाँचवटा लआय र उपलआय रहेको देिखन्छ:11 साथै उपलआय र सो 

कायार्न्वयन गनर् उपलआय अनसुारको रणनीितक कायर् बनाएको देिखन्छ।12 

१. कानूनको शासनलाई बचाई राख्न े(Uphold): 
यसमा लोकतािन्ऽक संःथाको संरक्षण गन र असल सरकारको अवधारणालाई संरक्षण गन भ े 
उपलआयह  रहेका छन।् 

 
२. देशलाई सरुिक्षत राख्न:े 
यो लआय कायार्न्वयन गनर् ६ वटा उपलआय र िविभ  रणनीितका कायर्ह  रहेका छन।् उपलआयह मा 
राि य सरुक्षाको संरक्षण ,वैदैिशक र आन्तिरक आतंकबाद िव  ूितकायर् गन ,िहंसात्मक अपराध र 
बन्दकुीय अपराधसँग सामना गन ,साइबर सरुक्षा  बढाउने र साइबर अपराध िव  लड्ने ,लागू औषध 
ओसारपसारको सामना गन र लागू औषधको अिधकमाऽा ूयोगबाट हनेु मतृ्य ु िनवारण गन ,कमजोर 
समदुायको संरक्षण गन उपलआयह  रहेका छन।्यसका िविभ  रणनीितक कायर्ह  समेत तोिकएका 
छन।् 
३. नागिरक अिधकारको संरक्षण: 
मतािधकारको संरक्षण गन ,िवभेद र घिृणत अपराधह  सामना गन ,फौजदारी तथा बालन्याय ूणालीको 
सधुार र मजवतु बनाउने ,समान न्यायको पहुँचलाई िवःतार गन ,वातावरणीय न्यायलाई अमगित िदने र 
जलवाय ुसंकटलाई रोक्ने आिद उपलआयह  रहेको रणनीितक योजना देिखन्छ। 
 
 
 
 

                                                 
8  FYs 2022-2026 Strategic Plan, U.S.Department of Justice,P-6. 
9   ऐ ऐ पृ  ४। 
10   ऐ ऐ ।  
11  ऐ पृ  २। 
12  पादिटप्पणी नं ७ पृ  १०।  
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४. सबैका लािग आिथर्क अवसर र ःवच्छताको सिुनि त गन: 
यो चौथो लआय रहेको छ।यसमा एकािधकारी व्यापार िवरोधी कायार्न्वयनलाई पनुिजर्िवत गन र 
उपभोक्ताको संरक्षण गन ,ॅ ाचार ,िव ीय अपराध र ठगीजन्य अपराधसँग सामना गन दईुवटा उपलआय 
रहेको पाइन्छ। 
५. न्यायपूणर् अदालत र सधुारात्मक ूणालीलाई  कायार्न्वयन (Administer) मा  लैजाने: 
यो पाँचौ र अिन्तम लआय हो। यो लआय कायार्न्वयन गनर् समन्याियक र सक्षम अध्यागमन अदालत 
ूणालीको ूबन्ध गन र सरुिक्षत र मानवोिचत कारागार ूणाली बनाई राख्न ेरहेका छन।्  
यी लआयह  कायार्न्वयनका लािग िविभ  आवँयक उप लआय र रणनीितक कायर्ह  िनि त गिरएका 
देिखन्छ।  
२.३ क्यानाडा: 
क्यानाडाले िवभागीय योजना )Departmental Plan( का पमा रणनीितक योजना बनाई लागू गरेको 
पाइन्छ।यो योजना सन ् २०२२ देिख २०२३ का लािग लागू गिरएको छ।क्यानाडामा न्याय 
मन्ऽालयका मन्ऽी र महान्यायािधवक्ता एकै व्यिक्त हनेु व्यवःथा रहेको छ।यो योजनाका आधारमा 
Public Prosecution Service of Canada's (PPSC) ले गन सेवा र सावर्जिनक सरुक्षा उपलब्धीह मा 
समिथर्त रहेको छ भ े यो योजनामा उल्लेख गिरएको छ।गतसालको भन्दा िवभागीय ूाथिमकतामा केही 
फरक तिरकाले निवकरण गरेको भ े देिखन्छ।यस योजनाका िनम्न ूाथिमकताह  रािखएको देिखन्छ:13 

 िव ास र कामको संःकृितलाई पालना गन जसमा कमर्चारीलाई सम्मान, ूित ा र 
ःवच्छताको व्यवहार गन।वा  सरोकारवाला र अदालतका सहभागी माफर् त सावर्जिनक 
िव ासलाई ूव र्न गन। 

 कायर्ःथलमा समन्याय, िविवधता, समावेशी र पहुँचयोग्यतालाई अमगती िदने।संगठनलाई 
पहुँचयोग्य, समावेशी, िविवधता र समन्याियक वातावरण कायर्ःथलमा बनाउने। 

 फौजदारी न्याय ूणालीमा िव मान भेदभाव र जातीयता िव  अिभयान चलाउने। 
 नवूवतर्नका माध्यमबाट कायर् संःकृितलाई आधिुनक बनाउने।यसमा अिभयोजनात्मक 

नीितह  तथा अभ्यासह लाई आधिुनक बनाउने रहेको छ। 
उिल्लिखत ूाथिमकताह  कायार्न्वयनका लािग मखु्य गितिविधह  ,महत्वपूणर् िजम्मेवारीह  ,नितजा ,ॐोत 
साधन र मूख्य जोिखमह  तोिकएको पाइन्छ। 
२.४ केन्या: 
सरकारी वकीलमा रणनीितक योजना बनाई कायार्न्वयन गन र सरकारी अिभयोजनलाई ूभावकारी 
बनाउने कायर् केन्यामा समेत अभ्यासमा रहेको पाइन्छ।केन्यामा २०१० मा नयाँ संिवधान जारी भए 
पिछ २०११-२०१५का लािग पिहलो र २०१६-२०२१ सम्मका लािग दोॐो रणनीितक योजना 
कायार्न्वयनमा रहेको पाउँछ ।14 यो रणनीितक योजना Mashtaka yenye haki na usawa (Fair and 
equitable prosecution) नारा सिहत कायार्न्वयनमा आएको देिखन्छ। आपरािधक मािमलाह  र यससँग 
सम्बिन्धत अन्य सबै पक्षह को ःथापना र अिभयोजन गन अिख्तयारी िदएको देिखन्छ।यसको पिर ंयमा 
न्यायपूणर् ,िनंपक्ष ,ःवतन्ऽ र गणुःतरीय सावर्जिनक अिभयोजन सेवा रहेको छ।यसै गरी केन्याली जनता 
सबैलाई िनंपक्ष ,ूभावकारी र सक्षम अिभयोजन सेवा ूदान गन भ े पिरलआय रहेको पाइन्छ।यस 

                                                 
13   Departmental Plan 2022-2023, Public Prosecution Service of Canada, p-7 (2021). 
14  https://www.odpp.go.ke/wp-content/uploads/2018/02/ODPP-STRATEGIC-PLAN-2016-2021-FINAL.pdf।Visited on 3rd December, 2022. 

STRATEGIC PLAN 2016-2021, P-II, P-XIII, P-1.   
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रणनीितक योजनाले पारदिशर्ता ,िन ा ,जवाफदेिहता ,व्यवसाियकता ,ःवतन्ऽता र समूहकायर् जःता 
मूल्यह  रािखएको छ।15 यस रणनीितक योजनाका रणनीितक लआयह  िनम्न रहेको पाइन्छ:16 

 ूवाह गिरने सेवाह  र अिभयोजन सेवाह को िव सनीयतामा सधुार गन, 
 फौजदारी न्याय ूणालीलाई थप सक्षम र ूभावकारी बनाउन सिबय सहभागी हनेु, 
 संःथागत क्षमता अिभविृ  गन, 

यस रणनीितक योजनाले िनम्न बमोिजमका रणनीितक उ ेँ यह  िलएको पाइन्छ:17 
1= गणुःतरीय अिभयोजन सेवाह  उपलब्ध गराउन, 
2= साझेदारी र सहकायर् सु ढ गनर्, 
3= सावर्जिनक अिभयोजनको लािग नीित र कानूनी ढाँचाको समीक्षा गनर्, 
4= आफ्नो अिख्तयारी सम्पादन गनर् ODPP को क्षमता अिभविृ  गनर्, 
5= ODPP का ूकृयाह  र कायर्िविधह  आधिुनकीकरण गनर्, 

यो रणनीितक योजनामा रणनीितक उ ेँय ,रणनीित र कायर्बम गरी तीन वुदैँ र महले ढाँचा ूयोगमा 
ल्याइएको पाइन्छ।Quality Prosecution Service का लािग चारवटा रणनीित िलएको पाइन्छ।सबै 
तहह मा धेरै सक्षम ,दक्ष र िविशि कृत  कमर्चारीको िवकास गन ,निवन र उिदयमान अपराधह  तह 
लगाउन कमर्चारीको क्षमता अिभविृ  गन, ःवतन्ऽ ,ःवच्छ र ूभावकारी अिभयोजन ूा  गनर् उच्च 
अिभयोजन ःतर कायम राख्न े ,अिभयोजन सेवामा गणुात्मक सिुनि तता विृ  गन जःता उपयकु्त 
रणनीितह  रािखएको पाइन्छ।अन्य लआयह मा समेत यसै गरी रणनीित तथा गितिविधह  राखी 
लआयह  हािसल गनर्का लािग कमर्चारी र साझेदारी लगायतका लआयह लाई महत्वका साथ हेिरएको 
छ।  

रणनीितह को कायार्न्वयनका लािग समन्वय संरचनाह  समेत तयार गिरएको देिखन्छ।18अनगुमन तथा 
मूल्यांकन संरचना समेत तयार गिरएको पाइन्छ। 

 
२.५ अन्तरार्ि य फौजदारी अदालतको अिभयोजकको कायार्लय: 
Office of the Prosecutor of the International Criminal Court ले पिन २०१६ देिख २०१८ का लािग 
िऽवषीर्य रणनीितक योजना कायार्न्वयन गरी हाल २०१९देिख २०२१ सम्मका लािग छ वटा रणनीितक 
लआय सिहतको िऽवषीर्य रणनीितक योजना लागू गरेको देिखन्छ।रोम िवधानको व्यवःथा अनसुार 
अिधकारक्षेऽ अन्तगर्तका अपराधह मा ूभावकारी र सक्षम तिरकाले ूारिम्भक परीक्षण गन ,अनसुन्धान 
गन ,अिभयोजन गन कायर्ले नै यस कायार्लयको पिर ंयलाई सहयोग पगु्ने देिखन्छ।यस कायार्लयका 
िनम्न रणनीितक लआयह  रहेको पाइन्छ:19 
कायार्लयको मखु्य गितिविधह को सम्बन्धमा कायर्सम्पादन सधुार गन: 
रणनीितक लआय १ :अदालतमा सफलताको उच्च दर ूा  गन, 
रणनीितक लआय २ :ूारिम्भक परीक्षण ,अनसुन्धान र अिभयोजनको गित ,दक्षता र ूभावकािरता विृ  गन, 
रणनीितक लआय ३ :वाकँी रहेका ICC िगरफ्तारी वारेन्ट अनसुार व्यिक्तह को िगरफ्तारी दर बढाउनका 
लािग राज्यह का लािग पिरंकृत रणनीित र िविधह  िवकास गनर् , 

                                                 
15  ऐ पृ  ३। 
16  ऐ ऐ पृ  १६। 
17   ऐ ऐ। 
18   ऐ ऐ पृ  ५५। 
19  Strategic Plan 2019-2021, International Criminal Court Office of the Prosecutor, (2019),  p-13-28. 
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रणनीितक लआय ४ :पीिडतह  िवशेष गरी यौन र लैि कतामा आधािरत अपराध  ) SGBC( र बालबािलका 
िव  वा असर गन अपराधह का पीिडतह का लािग आफ्नो ि कोणलाई पिरंकृत र सु ढ पान , 
उत्कृ  व्यवःथापकीय अभ्यासह सिहतको सशुासनको सिुनि तता गन, 
रणनीितक लआय ५ :ूभावकारी ,िजम्मेवारी र जवाफदेही ढंगले आफ्ना ॐोतह  व्यवःथापन गनर् 
कायार्लयको क्षमता बढाउने, 
रोम िवधान ूणालीको ूभावकारी कायर्स ालन विृ  गनर्, 
रणनीितक लआय ६ :दण्डिहनताको खाडल बन्द गनर् कायार्लय र यसका साझेदारह को क्षमतालाई बिलयो 
बनाउन, 
यस अिभयोजकको कायार्लयको रणनीितक योजनाको पिर ंयमा राि य क्षेऽािधकारको पूरक र क्षेऽात्मक 
ूबन्धलाई पूणर् सम्मान गद नरसंहार, मानवता िव को अपराध, यु  अपराध र आबमणको अपराधका 
अिभयकु्तह  िव  ूारिम्भक परीक्षण, अनसुन्धान र अिभयोजन ूभावकारी र सक्षमतापूवर्क स ालन गनर् 
र यःता अपराधह मा दण्डिहनता अन्त्य गन, यी अपराधह बाट पीिडत तथा ूभािवत समदुायको 
पीडालाई संवोधन गन र यसरी भिवँयमा यी अपराधह को िनवारण गन कायर्मा योगदान गन भ े यो 
रणनीितक योजनाको पिर ंय रहेको पाइन्छ।20 
यःतैगरी अिभयोजनकतार्को कायार्लयले देहायको पिरलआयका आधारमा आफ्नो पिर ँय हािसल गन 
उल्लेख छ : 21 
क. न्याय ूदान गनर् र न्याय ूदान गरे जःतो देिखनका लािग ःवतन्ऽ, िनःपक्ष र वःतिुन  पमा 

कायर् गरेर, 
ख. पीिडत, साक्षी, शंकाःपद र अिभयकु्तको अिधकारको पूणर् सम्मान गद पीिडत र साक्षी, 

अन्तरिबया हनेु ती व्यिक्तह  र कायार्लयका कमर्चारीह को सरुक्षा र कल्याणमा िवशेष ध्यान 
िदएर, 

ग. कायर्सम्पादनमा उत्कृ ताको लािग िनरन्तर ूयास गदार् कमर्चारीको उ ित हनेु अवःथाको 
वातावरण सजृना गरेर, 

घ. रोम िवधानले अिधकार समु्पे बमोिजमको कायर् सम्पादन गनर् उपलब्ध गराइएका ॐोतह को 
सबैभन्दा असल र िजम्मेवारीपूवर्क ूयोग गरेर, 

यस योजनाले िनम्न मूल्यह  िलएको पाइन्छ:22 
क. समपर्ण, 
ख. िन ा, 
ग. सम्मान, 

२.६ ःकटल्याण्ड: 
ःकटल्याण्डमा HM Inspectorate of Prosecution in Scotland (IPS)  २००३ मा ःथापना भएको 
रहेछ।जसमा Lord Advocate बाट IPS को ूमखुका पमा HM Chief Inspector of Prosecution िनयकु्त 
हनेु व्यवःथा रहेको पाइन्छ।यसले Crown Office  and Procurator Fiscal Service (COPFS) को कायर् 
स ालनलाई िनरीक्षण गन कायर् क्षेऽ रहेको देिखन्छ।23 

                                                 
20  ऐ ऐ पृ  ९।  
21  ऐ ऐ।  
22  ऐ ऐ पृं ड ९। 
23  https://www.gov.scot/publications/hm-inspectorate-prosecution-ips-strategic-plan-2022-2025/pages/4 
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२०२२ देिख २५ सम्मका लािग बनाइएको रणनीितक योजनाले िनम्न उ ेँयह मा केन्िीकृत हनेु 
उल्लेख गिरएको पाइन्छ ।24 यस रणनीितक योजनाको पिर ंयमा ःवतन्ऽ ,ूमाणमा आधािरत जाँचवझु 
माफर् त ःकटल्याण्डको अिभयोजन सेवालाई उत्कृ ता र िव ास अिभविृ  गन रहेको देिखन्छ।25 यसका 
मूल्यह  पिन रािखएका छन ्जसमा ःवतन्ऽता ,िव सनीयता ,ूयोगकतार् केिन्ित ,सम्मान र साझेदारी 
रहेका छन।्26 

यस रणनीितक योजनाका पाँचवटा रणनीितह  रहेका छन।् त्यसमध्ये 27 
 COPFS को स ालन िनरीक्षण गन र सावर्जिनक पमा िरपोटर् गन,  
 िनरीक्षण गितिविधमा जाग कता बढाउने र संलग्नता र िव ास बढाउने,  
 संगठनात्मक लिचलोपना बढाउने र मािनसह मा लगानी गन,  
 िनरन्तर सधुारमा लगानी गन, 
 कामको ूभावलाई अिधकतम बनाउन साझेदारह सँग काम गन, 

उिल्लिखत रणनीितक उ ेँयह  हािसल गन कायर्मा सहयोग गनर्का लािग तीन वषर्मा कायार्न्वयनका 
लािग अगाडी बढाइने िवशेष कायर्ह को पिहचान गिरएको छ।कायर्ह को ूवाह र उ ेँयह को व्यापक 
िनगरानी गिरने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ। 
३. अवलम्बन गनुर् पन उ म अभ्यासह : 
जनकेिन्ित ,जनिव ास र जनःवीकृित: 
रणनीितक योजना जनकेन्िीत हनु ुभएमा कायार्न्वयन संभव हनेु ,संगठनको औिचत्यता र िव सनीयता 
विृ  हनेु हनु्छ।सावर्जिनक िनकायको काम कारवाहीले जनतालाई नै लाभ पगु्न ुपन हुँदा सो अनसुार 
ूाथिमिककरण हनु ु पदर्छ।कायर् सम्पादनका आधारमा जनताबाट िव ास ूा  भई जनताले 
कायार्न्वयनलाई ःवीकृत गरेमा माऽ सांगठिनक उ ेँय ूा  हनेु हनु्छ।तसथर् संगठनको कायर्लाई 
जनकेिन्ित बनाउने ,संगठनको औिचत्यता पिु  गन र कायर् सन्तिु  बनाई राख्न े िवषयह  रणनीितक 
योजनामा ूाथिमक पमा राखी  कायार्न्वयनमा ल्याउन ुपन अभ्यास उपयकु्त हनु्छ। 
कमर्चारी तथा संगठनको व्यवहार: 
कुनै पिन संगठनको अमगामी सधुार कायर्रत कमर्चारीको कायर्सम्पादनबाट संभव हनु्छ।संगठनले 
कमर्चारीका पीरमकार् अप् ारा र समःयाह  प ा लगाई संगठनको क्षमता र कानूनी आधारमा संवोधन 
गन व्यवःथालाई आत्मसात गरेमा संगठनको मानवॐोत एक पूजँीको पमा पिरणत हनु्छ।कायर् 
सम्पादनमा कमर्चारी तथा समममा संगठनको कायर्सम्पादन उत्कृ  हनु्छ।तसथर् ,कमर्चारीले संगठनूित 
गन व्यवहार र संगठनले कमर्चारीूित गन व्यवहार असल भएमा कमर्चारी र संगठन िवचको सम्बन्ध 
समुधरु भई कायर् सम्पादनको संख्या र गणुःतरमा सकारात्मक विृ  भई लिक्षत रणनीितक योजनाका 
उ ेँय कायार्न्वयनमा आउन सक्ने हनु्छ।  
उत्कृ  कायर्सम्पादन: 
कायर्सम्पादन उत्कृ ता र ूभावकारी आवँयक छ।हरेक कोणबाट उत्कृ ता हनु ु पछर्।सरकारी 
वकीलको काम कतर्व्य र अिधकारका हरेक पहलमुा कानून बमोिजमको उत्कृ  सम्पादनले रणनीितक 
योजनाको उ ेँय कायार्न्वयन संभव देिखन्छ।त्यसका लािग ूभावकािरता र उत्कृ ताको सूचक पिहचान 

                                                 
24  Independence • Credibility • User-focus • Respect • Partnership. 
25  ऐ ऐ। Our vision: Our vision is to promote excellence and confidence in Scotland's prosecution service through independent, evidence-based 

scrutiny. 
26  ऐ ऐ। 
27  ऐ ऐ। 
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गरी कायार्न्वयन मूल्यांकन हनु ुपन देिखन्छ। अमेिरकी न्याय िवभाग  ) महान्यायािधवक्ताको कायार्लय (ले 
समेत अपेिक्षत उपलब्धी सूचक बनाई कायार्न्वयनमा ल्याएको देिखन्छ।तसथर् कायर्सम्पादनलाई उत्कृ  
बनाउन वाःतिवक कायर् र सो अनसुारको उपलब्धी सूचक पिहचान गरी कायार्न्वयनमा ल्याएमा 
रणनीितक योजनाको सफलताको दर उचो हनु्छ।यही नै रणनीितक योजनाको सार हो भ  सिकन्छ। 
ॐोत साधनको सिुन ता र मह म ूयोग: 
रणनीितक योजना ॐोत साधनले सिुनि त हनु ुपदर्छ।साथै ॐोत साधनको दु पयोग र अिनयिमत ूयोग 
िनषेिधत हनु्छ।ॐोत साधनको अभावमा रणनीितक योजनालाई कायार्न्वयनमा ल्याउन हदैुन।त्यसको 
लािग राज्यले सिुनि तता ूदान गनुर् पदर्छ।िवकास साझेदारको साझेदारी गनुर् पन भएमा राज्य तहबाट नै 
अगाडी बढाउन ु पन हनु्छ।ॐोत साधनको सिुन तता िवना रणनीितक योजना कायार्न्वयनमा लैजाने 
कायर्ले संगठनलाई यथािःथितमा राख्दछ।पिरणाम ःव प रणनीितक योजना बनाई कायार्न्वयनमा 
लग्नकुो औिचत्यता समा  हनु्छ।तसथर् रणनीितक योजनालाई सरकारबाट समिथर्त गरी पयार्  साधन 
ॐोतको सिुनि तता भएमा संगठनको रणनीितक लआय तथा कायर्नीित र कायर्बम कायार्न्वयन भई लिक्षत 
उ ेँय ूा  हनेु कुरामा दईु मत हनु सक्दैन।  
कानूनी िनि तता र ःवच्छ कायार्न्वयनको सिुनि तता: 
कायर्सम्पादनका लािग चािहने नीितगत र कानूनी संरचना िनि त र कायार्न्वयनयोग्य हनु ुआवँयक 
छ।यसले कायर्सम्पादनलाई सहज बनाई कायार्न्वयन दर बढाउने र कायर् सम्पादनको गणुःतरमा पिन 
विृ  हनु्छ।तसथर् नीितगत तथा कानूनी संरचनाको िनि तता र कायार्न्वयनयोग्य भई त्यसको 
कायार्न्वयनले सकारात्मक पिरणाम ूा  हनेु वैदेिशक अभ्यासबाट देख्न सिकन्छ। 
व्यवःथापकीय िःथरता: 
राज्य ूशासन तथा कायार्न्वयन संयन्ऽ तथा अिधकारीको िःथरताले व्यवःथापकीय र कायार्न्वयन पक्षमा 
िनरन्तरता ूा  हनु्छ।यसले संगठनलाई सकारात्मक ूभाव पादर्छ।सांगठिनक लगावको दरमा पिन विृ  
हनु्छ।अिःथरता संगठनको ूगितको वाधक भएको हुँदा राज्य व्यवःथामा कानून कायार्न्वयन अिधकारी 
तथा संरचनाको व्यवःथा र िःथरता भएमा रणनीितक योजनाको कायार्न्वयन सिुनि त हनु्छ।   
िव तुीय ूयोग र पान्तरण: 
कायर्सम्पादनका लािग िव तुीय माध्यमको ूयोग अत्यावँयक छ।यसले कायर्सम्पादको गणु र दरलाई 
सकारात्मक विृ  गदर्छ।दण्ड र परुःकारको प ित बसाउन म त गदर्छ।समय ,दरुी ,लागत ,ूकृया 
घटाई कायार्न्वयन सिुनि त बनाउँछ।तसथर्,रणनीितक योजना कायार्न्वयनका वैदेिशक अभ्यासबाट समेत 
हामीले सरकारी वकीलको संःथालाई अमगामी सधुार र िवकास सिुनि त गनर् िव तुीय कायर्सम्पादन 
संःकृित अवलम्बन गरेमा संगठनलाई अमगामी पान्तरण िदन सिकन्छ। 
ूितव ता र ःवािमत्वपना: 
कायार्न्वयनमा सरोकारवाला तथा अिधकारीह को ूभावकारी संलग्नताले कायार्न्वयनलाई सिुन ता ूदान 
गदर्छ।यसले ःवािमत्वपना समेत सिुनि त गदर्छ।कायार्न्वयनबाट ूा  हनेु लाभ र हानीको वाँडफाँड पिन 
सोही मतुािवक हनु्छ। यसबाट सरोकारवाला र सम्बिन्धत सबै पक्षलाई नै िजम्मेवार बनाउँछ। 
तसथर्,राजनीितक ,आिथर्क ,सामािजक तवरबाट कायार्न्वयनमा ूितव ता आएमा रणनीितक योजनाको 
उत्कृ  कायार्न्वयन संभव हनेु देिखन्छ।  
४. उपसंहार: 
रणनीितक योजनाले संगठनको ॐोत साधनलाई ूभावकारी उपयोग गन व्यविःथत कायर्प ित अवलम्बन 
गराउँदछ।संगठनलाई जनिव ासयोग्य र राज्यको सफल संःथाको पमा उभ्याउने माध्यमका पमा 
कायर् गदर्छ।िविभ  रा ह ले सरकारी वकीलको कायर्सम्पादनलाई उत्कृ  गराई जनिव ास ूा  
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संःथाको पमा मान्यता ूा  गनर्का लािग रणनीितक योजनाको तजुर्मा गरी कायार्न्वयनमा ल्याएको 
पाइन्छ।यस िकिसमका रणनीितक योजना वािषर्क पमा तथा आविधक तथा िदघर्कालीन समेत 
देिखन्छन।्ती रणनीितक योजनाको कायार्न्वयनमा िव तुीय माध्यमको उपयोग गरी सावर्जिनक 
अिभयोजनलाई उत्कृ ता ूदान गन र जनताको िव सनीयता ूा  गद जनताको सरुक्षालाई सिुनि तता 
ूदान गन कायर्मा केन्िीकृत भएको पाउछ  ।यसका अितिरक्त संगठनले कमर्चारीूित गन व्यवहारले 
पिन रणनीितक योजनाको कायार्न्वयनमा असर पन समेत उल्लेख भएको पाइन्छ।यी रणनीितक योजना 
कायार्न्वयनका लािग मानवीय तथा भौितक ॐोत साधनको सिुनि तता भए माऽ कायार्न्वयन हनेु र 
संगठनको लआय तथा उ ेँय हािसल हनेु ती अभ्यासह ले देखाएको पाइन्छ।महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयले हाल कायार्न्वयनमा रहेको रणनीितक योजनाको कायार्न्वयनमा उिल्लिखत िवषयह को 
सिुनि तता गरी अभ्यास गरेको खण्डमा रणनीितक योजना सरकारी वकील संगठनको िवकासको 
ूभावकारी माध्यम हनु सक्ने िव ास गनर् सिकन्छ।  
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सरकारी वकीलह को तेॐो राि य सम्मेलनको घोषणापऽ, २०७७  
 
ूःतावना 
नेपालको संिवधानले महान्यायािधवक्तालाई ूदान गरेको संवैधािनक काम, कतर्व्य र अिधकारह को 
व्यावहािरक ूयोग माफर् त कसूरदारलाई सजाय र पीिडतलाई न्याय िदलाउन अमसर रहँदै, 
संिवधान र कानूनले सरकारी वकीललाई सिुम्पएको दाियत्व व्यावसाियक पमा सम्पादन गन किटब ता 
ूकट गद, 
अपराध अनसुन्धानलाई वःतगुत र वै ािनक ूमाणमा आधािरत बनाउनका लािग अनसुन्धानको ूारिम्भक 
चरणदेिखनै उपयकु्त मागर्दशर्न गनुर् पन सरकारी वकीलको िजम्मेवारीलाई ूभावकारी पमा सम्पादन गन 
ूण गद,  
संिवधान र कानूनले ूत्याभतू गरेको अपराध पीिडतको हकलाई कायार्न्वयनमा ल्याई व्यावहािरक पमा 
अनभुिूत गन अवःथा िनमार्ण गनुर् पन सरकारी वकीलको भिूमकालाई िजम्मेवारीपूवर्क िनवार्ह गरी न्यायमा 
सहज पहुँच कायम हनेु िदशामा िवशेष िबयाशीलता देखाउने िव ास िदलाउँदै, 
मलुकुी अपराध संिहता, २०७४, मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ समेतका मलुकुी 
संिहताह को कायार्न्वयनमा एक पतापूणर् अभ्यास गन र फौजदारी कसूर (सजाय  िनधार्रण तथा 
कायार्न्वयन) ऐन, २०७४ लाई ूभावकारी पमा कायार्न्वयन गन तफर्  उन्मखु हदैु,  
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले घोषणा गरेको “अिभयोजन सधुार वषर्” लाई सफल बनाउन िबयाशील 
रहँदै,  
इमान्दािरता, ःवच्छता, िनंपक्षता, सदाचार जःता सावर्जिनक जीवनका आदशर् मूल्यह लाई सरकारी 
वकीलको सेवामा पान्तरण गरी जनिव ास ूा  र भरोषायकु्त कायार्लयको पमा सरकारी वकील 
कायार्लयलाई ःथािपत गन अठोट ूकट गद,   
सरकारी वकीलह को पिहलो र दोॐो राि य सम्मेलनबाट जारी गिरएका घोषणापऽूित पनुः ूितब ता 
व्यक्त गद, 
संबत ् २०७७ साल पौष ८ गतेदेिख १० गतेसम्म अनलाइन माफर् त आयोजना गिरएको सरकारी 
वकीलह को तेॐो राि य सम्मेलनका हामी सहभागी सरकारी वकीलह  यो घोषणापऽ जारी गदर्छ । 
 
आभार ूकट 
१. महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको नविनिमर्त भवनको समु ाटन एवम ् सरकारी वकीलह को तेॐो 

राि य सम्मेलनको समु ाटनसिहत सरकारी वकीलह लाई मागर्दशर्न गनुर् हनेु उदघाटन समारोहका 
ूमखु अितिथ सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यू, िवशेष अितिथ सम्माननीय ूधानन्यायाधीशज्यू, समापन 
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समारोहका ूमखु अितिथ माननीय गहृ मन्ऽीज्यू, िवशेष अितिथ माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय 
मािमला मन्ऽीज्यू, उदघाटन तथा समापन समारोहमा िविश  पदािधकारीको गिरमामय उपिःथित र 
वहाँह बाट भएको सम्बोधनूित हािदर्क आभार ूकट गदर्छ  । 

२. महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको नयाँ भवन िनमार्णका लािग ूारम्भदेिख उदघाटनको चरणसम्म 
योगदान िदन ुहनेु माननीय महान्यायािधवक्ताज्यूह , राि य पनुिनर्मार्ण ूािधकरण एवम ्सो कायर्मा 
संलग्न अन्य िनकाय एवम ्पदािधकारी समय अगावै भवन उपलव्ध गराउने िनमार्ण व्यवसायी तथा 
उक्त कायर्का लािग ॐोत उपलव्ध गराउने नेपाल सरकारूित हािदर्क आभार ूकट गदर्छ ।   

 

संिहताह को कायार्न्वयन 
३. नेपालको फौजदारी न्याय ूणालीलाई आधिुनकीकरण गन उ ेँयले जारी भएका मलुकुी अपराध 

संिहता, २०७४, मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४, फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण तथा 
कायार्न्वयन) ऐन, २०७४ समेतका कानूनी व्यवःथाको कायार्न्वयनको हालसम्मको अभ्यासको 
समीक्षा गद उक्त कानूनी व्यवःथाको ूयोगमा एक पता कायम हनेु गरी कायार्न्वयन गन 
ूितब ता ूकट गदर्छ  । ती कानूनह को कायार्न्वयनमा देिखएका समःयाह लाई सम्बोधन गन 
गरी कानूनी एवम ् संरचनागत पक्षमा आवँयक सधुार हनेु अपेक्षा राख्दछ  । अपराध कानूनको 
सधुार गदार् ती कानूनको कायार्न्वयनको ूभावका बारेमा अनसुन्धानमूलक पमा अध्ययन गिरन ुपन 
र त्यःता कानूनको सधुारमा अध्ययनको िनंकषर्लाई आधार िलने र सरकारी वकीलह को सझुाव 
समेत िलने व्यवःथा सिुनि त गराउन तफर्  सम्बन्धीत िनकायको ध्यानाकषर्ण गराउँदछ  ।  

४. मलुकुी अपराध संिहतामा गिरएका व्यवःथा र िवशेष कानूनमा भएका कितपय कानूनी व्यवःथामा 
एक पता नदेिखएकोले कायार्न्वयनमा जिटलता आएको महससु गद एउटै िवषयमा िभ िभ  
कानूनले गरेका व्यवःथाह को पनुरावलोकन गरी एक पता कायम गनुर् पन आवँयकता 
औलं्याउँदछ  ।   

५. सरकारी वकीलको राय िलई वा सरकारी वकीलबाट अिभयोजनको िनणर्य भई अन्य िनकायले 
अिभयोजन गन अभ्यासमा पनुरावलोकन गरी मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ ले गरेको 
कानूनी व्यवःथासँग मेल खाने गरी संिवधानमा अन्यथा व्यवःथा भएकोमा बाहेक सबै ूकारका 
सरकार वादी मु ाह को अिभयोगपऽ पेश गन कायर् सरकारी वकीलबाट हनेु गरी िविभ  
कानूनह मा शीय संशोधनको आवँयकता महससु गदर्छ  । 

७. मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ समेतका िविभ  कानूनले गरेको विहर्क्षेऽीय अिधकार सम्बन्धी 
व्यवःथाको ूभावकारी कायार्न्वयनको लािग सम्बन्धीत मलुकुह सँग सपदुर्गी र पारःपिरक कानूनी 
सहायता सम्बन्धी सिन्ध संझौता गन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट यथाशीय आवँयक ूिबया अिघ 
बढ्ने अपेक्षा राख्दछ  ।  

८. अपराध अनसुन्धान र अिभयोजनमा सधुार गनर् झु ा वा ॅमपूणर् वा काल्पिनक जाहेरीलाई तामेलीमा 
राख्न,े कसूरको गम्भीरताका आधारमा िहरासतमा नराखी धरौटी, जमानत वा तािरखमा राखी 
अनसुन्धान गनर् सिकने, सजायको मागदावीमा छुट िदन सिकने समेतका मलुकुी फौजदारी कायर्िविध 
संिहता, २०७४ ले अंिगकार गरेका ूावधानह लाई कायार्न्वयनमा ल्याउन ूितब  रहेका छ  । सो 
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ूयोजनका लािग सरोकारवाला िनकायह सँग समन्वय गरी आवँयक पन मापदण्ड, कायर्िविध एवम ्
िनदिशका शीयतापूवर्क जारी हनेु अपेक्षा गदर्छ  ।  

९. मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ मा सावर्जिनक िहतका ि कोणबाट मु ा चलाउन 
उपयकु्त नदेिखएको अवःथामा खास िकिसमका सानाितना कसूरमा अिभयोजन नगन िस ान्तलाई 
आत्मसात गिरएको भए पिन सजाय सीमाका कारण उक्त कानूनी व्यवःथाको साथर्क ूयोग हनु 
नसकेको यथार्थतालाई ि गत गरी सोसम्बन्धी सजायको सीमा पनुरावलोकन हनु ुपन आवँयकता  
औलं्याउँदछ  ।  

१०. नेपालको संिवधानले अपराध पीिडतको हकलाई मौिलक हकको पमा ूत्याभतू गरेको सन्दभर्मा 
सरकार वादी फौजदारी मु ाका पीिडतह लाई अपराध अनसुन्धान, अिभयोजन र न्याय सम्पादनको 
बममा सहभागी गराउने, आवँयक जानकारी िदने, उिचत सहायता र संरक्षण गन लगायत अपराध 
पीिडत संरक्षण ऐन, २०७५ ले गरेका व्यवःथाको कायार्न्वयनका लािग उच्च ूितब ता व्यक्त  
गदर्छौ । सो ूयोजनका लािग साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानून, अपराध पीिडत संरक्षण िनयमावली 
लगायतका कानूनी ूबन्ध ूाथिमकतापूवर्क हनेु अपेक्षा गदर्छौ । पीिडत राहत कोष स ालन तथा 
व्यवःथापनमा पीिडतका तफर् बाट ूितिनिधत्व गन सरकारी वकीलको संलग्नता नरहेको तफर्  गम्भीर 
ध्यानाकषर्ण गराउँदछ  । अपराध पीिडतलाई सहयोग र पनुस्र्थापनाका लािग मनोसामािजक परामशर् 
समेतका सेवाह  उपलव्ध गराउन आवँयक पन दक्ष जनशिक्तसिहतको संरचनाको िनमार्ण हनु ुपन 
आवँयकता महससु गदर्छ  ।  

 

सधुारात्मक दण्ड व्यवःथाको कायार्न्वयन 
११. फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐन, २०७४ ले कसूरदारको पनुस्र्थापना तथा 

सधुारका लािग गरेका व्यवःथाह  अझै पिन पूणर् पमा लागू हनु सकेका छैनन ् । सव च्च 
अदालतले समेत सो ऐनका लागू नभएका व्यवःथाह  लागू गनर्का लािग आदेशसमेत गरेको 
सन्दभर्मा ूोवेसन, प्यारोल, सामदुाियक सेवा, राऽीकालीन कारावास, स ाहन्त कारावास, कैद वापतको 
ौम समेतका सम्पूणर् व्यवःथाह  लागू गनुर् पन र कारागारको भौितक अवःथामा सधुार हनु ुपन 
आवँयकता  
औल्याउदछ  । यसका लािग ूाथिमकतापूवर्क कानूनी एवम ् भौितक पूवार्धार र ॐोत साधनको 
उिचत ूबन्ध हनेु िव ास ूकट गदर्छ  ।  

 

अिभयोजन नीित 
१२. महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले आ.व. २०७७।०७८ लाई अिभयोजन सधुार वषर् घो◌ाषणा गरेको 

सन्दभर्मा अिभयोजन सम्बन्धी कायर्लाई थप वःतगुत र वै ािनक ूमाणमा आधािरत बनाउन 
िव मान अिभयोजन नीित र मागर्दशर्नलाई पनुरावलोकन गरी पिछल्लो समयमा जारी भएका कानूनी 
व्यवःथासमेतसँग मेल खाने र सरकारी वकीललाई मागर्दशर्न गन गरी यथाशीय अिभयोजन नीित 
तथा मागर्दशर्न जारी हनेु अपेक्षा राख्दछ  ।  

सेवा शतर् सम्बन्धी कानून 
१३. नेपालको संिवधानको धारा १६१ ले सरकारी वकील तथा महान्यायािधवक्ताको मातहतमा रहने 

कमर्चारीह को सेवा शतर् र सिुवधा सम्बन्धी कानून बनाउन ु पन व्यवःथा गरेको सन्दभर्मा सो 
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कानून बनाउन िवगतदेिख नै सम्मेलनका घोषणापऽमा उल्लेख गद आइएको िवषयलाई ःमरण गद 
सरकारी वकीलको व्यावसाियकता िवकासका लािग सो ऐन ूाथिमकतापूवर्क जारी हनेुछ भ े िव ास 
व्यक्त गदर्छ  ।  

१४. िनरन्तर पमा बहस पैरवी र ूितरक्षामा संलग्न रहने सरकारी वकीलह  िनजामती कमर्चारी माऽ 
नभई व्यावसाियक वकील पिन भएकोले सरकारी वकीलको पमा गिरएको कायर् अनभुवलाई कानून 
व्यवसाय गरेको अनभुवको पमा समेत गणना हनेु व्यवःथा गनर् आमह गदर्छ  । 

समन्वय  
१५. अपराध अनसुन्धानमा सधुार भएमा माऽ अिभयोजनमा सधुार गनर् सम्भव हनेु यथाथर्लाई आत्मसात 

गरी अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्ह को समन्वयलाई अझ ूभावकारी बनाउन ु पन 
आवँयकताबोध गदर्छ  । त्यसैगरी न्याय क्षेऽका सबै सरोकारवालाह को आपसी समन्वयलाई 
ूभावकारी बनाई अपराध अनसुन्धान, अिभयोजन र न्याय सम्पादन कायर्मा सधुार गनर् हामी ूितब  
रहेका छ  ।  

मु ाको व्यवःथापन  
१६. न्याय सम्पादन ूिबयामा सधुारका लािग न्यायालयले अगािड बढाएको फरक मु ाको फरक 

व्यवःथापन समेतका कायर्बमह लाई ूभावकारी पमा कायार्न्वयनमा ल्याउने र समयमा मु ा 
मािमलाको िकनारा गन कायर्मा सरकारी वकीलह को सदैव सहयोग रहनेछ भ े ूितब ता व्यक्त 
गदर्छ  ।  

ःवीकृत मापदण्ड पालना  
१७. सरकार वादी फौजदारी मु ाको अनसुन्धान तथा अिभयोजन िवशु  व्यावसाियक कायर् भएकोले सो 

कायर्मा कुनै पिन ूकारको हःतक्षेप वा अनिुचत ूभाव ःवीकायर् हनेु छैन । अिभयोजनकतार्का लािग 
सवर्ःवीकृत अन्तरार्ि य मापदण्ड, राि य कानून एवम ्न्याियक अभ्यासबाट िवकािसत भएका िस ान्त 
र मान्यता एवम ् सरकारी वकीलको आचार संिहतालाई अझ ूभावकारी पमा कायार्न्वयनमा 
ल्याउनका लािग ूितब  रहेका छ  । 

िविधिव ान ूयोगशालाको सु ढीकरण  
१८. महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको ूय समेतबाट राि य िविधिव ान ूयोगशालाको दईु वटा 

ूादेिशक कायार्लयह  ःथापना भएकोमा खशुी ूकट गद सबै ूदेशमा दक्ष जनशिक्त र आधिुनक 
उपकरण सिहतको िविधिव ान ूयोगशालाको शीय ःथापना हनु ुपन आवँयकता औल्याउँदछ  । 
िविधिव ान र मेिडको िलगल क्षेऽलाई िनयमन गनर्का लािग छु ै कानूनको आवँयकता महससु गद 
ूाथिमकतापूवर्क त्यःतो कानून तजुर्मा हनेु िव ास ूकट गदर्छ  ।  

सावर्जिनक िहतको संरक्षण 
१९. सावर्जिनक िहत र सावर्जिनक सम्पि  सम्बन्धी िववादमा नेपाल सरकारको तफर् बाट ूितिनिधत्व 

गदार् तथा कानूनी राय उपलब्ध गराउँदा संिवधान र कानूनले िनधार्रण गरेको पिरिधिभऽ रही 
सावर्जिनक िहत र सावर्जिनक सम्पि को संरक्षणको पक्षमा ूःततु हनेु अठोट ूकट गदर्छ  ।   
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िदशान्तर सम्बन्धी व्यवःथामा सधुार 
२०. बाल न्यायको अवधारणालाई अंिगकार गरी जारी भएको बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले 

गरेको िदशान्तर सम्बन्धी व्यवःथामा िनधार्रण गिरको िवगो वा जिरवानाको सीमाका कारण उक्त 
व्यवःथालाई ूभावकारी पमा कायार्न्वयनमा ल्याउन नसिकएको हुँदा सो कानूनी व्यवःथालाई 
पनुरावलोकन गरी ूभावकारी पमा कायार्न्वयनयोग्य बनाउन आवँयकता दशार्उँदछ  ।  

रणनीितक योजना सम्बन्धी  
२१. महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको दोॐो प वषीर्य रणनीितक योजनाको कायार्न्वयनबाट सरकारी 

वकील कायार्लयको संःथागत सधुार र सरकारी वकीलको व्यावसाियकता िवकासका लािग उल्लेख्य 
सहयोग पगुेको महससु गद आगामी तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजनाको ूाथिमकता अपराध 
अनसुन्धान र अिभयोजनमा सधुार, पीिडत तथा साक्षी संरक्षण र सरकारी वकीलको व्यावसाियकता 
ूबद्र्धन तथा सबै तहका जनशिक्तलाई उत्ूिेरत गन िदशामा केिन्ित हनु ु पन धारणा ूकट 
गदर्छ । आगामी योजनाको िनमार्ण र कायार्न्वयनका लािग हामी सिबयतापूवर्क सहभागी हनेुछ  ।  

घोषणापऽको कायार्न्वयन 
२२. सरकारी वकीलह को ूथम र दोॐो राि य सम्मेलन तथा अनसुन्धानकतार् ूहरी र अिभयोजनकतार् 

सरकारी वकीलह को पिहलो र दोॐो राि य सम्मेलनबाट पािरत भएका घोषणापऽमा उिल्लिखत 
धेरै िवषयह  कायार्न्वयनको बममा आएकोमा सन्तोष ूकट गद कायार्न्वयनमा आउन बाँकी 
िवषयह  समेत ूाथिमकतापूवर्क कायार्न्वयन गरी संःथागत सधुार र व्यावसाि◌यकता िवकासका 
लािग ूकट भएका हाॆा अपेक्षा पूरा हनेु िव ास व्यक्त गदर्छ  । 

कृत ता ापन  
२३.  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको संःथागत सधुारका लािग नेततृ्वदायी भिूमका िनवार्ह गनुर् हनेु 

माननीय महान्यायािधवक्ता ौी अिग्न ूसाद खरेलूित यो सम्मेलन हािदर्क कृत ता ापन गदर्छ । 
यो सम्मेलनको आयोजना र व्यवःथापनमा संलग्न रहन ु भएका सबै सरकारी वकील तथा 
कमर्चारीह  एवम ्सहयोग परु ्याउन ुहनेु सबैमा यो सम्मेलन हािदर्क धन्यवाद ापन गदर्छ ।   

 

इित संवत ्२०७७ साल पौष १० गते रोज ६ शभुम ्............................................। 
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नेपालका सरकारी वकीलह को दोॐो राि य सम्मेलनबाट 
पािरत घोषणापऽ, २०७५ 

 
ूःतावना  

िविधको शासन लोकतन्ऽको ूमखु आधारशीला हो भ े मान्यतामा आःथा ूकट गद मलुकुको सम्बिृ का लािग 
िविधको शासन कायम गनर् िव मान कानूनको ूभावकारी कायार्न्वयन गनर् आफ्नो क्षेऽबाट िबयाशीलता ूदशर्न 
गन ूितब ता जनाउदै,  

नेपाल सरकारको ूमखु कानूनी सल्लाहकारको पमा महान्यायािधवक्तालाई संिवधानले सिुम्पएको िजम्मेवारीलाई 
थप ूभावकारी बनाई कानूनको शासनको अवधारणालाई व्यवहारमा पान्तरण गनुर् पन आवँयकता महशसु गद,  

फौजदारी न्याय ूणाली मलुकुको शािन्त सवु्यवःथा र अमनचयनसँग अन्योन्यािौत रहेको र नागिरकको 
ःवतन्ऽता र समाजमा सवु्यवःथा कायम राख्न समक्ष र ूभावकारी फौजदारी न्याय ूशासन ःथािपत हनु ुपदर्छ 
भ े मान्यतालाई केन्िमा राख्दै,  

नेपालको कानून ूणालीको आधिुनकीकरण गद जारी भएका मलुकुी अपराध संिहता समेतका नयाँ कानूनह को 
ूभावकारी कायार्न्वयन गरी अपराध अनसुन्धानलाई औिचत्यका आधारमा मागर्दशर्न गन र अिभयोजनसम्बन्धी 
िनणर्य गन अिधकारको ूयोग गदार् ःवतन्ऽतापूवर्क वै ािनक र बःतिुन  आधारमा गिरन ुगन र ःवच्छ सनुवुाइ र 
मानव अिधकारका आधारभतू मूल्य मान्यताको ूभावकारी कायार्न्वयन हनु ुपदर्छ भ े मान्यतालाई अंिगकार गद,  

सरकारी पक्षको ूितिनिधत्व र ूितरक्षा एवम ्सावर्जिनक िहतको संरक्षणमा सरकारी वकीलले नेततृ्वदायी भिूमका 
िनवार्ह गनर् व्यावसाियकता िवकास गनर् अमसर हनु ुपदर्छ भ े मान्यतालाई मनन ्गद,  

महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र मातहतका सरकारी वकील कायार्लयको कायर् सम्पादनलाई वःतगुत, उ रदायी, 
पारदशीर्, सहभािगतामूलक एवम ्कानून तथा न्यायका मान्य िस ान्त बमोिजम स ालन गरी सेवा ूवाहलाई अझै 
बढी ूितःपधीर्, ूभावकारी र जनिव ासयोग्य बनाउन ुपन आवँयकताबोध गद,  

सरकारी वकीलको पिहलो राि य सम्मेलनमा जारी भएको घोषणापऽको कायार्न्वयनबाट सरकारी वकीलको 
व्यावसाियकता िवकास र संःथागत सधुारमा सकारात्मक योगदान पगेुको महशसु गरी सो घोषणापऽमा समावेश 
भएका िवषयमा पनुः ूितब ता व्यक्त गद, 

व्यावसाियक, ूभावकारी र जनिव ास ूा  संःथाको पमा ःथािपत भई कानूनको शासन ूबद्र्धन गन 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको पिर ँय (Vison) हािसल गन उ ेँयले िव.सं. २०७५ साल पौष ८ गतेदेिख 
१० गतेसम्म काठमाड मा आयोजना गिरएको नेपालका सरकारी वकीलह को दोॐो राि य सम्मेलनमा सहभागी 
हामी सरकारी वकीलह  यो घोषणापऽ जारी गदर्छ  ।  

आभार ूकट  

१. “वै ािनक र बःतिुन  अिभयोजन, अपराध संिहताको ूभावकारी कायार्न्वयन” भ े मूल नाराका साथ आयोजना 
गिरएको नेपालका सरकारी वकीलह को दोॐो राि य सम्मेलनको समु ाटन गरी सरकारी वकीलको कायर् 
सम्पादनमा िदशािनदश गन गरी गनुर् भएको सम्बोधनका लािग सम्मानीय रा पित ौीमती िव ादेवी 
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भण्डारीज्यूूित हािदर्क कृत ता ापन गदर्छ  ।उदघाटन समारोहका िविश  अितिथ सम्माननीय 
ूधानमन्ऽीज्यूबाट सरकारी वकीलको व्यावसाियकता िवकास र सरकारी वकील कायार्लयको संःथागत 
सु ढीकरणका लािग व्यक्त भएको ूितब ताूित हािदर्क आभार ूकट गदर्छ  ।सम्मेलनमा उपिःथत भई 
मन्तव्य व्यक्त गिरिदन ुहनेु सम्मानीय ूधान न्यायाधीशज्यू, राि य सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू तथा अन्य 
िविश  पदािधकारीह को गिरमापूणर् उपिःथित एवम ्समापन समारोहका ूमखु अितिथ माननीय गहृ मन्ऽीज्यू 
तथा माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मािमला मन्ऽीज्यूको उपिःथित तथा सम्बोधनका लािग हािदर्क 
आभार ूकट गदर्छ  ।  

२. सरकारी वकीलह लाई अन्तरार्ि य अनभुवसँग पिरिचत गराउन र अन्तरार्ि य म मा पहुँच अिभविृ  गनर्का 
लािग International Association of Prosecutors (IAP) को सदःयता िलने ूिबया अगािड बढाइएको र 
नेपाल सरकारबाट सो ूयोजनका लािग ःवीकृित समेत ूा  भएको जानकारीले सबै सरकारी वकीलह  
उत्सािहत भएका छ  । यसका लािग सम्मानीय ूधानमन्ऽीज्यू तथा नेपाल सरकारूित हािदर्क आभार ूकट 
गदर्छ  ।  

नया ँसंिहताको कायार्न्वयन  

३. नेपालको कानून ूणालीलाई आधिुनकीकरण गद जारी भएका मलुकुी अपराध संिहता समेतका नयाँ कानूनह  
लागू भएकोमा हषर् ूकट गदर्छ  । फौजदारी न्यायका आधारभतू िस ान्त र मूल्य मान्यता एवम ्सभ्य 
समाजले अवलम्बन गरेका मानव अिधकार संरक्षणका सफल अभ्यासलाई समेत एकीकरण गरी संिहताब  
गिरएका ती कानूनह को ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग सरकारी वकीलह  अमसर रहेका  

छ  ।संिहताह ले फौजदारी न्याय ूणालीमा सरकारी वकीलको भिूमकामा िवःतार गरी थप गिरिदएका 
िजम्मेवारी उ रदाियत्वपूवर्क पालना गन ूितब ता ूकट गदर्छ  ।संिवधानमा अन्यथा व्यवःथा गिरएकोमा 
बाहेक सबै ूकारका सरकार वादी मु ाको अिभयोजन सरकारी वकीलबाट गिरन ु पन गरी संिवधान र 
संिहतामा गिरएका व्यवःथासँग मेल खाने गरी सम्बन्धीत कानूनह  संशोधनका लािग नेपाल सरकारबाट 
यथाशीय कायर् अगािड बढाउने अपेक्षा राख्दछ  ।  

४. मलुकुी अपराध संिहता र मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहतामा भएका व्यवःथाको ूभावकारी कायार्न्वयनका 
लािग ूारम्भ गिरएको पनुरावलोकनको ूिबया िछ ै िनंकषर्मा पगु्ने िव ास ूकट गदर्छ  ।मलुकुी अपराध 
संिहताले बिहक्र्षऽेीय क्षेऽािधकारको व्यवःथा गरी क्षेऽािधकार िवःतार गरेको सन्दभर्मा सोको ूभावकारी 
कायार्न्वयनका लािग सपदुर्गी र पारःपिरक कानूनी सहायता ूा  गनर् सिकने गरी आवँयक ूबन्ध हनुका 
लािग नेपाल सरकारबाट ूिबया ूारम्भ हनु ुपन आवँयकताबोध गदर्छ  ।  

५. मलुकुी अपराध संिहताको कायार्न्वयनमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट भएको अमसरताले पारेको 
सकारात्मक ूभावको उिचत मूल्यांकन गरी फौजदारी न्याय ूशासनसँग सम्बन्धीत नयाँ कानूनह मा समावेश 
भएका नयाँ िवषयवःतहु का बारेमा कानून कायार्न्वयन गन िजम्मेवारी रहेका सरकारी वकीलह लाई 
िनरन्तर ूिशक्षण र अिभमखुीकरण गरी जनशिक्त िवकास गन कायर्बमह  स ालन हनेु अपेक्षा राख्दछ  
।अपराध अनसुन्धानका लािग समेत सोही अनसुार िविश ीकृत जनशिक्तको िवकास गनुर् पन आवँयकता 
दशार्उँदछ  ।   
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अपराधको अनसुन्धान तथा अिभयोजन  

६. अपराध अनसुन्धान र अिभयोजनको ःवच्छता र िव सनीयता अिभविृ का लािग अनसुन्धानकतार् र 
अिभयोजनकतार्को सदाचार र िन ापूणर् योगदान आवँयक पदर्छ ।असल िनयतले गिरएका कानून बमोिजमका 
कायर्ह लाई कानूनले संरक्षण गरेको अवःथा छ ।अपराध अनसुन्धान र अिभयोजनका लािग कानूनले िदएको 
अिख्तयारीको दु पयोगको संरक्षणका लािग कुनै पिन कानूनी व्यवःथा रक्षाकवच हनु सक्दैन ।अपराध 
अनसुन्धान र अिभयोजनमा हनेु लापरवाही र िजम्मेवारीमा बसेका व्यिक्तह बाट गिरने बि यतपूणर् कायर्को 
ूभाव िसंगो राज्य व्यवःथाले व्यहोनुर् पन हनु्छ ।यसको नकारात्मक ूभाव िसंगो फौजदारी न्याय ूशासन 
उपर नै पनर् सक्ने अवःथा रहन्छ ।यसले कानून कायार्न्वयन गन िनकायको िव सनीयतामा समेत ू  
उठाउन सक्ने अवःथा िसजर्ना हनेु हुँदा त्यःता कायर्लाई छानिवन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने र राज्य 
व्यवःथाूित जनिव ास अिभविृ  गनतफर्  िबयाशील हनु सम्ब  सबैमा हािदर्क अनरुोध गदर्छ  । 

७. फौजदारी न्याय ूशासनको ूभावकािरताका लािग अपराधको अनसुन्धान र अिभयोजन बःतगुत र वै ािनक 
ूमाणमा आधािरत हनु ुपन मान्यतामा अटुट िव ास ूकट गर्द ूमाणको वै ािनक परीक्षण गनर्का लािग 
अनसुन्धानकतार्को पहुँचमा ूयोगशालाको िवःतार र आधिुनकीकरण गरी िव सनीयता अिभविृ  गिरन ु पन 
िवषयलाई ूाथिमकतापूवर्क कायार्न्वयनमा ल्याउन िवशेष ध्यानाकषर्ण गदर्छ  ।साथै अपराध अनसुन्धानको 
बममा आवँयक पन राज्यको कुनै पिन िनकायसँग रहेका सबै ूकारका सूचना तथा जानकारी एवम ्
अिभलेख सहज र सलुभ तिरकाले अनसुन्धानकतार्लाई उपलव्ध हनेु व्यवःथा हनु आवँयक ूबन्ध हनेु 
िव ास ूकट गदर्छ  ।   

८. अपराध अनसुन्धान र अिभयोजनलाई वै ािनक र बःतिुन  बनाउन िविधिव ानको महत्व रहन्छ।अपराध 
अनसुन्धानको बममा िविधिव ानको ूयोगलाई अझ ूभावकारी बनाउन ु पन आवँयकता देिखएको छ 
।सोका लािग आवँयक पन संरचना, कानून, जनशिक्त एवम ्ॐोत साधनको उिचत व्यवःथा हनेु र वै ािनक 
परीक्षणको िव सनीयता अिभविृ  हनेु गरी सरकारबाट ूाथिमकतापूवर्क आवँयक ूबन्ध हनेु कुरामा जोड 
िदन्छ  ।  

९. अपराधका ःव प र ूविृ मा देिखएका नयाँ नया ँआयामह  एवम ्अपराधमा ूिविधको उच्च ूयोग गन 
अभ्यासले अनसुन्धान र अिभयोजनमा चनुौती िसजर्ना भएको छ । यःता चनुौतीलाई सम्बोधन गनर् अपराध 
अनसुन्धान र अिभयोजन गन जनशिक्तको िविश ीकरण गनुर् पन र अनसुन्धान गन एकाईह लाई ॐोत साधन 
र ूिविधयकु्त बनाई क्षमता अिभविृ  गनुर् पन आवँयकताबोध गदर्छ ◌ं ।  

१०. फौजदारी न्याय ूशासनका लािग अनसुन्धान र अिभयोजन अन्योन्यािौत रहेको यथाथर्तालाई मनन ् गद 
अनसुन्धान अिधकृतको ःवाय ता र िवशेष ताको सम्मान गद अिभयोजनकतार्बाट अनसुन्धान ूिबयाको 
वैधतामा ू  उठ्न नसक्ने तफर्  िवशेष ध्यान िदँदै मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहताले अपराध अनसुन्धानका 
समयमा सरकारी वकीललाई सिुम्पएको दाियत्व ूभावकारी पमा पालना गरी अनसुन्धानलाई बःतगुत र 
वै ािनक ूमाणमा आधािरत बनाउनका लािग िनदशन िदने र अनसुन्धानकतार्लाई राय ूदान गन िवषयमा 
उिचत अभ्यास गन ूितब ता ूकट गदर्छ  ।  

११. फौजदारी कसूरमा सजाय िनधार्रणका लािग जारी भएको नयाँ कानूनी व्यवःथाको अभ्यास र यसले बोकेका 
मूल्यको बारेमा अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्लाई समेत ूाथिमकतापूवर्क अिभमखुीकरण गनुर् पन र अन्य 
मलुकुमा भएका सफल अभ्यासको बारेमा जानकारी िदन ुपन आवँयकता बोध गदर्छ  ।कसूरदारलाई सधुार 
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गनुर् पन आधिुनक सवर्ःवीकायर् मान्यतामा आधािरत भई आएको यस कानूनको उिचत र सफल कायार्न्वयन 
हनेु कुरामा आशावादी छ  । यसका लािग सजाय िनधार्रण सझुाव सिमितले आवँयक मागर्दशर्न गन अपेक्षा  

राख्दछ  । फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐनले गरेको व्यवःथा मतुािवक ूोवेसन, 

प्यारोल, सामदुाियक सेवा, खलुा कारागार तथा पीिडत राहत कोष जःता नवीन मान्यताह  ूाथिमकतापूवर्क 
कायार्न्वयनमा आउँने अपेक्षा राख्दछ  ।  

१२. कुनै पिन ूकारको यातनालाई अःवीकार गन राज्यको ूितब ता संिवधानमा ूत्याभतू गिरएको यातना 
िव को मौिलक हक र मलुकुी अपराध संिहतामा यातनालाई कसूर घोषणा गरेकोबाट ःप  भैसकेको छ । 
संयकु्त रा  संघले अिभयोजनकतार्का लािग जारी गरेको मागर्दशर्नमा समेत यातना वा यःतै अन्य गैरकानूनी 
तिरकाबाट ूा  भएका शंिकत िव  संकिलत ूमाण अःवीकार गनुर् पन भिनएको छ । उक्त संवैधािनक 
तथा कानूनी व्यवःथा र अन्तरार्ि य मापदण्ड िव  अपराध अनसुन्धानमा हनेु यातनालाई अिभयोजनकतार्ह  
अःवीकार गदर्छ  । र, संिवधानले न्याय सम्बन्धी हकमा ूत्याभतू गरेका ःवच्छ सनुवुाइको अिधकारको 
ूभावकारी कायार्न्वयन गन तफर्  ूितब ता व्यक्त गदर्छ  ।   

मौिलक हकको कायार्न्वयन  

१३. नेपालको संिवधानले ूत्याभतू गरेको मौिलक हकको कायार्न्वयनका लािग बनेका कानूनह ले संिवधानवादको 
आदशर्लाई व्यवहारमा पान्तरण गनर् सहयोग परु ् याएको अनभुतू गद ती कानूनह को ूभावकारी 
कायार्न्वयनका लािग आफ्नो क्षेऽमा िबयाशील रहने छ  । खासगरी अपराध पीिडतको संरक्षण र 
बालबािलकासम्बन्धी ऐनले गरेका नयाँ व्यवःथा मतुािवक अपराध अनसुन्धान र अिभयोजनको कायर्लाई अझै 
ूभावकारी बनाउने ूय  गनछ  । अपराध पीिडतलाई न्याय ूदान गन िजम्मेवारी र अिभभारा अनसुन्धान र 
अिभयोजनमा संलग्न रहने िनकायको ूाथिमकताको िवषय हो ।अपराध अनसुन्धान र अिभयोजनका बममा 
पीिडतका अिधकारको संरक्षण गनुर् पन िजम्मेवारीूित ढतापूवर्क िबयाशील हनेु ूितब ता ूकट गद 
अपराध पीिडतको उ ार, उपचार, संरक्षण, क्षितपूितर् र पनुःथापनाका लािग आवँयक पूवार्धार ूाथिमकतापूवर्क 
िनमार्ण गनुर् पन आवँयकता महशसु गदर्छ  ।  

१४. बाल अिधकारसम्बन्धी संयकु्त रा संघीय महासिन्ध समेतका अन्तरार्ि य मापदण्ड र नेपालले व्यक्त गरेका 
ूितब ता अनु प मलुकुी अपराध संिहता, मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता र बालबािलका सम्बन्धी ऐनको 
कायार्न्वयनका लािग बाल सधुार गहृको िवःतार र आवँयक पूवार्धार िनमार्णको लािग ूाथिमकतापूवर्क कायर् 
सम्पादन हनेु िव ास व्यक्त गदर्छ  ।  

१५. सरकार वादी फौजदारी मु ाको सफलताको मापन कसूरदारलाई सजाय र पीिडतलाई न्याय ूदान गरी माऽ 
गनर् सिकन्छ । सो ूयोजनका लािग सरकार वादी मु ाका साक्षीको संरक्षणका लािग ूाथिमकतापूवर्क छु ै 
कानून िनमार्ण गनुर् पन आवँयकता महशसु गदर्छ  ।साक्षीको समिुचत संरक्षण हनु नसकेका कारण गम्भीर 
ूकृितका मु ाका कसूरदारह ले उन्मिुक्त पाउन सक्ने जोिखमलाई न्यूनीकरण गनर्का लािग लगातार 
सनुवुाइको ूिबयालाई अझ ूभावकारी पमा कायार्न्वयनमा ल्याउन िबयाशील हनेुछ  ।  

व्यावसाियकता िवकास र िविश ीकरण 

१६. सरकारी वकीलको व्यावसाियकता िवकास आजको आवँयकता हो । व्यावसाियकता िवकासका लािग 
राज्यको लगानी र सरकारी वकीलको अमसरता दवैु सँगसँगै िबयाशील हनु ु पन आवँयकता पदर्छ । 
िनरन्तर अध्ययन अनसुन्धानबाट आफ्नो दक्षता र क्षमतामा  गणुात्मक विृ  गद सरकारी वकीलको सेवालाई 
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व्यावसाियक बनाउन ूय शील रहनेछ  । त्यसका लािग आवँयक ॐोत साधन र पूवार्धारको ूबन्ध गरी 
उिचत कायर् वातावरण िनमार्ण गन कायर्मा सरकारले ूाथिमकता ूदान गन अपेक्षा राख्दछ  ।सरकारी 
वकीलको व्यावसाियक ःवतन्ऽता र उन्मिुक्तका ूावधानह  पेशागत र व्यावसाियक कायर्को संरक्षणका 
लािग गिरएको हो भ े िवषयलाई आत्मबोध गद ती िवषयह  कुनै गैरकानूनी र गैरव्यावसाियक कायर्को 
संरक्षणका आधार हनेु छैनन ्भ े मान्यताूित अटुट िव ास ूकट गदर्छ  ।  

१७. सरकारी वकीलको िविश ीकरण व्यावसाियकता िवकासको आधार हो ।महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट 
िवषयगत आधारमा सरकारी वकीलको िविश ीकरण गन कायर् ूारम्भ भएको िवषयलाई सकारात्मक पमा 
िलँदै सरकारी वकीलको कायर्क्षेऽका िवषयवःतकुो िविवधतालाई सम्बोधन गन गरी उ रािधकार योजना 
सिहत इच्छुक सबै सरकारी वकीलह ले िविश ीकरणको ूिबयामा सहभािगता जनाउन पाउने गरी आवँयक 
ूबन्ध हनेु अपेक्षा गदर्छ  ।संिवधानले मागर्दशर्न गरे बमोिजम सरकारी वकील र महान्यायािधवक्ता 
अन्तगर्तका अन्य कमर्चारीह को सेवा शतर् सम्बन्धी कानून ूाथिमकतापूवर्क तजुर्मा हनेु अपेक्षा राख्दछ  ।  

सरकारको ूितिनिधत्व र ूितरक्षा  

१८. पिछल्लो समयमा िववादको िवषयसँग सम्ब  नभएका सरकारी िनकायह लाई समेत िवपक्षी बनाउने ूचलन 
बढ्दै गएको र कुनै िनणर्य वा काम कारवाही नगिरकनै मु ाको पक्षको पमा ूितवाद गन ूिबयामा 
सहभागी हनु ुपन अवःथाले न्यायालय एवम ्अन्य सरोकारवाला िनकायको कायर्बोझमा अनावँयक िवःतार 
गरेको छ।यस िवषयलाई गम्भीरतापूवर्क िवचार गरी सरोकारवाला िनकाय र िनणर्य वा काम कारवाहीसँग 
ूत्यक्ष सम्बन्धीत िनकायह लाई माऽ ूितवादी वा ूत्यथीर् बनाउने अभ्यासको िवकास गनर् सम्ब  सबैमा 
हािदर्क अिपल गदर्छ  ।  

१९. सावर्जिनक र सरकारी सम्पि को अिभभावकीय भिूमका सरकारको रहेको हुँदा त्यःता सम्पि  सम्बन्धी 
िववादमा सरकारी वकील सँधै सावर्जिनक वा सरकारी सम्पि  संरक्षणको पक्षमा िबयाशील रिहआएका छ  
।आगामी िदनमा पिन सोही अनु प िबयाशील हनेु र उक्त मान्यता िवपरीत सावर्जिनक र सरकारी 
सम्पि को संरक्षणको िव मा भएका कुनै पिन िनणर्य तथा काम कारवाहीको पक्षमा ूितिनिधत्व गनर् 
नसिकने व्यहोरा यसै घोषणापऽ माफर् त सावर्जिनक गदर्छ  ।  

२०. नेपालको संिवधानले महान्याया◌ािधवक्तालाई सरकारको ूमखु कानूनी सल्लाहकारको िजम्मेवारी िदएको 
सन्दभर्मा महान्यायािधवक्ताको पूवर् सहमित बेगर अन्य िनकाय वा व्यिक्तसँग कानूनी राय िलई गिरएका िनणर्य 
र देखादेखी कानूनी ऽिुट गरी भएका सरकारी िनणर्यको सरकारी वकीलले ूितरक्षा गनर् नसक्ने पिहलो 
सम्मेलनको घोषणापऽको व्यवःथा पनुः ःमरण गराउन चाहन्छ  ।  

२१. सरकारी पक्षलाई ूत्यथीर् बनाई दायर हनेु िरट िनवदेनमा ूितरक्षाका लािग सम्बन्धीत िनकायले सरकारी 
वकीललाई आवँयक सूचना, जानकारी, िनणर्य र कागजात उपलव्ध गराएको अवःथामा ूभावकारी पमा 
ूितरक्षा र ूितिनिधत्व गनर् सहज भएको र सम्बन्धीत िनकायबाट त्यःतो सहयोग हनु नसक्दा ूितिनिधत्व 
गनर् असहज हनेु गरेको यथाथर्ता दशार्उदै सबिन्धत िनकायबाट ूितिनिधत्व र ूितरक्षाका लािग आवँयक 
सूचना, जानकारी र िनणर्य एवम ्कागजात उपलव्ध नभएको अवःथामा सरकारी वकीलले ूितरक्षा गनर् नसक्ने 
बाध्यात्मक अवःथा आइपन व्यहोरा सम्ब  सबैमा अनरुोध गदर्छ  ।  
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कानूनको आधिुनकीकरण  

२२. समाजको गितशीलतासँगै कानूनी व्यवःथामा पनुरावलोकन गनुर् पन आवँयकता पदर्छ । सोही मान्यताका 
आधारमा हाल कायार्न्वयनमा रहेका फौजदारी कानूनह को आधिुनकीकरण गनुर् पन आवँयकता अझै 
देिखएको छ ।महान्यायािधवक्ताबाट पेश गिरएका वािषर्क ूितवेदनमा समेत कानूनको आधिुनकीकरण र 
पनुरावलोकनका लािग सझुावह  ूःततु हुँदै आएका छन ्। सरकारी वकीलको कायर् सम्पादनसँग सम्बन्धीत 
कानूनको पनुरावलोकनको बममा सरोकारवालाको पमा सरकारी वकीलको सहभािगता कायम हनेु व्यवःथा 
हनेु अपेक्षा राख्दछ  ।  

२३. लागू औषध, आखेटोपहार, िवदेशी मिुाको अवैध कारोवार, बिकङ कसूर, मानव बेचिबखन जःता संगिठत 
अपराधको पमा िवकिसत हुँदै गरेका गम्भीर अपराधको िनयन्ऽणका लािग सम्बन्धीत कानूनको 
आधिुनकीकरण गनुर् पन आवँयकता बोध गदर्छ  । िव तुीय माध्यमको ूयाग गरी वा िव तुीय माध्यमलाई 
लिक्षत गरी गिरने अपराधको माऽामा भएको विृ  र यसको गहनतालाई ि गत गरी सो सम्बन्धी कानूनको 
पनुरावलोकन गनुर् पन र सहज पहुँच कायम हनेु गरी सूचना ूिविध न्यायािधकरणको ःथापना गनुर् पन 
आवँयकताबोध गदर्छ  ।  

सरकारी वकीलको संगठन संरचना र दरबन्दी  

२४. यसै वषर् सरकारी वकीलह को संगठन संरचना र दरबन्दीमा केही पनुरावलोकन भएको छ । सरकारी 
वकील र सहायक एवम ् सहयोगीःतरका केही दरबन्दी थप पिन भएका छन ् ।तर सरकारी वकीलको 
कायर्बोझको तलुनामा कायम भएको दरबन्दी पयार्  रहेको छैन ।अिधक कायर्बोझले कायर् सम्पादनको 
गणुात्मकतालाई नकारात्मक ूभाव पािररहेको अवःथा छ ।िवगत पाँच वषर्मा सरकारी वकीलले ूितिनिधत्व 
र ूितरक्षा गनुर् पन मु ाको संख्या ४० ूितशतले विृ  भएको छ ।मलुकुी अपराध संिहता समेतका नयाँ 
कानूनह  तथा नयाँ कायर्िविधले सरकारी वकीलको कायर्क्षेऽलाई िनकै्क िवःतार गरेको अवःथा छ ।कितपय 
नयाँ िवषयह  अपराध घोिषत भएका छन ्। गम्भीर ूकृितका मु ाको संख्या पिन बमशः बढ्दो पमा 
रहेको छ ।कितपय मु ामा समूहगत पमा सरकारी वकीलले ूितिनिधत्व गनुर् पन आवँयकता समेत 
देिखएको छ ।सरकारी वकीलको पिहलो राि य सम्मेलनले ूित दईु सय मु ाको अनपुातमा एक जना 
सरकारी वकीलको दरबन्दी कायम हनेु गरी दरबन्दी संरचनाको पनुरावलोकनको आवँयकता दशार्एकोमा 
संिहताका व्यवःथा कायार्न्वयनका लािग शु  तहको सरकारी वकील कायार्लयमा ूित एक सय पचास 
मु ाका लािग एक जना सरकारी वकीलको अनपुात कायम हनेु गरी आवँयकता र औिचत्यका आधारमा 
संगठन संरचना र दरबन्दीको ूाथिमकतापूवर्क पनुरावलोकन गनुर् पन आवँयकता महशसु गदर्छ  ।  

आचरणका िनयमह को पालना   

२५. व्यावसाियक िन ा र नैितक आचरणको पालना बेगर सरकारी वकीलको व्यावसाियक िजम्मेवारीले पूणर्ता 
ूा  गनर् सक्दैन । सदाचार, नैितकता र िन ामा कुनै िवचलन देिखएमा त्यःता घटनालाई संःथागत पमा 
ितरःकार गद आफू कायर्रत संःथाको गिरमा र ूित ालाई उचो बनाउन ूय शील हनेुछ  र सरकारी वकील 
तथा सरकारी वकील कायार्लयमा कायर्रत कमर्चारीह का लािग जारी गिरएको आचार संिहताको ःवागत गद 
सो आचार संिहताको पूणर् पालना गन ूितब ता ूकट गदर्छ  ।  
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समन्वय   

२६. सरकारी मु ामा बःतगुत ूमाणमा आधािरत अनसुन्धान, अिभयोजन एवम ् ूभावकारी ूितरक्षा र 
ूितिनिधत्वका लािग अनसुन्धान, अिभयोजन र न्याय सम्पादन गन िनकायह  बीच पारःपिरक सहयोग, 

समन्वय र सहकायर्को आवँयकता पदर्छ ।मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहताले समेत समन्वयको 
आवँयकता दशार्एको छ ।सोही व्यवःथाको कायार्न्वयनका लािग माननीय महान्यायािधवक्ताज्यूको 
संयोजकत्वमा रहेको समन्वय सिमितको िनणर्यानसुार गठन भएका  सबै तहका समन्वय सिमितलाई 
िबयाशील तलु्याउने बचनब ता व्यक्त गदर्छ  ।  

िहरासत तथा कारागार सधुार  

२७. कारागार तथा िहरासत अनगुमन गरी थनुवुा र कैदी उपर मानवोिचत व्यवहार भए नभएको अनगुमन गन 
िजम्मेवारी महान्यायािधवक्तामा रहेको र सो ूयोजनका लािग महान्यायािधवक्ता र सरकारी वकीलह बाट 
अनगुमन गरी सधुारका लािग िनयिमत पमा सझुाव सिहतको ूितवेदन नेपाल सरकार समक्ष ूःततु गरी 
सावर्जिनक समेत गन गिरएको छ । ती सझुावह को ूभावकारी कायार्न्वयन गरी िहरासत तथा कारागारको 
िव मान अवःथामा सधुार ल्याउन नेपाल सरकार समक्ष सादर अनरुोध गदर्छ  ।  

रणनीितक योजना कायार्न्वयन  

२८. महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको संःथागत सधुार र सरकारी वकीलको व्यावसाियकता िवकासमा केिन्ित 
भई कायार्न्वयनमा आएको महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको दोॐो प वषीर्य रणनीितक योजनाको 
कायार्न्वयनको मध्याविध मूल्यांकन गरी मलुकुी अपराध संिहता समेतका नयाँ कानूनह  जारी भएको 
सन्दभर्मा सो सम्बन्धी व्यवःथाको कायार्न्वयनलाई समेट्नका लािग योजनाका कायर्बमह मा आवँयक 
पनुरावलोकन गनुर् पन आवँयकता महशसु गदर्छ  ।   

२९. मलुकुमा शािन्त र िवकासको आधार कानूनको शासन हो । यसका लािग कानूनको आधिुनकीकरण र 
सोको ूभावकारी कायार्न्वयन गनर् अनसुन्धान र अिभयोजन गन तथा यससँग सम्बन्धी अन्य िनकायको 
ूभावकािरता अिभविृ  गिरन ुआवँयक हनु्छ । सो ूयोजनका लािग अपराधको अनसुन्धान र अिभयोजन 
तथा सरकारी पक्षको ूभावकारी ूितरक्षा र ूितिनिधत्वको िवषयलाई पन्ी  राि य योजनामा ूाथिमकतापूवर्क 
सम्बोधन हनेु अपेक्षा रािखएको छ ।  

धन्यवाद ापन 

३०. नेपालका सरकारी वकीलह को पिहलो राि य सम्मेलन आयोजना गरी सरकारी वकीलको संःथागत 
सधुारका लािग महत्वपूणर् योगदान गन पूवर् महान्यायािधवक्ता ौी रमनकुमार ौे  र दोॐो सम्मेलनको 
आयोजना गरी संःथागत िवकासलाई अझ बढी ूभावकारी बनाउन नेततृ्वदायी भिूमका िनवार्ह गनुर् हनेु 
माननीय महान्यायािधवक्ता ौी अिग्न ूसाद खरेलूित हािदर्क आभार ूकट गदर्छ  । सम्मेलनको आयोजना 
र व्यवःथापनमा सहयोग परु ् याउन ु हनेु सबै पदािधकारी, संघ सःँथा, िनकाय र महानभुावह ूित हािदर्क 
धन्यवाद ापन गदर्छ  ।  

 

इित सम्बत २०७५ साल पौष १० गते ३ रोज शभुम ्।  
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नेपालका सरकारी वकीलह को पिहलो राि य सम्मेलनबाट 
पािरत घोषणापऽ, २०७३ 

 
ूःतावना  

नेपालको संिवधानले संिवधानवादका मूल्यह लाई अंिगकार गरी नागिरक ःवतन्ऽता, मानव अिधकार र मौिलक 
अिधकार एवम ्कानूनको शासनको अवधारणाूित ूितब ता ूकट गरेको एवम ्मलुकुमा सशुासन कायम गन 
अपेक्षा राखेको िवषयलाई मनन ्गद,  

संिवधान र कानूनले िनधार्रण गरेको अिख्तयारीको सीमािभऽ रही सरकार वादी मु ाको अिभयोजन तथा 
ूितिनिधत्व र सरकारको सरोकारका मु ाको ूितरक्षा गनर् सरकारी वकीलको महत्वपूणर् भिूमकालाई आत्मसात 
गद, 

अपराधको अनसुन्धान, अिभयोजन र न्याय सम्पादन ूिबयामा सरकारी वकीलको सिबय सहभािगताबाट माऽ 
फौजदारी न्याय ूशासनले पूणर्ता पाउने कुरालाई केन्िमा राख्दै, 

कानूनी राय सल्लाहको माध्यमबाट सरकारका िनणर्यह लाई कानूनले िनधार्रण गरेको सीमा र पिरिधमा राख्न 
सहयोग पगु्ने कुरालाई ि गत गद, 

सव च्च अदालतबाट ूितपादन गिरएका िस ान्तको कायार्न्वयन तथा िहरासतमा रहेका व्यिक्त उपर मानवोिचत 
व्यवहार भए नभएको वा आफन्तसँग भेटघाट गनर् िदए निदएको सम्बन्धमा अनगुमन गनुर् पन तथा नेपाल 
सरकारको तफर् बाट दायर भएका मु ा िफतार् सम्वन्धमा राय िदन ुपन महान्यायािधवक्ताको दाियत्वलाई बोध गद, 

उिल्लिखत िजम्मेवारी िनवार्ह गनर् सक्ने व्यावसाियक, ूभावकारी र जनिव ासूा  संःथाको पामा 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयलाई ःथािपत गरी कानूनको शासन ूवद्र्धन गन उ ेँय हािसल गनर्का लािग सम्वत ्
२०७३ साल पौष ८ गतेदेिख १० गतेसम्म आयोजना गिरएको नेपालका सरकारी वकीलह को पिहलो राि य 
सम्मेलनमा सहभागी हामी सरकारी वकीलह  यो घोषणापऽ जारी गदर्छ । 

आभार  

१. नेपालका सरकारी वकीलह को ूथम राि य सम्मेलनको समु ाटन गिरिदन ुहनेु ूमखु अितिथ सम्मानीय 
रा पितज्यू, समापन समारोहका ूमखु अितिथ सम्माननीय उपरा पितज्यू, उ ाटन समारोहका िविश  अितिथ 
सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यू, सम्माननीय ूधानन्यायाधीशज्यू, सम्माननीय सभामखुज्यू तथा अन्य िविश  
पदािधकारीह को गिरमामय उपिःथित र सरकारी वकीलको संःथागत सधुार र व्यावसाियकता िवकासका 
सम्वन्धमा उहाँह बाट भएको सम्बोधनका लािग सम्मेलनमा सहभागी सरकारी वकीलह  हािदर्क आभार 
ूकट गदर्छ  ।  

सरकारी वकीलह को संगठन संरचना र कायरू् णालीका सम्बन्धमा  

२.  संिवधानमा महान्यायािधवक्ता नेपाल सरकारको मखु्य कानूनी सल्लाहकार हनेुछ भनी उल्लेख गरेको 
कारणले राज्यका केही िनकायलाई ि िवधा हनेु गरेको पिरूआेयमा महान्यायािधवक्ता भनेको राज्यका सबै 
िनकायको कानूनी सल्लाहकार हनेु अन्तरार्ि य अभ्यास रहेको र हाॆो मलुकुको अभ्यास समेत रहेको हुँदा 
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राज्यका हरेक िनकायलाई कानूनी राय िदने महान्यायािधवक्ताको ूमखु तथा महत्वपूणर् कतर्व्य हो भ े 
िवषयमा ि िवधा मा ु पन देिखदैन । तसथर् यो सम्मेलन त्यस तफर्  सम्ब  िनकायको ध्यानाकषर्ण गदर्छ 
।  

३.  नेपालको संिवधानले महान्यायािधवक्तालाई संिवधानमा अन्यथा व्यवःथा भएकोमा बाहेक अिभयोजनको 
अिन्तम िजम्मेवारी िदएको सन्दभर्मा नेपाल सरकार वादी हनेु सबै ूकारका मु ाह  महान्यायािधवक्ता र 
सरकारी वकीलको िनणर्यबाट माऽ अिभयोजन हनु ुपन कानूनी व्यवःथा र अभ्यास ःथािपत हनु ुपदर्छ । 
सरकारी वकील बाहेकका िनकाय वा जनशिक्तबाट अिभयोजन गरी सरकारी वकीलले ूितरक्षा गदार् िसजर्ना 
भएका जिटलता र असहजताको अपजस सरकारी  वकीललाई िकमाथर् िदइन ुहदैुन । तसथर् अिभयोजनको 
अिधकार सरकारी  वकीलको िविश  कायर्क्षेऽ िभऽको िवषय हुँदा सोही अनसुारको कानूनी व्यवःथा हनु ु
पदर्छ ।  

४.  सरकारी वकीलको पद व्यावसाियक पद हो भ े िवषयलाई गम्भीरतापूवर्क िलई सरकारी वकीलह को 
कायर्बोझ, कायरू् कृित र सम्पादन गनुर् पन िजम्मेवारी समेतका आधारमा सरकारी वकीलको दरबन्दी 
संरचना पनुरावलोकन गनुर् पन आवँयकता छ । ूत्येक सरकारी वकील कायार्लयमा रहन ुपन न्यनुतम 
दरवन्दीका अितिरक्त ूित २०० मु ाका लािग कम्तीमा एक जना सरकारी वकीलको अनपुातमा सरकारी 
वकीलको दरबन्दी कायम गरी  अन्य कमर्चारीह को व्यवःथा समेत सोही आधारमा गिरन ुपदर्छ ।  

५.  नेपालको संिवधानले महान्यायािधवक्तालाई िदएको िजम्मेवारी र भिूमका एवम ् उ रदाियत्व समेतका 
आधारमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र मातहतका सरकारी वकील कायार्लयह को िव मान संरचना 
कायम राखी संःथागत सधुार गिरन ु पदर्छ । संघीय ूणालीको कायार्न्वयनको बममा ूादेिशक तहको 
कानूनी सल्लाहकारको भिूमकामा रहेका मखु्य न्यायािधवक्ताको संगठन संरचना र कायर् सम्पादन गन 
ूिबया ूदेश कानूनबाट िनधार्रण गिरने संवैधािनक व्यवःथा रहेको छ । संिवधान बमोिजम सरकारी 
वकीललाई र मखु्य न्यायािधवक्तालाई सिुम्पएको िजम्मेवारी, कायर्क्षेऽ, उ रदाियत्व समेतका िवषयमा 
ताित्वक िभ ता भएकोले ूत्येक ूदेशमा छु ै मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयको ःथापना गिरन ुपदर्छ ।  

६.  ःवच्छ सनुवुाई, कानूनको शासन, कानून र न्यायका मान्य िस ान्तह को अवलम्वन, मानव अिधकार र 
वैयिक्तक ःवतन्ऽताको सम्मान, संरक्षण र ूबद्र्धन, सावर्जिनक िहतको संरक्षण, पीिडत मैऽी र न्यायमा सहज 
पहुँच, व्यावसाियक ःवाय ता र उन्मिुक्त, उ रदाियत्व र जवाफदेिहता, िनरन्तर सधुार र िसकाइ, नैितकता र 
सदाचार, लिगक मैऽी र समावेिशतालाई महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले आफ्नो मूल्यको पमा अंिगकार 
गरेको छ । यी मूल्यह सँग मेल नखाने गरी सरकारी िनकायबाट देखादेखी कानूनको उल्लंघन गरी 
भएका िनणर्यको ूितरक्षा सरकारी वकीलले गनर् नसक्ने र गनुर् नहनेु िवषयमा हाॆो एक मत रहेको छ ।  

७.  न्याय सम्पादनको बममा सरकारी पक्षको ूितिनिधत्व गनुर् सरकारी वकीलको िजम्मेवारी हो तर 
ूितिनिधत्व गिरन ुपन त्यःता िनकायबाट आवँयक सूचना, जानकारी, िववरण तथा कागजातह  समयमा 
उपलव्ध नगराइँदा अदालतमा ूितिनिधत्व गनर् सरकारी वकीलह लाई किठनाइ परेको छ । खास गरी 
अन्तिरम आदेशको छलफल तथा िरटमा  सरकारी पक्षको ूितिनिधत्व गन सम्वन्धमा यःता समःयाह  
देिखएका छन ्। सरकारी वकीलह  िफतलो, कमजोर वा उपिःथितका लािग माऽ इजलासमा उपिःथत 
हनेु गदन  । ूितःपधीर् पमा ूःततु हनुका लािग आवँयक सूचना, जानकारी, िववरण र कागजात नै 
सरकारी वकीलका सहयोगी हनु्छन ्। त्यःतो सहयोग ूा  हनु नसकेमा सरकारी पक्षको ूितिनिधत्वलाई 
सरकारी वकीलले इन्कार गनुर् सरकारी वकीलको बाध्यता हनेु कुरा सबै सम्ब  िनकायलाई ःमरण 
गराउन चाहन्छ  ।  
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८.  सरकारी िनकायलाई कानूनी राय सल्लाह िदन ुर न्याियक िनकायमा सरकारी िनकाय तथा पदािधकारीको 
ूितिनिधत्व गनुर् सरकारी वकीलको कतर्व्य रहेको िवषयमा हामी सचेत र सम्वेदनशील रहेका छ  
।महान्यायािधवक्ताको अनमुित बेगर न्याियक िनकायमा सरकारी पक्षको ूितिनिधत्वका लािग वैकिल्पक 
ूबन्ध गिरएको वा वैकिल्पक तवरबाट कानूनी राय सल्लाह िलई सरकारी िनकायबाट िनणर्य भएको 
अवःथामा त्यःतो सरकारी िनकायको ूितरक्षा र ूितिनिधत्व सरकारी वकीलबाट गनुर् व्यावसाियक ि ले 
अनपुयकु्त हनेु भएकोले त्यःता िवषयमा सरकारी वकीलको ूितिनिधत्व हनेु छैन।  

९.  कानूनको शासन र सशुासनका लािग ूितब  रहने सरकारी वकीलह बाट सावर्जिनक िहत िवपरीत भएका 
सरकारी िनणर्यको ूितरक्षा हनु नसक्ने िवषय सम्ब  सबैमा ःमरण गराउन चाहन्छ  ।  

१०. महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको संःथागत िवकासमा योगदान गन पूवर् महान्यायािधवक्ताज्यूह लाई सम्मान 
गन कायर्को थालनी भएको छ । सरकारी पक्षको ूितिनिधत्वमा वहाँह बाट मानाथर् महान्यायािधवक्ताको 
पमा परु ् याउन ुभएको सहयोगको सम्मान गद आगामी िदनमा समेत यःता सहयोगह  िनरन्तर पमा ूा  

हनेु अपेक्षा गदर्छ  । 

सरकारी वकीलको व्यावसाियकता िवकास र िविश ीकरण 
११. सरकारी वकीलको पद व्यावसाियक िव को पद हो र यसले िवषयगत िव ता अपेक्षा राख्दछ । पिछल्लो 

समयमा मु ा तथा िरटमा संख्यात्मक विृ  भएको छ भने न्याय सम्पादन ूिबया पिन बमशः जिटल एवम ्
िविश ीकृत हुँदै गइरहेको छ । अब सबै मु ा तथा िरटमा एउटै सरकारी वकीलबाट सरकारी पक्षको 
ूभावकारी ूितिनिधत्व गनर् सम्भव देिखदैन । िवषयगत िविश ताका लािग अवसरह  समेत खोजी गद 
सरकारी वकीलह लाई उ रािधकार योजना सिहतको िविश ीकरण गरी दक्षता िवकास गन नीित अिवलम्व 
अंिगकार गिरन ु पदर्छ । महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र िवशेष सरकारी वकील कायार्लयबाट 
िविश ीकरणको अभ्यास तत्काल ूारम्भ गरी बमशः उच्च सरकारी वकील कायार्लय र आवँयकता 
अनसुार िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयमा समेत िविश ीकृत सरकारी वकीलको िवकास गद लैजान ु
पदर्छ ।  

१२. सरकारी वकीलको पद सरकारी सेवाको पद हो र हाल सरकारी वकीलह  िनजामती सेवा ऐनबाट 
स ािलत र व्यविःथत रहेको अवःथा छ । यो पदले सम्पादन गनुर् पन कायर् िनजामती कमर्चारीको कायर् 
सम्पादन प ित भन्दा धेरै िभ  र िविश  ूकृितको रहेको छ । त्यसैले सरकारी वकीलह लाई कायर् 
सम्पादनमा उत्ूिेरत गनर् र व्यावसाियक पमा िबयाशील हनुका लािग व्यावसाियक भ ा र अन्य 
कमर्चारीह का लािग कायर् सम्पादनमा आधािरत ूोत्साहन भ ाको व्यवःथा संःथागत गिरन ु पदर्छ । 
िवगतदेिख नै सरकारी वकीलको पदमा कायर्रत जनशिक्तको व्यावसाियक ःवतन्ऽता र उन्मिुक्त, 

पािरौिमक, सेवाका शतर् र सिुवधाह  तथा विृ  िवकासका लािग छु ै व्यवःथा हनु ुपदर्छ भनी आवाज 
उठाउदै आएको िवषयलाई ःमरण गद यो सम्मेलन सरकारी वकीलको पािरौिमक र सेवा, शतर् र 
सिुवधाको िवषयमा छु ै कानून बनाई सरकारी वकीलको पदलाई व्यावसाियक र ूितःपधीर् पदको पमा 
िवकास गिरन ुपनमा जोड िदन्छ । सरकारी वकीलको सेवामा देिखएको अनाकषर्ण र िकनारामा पािरएको 
अनभुिूतलाई हटाई व्यावसाियकता ूबद्र्धन हनेु गरी सरकारी वकीलको सेवा, शतर् र सिुवधा सरकारी 
वकीलले सम्पादन गनुर् पन कामको ूकृित, कायर् बोझ र िजम्मेवारी अनकूुल हनु ुपनमा सम्मेलन सम्ब  
सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकषर्ण गदर्छ ।  

सरकारी वकीलको आचार संिहता र उ रदाियत्व  
१३. सरकारी वकीलह को आचरण र व्यवहार सम्वन्धमा अन्तरार्ि य ःतरमा िवकिसत भएका िस ान्त, अभ्यास 

एवम ् राि य कानून, ूचलन, व्यवहार र न्याियक संःकृितका िविभ  पक्षलाई समेटी सरकारी वकीलको 
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सेवालाई व्यावसाियक, मयार्िदत र िव ािसलो बनाउन जारी भएको सरकारी वकीलको आचार संिहता, 
२०७३ को पालना गनर् सबै सरकारी वकीलह  ूितब  रहेका छ  । आचार संिहता आलंकािरक 
दःतावेज नभई सरकारी वकीलको व्यावसाियक कायर् सम्पादन र सदाचारसँग समेत जोिडने िवषय हो । 
उक्त आचार संिहताको पालनाबाट सरकारी वकीलको कायर् सम्पादनलाई उ रदायी बनाउन म त पगु्ने र 
यो िवषय दण्ड र परुःकारसँग आब  हनेुछ भ े हाॆो िव ास छ ।  

१४. उत्कृ  कायर् सम्पादन गन सरकारी वकील कायार्लय, सरकारी वकील र कमर्चारीह लाई परुःकृत गन 
अभ्यास ूारम्भ भएको छ । बःतगुत आधारमा कायर् सम्पादनको मूल्यांकन गरी दण्ड र परुःकार ूदान 
गनुर् पदर्छ भ ेमा एक मत छ  । यो अभ्यासलाई हरेक वषर् िनरन्तरता िदइन ुपदर्छ ।  

१५. आफ्नो कायर् सम्पादनसँग असम्विन्धत िवषयमा हामी सरकारी वकीलह  कुनै गैरसरकारी संःथाको 
कायर्बममा सहभागी हनेु छैन  । आफ्नो कायर्क्षेऽसँग ूत्यक्ष सम्विन्धत कायर्बममा सहभागी हनैु पन 
अवःथामा आफूभन्दा मािथल्लो िनकाय वा पदािधकारीको पूवर् अनमुित िलएर माऽ सहभागी हनेु कुरामा 
हामी ूितब ता व्यक्त गदर्छ  ।  

सरकार वादी मु ाको अनसुन्धान र अिभयोजन  
१६. फौजदारी न्याय ूशासनका लािग अनसुन्धान र अिभयोजन अन्योन्यािौत रहेको यथाथर्तालाई मनन ्गद, 

अनसुन्धान अिधकृतको ःवाय ता र िवशेष ताको सम्मान गद अिभयोजनकतार्बाट अनसुन्धान ूिबयाको 
कानूनी वैधताको सम्बन्धमा ू  नउठ्ने गरी अनसुन्धानलाई बःतगुत, वै ािनक र ूमाणमा आधािरत 
बनाउनका लािग िनदशन िदने र राय ूदान गन िवषयको उिचत अभ्यास गन मान्यतामा हामी िव ःत  
छ  ।   

१७. अनसुन्धान अिधकृत, िविध िव ान िव  र सरकारी वकीलका बीचमा िनयिमत संवाद, समन्वय र सहकायर्बाट 
माऽ परःपर िव ासको वातावरण िसजर्ना हनेु र फौजदारी मु ाको सफलता एवम ्कानून र व्यवःथा 
कायम राख्न सहयोग पगु्ने हुँदा हाॆा ूयासह  सोही िदशामा केिन्ित हनेुछन ्। सबै तहका सरकारी 
वकील कायार्लयह ले समन्वय संयन्ऽलाई िबयाशील पारी कायर् सम्पादनलाई ूभावकारी बनाउने छन ्।  

१८. सरकारी वकीलबाट गिरने अिभयोजन सम्वन्धी िनणर्य बःतगुत आधारमा गिरनेछ । ूमाणको पयार् ता र 
सावर्जिनक िहत समेतका आधारमा अिभयोजनको िनणर्य गनर् सक्ने गरी अिभयोजन नीित लागू गरी सोही 
अनसुारको कानूनी व्यवःथा गनुर् पन आवँयकता महशसु भएको छ । तत्काल संकिलत ूमाणबाट नै 
कसूर ठहर हनु नसक्ने देिखएको अवःथामा मु ा नचलाउने गरी िनणर्य गनर् तत्पर छ  । अपरुो 
अनसुन्धान, पयार्  ूमाण िवनाको अिभयोजनले सरकार वादी मु ाको सफलतामा नकारात्मक पिरणाम 
ल्याउने, संःथागत िव सनीयतामा ू  उठ्ने, व्यिक्तका वैयिक्तक अिधकारमा गम्भीर असर पन तफर्  हामी 
संवेदनशील छ  । 

न्यायमा पहुँच सम्वन्धी  
१९. फौजदारी न्याय ूशासनमा मिहला, बालबािलका, दिलत, असहाय र पछािड परेका वगर् वा समदुायको पहुँच र 

ूितिनिधत्व ूभावकारी र सिुनि त हनु ुपनमा जोड िदँदै  कानूनी सहायतालाई ूभावकारी र लिक्षत वगर् 
केिन्ित बनाउन ूय शील रहने छ  । सरकार वादी फौजदारी मु ाका पीिडत एवम ्साक्षीको सहायता र 
संरक्षण सरकारी वकीलको िजम्मेवारी भएको कुरा आत्मसात गद पीिडत तथा लि क मैऽी कायार्लयको 
पमा सरकारी वकील कायार्लयलाई िवकास गन ूितब ता व्यक्त गदर्छ  । अपराध पीिडत र साक्षीको 

अिधकार संरक्षण, सम्वद्र्धन र ूबद्र्धनका लािग सम्विन्धत सेवा ूदायक, सरोकारवाला िनकाय र 
संःथाह का बीचमा समन्वय र सहकायर्को संःकृितलाई ूवद्र्धन गनछ  ।  
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संःथागत सधुार 
२०. फौजदारी न्याय ूशासनका अन्य सरोकारवाला िनकायह को तलुनामा महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र 

सरकारी वकील कायार्लयह को  भौितक पूवार्धारको अवःथा कमजोर रहेको कारण कायर् सम्पादनमा 
अप्ठेरो परेको कुरा दशार्उदै यो सम्मेलन संवैधािनक तथा कानूनी िजम्मेवारी सहजताका साथ िनवार्ह गनर् 
आवँयक पन आधिुनक पूवार्धार सिहतको भौितक संरचना िनमार्ण, सरकारले िनधार्रण गरेको मापदण्ड 
बमोिजमको सवारी साधनको व्यवःथा र पयार्  साधन ॐोतको िविनयोजनका लािग नेपाल सरकार समक्ष 
हािदर्क आमह गदर्छ । सो बममा भकूम्प ूभािवत महान्यायािधवक्ताको कायार्लय लगायतका उपत्यकाका 
सरकारी वकील कायार्लयह  िनमार्ण गन कायर्लाई उच्च ूाथिमकतामा राख्न समेत अनरुोध गदर्छ ।  

२१. सरकारी वकीलह को व्यावसाियकता िवकास र संःथागत सु ढीकरणमा केिन्ित भई जारी भएको 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको दोॐो प वषीर्य रणनीितक योजनाको कायार्न्वयनका लािग हामी ूितब   

छ  । नेपाल सरकारको नीित तथा कायर्बम एवम ् चौध  योजनाको आधारपऽमा व्यक्त ूितब ता 
मतुािवक उक्त योजनाको कायार्न्वयनका लािग आवँयक पन ूक्षेिपत बजेट िनकाशाका लािग नेपाल 
सरकारसँग अनरुोध गदर्छ  । योजना कायार्न्वयनका लािग आवँयक िव ीय तथा ूािविधक ॐोतको ूाि  
र उपयोगका लािग नेपाल सरकार, िवकास साझेदार िनकाय तथा अन्तरार्ि य सरकारी एवम ् गैर सरकारी 
संःथाह सँगको सहयोग र सहकायर्का लािग समेत आवँयक पहल गनर् ध्यानाकषर्ण गराउदछौ ।  

२२. महान्यायािधवक्ता तथा सरकारी वकीलह को संवैधािनक तथा कानूनी िजम्मेवारी सम्पादन गनर्का लािग 
आवँयक पन नीितगत मागर्दशर्न तथा िनदशनह  जारी गरी सोको कायार्न्वयनका लािग आवँयक ॐोत 
साधन उपलव्ध गराउन र त्यःता मागर्दशर्न र िनदशनह को कायार्न्वयनका लािग अिभमखुीकरण गरी 
सोको ूभावकारी अनगुमन गनर् समेत महान्यायािधवक्ताको कायार्लयलाई अनरुोध गदर्छ  ।  

२३. कायार्लयको कायर् सम्पादन र व्यवःथापनका लािग आधिुनक सूचना तथा स ार ूिविध प ितको अवलम्वन 
अपिरहायर् भैसकेको पिरूआेयमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र सरकारी वकील कायार्लयह का काम 
कारवाहीलाई सूचना ूिविधमा आब  गनर्का लािग तयार पािरएको इ-एटनीर्को अवधारणालाई व्यवहारमा 
पान्तरण गनर् गु  योजना तयार गरी िदगो व्यवःथापन हनेु आधार सिहत सोका लािग आवँयक पन 

िव ीय तथा ूािविधक ॐोत र जनशिक्तको ूाथिमकतापूवर्क व्यवःथापन गनर् अनरुोध गद हामी सरकारी 
वकीलह  आफ्नो काम कारवाहीलाई सो प ितसँग अभ्यःत तलु्याउदै जाने ूितब ता ूकट गदर्छ  । 
फौजदारी न्याय ूणालीका अन्य अवयवह मा ूयकु्त सूचना ूिविध प ितको समेत िवःततृ अध्ययन गरी 
अन्तरिनकाय Connectivity Integrated Data Management, Information System Security तथा System 

Integration सम्बन्धमा बहृ  िव षेण गरी दीगो व्यवःथापन योजना तयार गनर् महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयलाई आमह गदर्छ  ।  

२४. अपराधको रोकथाम र िनयन्ऽण तथा फौजदारी कानूनको ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग अपराधका 
कारण, ूकार, संलग्नता, शैली र तिरका, अपराधको ूविृ  तथा अपराधले समाजमा पारेको ूभाव र ल्याउने 
पिरणामह  जःता िविभ  पक्षह को अध्ययन अनसुन्धान गनर्का लािग महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा 
अपराधशा ीय अनसुन्धान केन्ि ःथापना भइसकेको कुरा ःमरण गर्द सो केन्िका लािग आवँयक ॐोत 
साधन, पूवार्धार र जनशिक्तको व्यवःथापनको अपेक्षा गदर्छ  ।  

२५. िनरन्तर िसकाइको पमा िबयाशील रहन ु पन सरकारी वकीलह को क्षमता तथा दक्षता बिृ  हनेु 
कुरालाई महशसु गरी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा ःथापना गिरएको अिभयोजन ूिशक्षण केन्िको 
संःथागत क्षमता िवकास गद सो केन्िलाई पूणर्कालीन पमा काम गनर् सक्ने बनाउन आवँयक ॐोत 
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साधन र जनशिक्तको व्यवःथापन गरी ूत्येक सरकारी वकीलले वषर्मा कम्तीमा एउटा ूिशक्षण ूा  गनर् 
सक्ने गरी आवँयक व्यवःथा गनर् आमह गदर्छ  ।  

२६. अन्य मलुकुमा ूचिलत अभ्यासलाई समेत ि गत गरी सबै अदालतका इजलासमा बहस गन रोःटममा 
सरकारी वकीलह का लािग अलग्गै ःथानको व्यवःथा गनर् अनरुोध गदर्छ  ।  

फौजदारी कानूनको कायार्न्वयन 
२७. िव मान फौजदारी न्याय ूणालीलाई पान्तरण गन ि ले संसदमा िवचाराधीन अपराध संिहता, फौजदारी 

कायर्िविध संिहता र कूसर तथा सजाय िनधार्रण ऐन यथाशक्य िछटो पािरत गनर्का लािग आमह गद 
सरकारी वकील संलग्न हनु ुपन नयाँ फौजदारी कानूनह  जारी हुँनासाथ सरकारी वकीलह लाई त्यःतो 
कानूनको बारेमा अिभमखुीकरण गरी सो कानूनको कायार्न्वयनका लािग सरकारी वकीलह को क्षमता 
िवकास र सरकारी वकील कायार्लयको संःथागत सधुार गनुर् पन आवँयकता महशसु गदर्छ  ।  

२८. मलुकु   संबमणकालबाट  गिुळरहेको अवःथामा  न् कालीन  मु ाह लाई  संिवधान  र  कानून,  

पीिडतको  सरोकार,   बहृत  शािन्त  सम्झौता, अन्तरार्ि य  मानव  अिधकार र मानवीय कानून, 

संबमणकालीन  न्याय,  राि य  आवँयकता  तथा  अदालतबाट  भएका  फैसलाह लाई  मध्यनजर  
गरी  बेप ा पािरएका व्यिक्तह को छानिवन, सत्य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई 
संशोधन गरी व्यवःथापन गनर्का लािग र न् कालीन मु ाह  हेन िवशेष अदालत गठन गनुर् पन 
आवँयकता महशसु गदर्छ  । संबमणकालीन न्याय सम्पादन गन कायर्मा सरकारी वकीलह को तफर् बाट 
सक्दो सहयोग हनेु ूितब ता व्यक्त गदर्छ   

२९. नेपालको संिवधानको कायार्न्वयन राज्य र यसका िनकायह को मूल लआय, दाियत्व र िजम्मेवारी रहेको 
कुरा सबैमा िविदतै छ । संिवधानको कायार्न्वयनका लािग आवँयक पन कानूनह  ूाथिमकतापूवर्क 
तजूर्मा हनु ुपन आवँयकता बोध गद आफ्नो कायर्क्षेऽका िवषयमा संिवधान कायार्न्वयनका लािग ूितब ता 
ूकट गदर्छ  । 

३०. नेपालका सरकारी वकीलह को यो ऐितहािसक पिहलो राि य सम्मेलनको आयोजना र व्यवःथापन गनर् 
सहयोग गनुर् हनेु सबै पदािधकारीह , संघ, संःथा, िनकाय र महानभुावह  ूित हािदर्क धन्यवाद ापन 
गदर्छ  । सरकारी वकीलह को चासो र सरोकार रहेका िवषयमा साझा ि कोण िवकास गनर् गराउन यो 
सम्मेलन ूभावकारी माध्यम बनेकोले यस ूकारको राि य सम्मेलनको िनरन्तरताको कामना गदर्छ  ।  
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सरकारी वकील तथा सरोकारवाला िनकायह  बीचको ूदेिशक 
कायर्सिमक्षा (सम्मेलन ) २०७९ को ूितवेदन 

 

”अिभयोजनमा सधुार र व्यावसाियकता िवकास “ भ े मूल नाराका साथ २०७९ सालमा िसराहाको लाहान ,
काःकीको पोखरा र कैलालीको धनगढीमा सरकारी वकील तथा सरोकारवाला िनकायह  बीचको ूदेिशक 
कायर्सिमक्षा (सम्मेलन) सम्प  गिरयो। उक्त कायर्बमह को स ालन ,व्यवःथापन र उपलब्धी सम्बन्धी 
ूितवेदनह को सार संक्षेप यसूकार रहेको छ।  
 
पिरचय 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले संःथागत सु ढीकरण ,वःतगुत र वै ािनक ूमाणमा आधािरत अिभयोजन ,कायर् 
सम्पादनमा ूभावकारीता ल्याई व्यावसाियकता िवकास गन उ ेँयले तजुर्मा भएको तेौो प विषर्य रणनीितक 
योजना कायार्न्वयन चरणमा छ। तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजनाले सरकारी वकील तथा कमर्चारीह को क्षमता 
िवकासलाई महत्वपूणर् रणनीितको पमा अवलम्वन गरी व्यवसाियक सरकारी वकील ब /बनाउन िनरन्तर 
िसकाई िविध अवलम्बन गन कुरालाई जोड िदएको छ। संिवधान तथा ूचिलत कानून बमोिजम सरकारी वकीलले 
सम्पादन गनुर्पन  िजम्मेवारी बिृ  हुँदै जानकुा साथै चनुौितपूणर् समेत रहेका छन।् ूिविधको ितुतर िवकास र 
यसको उच्चतम ूयोगबाट अपराधह को िवकिसत ःव पह  समाजमा देखापनर् थालेका छन।् नयाँ मलुकुी संिहता 
लाग ुभएको चार बषर् भन्दा बिढ समय बेितत भईसकेको र समय समयमा संशोधन समेत भएको छ। यस बीचमा 
मौिलक हक कायार्न्वयनसँग सम्बिन्धत िविभ  कानून तजुर्मा भइ लाग ुभएका छन।् नेपाल सरकारवादी हनेु 
मु ाको ूकृित थिपदै गएका छन।् जिटल सामािजक पिरवेश र नयँा कानूनको आवँयक्ता ,अपराध अनसुन्धान एवं 
अिभयोजनको क्षेऽमा िवकिसत निवनतम अवधारणा तथा न्याियक ूिबयाह  नयाँ मान्यताले सरकारवादी फौजदारी 
मु ाको अनसुन्धान ,दायरी र ूितरक्षाको ूिबयाह  पिरमाजर्न हुँदै गएका छन।् 
पिछल्लो समयमा िववादको िवषयसँग सम्ब  नभएका सरकारी िनकायह लाई समेत िवपक्षी बनाउने ूचलन बढ्दै 
गएको र कुनै िनणर्य वा काम कारवाही नगिरकनै मु ाको पक्षको पमा ूितवाद गन ूिबयामा सहभागी हनुपुन 
अवःथाले सरकारी वकील एवम ्अन्य सरोकारवाला िनकायको कायर्बोझमा अनावँयक िवःतार गरेको छ। 
सरकारी वकीलबाट सम्पादन भई रहेका कामकारबाहीलाई व्यवसाियक ,ऽटुीरिहत ,पिरंकृत र एक पको बनाउन 
आवँयक देिखएको छ। सरकारी वकील तथा सरोकारवाला िनकायह बीचको समन्वयात्मक कायर्सम्पादनको 
ूभावकािरतामा अिभविृ  गन समेत उ ेँयले सरकारी वकील तथा सरोकारवाला िनकायह  बीचको ूादेिशक 
कायर्सिमक्षा सम्मेलनको आयोजना गिरएको िथयो। 
कायर्बमको उ ेँ य 
सरकारको फौजदारी मु ाको अनसुन्धान, दायरा र ूितरक्षाको ूिबयालाई जिटल सामािजक पिरवेश, नयाँ काननुको 
आवँयकता, अपराध अनसुन्धान र अिभयोजनको क्षेऽमा िनवनतम ् िवचारह  र न्याियक ूिबयाह को आधारमा 
समायोजन गिरएको छ। िववादसँग सम्बिन्धत नभएका सरकारी संःथाह लाई िवपक्षीको पमा तोक्ने चलन 
पिछल्ला वषर्ह मा बढ्दै गएको छ र यी संःथाह ले कुनै िनणर्य नगरी वा कुनै कारबाही नगरी मु ामा पक्षको 
पमा भाग िलनपुन आवँयकताले सरकारी विकलह  र अन्य िनकायह को कायर् बोझ अनावँयक पमा 
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बढाएको छ। सरकारी विकलको कामलाई िव , िनद ष, पिरंकृत र ससंुगत बनाउन ु अत्यावँयक छ। 
सरोकारवाला िनकायह बीचको समन्वयात्मक कायर्सम्पादनको ूभावकािरतामा अिभविृ  गन मलु उ ेँयले यस 
ूादेिशक कायर्सिमक्षा कायर्बमको आयोजना गिरएको हो। यस कायर्बम आयोजना गनर्का िविश  उ ेँयह  
देहाय बमोिजम रहेका छन:् 

 सरकारी वकीलह लाई आफ्नो कतर्व्य र उ रदाियत्व राॆोसँग िनवार्ह गनर् सहज जानकारी गराई 
सरोकारवाला िनकायह सँगको समन्व्यात्मक भिूमका िनवार्हमा जोड िदन, 

 कसूर र न्याय ूशासनमा िवकिसत भएका निवनतम ् अवधारणा ,सम्बिन्धत कानूनह को संशोधन ,
अन्तरार्ि य तथा राि य ःतरमा िवकिसत भएको मान्यताह  उपर छलफल गरी जानकार गराउन, 

 सरकारी वकीलको काम कारवाहीमा देिखएका समःया र समाधानका उपायह  मािथ जोड िदई काम 
कारवाहीलाई थप पारदशीर् ,उ रदायी र समन्वयात्मक बनाउन, 

 सव च्च अदालतबाट ूितपािदत सरकारी वकीलह को काम कारवाहीसँग सम्बिन्धत निवनतम ्
िदशािनदशह  बारे जानकारी गराउन, 

 अनसुन्धान अिधकारी लगायत अन्य सरोकारवाला सरकारी िनकायसंगको समन्वय तथा सहकायर्मा 
सरकारी वकीलको भमूीका मािथ ूकाश पानर्। 
 

कायर्बमको ःव प र सहभागीह को िज ाशाह  
उक्त कायर्बममा अवधारणा पऽ बमोिजम महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, उच्च सरकारी विकल कायार्लय ,िजल्ला 
सरकारी वकील कायार्लय ,अदालत ,अनसुन्धान अिधकारी ,बार अध्यक्ष ,मखु्य न्यायािधवक्ता समेतको सहभागीता 
गराइएको िथयो। यसमा िविभ  िशषर्कका कायर्पऽह  ूःततु गिरएको िथयो र सो कायर्पऽह  माथी सहभागीले 
िटप्पणी समेत गनुर् भएको िथयो। 

ूत्येक िदनको ूिशक्षण कायर्बमको अिन्तम सऽमा सामूिहक छलफल कायर्बम संचालन भएको िथयो। उक्त 
छलफल कायर्बममा सहभािगह ले राख्न ुभएको िज ाशा ,सझुाव र छलफलमा उठेका िवषयह  मखु्य गरेर देहाय 
बमोिजम रहेका िथएः  

 मखु्य न्यायािधवक्ताको कायर्लयको िजम्मेवारी अन्य िनकाय सरह हो वा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको 
मातहत कायर्लय सरह हो थप ःप  पानर् ज री देिखएको, 

 उच्च अदालतमा परेका िरट िनवेदनको फैसला उपर परुनावेदन सम्बिन्ध ःप  व्यवःथाको आवँयक्ता, 
 अनसुन्धान अिधकारीले कुनै अमकु मु ाका िवषयमा माग गरेको राय िदने व्यवःथा र अन्य िवषयमा ूदान 

गिरने कानूनी राय सम्बन्धी व्यवःथामा िभ ता ःप  खलुाउनपुन 

 ूचिलत संिहताले चोरी मु ामा चोिर गन भन्दा चोरीको धनमाल खिरद गन व्यिक्तलाई बढी सजायको 
भािगदार बनाएको छ। उक्त कानूनी व्यवःथा उपर छलफल गरी केही पिरमाजर्न गनुर्पन देिखन्छ। 

 धेरै मु ा भएका िजल्लाह मा म्याद थपको ूकृयाले धेरै समय व्यितत हनेु गदर्छ। Video Conference 

माफर् त म्याद थप हनेु व्यवःथा भए अनसुन्धानकतार्, अिभयोजनकतार् र न्यायकतार् समेतको समयको 
सदपुयोग हनु सक्थ्यो। कायर्िविधगत व्यवःथा समेत हनुपुन, 

 तत्कालीन अवःथामा वन ऐन अन्तगर्तका अिधकांश मु ाह  अदालतमा जाने गरेका छन।् ःप  कानूनी 
व्यवःथा भए वन कायार्लयले नै त्यःता मु ाह  उपर फैसला गरी अदालतलाई मु ाको भार कम हनु गई 
समयको पिन सदपुयोग हनेु िथयो, 

 अिभयोजनकतार्ले क्षितपूितर्को दावी िलँदा मनासीव क्षितपूितर् िदलाई भराई पाँऊ भिन िलएको हनु्छ। तर 
मनािसब क्षितपूितर् भनेको कित हो सो कुरा कानूनमा उल्लेख छैन। क्षितपूितर् िनधार्रण सम्बिन्ध 
मापदण्डको मागर्दशर्न बनाउन आवँयक देिखएको, 
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 अिभयकु्तले अनसुन्धानमा सािबत भएकै भरमा माऽ सजायमा छुटको दावीको िलन ुकित जायज हो? यस 
सम्बन्धी ःप  िवभागीय धारणा सिहतको मागर्दशर्न बनाउन आवँयक रहेको, 

 तीन जना ूितवादी हुँदैमा डाँका मु ा लगाउन ुपन संिहताको व्यवःता आप ीजनक छ। डाँका जःतो 
गम्भीर ूकृितको फौजदारी कसूरमा कसूरदारको संख्या माऽ नभई कसूरको गिम्भरता र कसूर गरेको 
तिरका हेरी अिभयोजन हनेु व्यवःथा हनुपुछर्। 

 गोपनीयाता कायम गनुर्पन मु ाह मा पक्ष, पक्षको बबुा आमा र ठेगाना सम्म गोपनीयता कायम गरेको 
पाईन्छ। तर ःथािनय साक्षीको कागज गदार् उक्त कुराको अनसुरण गरेको पाईदन। यो सम्बिन्ध ःप  
नीित हनु अत्यावँयक छ। 

 साक्षीको तत्काल बकपऽ गन व्यवःता हनुपुन, िवदेशमा रहेको वा िवदेश जाने साक्षीको बारेमा कानूनमा 
ःप ता हनुपुन। 

 फैसला कायार्न्यवनको जानकारी सम्बिन्धत सरकारी वकील कायार्लय माफर् त पक्षलाई ूदान गन व्यवःथा 
हनुपुन, 

 मालपोत कायार्लयले गरेको िनणर्य उपर िनणर्य बदरका सन्दभर्मा कानूनी ःप ता हनु ज री देिखन्छ, 
 अनसुन्धान अिधकारीले कुनै अमकु मु ाका िवषयमा माग गरेको राय िदने व्यवःथा र अन्य िवषयमा ूदान 

गिरने कानूनी राय सम्बन्धी व्यवःथामा िभ ता ःप  खलुाउनपुन 

 ूचिलत संिहताले चोरी मु ामा चोिर गन भन्दा चोरीको धनमाल खिरद गन व्यिक्तलाई बढी सजायको 
भािगदार बनाएको छ। उक्त कानूनी व्यवःथा उपर छलफल गरी केही पिरमाजर्न गनुर्पन देिखन्छ। 

 ूादेिशक िरटको क्षेऽािधकार Ñ िनणार्य गन हो वा कायार्न्वयन गन हो, ःप  हनुपुय , 
 अनसूुची ३ का मु ाह  सँग सम्बिन्धत कायर्िविधमा थप सरलता र ःप ताको आवँयक्ता रहेको, 
 अन्तिरम आदेश बदरको घोषणा किहले, कसले, कसरी गन? 

 ूितवादी नखलेुको मु ामा सरकारी वकीलले ध्यान िदनपुन िवषयह  उपर ूकाश पानर् आवँयक रहेको 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
काःकी, पोखराको कायर्सिमक्षा सम्मेलनको समु ाटन गनुर्हुँदै मा. महान्यायािधवक्ता ौी खम्मबहादरु खातीज्यू 
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धनगढी ,कैलालीको कायर्सिमक्षा सम्मेलनमा माननीय महान्यायािधवक्ता खम्मबहादरु खातीज्यू तथा नायब 
महान्यायिधवक्ता ौी प म ूसाद पाण्डेय र डा .टेकबहादरु िघिमरे ज्यू 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लाहान ,िसराहाको कायर्सिमक्षा सम्मेलनमा सहभागीह  
 
िसराहा लाहानको कायर्सिमक्षा सम्मेलनमा नायब महान्यायिधवक्ता ौी कृंणजीवी िघिमरे र ौी िव राज कोइराला 
ज्यू 
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लाहान, िसराहाको कायर्सिमक्षा सम्मेलनमा सहभागीह   
 
कायर्बमको समापन  
सरकारी वकीलह लाई आफ्नो कतर्व्य र उ रदाियत्व राॆोसँग िनवार्ह गनर् सहज जानकारी गराई सरोकारवाला 
िनकायह सँगको समन्वयात्मक भिूमका िनवार्हमा जोड िदन ,कसूर र न्याय ूशासनमा िवकिसत भएका निवनतम ्
अवधारणा ,सम्बिन्धत कानूनह को संशोधन ,अन्तरार्ि य तथा राि य ःतरमा िवकिसत भएको मान्यताह  उपर 
छलफल गरी जानकार गराउन ,सरकारी वकीलको काम कारवाहीमा देिखएका समःया र समाधानका उपायह  
मािथ जोड िदई सरकारी वकीलको काम कारवाहीलाई थप पारदशीर् ,उ रदायी र समन्वयात्मक बनाउन ,सव च्च 
अदालतबाट ूितपािदत सरकारी वकीलह को काम कारवाहीसँग सम्बिन्धत निवनतम ्िदशािनदशह  बारे जानकारी 
गराउन तथा अनसुन्धान अिधकारी लगायत अन्य सरोकारवाला सरकारी िनकायसंगको समन्वय तथा सहकायर्मा 
आवँयक छ भन्दै कायर्बमको उ ेँय पिुतर् गन लआय सिहत महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट संचािलत यस 
कायार्बममा आितत्यथा महण गनुर्भएका व्यिक्तह  ,ूःततुकतार् ज्यूह  तथा सहभागी ज्यूह लाई सिबय छलफल 
तथा सहभागीताको लागी हािदर्क कृत ता व्यक्त गद कायर्बम समापन भएको िथयो।  
 
लाहान ,पोखरा र धनगढी गिर तीन ःथानमा स ािलत कायर्बमह मा िविभ  िवषयका ४ वटा कायर्पऽह  ूःततु 
भएका िथए। उपरोक्त उिल्लिखत कायर्बमका उ ेँयह  अनु प छलफलमा सहभािगह बाट उठेका समःयामूलक 
सवालह को सम्बोधन गनर् कानून र नीित सधुारको आवँयकता भएको हकमा दीघर्कािलन र िव मान िनित तथा 
कानून कायार्न्वयनका बमा देिखएका ि िवधा ,कायर्शैलीमा सधुारको आवँयकता र आन्तिरक कायर् व्यवःथापन 
सम्बन्धी समःयाको हकमा अल्पकािलन गरी दवैु ूकारको समःया समाधान गन उपायह  समेत िसफािरस गन 
िनंकषर्ह  पािरत भएका छन।् 
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नेपालका अनसुन्धानकतार् ूहरी र अिभयोजनकतार् सरकारी वकीलह को  
ूथम राि य सम्मेलनबाट पािरत घोषणापऽ, २०७३ 

 
ूःतावनाः 
नेपालको संिवधानले न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीिडतको हक, यातना िव को हक, सूचनाको हक र 
गोपनीयताको हक लगायतका मौिलक हक तथा मानव अिधकारको ूत्याभिूत गरेको िवषयलाई दयंगम गद, 
नागिरक तथा राजनीितक अिधकार सम्वन्धी अन्तरार्ि य अनबुन्ध लगायतका नेपाल पक्ष भएका मानव अिधकार 
सम्बन्धी अन्तरार्ि य दःतावेजह ले मानव अिधकार, वैयिक्तक ःवतन्ऽता, ःवच्छ सनुवुाइ 
को सम्मान, संरक्षण र ूत्याभिूत गरेको िवषयलाई ःमरण गद, अपराध र आतंकवाद िव  लडी समाज र रा लाई 
शािन्त सरुक्षा र अमनचयनको ूत्याभिूत गन राज्यको दाियत्व तथा कानून कायार्न्वयन अिधकारीह को कतर्व्यलाई 
मनन ्गद, अपराधको ःव प र ूविृ मा देिखएका नयाँ नयाँ आयामह  एवम ्अपराधमा ूिविधको ूयोग गन 
अभ्यासले िसजर्ना गरेका चनुौतीह लाई अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्ले वःतगुत र वै ािनक ूमाणमा आधािरत 
अनसुन्धान र अिभयोजन माफर् त संबोधन गरी कानून र व्यवःथा कायम राख्न िबयाशील हनु ुपन आवँयकता 
महशसु गद, सु ढ फौजदारी न्याय ूशासनको माध्यमवाट दण्डहीनतालाई अन्त्य गरी अपराध पीिडतलाई न्याय र 
अिभयकु्तलाई सजाय िदलाई कानूनी राज्यको अबधारणालाई सबल बनाउने कुरालाई केन्िमा राख्दै, संिवधान र 
कानूनको दायरािभऽ रही सरकार वादी फौजदारी मु ाको अनसुन्धान गन कायर् नेपाल ूहरीको र अिभयोजन गन 
कायर् सरकारी वकीलको हो भ े मान्यतालाई पनुपिु  गद, फौजदारी अपराधको अनसुन्धान र अिभयोजनमा 
अनसुन्धानकतार् ूहरी र अिभयोजनकतार् सरकारी वकीलको ान, दक्षता, व्यावसाियकता एवं आपसी समन्वयवाट 
फौजदारी न्याय ूशासन सु ढ हनेु कुरालाई दयंगम गद सो अनकूुलको वातावरण िनमार्णका लािग, सम्वत ्
२०७३ साल माघ १४, १५ र १६ गते काठमाड मा आयोजना गिरएको नेपालका अनसुन्धानकतार् ूहरी र 
अिभयोजनकतार् सरकारी वकीलह को ूथम राि य सम्मेलनमा सहभागी हामी अनसुन्धानकतार् ूहरी र 
अिभयोजनकतार् सरकारी वकीलह  यो घोषणापऽ जारी गदर्छ  । 
१.  नेपालका अनसुन्धानकतार् ूहरी र अिभयोजनकतार् सरकारी वकीलह को ूथम राि य सम्मेलनको 

समदुघाटन गिरिदन ुहनेु ूमखु अितिथ सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यू, समापन समारोहका ूमखु अितिथ माननीय 
उपूधानमन्ऽी तथा गहृ मन्ऽीज्यू लगायत उदघाटन समारोह, समापन समारोह र समहुगत छलफलमा 
आमिन्ऽत अितिथह  तथा िविश  पदािधकारीह को गिरमामय उपिःथित र ूहरी तथा सरकारी वकीलको 
संःथागत सधुार, व्यावसाियक क्षमता िवकास र सकारात्मक समन्वयका सम्वन्धमा उहाँह बाट भएको 
महत्वपूणर् सम्बोधनका लािग हामी हािदर्क आभार ूकट गदर्छ  ।  

२. अपराध अनसुन्धान र अिभयोजन कायर् ःवतन्ऽ, ःवाय  र हःतक्षेपरिहत ढंगबाट स ालन हनु ु पदर्छ । 
यदाकदा अनसुन्धान कायर्मा अनसुन्धानकतार्को अिधकारक्षेऽमा हःतक्षेप हनु सक्ने गरी कुनै पिन 
बेसरोकारवाला व्यिक्त वा िनकायबाट हनेु व्यवहारलाई हामी अःवीकार गदर्छ  । यःता हःतक्षेपले 
फौजदारी न्याय ूशासन कदािप ूभावकारी ब  सक्दैन । ब  अपराध गन ूविृ  र कानून 
उल्लंघनकतार्ह को मनोबल बढी यसले दण्डहीनतालाई मलजल गनर् म त पगु्दछ भ ेतफर्  सबैको ध्यान 
जान आवँयक छ । पिछल्लो चरणमा अपराधलाई राजनीितकरण गन ूविृ  बढ्दै गएको कारणले गदार् 
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अपराधको अनसुन्धान गन, अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने, अपराधको अिभयोजन गन र 
अपराधीलाई दण्ड सजाय िदने कायर्मा समेत समःया िसजर्ना हनेु अवःथा देखापरेको हुँदा अपराधलाई 
राजनीितकरण गन यःतो कायर्लाई िन त्सािहत गनर् यो सम्मेलन हािदर्क आ ान गदर्छ ।  

३.  अपराध अनसुन्धान र अिभयोजनको िनंपक्षता र ःवाय ताले माऽ अपराध पीिडतको न्याय पाउने, अिभयकु्तले 
सजाय पाउने र कानूनको कायार्न्वयन हनेु कुरामा सिुनि तता हनु्छ । अपराध अनसुन्धान र अिभयोजनमा 
ःवच्छ सनुवुाइ र मानव अिधकारूित सम्मान र पिरपालनालाई िनरन्तर िशरोधायर् गिरएको छ । यी 
िस ान्तको पिरपालनामा अिविछ ता कायम राख्दै आगामी िदनमा पिन अनसुन्धानकतार्बाट ःवच्छ सनुवुाइ र 
मानव अिधकारको संरक्षण र पालनालाई िवशेष ूाथिमकतामा रािखने छ । हामीले अपराध अनसुन्धान र 
अिभयोजनको कुनै पिन चरणमा यातना जःता अमानवीय व्यवहारलाई िवगतदेिख नै अःवीकार गद आएका 
छ  र आगामी िदनमा पिन यःता कायर्लाई कुनै पिन ःथान िदइने छैन ।  

४.  सरकार वादी फौजदारी मु ामा ूहरी ारा गिरने अपराध अनसुन्धानमा पीिडत, साक्षी, नागिरक समाज, ःवाःथ्य 
सँःथा, िविध िव ान ूयोगशाला, सरकारी वकील लगायतका व्यिक्त तथा िनकायह को सकारात्मक 
सहयोगको आवँयकता पदर्छ। तसथर्, अपराध अनसुन्धान लगायतका कामह मा ूहरीलाई सम्ब  सबै 
व्यिक्त तथा िनकायले  इमान्दािरताकासाथ सहयोग गनुर् पन र अपराधका िव मा सहज पमा काम गन 
वातावरण बनाउन ुपन अपेक्षा राख्दछ  । फौजदारी न्याय ूशासनका िविभ  चरणमा अनसुन्धानकतार् र 
अिभयोजनकतार्लाई सहयोग नगन व्यिक्त तथा िनकायह लाई आवँयक कारवाही हनेु कानूनी व्यवःथा गनुर् 
पन आवँयकता महससु गदर्छ  । अपराध अनसुन्धानको लािग ”अपराधको सूचना “ पिहलो आवँयकता  
हो । अपराध पीिडत र अपराधबाट ूभािवत समदुाय नै सूचनाको महत्वपूणर् ॐोत हनु ् । समयमा 
अपराधको सूचना उपलब्ध गराई अनसुन्धान र अिभयोजनमा सम्ब  पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा रािखएको 
छ । सूचनादाता र अनसुन्धानमा सहयोग गनको सरुक्षा र संरक्षण गनर्का लािग आवँयक काननुी र 
सँःथागत ूबन्ध गनुर् पन आवँयकता महससु गदर्छ । 

५.  अपराध अनसुन्धान तलुनात्मक पमा एक जिटल, किठन र चनुौतीपूणर् कायर् हो । व्यावसाियक र ूािविधक 
ूकृितको यो कायर्का लािग िनरन्तर लगनशीलता, इमान्दािरता, वफादािरता र पूणर् समिपर्त भावले काम गनूर् 
पन हनु्छ । यसका लािग अपराध अनसुन्धान र अिभयोजनसँग सम्बन्धीत िनकायह को सँःथागत सधुार र 
जनशिक्तको क्षमता िवकासमा ूाथिमकतापूवर्क ध्यान िदन ुपन आवँयकता छ । यःता कायर्ह मा संलग्न 
जनशिक्तलाई थप सेवा सिुवधा उपलब्ध गराई उत्ूिेरत गनर् सिकएमा अपराध अनसुन्धानमा सकारात्मक 
ूभाव पन हनु्छ । यसै ममर्लाई मध्यनजर गद अनसुन्धान कायर्मा अहोराऽ खिटने ूहरी कमर्चारीह लाई 
उत्ूिेरत गनर् थप सेवा, सिुवधा र ूोत्साहन िदन सम्बन्धीत िनकायको ध्यानाकषर्ण गदर्छ  । व्यावसाियकता 
िवकास गरी आफ्नो सक्षमता िवकास गन कायर्मा हामी आफै पिन अमसर र ूय शील रहने छ  ।  

६.  परम्परागत ढंगबाट गिरने अपराधको अनसुन्धान र अिभयोजनबाट अव अपराध िनयन्ऽण गनर् र सरकार 
वादी फौजदारी मु ामा सफलता ूा  गनर् सिकने अवःथा छैन । अपराध गन प ित र ूकृित बदिलएको छ 
। िव ान र ूिविधको िवकासले भौितक उपिःथित िवना नै अपराध गनर् सक्ने अवःथा सम्भव बनाएको छ 
। एक देशमा बसी अक  देशमा अपराध गन, अपराधबाट आिजर्त रकमलाई ूयोग गरी अपराधको उ ोग 
व्यापार गन, अपराध र अपराधीको क्षेऽीय, राि य, अन्तरदेशीय र अन्तरार्ि य स ाल खडा गन कायर् 
भइरहेको सन्दभर्मा अनसुन्धानकतार् ूहरी र अिभयोजनकतार् सरकारी वकीलले अनसुन्धान र अिभयोजन गन 
प ित र ूिबयालाई समयानकूुल पिरवतर्न गद सक्षम र सबल हनु ुपदर्छ भ े आ ान गदर्छ  । त्यसका 
लािग ूािविधक, आिथर्क, भौितक ॐोत साधन सम्प  बनाउन र यःता ूकारका अपराधको िनयन्ऽणका लािग 



 
333 

सम्बन्धीत देशह सँग सपदुर्गी र पारःपिरक कानूनी सहायता सम्वन्धी ि पक्षीय तथा बहपुक्षीय सिन्धसम्झौता 
गनर् नेपाल सरकारलाई हािदर्क अनरुोध गदर्छ  ।  

७.  बयानमखुी अनसुन्धान ूणालीबाट अबको फौजदारी न्याय ूशासनमा अपेिक्षत उपलिव्ध हािसल हनु सक्ने 
अवःथा छैन। अपराधको अनसुन्धान र अिभयोजनलाई बःतगुत र वै ािनक ूमाणमा आधािरत भएर मु ा 
चलाउन ु पन अवःथा आइसकेको छ । सोही बममा वै ािनक परीक्षणका नयाँ नयाँ ूिविधह को 
अवलम्बन गनर् ूारम्भ गिरएको छ । िविध िव ान ूयोगशालाको िवःतार गन ूय  पिन भएको छ । 
त्यःता ूयोगशालाह लाई ॐोत, साधन, जनशिक्तको व्यवःथा गरी िव सनीय बनाउनका लािग 
ूाथिमकतापूवर्क कायर् हनेुछ भ े िव ास ूकट गदर्छ  ।  

८.  अपराध अनसुन्धान एक िविश ीकृत क्षेऽ हो । यो सेवालाई अझ बढी िविश ीकृत गद अपराध 
अनसुन्धानमा संलग्न रहने ूहरी कमर्चारीह  व्यावसाियक, मयार्िदत िव ािसलो र िववादरिहत हनु ुपन तफर्  
हामी सजग रहेका छ  । यथासम्भव अपराध अनसुन्धानमा संलग्न हनेु ूहरी कमर्चारीह लाई यसै क्षेऽमा 
कायर्रत रहने र विृ  िवकास समेतका आवँयक संःथागत व्यवःथा गनतफर्  सम्ब  पक्षमा आमह  
गदर्छ  । अपराध अनसुन्धानलाई आधिुनक, वःतिुन , ूमाणमखुी र वै ािनक बनाउन ूहरी ूधान कायार्लय, 
अपराध अनसुन्धान िवभाग ारा लाग ुगिरएको अपराध िनयन्ऽण तथा अनसुन्धान कायर्योजना, २०७१ (CAP) 
लाई िवशेष ूाथिमकतासाथ अगािड बढाउन आवँयक पन िविभ  ौोत साधन, जनशिक्त र वै ािनक 
उपकरण सम्ब  पक्षह बाट यथासम्भव शीय उपलब्ध हनेु अपेक्षा गदर्छ  ।  

९.  बढ्दो गिम्भर ूकृितको  ूािविधक तथा िव िुतय अपराध अनसुन्धानको लािग Call by pass, CDR Analysis, 
BTS Analysis जःता िव िुतय र संचार सम्बन्धीत िबयाकलापह को अध्ययन र िव षेण गनुर् पन हनु्छ । 
यसका लािग अनसुन्धान कतार्ले तत्काल अिभलेख ूा  गन तफर्  आवँयक व्यवःथा हनेु अपेक्षा गद सवारी 
दतार् अिभलेख, अध्यागमन अिभलेख, नापी तथा मालपोत कायार्लयका अिभलेख अनसुन्धानलाई आवँयक 
परेका बखत तत्काल ूा  गनर् सक्ने गरी आवँयक व्यवःथा गन अपेक्षा गदर्छ  । यसैगरी पिछल्लो 
समयमा िविभ  सामािजक संजाल (Social Network) को उपयोग ारा िबिभ  अपराध हनेु वा अपराधका 
लािग सहयोग पगु्ने तथ्यलाई मध्यनजर गद िविभ  अन्तराि य तथा राि य सामािजक संजालसँग ूत्यक्ष 
सम्पकर्  गरी आवँयक अिभलेख ूा  गन आवँयक कानूनी तथा व्यवहािरक ूबन्ध गनर् नेपाल सरकार 
समक्ष अनरुोध गिरन्छ । 

१०. फौजदारी मु ाको आरोपमा पबाउ परी िहरासतमा रहेका व्यिक्तलाई आफूले रोजेको कानून व्यावसायीसँग 
सल्लाह िलन पाउँने र कानूनी व्यावसायी ारा पूपर्क्ष गनर् पाउँने मौिलक हक ूत्याभतू गिरएको सन्दभर्मा 
त्यःता व्यिक्तलाई िनजले रोजेको कानूनी व्यवसायीसँग सहज पमा भेटघाट गनर् िदने, आफन्तसँग भेटघाट 
गनर् िदने सहज व्यवःथा िमलाउन ुपन संवैधािनक दाियत्वूित हामी सचेत छ  । त्यसै गरी अिभयोग लागेको 
व्यिक्तलाई कसरु ूमािणत नभएसम्म कसरुदार नमािनने संवैधािनक व्यवःथा ूित सचेत हुँदै अपराध 
अनसुन्धानको बममा पबाउ परेका अिभयकु्तह लाई कसरुदारको पमा सावर्जिनक गनुर् नहनेु कुरामा हामी 
सजग छ  ।  

११. सरकारवादी मु ा जथाभावी दतार् हनेु गदनन ्। अपराध नगरी मु ा चल्दैन, चलाइदैन । मु ा िफतार् िलने 
कायर् राज्यको अित अपवादको पमा अभ्यास गिरने िवषय हो । अदालतले पिन सोही मान्यता ःथािपत 
गरेको छ । मु ा िफतार् िलदा यसले दण्डिहनतालाई ूौय िदने सम्भावनातफर्  गिम्भर हनु सम्बन्धीत 
िनकायलाई आमह गदर्छौ । 

१२. फौजदारी न्याय ूणालीको आधिुनकीकरणका लािग ूःतािवत अपराध संिहता र फौजदारी कायर्िविध संिहता 
समेतका काननुह  जारी हनु ुआवँयक रहेको छ । ती संिहताले समेटेका कितपय ूावधानह  अपराध 
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अनसुन्धानमा संलग्न अिधकारीह लाई आफ्नो कायर् क्षेऽमा हतोत्साही गराउने खालका रहेको भनी सँःथागत 
धारणा ूःततु गिरएको ःमरण गराउँदै उक्त कानूनलाई अिन्तम प ूदान गदार् ती िवषयलाई संवोधन हनेु 
अनसुन्धानकतार्ह को अपेक्षा रहेको छ । ती कानूनह को कायार्न्वयनका लािग ूहरी र सरकारी 
वकीलह लाई यःता कानूनले गरेका व्यवःथा र समेटेका मूल्य र मान्यताको बारेमा अिभमखुीकरण गरी 
सम्बन्धीत जनशिक्तको क्षमता िवकास र सँःथागत सधुार गनुर् पन आवँयकता महससु गदर्छ  । 

१३. अनसुन्धानलाई िविधसम्मत बनाउन आवँयक र हरसंभव सबै उपायह को अवलम्बन गिरनेछ । 
अिभयोजनकतार्बाट िविधसम्मत पमा ूभावकारी िनदशन, राय तथा पृ पोषण िदई अनसुन्धानलाई मागर्दशर्न 
हनेछ र अनसुन्धानबाट देिखएका िवषयह  अिभयोजनमा समेत ूितिविम्बत हनेुछन ्। अनसुन्धान तथा 
अिभयोजनको बममा ूभावकारी संचार, समन्वय, उ रदाियत्व, जवाफदेिहता, नैितकता, सदाचार आिद मूल्य 
मान्यतालाई केन्िमा राखी कायर् सम्पादन गन तफर्  हामी ूितब  रहेका छ  ।  

१४. नेपाल पक्ष भएका मानव अिधकार सम्बन्धी अन्तरार्ि य दःतावेजह ले अनसुन्धान र अिभयोजनका बममा 
ःवच्छ सनुवुाइ, वैयिक्तक ःवतन्ऽता र मानव अिधकारको ूत्याभतू गरेका छन ्। िवशेष गरी न्यायसम्वन्धी 
हक, अपराध पीिडतको हक, यातना िव को हक, सूचनाको हक, गोपनीयता सम्बन्धी हक आिद मौिलक 
हकह  नेपालको संिवधानले ूत्याभतू गरेको सन्दभर्मा त्यःता मौिलक हक तथा मानव अिधकारलाई सम्मान 
र संरक्षण गनर् अनसुन्धान, अिभयोजन र मु ाको पूपर्क्षको बममा अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार् 
िबयाशील रहने ूितब ता ूकट गदर्छ | ।   

१५.  अपराध अनसुन्धान नै अिभयोजन र न्याियक कारवाहीको मूल आधार हो । कमजोर अनसुन्धानले 
अिभयोजनलाई बिलयो बनाउन संभव छैन । अनसुन्धान र अिभयोजनलाई वःतिुन  र ूभावकारी बनाई 
फौजदारी कानूनको कायार्न्वयनमाफर् त िविधको शासन कायम गराउने राज्यको उ ेँयूित हामी सचेत छ  । 
व्यिक्तगत ःवाथर् र संकीणर् सीमाबाट बािहर रही व्यावसाियक सम्बन्ध र समन्वयमाफर् त अपराध अनसुन्धान 
र अिभयोजनको कायर् थप ूभावकारी ब  सक्दछ । यसले समम फौजदारी न्याय ूशासन सबल ब  
सक्दछ भ े हाॆो ढ िव ास रहेको छ ।  

१६.  सरकारी वकीलबाट गिर ने अिभयोजन सम्वन्धी िनणर्य अनसुन्धानकतार्बाट िविधपूवर्क संकिलत बःतगुत 
ूमाणका आधारमा गिरन ुपछर् । संकिलत ूमाणबाट कसरु ठहर हनु सक्ने अवःथामा माऽ अिभयोजन गन 
कुरामा सरकारी वकील तयार हनुपुन हनु्छ । पयार्  ूमाणको आधारमा अिभयोजन हनु सकेमा माऽ 
सरकारवादी मु ाको सफलतामा सकारात्मक पिरणाम ल्याउने, संःथागत िव सनीयता कायम हनेु, पीिडतले 
न्याय पाउने, अिभयकु्तले सजाय पाउने र अन्ततः फौजदारी न्याय ूशासन ूभावकारी ब  सक्ने तफर्  हामी 
संवेदनशील रहेका छ  । 

१७.  फौजदारी न्याय ूशासनमा मिहला, बालबािलका, दिलत, जे  नागिरक, असहाय र पछािड परेका सीमान्तकृत 
वगर् वा समदुायको पहुँच र ूितिनिधत्व सिुनि त हनु ु पनमा जोड िदँदै मिहला, बालबािलका, दिलत, जे  
नागिरक, असहाय पीिडत भएका अपराधको अनसुन्धानर अिभयोजनलाई ूभावकारी बनाउने कुरामा 
अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार् संवेदनशील रहेका छ  । अपराधबाट पीिडत र ूभािवत हनेु त्यःता 
वगर्को िवशेष आवँयकतालाई सम्वोधन गन गरी अपराध अनसुन्धान र अिभयोजन गनुर् पन आवँयकता 
बोध गदर्छ  । िवशेष ूकृितका मु ाका पक्षको गोपनीयता कायम राख्नका लािग हामी साझा ूितब ता 
ूकट गदर्छ  ।  

१८.  अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार् बीच सम्मानपूणर् सहअिःतत्व कायम राख्न े र अपराध अनसुन्धानलाई 
ःवतन्ऽ पमा स ालन गनर् सक्ने वातावरण कायम गनतफर्  हामी िबयाशील हनेु छ  । यस सन्दभर्मा 
नेपालका सरकारी वकीलह को ूथम राि य सम्मेलनले अनसुन्धान अिधकृतको ःवाय ता र िवशेष ताको 
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सम्मान गन घोषणा गरेकोमा सोही अनसुारको व्यवहार गन ूितव ता ूकट गदर्छ  । अनसुन्धानकतार् 
ूहरी र अिभयोजनकतार् सरकारी वकीलह  कानूनले िनधार्रण गरेको कायर्गत ःवतन्ऽता र ःवाय तालाई 
सम्मान गद अपराधको अनसुन्धानलाई ूमाणमखुी र अिभयोजनयोग्य बनाउने कुरामा र न्याियक 
कारवाहीसम्मका चरणमा आपसी समन्वय र सहयोग िवःतार गन कुरामा ूितव  छ  । यस कायर्मा िविध 
िव ान िव  तथा मेिडको िलगल िव  लगायत अन्य िवशेष सँगको सहयोग अपिरहायर् हनु्छ भ े कुरामा  
हामी सचेत छ  । अब यसका लािग सबै तहका समन्वय संयऽलाई िबयाशील पारी कायर् सम्पादनलाई 
ूभावकारी बनाउने ूितव ता व्यक्त गदर्छ  । 

१९.  नेपालको संिवधानले महान्यायािधवक्तालाई मखु्य अिभयोजनकतार्को भिूमका ूदान गरेको छ । तर कितपय 
मु ामा सरकारी वकीलको िनणर्य िवना मु ा अिभयोजन गन, कुनैमा सरकारी वकीलको िनणर्य भई नेपाल 
सरकारका िविभ  अिधकारीले अिभयोजन गन काननुी व्यवःथा िव मान छन ् । एकाितर 
महान्यायािधवक्तालाई मखु्य अिभयोजनकतार्को नामकरण गन र अक ितर सो िजम्मेवारीबाट अलग गराउने 
दोहोरो काननुी व्यवःथाले फौजदारी न्याय ूशासनको उपलब्धी अपेक्षाकृत हनु नसकेको िवषयलाई मनन ्
गद एकल अिभयोजनकतार्को अवधारणा र िस ान्तलाई अवलम्बन गनुर् पन आवँयकता दशार्उदछ  ।  

२०.  फौजदारी मु ाको अनसुन्धान कायर् ूहरीको िजम्मेवारीको िवषय हो । य िप सरकारी मु ा सम्बन्धी ऐन, 
२०४९ को अनसुचुी १ मा समावेश मु ा वाहेक अन्य मु ाह  िविभ  अिधकारीह ले अनसुन्धान गन 
व्यवःथा रहेको छ । नेपाल ूहरी अनसुन्धान कायर्को व्यावसाियक सँःथा हो भ ेमा हामी िव ःत छ  । 
तसथर्, सरकार वादी हनेु फौजदारी मु ा नेपाल ूहरीबाट अनसुन्धान हनेु गरी आवँयक काननुी व्यवःथा गनुर् 
पन आवँयकता औलं्याउदछ  । 

२१.  सरकारवादी फौजदारी मु ाका पीिडत एवम ्साक्षीूितको सहायता र संरक्षण एवम ्मनोपरामशर् को व्यवःथा 
गनर् ूहरी र सरकारी वकीलको िजम्मेवारी भएको कुरा आत्मसात गद पीिडतमैऽी तथा लैिगक मैऽी 
कायार्लयको पमा ूहरी र सरकारी वकील कायार्लयलाई िवकास गन ूितब ता व्यक्त गदर्छ  । अपराध 
पीिडत र साक्षीको सहायता, संरक्षण, सम्वद्र्धन र ूबद्र्धन एवम ् पनुस्र्थापनाका लािग सम्बन्धीत सेवा 
ूदायक, सरोकारवाला िनकाय र संःथाह का बीचमा समन्वय र सहकायर्को संःकृितलाई ूवद्र्धन गनछ  । 
अपराध पीिडतलाई सहायता, संरक्षण र पनुस्र्थापना गनर् हामी साझा पमा िबयाशील हनेुछ  । अपराध 
पीिडतको सहायता र संरक्षण गनर् तथा समयान्तरका कारण अनेकानेक पक्षबाट हनेु ूितकुल बकपऽलाई 
िन त्सािहत गनर् अपरहण तथा शरीर बन्धक, जवरजःती करणी जःता गम्भीर ूकृितका मु ामा 
अनसुन्धानको चरणमा तत्कालै पीिडतको बयान िलई अदालतबाट ूमािणत गराउने गरी साक्षी 
संरक्षणसम्वन्धी एकीकृत काननुी व्यवःथा गनुर् पन आवँयकता महशसु गदर्छ  । 

२२.  सु ढ फौजदारी न्याय ूशासनको लािग अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्ले एक आपसमा राख्न े
अपेक्षाह लाई दवैु पक्षले व्यावसाियक पमा सम्बोधन गन ूयास गन छ  । संयकु्त पमा जवाफदेिहता 
िलने, अनसुन्धान र अिभयोजनका कमजोरीको पिहचान गरी सधुार गन, िजम्मेवारी र दाियत्वलाई आत्मबोध 
गरी संयकु्त पमा सम्पािदत कायर्को ःवािमत्व िलने छ  । अपराध अनसुन्धानको कायर् अिभयोजनको 
ूःताव गरेर माऽ टंुिगदैन । न्याियक कारवाहीका हरेक चरण खास गरी फैसला कायार्न्वयनसम्मका 
न्याियक काम कारवाहीमा अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्को उपिःथित र सहकायर् आवँयक छ । 
यसका लािग साक्षी ूमाणको ूःतिुत र फैसलाले लागेको दण्ड जिरवाना असलुी एवम ् िवगो र क्षितपूितर् 
भराउने कायर् समेतमा अनसुन्धानकतार्, अिभयोजनकतार्, िविधिव ान िवशेष  र न्याियक िनकायका बीचमा 
सहकायर् र समन्वय हनु ुपन आवँयकता महशसु गदर्छ  ।  
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२३.  गम्भीर र संवेदनशील ूकृितका मु ामा िनरन्तर सनुवुाइको अभ्यासले सकारात्मक सन्देश िदएको छ । 
िछटो छिरतो न्याय सम्पादन गनर् र सहज पमा पीिडत र साक्षीको सहयोग ूा  गनर् एवम ्न्यायमा सहज 
पहुँच कायम गराउनका लािग हामी िनरन्तर सनुवुाइको अभ्यासमा सहयोगी हनेुछ  र सोही अनसुार 
अिभयोजन एवम ्साक्षी ूमाण ूःततु गरी शीय न्याय सम्पादन ूिबयाको सहयोगी ब े छ  । िवदेशी 
नागिरक पीिडत वा साक्षी भएको वा िवदेश गई न्याियक ूिबयाको बममा वकपऽ गनर् उपिःथत हनु 
नसक्ने अवःथाका साक्षीह लाई अिभयोग पऽ पेश हुँदाकै अवःथामा वकपऽका लािग पेश गनर् सिकने गरी 
काननुी व्यवःथा हनु ुपन आवँयकता देिखएको छ ।  

२४.  अनसुन्धानको बममा कसरुमा संलग्न देिखएका तर पबाउ हनु नसकेका र पिहचान गनर् सक्ने गरी पूणर् 
िववरण नखलेुका व्यिक्तह लाई पबाउ परेपिछ वा पिहचानको पूणर् िववरण खलेु पिछ अनसुन्धान परुा गरी 
अिभयोजन गनर् सिकने गरी आवँयक काननुी व्यवःथा गनुर् पन आवँयकता महशसु गदर्छ  ।  

२५.  फौजदारी न्याय ूशासनका महत्वपूणर् सरोकारवालाको पमा रहेका अनसुन्धानकतार् र 
अिभयोजनकतार्ह लाई फौजदारी कानूनको तजुर्मा र संशोधन गदार् सहभािगता कायम गिरन ुपन आवँयकता 
दशार्उछ  । त्यसै गरी नयाँ बनेका फौजदारी कानूनको कायार्न्वयनका लािग अनसुन्धानकतार् र 
अिभयोजनकतार्ह लाई यथासमयमा अिभमखुीकरण गरी दक्षता िवकास गन कायर् ूाथिमकतापूवर्क गिरन ु
पनमा जोड िदन चाहन्छ  । अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्ह?ले अवलम्बन गरेका असल अभ्यासह  
आदान ूदान बारेमा क्षेऽीय तहमा समेत अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्का बीचमा अन्तरिबया गनुर् पन 
आवँयकता समेत महशसु गदर्छौ ।  

२६.  नेपालका अनसुन्धानकतार् ूहरी र अिभयोजनकतार् सरकारी वकीलह को यो ऐितहािसक पिहलो राि य 
सम्मेलनको आयोजना गनुर् हनेु माननीय महान्यायािधवक्ता ौी रमन कुमार ौे ज्यू र नेपाल ूहरीका 
महािनरीक्षक ौी उपेन्िकान्त अयार्लज्यूूित यो सम्मेलनका सहभागीह  हािदर्क आभार ूकट  
गदर्छ  । सम्मेलनको स ालन तथा व्यवःथापन गनर् सहयोग गनुर् हनेु सबै पदािधकारीह , संघ, संःथा, 
िनकाय र महानभुावह  ूित हािदर्क धन्यवाद ापन गद ूत्येक दईु वषर्मा यःतो सम्मेलन आयोजना गन ु
पन आवँयकता महशसु गदर्छ  ।  

 सम्वत २०७३ साल माघ १६ गते 
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नेपालका अनसुन्धानकतार् ूहरी र अिभयोजनकतार् सरकारी वकीलह को  
दोॐो राि य सम्मेलनबाट पािरत घोषणापऽ, २०७६ 

ूःतावना 
सावर्जिनक शािन्त र व्यवःथा नै न्यायको आधार हो भ े मान्यतामा िव ास ूकट गद अपराध िनयन्ऽणका लािग 
बनेका कानूनह को ूभावकारी कायार्न्वयनमाफर् त मलुकुमा कानूनको शासन ःथापना गन संवैधािनक मूल्यूित 
उच्च ूितब ता ूकट गद,  
नेपालको कानून ूणालीमा आधिुनकीकरण गन उ ेँयले िनकै लामो समयको ूयासपिछ जारी भएका मलुकुी 
अपराध संिहता समेतका फौजदारी न्याय ूशासनसँग सम्बन्धीत कानूनह को ूभावकारी कायार्न्वयन गरी समाजमा 
शािन्त, सवु्यवःथा, अमन चैन कायम गन राज्यको िजम्मेवारीूित समिपर्त रहदै,  
नेपालको संिवधानले ूत्याभतू गरेका मौिलक हकको कायार्न्वयन, मलुकले ूितब ता ूकट गरेका मानव 
अिधकारसम्बन्धी दःतावेजह , ःवच्छ सनुवुाइ र फौजदारी न्यायका मान्य िस ान्तको पालना गरी वःतगुत र 
वै ािनक ूमाणमा आधािरत अपराध अनसुन्धान र अिभयोजन गन कायर्मा अझ बढी उ रदायी भई िबयाशील हनेु 
बचनब ता ूकट गद,  
सु ढ फौजदारी न्याय ूशासनको माध्यमबाट मलुकुमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीिडतलाई न्याय र कसूरदारलाई 
सजाय िदलाउन अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्ले व्यावसाियक पमा कायर् सम्पादन गनुर् पन र आपसी समन्वय 
र सहकायर्बाट माऽ वै ािनक ूमाणमा आधािरत िनंपक्ष अनसुन्धान र अिभयोजन सम्भव हनेु मान्यतामा पनुः 
ूितब ता ूकट गद, 
नागिरक ःवतन्ऽताको संरक्षण गन, पीिडतको न्यायसम्मको पहुँच सहज बनाउने, समाजमा शािन्त सवु्यवःथा कायम 
राखी सभ्य समाज िनमार्ण गन आधारभतू दाियत्वलाई हाॆो फौजदारी न्याय ूणालीिभऽ अझ बढी संःथागत 
हनुपुदर्छ भ े मान्यतालाई केन्िमा राख्दै,  
नेपालका अनसुन्धानकतार् ूहरी र अिभयोजनकतार् सरकारी वकीलह को ूथम राि य सम्मेलनबाट पािरत भएका 
ूःतावको कायार्न्वयनबाट फौजदारी न्याय ूशासनमा सधुारका लािग मागर्दशर्न भएको र अपराध अनसुन्धान र 
अिभयोजनमा समन्वय र सहकायर्को सँःकृित संःथागत हुँदै आएको सकारात्मक अनभुव एवम ् िसकाइलाई 
आत्मसात गरी उक्त घोषणापऽमा समावेश भएका िवषयूित पनुः ूितब ता व्यक्त गद, 
सम्बत ् २०७६ साल पसु ४ गतेदेिख ६ गतेसम्म आयोजना गिरएको नेपालका अनसुन्धानकतार् ूहरी र 
अिभयोजनकतार् सरकारी वकीलह को दोॐो राि य सम्मेलनका सहभागी हामी सरकारी वकील र ूहरी 
अिधकृतह  यो घोषणापऽ जारी गदर्छ  ।  
१. नेपालका अनसुन्धानकतार् ूहरी र अिभयोजनकतार् सरकारी वकीलह को दोॐो राि य सम्मेलनको समु ाटन 

गिरिदनभुएकोमा ूमखु अितिथ सम्माननीय ूधानन्यायाधीशज्यू, समापन समारोहका ूमखु अितिथ माननीय 
गहृमन्ऽीज्यू एवम ्सम्मेलनमा आमिन्ऽत िविश  अितिथज्यूह को गिरमामय उपिःथित र अपराध अनसुन्धान 
तथा अिभयोजन एवम ्फौजदारी न्याय ूशासनको सधुारका लािग उ ाटन तथा समापन समारोहमा भएका 
सम्बोधनका लािग हािदर्क कृत ता ापन गदर्छ  । सम्मेलनको उ ाटन समारोह, समूहगत छलफल 
कायर्बम र समापन समारोहमा आमिन्ऽत िविश  पदािधकारीह को उपिःथित र अपराध अनसुन्धान र 
अिभयोजनलाई मागर्दशर्न गन िदशामा भएका सम्बोधनका लािग हािदर्क आभार ूकट गदर्छ  ।नेपालका 
अनसुन्धानकतार् ूहरी र अिभयोजनकतार् सरकारी वकीलह को यो सम्मेलन आयोजनाका लािग माननीय 
महान्यायािधवक्ता ौी अिग्नूसाद खरेलज्यू र ूहरी महािनरीक्षक ौी सवन्ि खनालज्यूूित यस सम्मेलनका 
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सहभागी एवम ्पयर्वेक्षकह  हािदर्क आभार ूकट गदर्छ  । यस सम्मेलन सम्प  गनर् सहयोग गनुर्हनेु सम्पूणर् 
पदािधकारी, संघ, संःथा, िनकाय एवम ्महानभुावह ूित हािदर्क धन्यवाद ापन गदर्छ  ।  

२. िव.सं. २०७३ सालमा सम्प  ूथम राि य सम्मेलनबाट पािरत भएको घोषणापऽको कायार्न्वयनको समीक्षा 
गद उक्त सम्मेलनले अपराध अनसुन्धान र अिभयोजनलाई वःतगुत र वै ािनक ूमाणमा आधािरत बनाउन 
अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार् साझा पमा िबयाशील हनेु वातावरण िवकास गरेको अनभुतू गद त्यसपिछ 
भएका ूादेिशक सम्मेलनह ले पािरत गरेका घोषणापऽको कायार्न्वयनबाट अपराध अनसुन्धान र अिभयोजन 
कायर्मा समन्वय र सहकायर् िवःतार गरी कायर्सम्पादनमा थप सहज बनाएको महससु गदर्छ  । ती 
सम्मेलनह बाट पािरत भएका घोषणापऽूित पनुः ूितब ता व्यक्त गद ूभावकारी कायार्न्वयनको अपेक्षा 
गदर्छ  । समन्वय र सहकायर्को सँःकृितलाई सँःथागत गनर् यःता सम्मेलनह को िनरन्तरता हनेु िव ास 
ूकट गदर्छ  ।  

३. लोकतािन्ऽक शासन व्यवःथामा िवचार तथा अिभव्यिक्तको ःवतन्ऽता समेतका नागिरक ःवतन्ऽताको गहन 
मूल्य हनु्छ भ े मान्यतामा अगाध आःथा ूकट गद नागिरक ःवतन्ऽताको संरक्षण र सावर्जिनक शािन्त र 
व्यवःथा कायम गन िवषयलाई समन्वयपूवर्क अगािड बढाउन ु पन राज्यको दाियत्वूित सबै पक्षबाट 
सकारात्मक सहयोग पगु्नेछ भ े िव ास ूकट गद अपराध अनसुन्धान र अिभयोजनका बममा नागिरकका 
संिवधानूद  मौिलक हकह को हनन ्नहनेुतफर्  हामी सचेत, सजग एवम ्ूितब  रहेको पनुःःमरण गराउन 
चाहन्छौ ।  

४. नेपालको फौजदारी न्याय ूणालीमा सारभतू पिरवतर्न गद िनकै लामो समयको ूयासपिछ जारी भएका मलुकुी 
अपराध संिहता, २०७४, मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण तथा 
कायार्न्वयन) ऐन, २०७४ समेतका फौजदारी कानूनको कायार्न्वयनमा अनसुन्धानकतार् ूहरी र अिभयोजनकतार् 
सरकारी वकील साझा पमा तत्परताका साथ िबयाशील रहेका छ  । ती कानूनह ले आत्मसात गरेका 
व्यवःथाह का बारेमा साझा पमा ूिशिक्षत हनेु यस अवसरले कायर्सम्पादनमा सहयोग पगेुको अनभुव 
गदर्छ  ।  

५.  मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहताले अपराध अनसुन्धानको बममा िहरासत मा राखी रहनपुन आवँयक र 
उपयकु्त नदेिखएको अवःथामा शंिकत व्यिक्तबाट धरौटी वा जमानत िलई वा हािजर जमानीमा छाडी वा 
तािरखमा राखी अनसुन्धान गनर् सक्ने व्यवःथालाई व्यवहािरक पमा कायार्न्वयन गनर् ूय शील रहने ूण 
गदर्छ  । संिहता कायार्न्वयनको ूारिम्भक अभ्यासलाई मूल्यांकन गरी सरोकारवाला िनकायसँग छलफल 
गरी आवँयकता र उपयकु्तताका आधारमा ती संिहताह मा आवँयक पिरमाजर्न एवम ् संशोधन हनुपुन 
सझुाव ूःततु गदर्छौ । संिहता कायार्न्वयनका लािग आवँयक पन िनयम िनदिशकाह  समयमा जारी हनेु 
िव ास ूकट गदर्छ  । अपराध अनसुन्धान, अिभयोजन र न्यायसम्पादन कायर्मा सहयोग गन अिभयकु्तलाई 
सजायमा छुट िदन सिकने गरी मलुकुी अपराध संिहता र मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहताले गरेको 
व्यवःथालाई एक पतापूवर्क कायार्न्वयनमा ल्याउनका लािग ःप  मागर्दशर्नको आवँयकता महशसु   
गदर्छ  ।  

६. अपराध अनसुन्धानको कायर् अनसुन्धानकतार् ूहरीको व्यावसाियक कायर् हो । यसलाई मागर्दशर्न गन र ूा  
ूमाणका आधारमा अिभयोजन गन सरकारी वकीलको व्यावसाियक िजम्मेवारी हो । अपराधको बारेमा 
जानकारी िदने र आवँयकताअनसुार अपराध अनसुन्धान, अिभयोजन तथा न्याय सम्पादन गन कायर्मा 
सहयोग गन नागिरकको कतर्व्य पिन हो । अपराध अनसुन्धान तथा अिभयोजन कायर्मा अपराध पीिडत, 

साक्षी, नागिरक समाज, ूमाण परीक्षण गन िनकाय लगायत सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा 
राख्दछ  । अपराध अनसुन्धानमा अवरोध खडा गन वा अनसुन्धान र अिभयोजनको कायर्मा असहयोग गन 
व्यिक्त तथा िनकायलाई समेत कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरी कायर् सम्पादन गनर् िबयाशील 
हनेुछ  ।  

७.  कायर्िविध कानूनको महत्वपूणर् आधारको पमा रहेको ूमाण कानून सारवान कानून कायार्न्वयनमा ल्याउने 
ूमखु आधार हो । मलुकुी अपराध संिहता, २०७४, मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ एवम ्
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संगिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० र अपराध पीिडत संरक्षण ऐन, २०७५ लगायतका कानूनह  जारी 
भएको सन्दभर्मा ती कानूनी व्यवःथासँग मेल खाने गरी वै ािनक, िव तुीय तथा  वःतगुत ूमाणको संकलन 
र ूःततुीकरणका लािग िव मान ूमाण ऐनको पनुरावलोकन गनुर्पन आवँयकता महससु गदर्छ  । 
खासगरी मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ को पिरच्छेद ११ मा ूमाण परीक्षण सम्बन्धी 
आत्मसात गिरएका नयाँ व्यवःथालाई कायार्न्वयन  गन गरी अनसुन्धान र अिभयोजन गन तफर्  ूितब  
रहेका छ  ।  

८.  जघन्य, संगिठत एवम ्जिटल अपराधको अनसुन्धान गनर् अपनाइने अण्डर कभर अपरेशन, कन्शोल डेिलभरी, 
दूर स ार अिभलेख र िवशेष ूिबयाबाट गिरने ूमाणको संकलनका िवषयमा वैयिक्तक ःवतन्ऽता र 
गोपनीयताको अिधकारको संवैधािनक व्यवःथाको सम्मान गद अन्य मलुकुका अनसुन्धान िनकायले समेत 
ूचलनमा ल्याएका असल अभ्यासलाई ूयोगमा ल्याउन नीितगत, कानूनी र ूिविधगत ूबन्ध हनेु अपेक्षा 
राख्दछ  ।अपराधको अनसुन्धानको कायर् अव परम्परागत पमा माऽ गरेर सम्भव हनेु अवःथा छैन । 
अपराधको गम्भीरताका आधारमा िवशेष ूकृितका कसूरको अनसुन्धानमा िवशेष ूिविधको ूयोग गनुर्पन 
आवँयकता कानूनले नै औलं्याइसकेको छ । यसका लािग जनशिक्तको दक्षता, कायर्बोझका आधारमा 
जनशिक्तको व्यवःथापन र ूिविधको ूयोग एवम ्ॐोत साधनको पयार् ता आवँयक पदर्छ । अपराध 
िनयन्ऽण िवना शािन्त, शािन्त िवना न्याय र न्याय िवना सम्बिृ  हािसल हनु सक्दैन । कसूरको ूकृितका 
आधारमा नयाँ कानूनह  कायार्न्वयनमा आएको सन्दभर्मा ती कानूनह को ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग 
अपराध अनसुन्धानको कायर् सरकारको ूाथिमक िजम्मेवारी समेत हो । अपराध अनसुन्धान र अिभयोजनको 
कायर्लाई अनतु्पादक क्षेऽको पमा व्यवहार गिरन ुहुँदैन । समाजमा सरुक्षाको ूत्याभिूतबाट माऽ िवकास 
िनमार्ण र व्यावसाियक वातावरण कायम गनर् र औ ोिगक शािन्त सिुनि त भई वैदेिशक लगानीको 
वातावरण िनमार्ण गनर् सिकन्छ । यो क्षेऽलाई राि य उत्पादकत्वको आधारका पमा िलई राज्यको 
तफर् बाट िवशेष व्यवहार हनु ु पदर्छ । त्यसका लािग महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको दोॐो प वषीर्य 
रणनीितक योजना र नेपाल ूहरीको अपराध िनयन्ऽण तथा अनसुन्धान कायर्योजनाको कायार्न्वयनका लािग 
आवँयक पन ॐोत साधनको समिुचत व्यवःथा हनेुमा िव ःत छ  । उक्त दवैु योजना कायार्न्वयन गनर् 
साझा ूितब ता ूकट गदर्छ  ।  

९.  अपराध अनसुन्धान र अिभयोजनको कायर् बहआुयािमक र चनुौतीपूणर् व्यावसाियक कायर् हो । यस कायर्मा 
संलग्न रहने जनशिक्तलाई उत्ूिेरत गरी सेवामा िटकाइ राख्न र दक्ष जनशिक्तलाई यस क्षेऽमा आकिषर्त 
गनर्का लािग व्यावसाियक भ ा र कायर्सम्पादनमा आधािरत ूोत्साहनको व्यवःथा हनेु अपेक्षा ूकट  
गदर्छ  । अपराध अनसुन्धानमा संलग्न जनशिक्तले खिटन ुपन समय र बहन गनुर्पन जोिखमको आधारमा 
उपयकु्त जोिखम भ ाको व्यवःथा हनेु अपेक्षा राख्दछ  । अपराध अनसुन्धानमा िबयाशील जनशिक्तले यो 
कायर्मा गवर् गनर् सक्ने अवःथा िसजर्ना हनु ुपदर्छ । यसका लािग विृ  िवकासका आधार सिहतको योजना 
ब ेछ भ े िव ास ूकट गदर्छ  ।  

 १०. अपराध अनसुन्धानका बममा संकलन गिरएका ूमाणह को वै ािनक परीक्षणका लािग पहुँचयोग्य पमा 
ूयोगशालाको आवँयकता महससु भइरहेको सन्दभर्मा यस वषर्को नेपाल सरकारको नीित तथा कायर्बम र 
बजेटमा ूत्येक ूदेशमा िविध िव ान ूयोगशालाको िवःतारका लािग गिरएको ूितब ता र बजेट 
िविनयोजनलाई सकारात्मक ूयासको पमा महण गद यसै वषर्देिख त्यःता ूयोगशालाह  कायर्सम्पादन गनर् 
सक्ने गरी ःथापना हनु ूारम्भ हनेु र भैरहेका ूयोगशालाह को क्षमता अिभविृ  समेत हनेु िव ास व्यक्त 
गदर्छ  । ूयोगशालाह को िवःतार एवम ् िवकासले समयमा अनसुन्धान र अिभयोजनको कायर् गनर् र 
भौितक सबदुह को समयमै परीक्षण गनर् समेत सहयोग पगु्ने अपेक्षा राखेका छ  । हालसम्मको अभ्यासबाट 
मेिडको िलगल क्षेऽ कम ूाथिमकतामा परेको देिखदँा सोको संःथागत व्यवःथापनका लािग ःवाःथ्य 
मन्ऽालयले नेततृ्वदायी भिूमका िलनेछ भ े अपेक्षा राख्दछ । वै ािनक ूमाणको आधारको पमा रहने 
मेिडको िलगल क्षेऽमा िवशेष  जनशिक्तको व्यवःथा ूाथिमकतापूवर्क गनुर् पन आवँयकताबोध गदर्छ  । 
अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार् एवम ्ूमाण परीक्षण गन िव ह  बीच समन्वय र सहकायर्को अभ्यास 
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िवकास गनर् ूयास हनेु अपेक्षा गदर्छ  । िविध िव ान र मेिडको िलगल क्षेऽलाई िनयमन गनर् छु ै ऐन 
िनमार्ण हनु ुउपयकु्त हनेु सझुाव ूःततु गदर्छ  ।  

११. एक पटकको कसूरदार सधको कसूरदार हुँदैन भ े मान्यतालाई िविभ  अध्ययन र आधिुनक दण्ड ूणालीले 
अंिगकार गरेका छन ्। यसै िवषयलाई मध्यनजर गरी नेपाललेदण्ड व्यवःथामा सधुारात्मक ि कोणसिहत 
फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐन, २०७४ जारी गरेको छ । सो ऐनले आत्मसात 
गरेका आधिुनक दण्ड ूणालीका सधुारात्मक उपायह  िबयाशील गनुर्पन आवँयकता महससु गदर्छ  । सो 
बममा हालसम्म कायार्न्वयनमा आउन नसकेका सामदुाियक सेवा, खलुा कारागार, स ाहन्त कैद, ौमसिहत 
कैद, ूोवेसन, प्यारोल, राऽीकालीन कारावास लगायतका सधुारात्मक व्यवःथाह को कायार्न्वयनका लािग 
आवँयक पन पूवार्धार, संरचना िनमार्ण एवम ्कायर्िविधगत व्यवःथाका लािग ूाथिमकतापूवर्क कायर् गनुर्पन 
आवँयकता औलं्याउदछ  । फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐन, २०७४ ले 
पिरकल्पना गरेको पीिडत राहत कोषको ःथापनाका लािग नेपाल सरकारले बजेट समेत छु ाएर उक्त 
ऐनको कायार्न्वयनका सम्बन्धमा जनाइएको अमसरताको हािदर्क ःवागत गदर्छ  । सो ऐनको  
कायार्न्वयनका लािग आवँयक पन कायर्िविधगत ूबन्ध यथाशक्य िछटो हनेुछ भ े िव ास ूकट गदर्छ  ।  

१२. नेपालले बाल अिधकार सम्बन्धी संयकु्त रा संघीय महासिन्धूित ूितब ता ूकट गरेको अवःथा समेतलाई 
ि गत गरी जारी भएको बालबािलकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले आत्मसात गरेका बाल न्यायका मान्यताको 
ूभावकारी कायार्न्वयनमा उच्च ूितब ता ूकट गदर्छ  । बालबािलका संलग्न भएका मु ाको अनसुन्धान र 
अिभयोजनका बममा बाल न्यायसम्पादन कायर्िविधले िनधार्रण गरेका िविध र ूिबयाह को ूभावकारी 
कायार्न्वयन गनर् थप अमसर हनेु ूितव ता ूकट गदर्छ  । बाल सधुार गहृलाई पहुँचयोग्य हनेु गरी थप 
िवःतार हनेु अपेक्षा राख्दछ  । बालबािलका संलग्न भएका मु ामा पीिडतको सहमतीमा मु ाको िदशान्तर 
(डाइभसर्न) गरी वैकिल्पक मागर् अवलम्बन गनर् सिकने गरी कानूनी व्यवःथा भएको सन्दभर्मा कसूरको 
ूकृित र गम्भीरता समेतलाई आधार बनाई औिचत्य र आवँयकताका आधारमा िदशान्तर गरी बैकिल्पक 
मागर् अवलम्बन गन ूितव ता व्यक्त गदर्छौ ।  

१३. आिथर्क, सामािजक पिरवतर्न र सूचना ूिविधको िवकाससँगै अपराधको ूविृ मा पिरवतर्न आएको छ । 
खासगरी मिहला िव  हनेु िहंसाजन्य अपराधको ूविृ मा देिखएका केही उदाहरणह ले अनसुन्धानकतार् र 
अिभयोजनकतार्लाई समेत गम्भीर बनाएको छ । कुनै घटना िवशेषले समेत िसंगो राज्य व्यवःथामा 
नकारात्मक ूभाव पानर् सक्नेतफर्  िवशेष संवेदनशीलता ूकट गद करणीसम्बन्धी कसूर, मानव बेचिवखन 
तथा ओसार पसार,  रसायिनक िचज वःत ु(केिमकल) ूहार जःता अपराध िव का कानून कायार्न्वयनमा 
थप ूभावकािरताकोआवँयकता महशसु गदर्छ  ।  

१४. मानव मयार्दा िवपरीतका कायर्ह  कुनै पिन सभ्य समाजका लािग शोभाका िवषय हुँदैनन ् । कानूनले 
दण्डनीय बनाई सक्दा पिन हाॆो समाजमा मानव मयार्दा िवपरीतका कायर्ह  भइरहेको अवःथा छ । यःता 
कुरीित र गलत अभ्यासलाई िनमूर्ल गनर् सचेत नागिरकको अमसरता र कानून कायार्न्वयन गन िनकायको 
ूभावकािरता आवँयक पदर्छ । कानूनले कसूरका पमा पिरभािषत गरेको जातीय छुवाछुततथा 
भेदभावसम्बन्धी कसूर, बोक्सी एवम ्छाउपडी लगायतका भेदभावजन्य कसूरको अनसुन्धान र अिभयोजनलाई 
वःतगुत ूमाणमा आधािरत बनाउन नागिरक समाज र पीिडतह को समेत िवशेष अमसरताको आवँयकता 
महशसु गदर्छ  । मानव मयार्दा िवपरीत हनेु यःता अपराधका िव मा सबै तहका सरकारी िनकाय, 

गैरसरकारी क्षेऽ र नागिरक समाजको साझा िबयाशीलता र सहकायर्का लािग हािदर्क आ ान गदर्छ  ।  
१५. कानूनको अनिभ ता क्षम्य हुँदैन भ े कानूनी िस ान्तलाई व्यवहारमा कायार्न्वयनमा ल्याउनका लािग 

कानूनको बारेमा उिचत ूचार ूशार गनुर् पन राज्यको दाियत्व हो । मलुकुी अपराध संिहता समेतका 
कानूनह का बारेमा आमसमदुायलाई सूिचत गनर् ए एवम ्सरकार वादी मु ाको अनसुन्धान, अिभयोजन र 
न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धीत काम कारवाहीका बारेमा जानकारी िदन िवगत वषर्देिख अभ्यास गिरएको 
समदुायमा सरकारी वकील कायर्बम र समदुाय ूहरी साझेदारी कायर्बमलाई संयकु्त पमा स ालन गन 
अभ्यासले सकारात्मक ूभाव पारेको अनभुिूत भएको छ । समदुायमा आधािरत यसूकारका कायर्बमलाई 
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सबै तहका सरकारी िनकाय, सावर्जिनक संःथा एवम ् गैरसरकारी क्षेऽसमेतसँग समन्वय गरी अिभयानका 
पमा लैजान हामी ूितब  छ  । यस ूयोजनका लािग आवँयक ॐोत साधनको समिुचत ूबन्ध हनेु 
िव ास ूकट गदर्छ  ।  

१६. समाजमा िदन ूितिदन बढ्दै गइरहेको अन्तरदेशीय ःव पको संगिठत अपराधलाई िनवारण गनर् राज्यले 
िवशेष ूाथिमकता िदन ु पन देिखएको छ । यःतो अपराधलाई िनयन्ऽण गनर्का लािग तजुर्मा गिरएको 
संगिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० को कायार्न्वयनका लािग अपराध अनसुन्धान र अिभयोजन गन 
िनकायको संःथागत क्षमता र जनशिक्त िवकासका लािग थप ूयास हनुपुन आवँयकता महशसु गदर्छ  । 
खासगरी यःता अपराधको अनसुन्धान प ितको आधिुनकीकरणका लािग अन्य मलुकुका सफल 
अभ्यासह का बारेमा अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्ह  पिरिचत हनुपुन आवँयकता छ । सम्पि  
शु ीकरणसम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा अन्य सम्ब  कसूरको अनसुन्धान गदार् समेत िवचार गनुर्पन हुँदा 
यःता िवषयमा अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्ह लाई िवशेष ूिशक्षण र सफल अभ्यासको बारेमा पिरिचत 
तलु्याउन आवँयक ूबन्ध हनेु अपेक्षा राख्दछ  । 

१७. अपराधको संख्या र ःव पमा िवःतार भइरहेको सन्दभर्मा अपराध अनसुन्धान तथा अिभयोजनमा संलग्न 
जनशिक्तको संख्यात्मक एवम ् गणुात्मक िवःतार गनुर्पन आवँयकता महशसु गदर्छ  । यसका लािग 
अपराध अनसुन्धानमा संलग्न जनशिक्तलाई सोही ूयोजनमा माऽ पिरचालन गन र आवँयकताका आधारमा 
िवषयगत पमा िविश ीकरण गद लैजाने िदशामा थप अमसरताको आवँयकता महशसु गदर्छ  । सरकारी 
वकीलको जनशिक्तलाई िवषयगत िविश ीकरण गनर् ूारम्भ भैसकेको सन्दभर्मा यसलाई िनरन्तरता िददै 
अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्को व्यावसाियक एवम ् पेशागत सरुक्षा र क्षमता िवकास गरी सरकारी 
पक्षको ूितिनिधत्व र ूितरक्षालाई ूभावकारी बनाउन आवँयक रहेको छ । सो ूयोजनका लािग 
संिवधानको भावना अनु प सरकारी वकीलको सेवा र शतर्सम्बन्धी कानून शीय तजुर्मा हनेु िव ास िलएका 
छ  ।  

१८. अपराधको ूबिृ गत िव षेण गरी अपराध रोकथाम गन िवषयमा नीितगत तथा कानूनी ूबन्ध गनर् 
अपराधशा ीय अनसुन्धान अपिरहायर् हनु्छ । महान्यायािधवक्ताले ूःततु गनुर् पर्न वािषर्क ूितवेदनमा पिन 
अपराधको ूबिृ  सम्बन्धी िववरण उल्लेख गनुर् पन संवैधािनक व्यवःथा समेत रहेको छ । फौजदारी न्याय 
ूणालीको ूभावकािरताका िवषयमा अपराधशा ीय अनसुन्धान गरी फौजदारी कानूनको पनुरावलोकन गन 
आधार तय गनर् महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र ूहरी ूधान कायार्लयले सहकायर् गनुर्पन आवँयकता 
महशसु गद उक्त कायर्का लािग साधन र ॐोतको समिुचत ूबन्ध हनेु अपेक्षा गरेका छ  ।  

१९. अपरािधक गितिविधमा िव तुीय ूणाली र उपकरणको ूयोग बढ्दो पमा रहेको छ । िव तुीय कारोवार 
ऐनले पिरभािषत गरेका िव तुीय अपराधको सनुवुाइका लािग २०६४ सालमा काठमाड  िजल्ला अदालतलाई 
तोकी मु ाको सनुवुाइ हुँदै आएकोमा पिछल्लो समयमा उक्त कसूरको संख्यामा उल्लेख्य बिृ  भई अपराध 
अुनसन्धानको बममा म्याद थप र पीिडतको पहुँच लगायतका िवषयमा व्यावहािरकताको ि ले असहज 
भएको◌े सबै पक्षबाट अनभुतू भएको छ । त्यःता कसूरको सनुवुाइमा सहजताका लािग सवर्साधारणको 
पहुँच पगु्ने ःथान एवम ् िनकायबाट मु ाको कारवाही र िकनारा हनेु गरी उपयकु्त व्यवःथा हनु र िव तुीय 
अपराधका आयामह को िव षेण गरी कानूनमा आवँयक पनुरावलोकन हनु उपयकु्त हनेु सझुाव ूःततु 
गदर्छ  ।  

२०. मलुकुी अपराध संिहताले बिहक्र्षेऽीय क्षेऽािधकारको व्यवःथा गरेको सन्दभर्मा सो व्यवःथाको ूभावकारी 
कायार्न्वयनका लािग सपदुर्गी र पारःपिरक कानूनी सहायतासम्बन्धी कानूनको कायार्न्वयन ूभावकारी हनेु 
गरी नेपाल सरकारबाट आवँयक व्यवःथा हनु आवँयकताबोध गदर्छ  । िवदेशमा रहेका नेपालीह  उपर 
हनु सक्ने आपरािधक गितिविधह को अनसुन्धान गरी कानूनी दायरामा ल्याउने कायर्लाई सहजीकरण गनर्का 
लािग हाललाई पचास हजारभन्दा बढी नेपाली नागिरक बसोबास गरेका देशमा अपराध अनसुन्धान र 
अिभयोजनकतार्ह  रहने गरी सहचारीको व्यवःथा गिरन ुउपयकु्त हनेु धारणा ूकट गदर्छ  । 
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२१. बिकङ् कसूर तथा सजाय ऐनले गरेको व्यवःथा बमोिजम चेक सटही नभएको िवषयमा पन वैिकङ 
कसूरसम्बन्धी मु ाको संख्या बढ्दै गएको र यसले उच्च अदालतमा मु ाको चाप अत्यिधक माऽामा थिपदै 
जानकुा साथै गम्भीर ूकृितका कसूरमा केिन्ित भई कायर्सम्पादन गनर् अपराध अनसुन्धान र अिभयोजनमा 
संलग्न रहेका जनशिक्तको कायर्सम्पादनमा समेत गम्भीर ूभाव पारेको हुँदा उक्त मु ा सम्बन्धीत िजल्ला 
अदालतबाट हेिरने गरी अिधकारक्षेऽको पनुरावलोकन हनु उपयकु्त हनेु सझुाव ूःततु गदर्छ  ।  

२२. अपराधको कुनै राजनीितक आवरण हुँदैन भ े मान्यतामा िव ास ूकट गद फौजदारी कसूरको अनसुन्धान र 
अिभयोजन कानूनले पिरभािषत गरेको िविध र ूिबयाबाट स ालन हनेु िवषयमा सम्ब  सबै िव ःत रहन 
हािदर्क आ ान गदर्छ  । अनसुन्धान र अिभयोजनमा िनयतबस गिरने कुनै पिन िकिसमका काम कारवाहीह  
संःथागत संरक्षणका िवषय हनेु छैनन ्भ े िव ास िदलाउन चाहन्छ  । कानूनको सव च्चताको मान्यताूित 
समिपर्त हुँदै कानूनले पिरभािषत गरेको कसूरमा संलग्न जो कोही कानूनको समान कावार्हीको िवषय हनेुमा 
साझा धारणा ूकट गदर्छ  । अनसुन्धान र अिभयोजनको कायर् िनतान्त व्यावसाियक िजम्मेवारीको िवषय 
भएकोले आफ्नो िजम्मेवारीको िवषयमा उ रदाियत्वपूवकर्  कायर्सम्पादन गन ूितब ता व्यक्त गद कुनै पिन 
ूकारको हःतक्षेप वा अवािञ्छत ूभावलाई अःवीकार गिरने िवषयमा हामी ूितब ता ूकट गदर्छ  ।  

२३. मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहताले साक्षीको संरक्षण गनुर्पन कानूनी दाियत्व ूहरीलाई सिुम्पएको छ । 
त्यसैगरी अपराध पीिडतको सरुक्षा र सहायताको िवषय पिन ूहरीको िजम्मेवारीको िवषय हो । सरकारका 
तफर् बाट गनुर् पन कसूरबाट पीिडत व्यिक्तको सहायता र साक्षीको सरुक्षा एवम ्संरक्षण गन कायर्मा कानूनले 
सिुम्पएको दाियत्व पूरा गनर् अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्को साझा ूितब ता एवम ् अमसरता 
अत्यावँयक रहन्छ । यसका लािग आवँयक पन कानूनी व्यवःथा, संरक्षण गहृ समेतका पूवार्धार, संरचना 
एवम ्ॐोत साधनको व्यवःथापन समयमै हनेुछ भ े िव ास ूकट गदर्छ  । जघन्य र गम्भीर ूकृितका 
फौजदारी मु ाको कारवाही र िकनारा समयमा गनर् एवम ्पीिडत र साक्षीको सरुक्षा र संरक्षण गनर्का लािग 
अवलम्बन गिरएको लगातार सनुवुाइसम्बन्धी व्यवःथाको ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग अनसुन्धानकतार् र 
अिभयोजनकतार्को साझा ूितब ता पनुः ूकट गदर्छ  । हेलो साक्षीको अभ्यासबाट ूारिम्भक पमा 
देिखएको सकारात्मक ूभावलाई मध्यनजर गरी अिभयानको पमा यो कायर्बमलाई िवःतार गनर् ूितब  
छ  ।  

२४. सूचना ूिविधको िवकाससँगैअिधकांश मािनसह  िव तुीय माध्यम ारा सामािजक स ालमा आव  भएका र 
सामािजक स ालका माध्यमबाट सकारात्मक सन्देश ूवाहका अलावा व्यिक्तको वैयिक्तक गोपिनयता, 
व्यिक्तगत ूित ा एवम ्सावर्जिनक शािन्त र व्यवःथामा खलल प¥ुयाउने खालका काम कारवाहीमा समेत 
अिधक पमा विृ  भएको देिखएको छ । यःता स ालह  कितपय अवःथामा अपराध गन माध्यमका 
पमा पिन ूयोग भएको देिखएको छ । कितपय अवःथामा अपराधका लािग उक्साउने र अपराधीलाई 
संरक्षण गन साधनको पमा ूयोग गन अवःथा समेत देिखएको छ ।सामािजक स ालह लाई िवचार तथा 
अिभव्यिक्त ःवतन्ऽताको वािञ्छत सीमािभऽ रही िनयमन गनुर्पन र अपराध अनसुन्धानको बममा सूचनामा 
आवँयक पहुँच कायम हनेु गरी व्यवःथापन हनु सम्बन्धीत सबैको ध्यान आकृ  गराउन चाहन्छ  ।    

२५. कितपय अवःथामा सूचनाको हकको ूयोगबाट अपराध अनसुन्धानको संवेदनशीलतामा ध्यान नपगेुको अनभुव 
भएको छ । लोकतन्ऽमा नागिरक ःवतन्ऽताको अिधकािधक सम्मान हनुपुदर्छ भ े िवषयमा ूितव  हुँदै 
ःवतन्ऽता िनरपेक्ष हनु नसक्ने तथ्य समेतलाई मनन ् गरी अपराध अनसुन्धानको गम्भीरता, यसको 
संवेदनशीलता र अनसुन्धानमा पनर् सक्ने नकारात्मक ूभावूित सबै पक्ष गम्भीर हनुपुदर्छ । 
आमस ारमाध्यमह लाई िनयमन गनर् बनेका कानून एवम ्आचार संिहताह ले गरेका िवशेष व्यवःथाह ूित 
सम्मान गद सावर्जिनक शािन्त, कानून र व्यवःथा कायम गन कायर्मा नागिरकको कतर्व्य समेतलाई मनन ्
गरी अपराधसँग सम्बन्धीत सूचनाको ूवाह गदार् त्यसले समाजमा र अपराधको अनसुन्धान तथा अिभयोजनमा 
पानर् सक्ने ूभावलाई ि गत गरी संवेदनशीलता अपनाउन सम्बन्धीत सबैमा हािदर्क अिपल गदर्छ  । 

२६. वैदेिशक रोजगारीको िवःतार एवम ् िवकिसत मलुकुमा आूवासन गन चाहना जःता कुराह ले गदार् मानव 
तःकरीका घटनाह  िनरन्तर विृ  हुँदै गएका छन ्। हाॆो मलुकुमा समेत यसका नकारात्मक पिरणामह  
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देखा पनर् थालेका छन ् । गैरकानूनी पमा हनेु मानव तःकरीलाई िनयमन गन कानूनी व्यवःथालाई 
ूाथिमकतापूवर्क तजूर्मा गनुर् पन आवँयकता औलं्याउदछ  ।  

२७. असल िनयतले गरेका काम कारवाहीह  अपराधको कोटीमा पदनन ्भ े फौजदारी कानूनको िस ान्तलाई 
मलुकुी अपराध संिहताले समेत सम्बोधन गरेको छ । राज्यको दाियत्व र सावर्जिनक िहतको संरक्षणका 
लािग िनजी जीवन छोडी चौवीसै घण्टा िबयाशील रहन ुपन अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्को उत्ूरेणा र 
मनोवल िवःतार गनतफर्  िवशेष सम्बोधन हनेु अपेक्षा राख्दछ  । सीिमत ॐोत साधन र िविभ  ूितकूल 
पिरिःथितमा अपराध अनसुन्धान र अिभयोजन गन कायर् सहज नहुँदा नहुँदै पिन सो िजम्मेवारीलाई 
किटब तापूवर्क बहन गनर् ूितब  छ  । उक्त िजम्मेवारी बहन गन िसलिसलामा असल िनयतले गरेका 
काम कारवाहीलाई िलएर अनावँयक पमा फौजदारी दाियत्व व्यहोनुर् पन छैन भ े कुराको सिुनि तताको 
अपेक्षा राख्दछ  ।  

२८. अपराधको अनसुन्धान र फौजदारी मु ाको फैसला कायार्न्वयनसँग जोिडएको महत्वपूणर् क्षेऽ कारागार र 
िहरासत कक्ष हो । मलुकुी अपराध संिहता समेतका कानूनह को कायार्न्वयनपिछ मु ाको ूकृित र 
संख्यामा विृ  भएसँगै थनुवुा र कैदीको संख्यामा विृ  भएको यथाथर् सबै साम ुछलर्  छ । िविभ  समयमा 
भएका अुनगमन ूितवेदनह ले समेत कारागार र िहरासत कक्षको अवःथामा सधुार गनुर्पन आवँयकता 
औलं्याएका छन ्। मलुकुी संिहताह सँगै जारी भएको फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) 
ऐनले समेत दण्डको सधुारात्मक ूणाली अंिगकार गरेको सन्दभर्मा कारागार तथा िहरासत कक्षलाई 
ूाथिमकतापूवर्क सधुार गनुर्पन आवँयकता औल्याउछ  ।  बालबािलकासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भई 
बाल न्यायका ःवीकृत मान्यताह लाई आत्मसात गिरसकेको अवःथामा बाल सधुार गहृको िवःतार र 
ःतरो ित गनुर् पन आवँयकता दशार्उदछ  ।  

२९. अपराध अनसुन्धानको बममा शंिकत व्यिक्त फरार हनेु, मु ा दायर भएपिछ अदालतमा उपिःथत भई कसूर 
अःवीकार गन जःता ूविृ लाई िन त्सािहत गनर् र अनसुन्धानको बममा फरार रहेका ूितवादीको ःप  
नाम थर वतन जःता पिरचयात्मक िववरण नखलेुको कारणबाट अदालतमा अनावँयक पमा मु ाको 
कारवाही लिम्बने अवःथालाई कम गरी अपराध अनसुन्धान तथा अिभयोजनको कायर्लाई अझ यथाथर्परक र 
वःतिुन  बनाउन आवँयक छ । मु ाको कारवाहीलाई िछटो छिरतो र थप ूभावकारी बनाउन फरार 
अिभयकु्तको हकमा फरारी अवःथामै मु ा नचलाई अनसुन्धानको दायरामा आएका व्यिक्तह का हकमा 
तत्काल अिभयोजनसम्बन्धी िनणर्य गन र फरारीका हकमा अनसुन्धान जारी राखी िनयन्ऽणमा आएपिछ 
अिभयोजन सम्बन्धी िनणर्य गन पिरपाटीको िवकास गनर् वाञ्छनीय हनेु देिखएकोले यःतो प ितलाई अंिगकार 
गनर् िवकिसत मलुकुका सफल अभ्यासको समेत अध्ययन गरी कानूनी ूबन्ध गिरन ुपन आवँयकता महशसु 
गदर्छ  ।  

३०. अपराध अनसुन्धान, अिभयोजन एवम ्न्याय सम्पादनको कायर्लाई िव तुीय स ालमा आव  गनर् सकेमा िछटो 
छिरतो पमा काम कारवाही हनु सक्ने अवःथा रहन्छ । यसका लािग फौजदारी न्याय ूशासनका तीन 
वटै अंगह का  काम कारवाहीह  िव तुीय ूणालीमा आब  गनर् आवँयक पहल हनुपुन र सोको लािग 
एकीकृत डाटाबेस ूणाली िवकास गनुर् पन आवँयकता महशसु गदर्छ  । 

३१. सरकारी िनकायको अिधनमा रहेका तथ्य तथ्यांकह  खासगरी नागिरकका व्यिक्तगत िववरण िफंगर िून्ट, 

राि य पिरचयपऽ लगायतका अिभलेख, अध्यागमनको िववरणसमेतका आधारमा कसूरको अनसुन्धान गनर् 
सिकने हुँदा सरकारी अधीनमा रहेका त्यःता िववरण र तथ्यांकलाई एकीकृत डाटावेसका पमा भण्डारण 
गरी अनसुन्धान िनकायको पहुँच सिुनि त गन र व्यिक्तको आचरण तथा व्यवहारका आधारमा आपरािधक 
अिभलेखको िव षेण गनर् सिकने गरी राज्यका िनकायह का बीचमा ूभावकारी समन्वय हनुपुन आवँयकता 
औल्याउदछौ ।  

३२. बढ्दो सूचना ूिविधको पिरवेशमा संसारको जनुसकैु कुनामा रहेको व्यिक्त तथा नागिरकले न्याय सम्पादनमा 
आफ्नो उपिःथित र सहभािगता जनाउन सक्ने ूिविधजन्य अवःथा रहेको र कानूनले समेत ःवीकार 
गिरसकेको अवःथा छ । पयार्  पूवार्धार, संरचना र जनशिक्तको अभावका कारण मु ाको अनसुन्धान, 
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अिभयोजन र सनुवुाईमा सूचना ूिविधको यथे  ूयोग हनु नसिकरहेको हँ◌ुदा आगामी िदनका मु ाको 
कारवाहीमा सूचना ूिविधको ूयोगलाई बढावा िददै िछटो र छिरतो न्याय सम्पादनका लािग अमसर हनेु 
ूितव ता व्यक्त गद त्यसको पूवार्धारको िवकासका लािग पयार्  ॐोत र साधानको व्यवःथाका लािग 
अनरुोध गदर्छ  ।  

३३. फौजदारी न्याय ूशासनको अिभ  अंगको पमा रहेका अपराध पीिडतको न्यायको अिधकार सिुनि त गनुर् 
राज्यको मखु्य दाियत्व हो । नेपालको संिवधानले अपराध पीिडतलाई सामािजक पनुस्र्थापना र क्षितपूितर् 
सिहतको न्याय पाउने हकलाई मौिलक हकको पमा ूत्याभतू गरेको र अपराध पीिडत संरक्षण ऐन, 

२०७५ ले पिन अपराध पीिडतले क्षितपूितर् पाउने िवषयलाई सिुनि त गरेको अवःथा छ । उिल्लिखत 
व्यवःथा र अपराध पीिडतले व्यहोनुर् परेको पीडालाई दयंगम गरी कसूर गन व्यिक्तको मतृ्य ुभएको, फेला 
नपरेको वा कसूरदारको पिहचान नभएको जःता जनुसकैु अवःथामा पिन पीिडतले क्षितपूितर् पाउने िवषयलाई 
सिुनि त गनर् उपयकु्त कानूनी ूबन्ध गनर् आवँयक देख्दछ  । पीिडतलाई ूदान गिरने क्षितपूितर् िनधार्रणका 
आधार सिहतको िनदिशका िनमार्ण गनुर् पन आवँयकता पिन महशसु गदर्छ  । 

 इित सम्बत ्२०७६ साल पसु ६ गते रोज १ शभुम ्................ 
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सरकारी वकीलह को नामावली 
 
 

!=dxfGofoflwjQmf  
dfggLo dxfGofoflwjQmf -;+j}wflgs kb_ lgo'lQm ldlt  

>L vDdaxfb'/ vftL @)&*.)$.)!  
 

@= /fhkqf+lst ljlzi6 >]0fLsf gfoa dxfGofoflwjQmfx?sf] gfdfjnL 
 

l;= 
g+= 

sd{rf/Lsf] gfd,y/ jtg hGd ldlt t[tLo >]0fL låtLo >]0fL   k|yd >]0fL xfnsf] kbdf 
lgo'Qm ldlt 

1 >L s[i0fhLjL l3ld/] ndh'Ë lj=;+= @)@@.#.)* @)%).)$.)! @)%^.(.!% @)^^.)%.!) @)&$.!).!* 
2 >L kb\dk|;fb kf08]o kfNkf lj=;+= @)@^.^.!% – – @)^&.)!.)* @)&%.)^.@! 
3 >L ljZj/fh sf]O/fnf  kfNkf lj=;+= @)@$.@.!$ @)%).)$.)! @)%%.!@.!! @)^*.!!.@( @)&^.)!.!& 
4 8f= 6]saxfb'/ l3ld/] ;+v'jf;ef lj=;+= @)@$.!@.)! @)%).)$.)! @)%%.!@.!! @)^*.!!.@( @)&&.)$.)^ 

 

#= /fhkqf+lst k|yd >]0fLsf ;xGofoflwjQmfx?sf] gfdfjnL 
 

l;
= 
g+= 

sd{rf/Lsf] gfd, y/ jtg hGd ldlt t[tLo >]0fL låtLo >]0fL xfnsf] kbdf 
lgo'lQm ldlt 

1 >L uf]kfnk|;fb l/hfn  Ko"7fg lj=;+= @)@$.)^.)% @)%).)$).! @)%^.!!.!$ @)&).)%.)% 
2 8f= uf]kLrGb| e§/fO{  c3f{vfFrL lj=;+= @)@!.!!.)$ @)%).)$).! @)%(.)$.)$ @)&).!).)# 
3 >L ;+hLj/fh /]UdL  kj{t lj=;+= @)@%.)^.!* @)%).)$).! @)%(.)$.)$ @)&).!).)# 
4 >L nf]s/fh k/fh'nL ef]hk'/ lj=;+= @)@^.)@.!! @)%@.)(.@^ @)^#.)&.)# @)&).!).)( 
5 >L v]d/fh 1jfnL u'NdL lj=;+= @)#).)$.)! @)%%.)%.@! @)^$.)$.!* @)&).!).)( 
6 >L /dfb]jL k/fh'nL  emfkf lj=;+= @)@^.!!.@% @)%%.)%.@! @)^*.!).!% @)&!.)!.)$ 
7 >L xl/k|;fb hf]zL  aemfª lj=;+= @)@^.)@.)* @)%@.)(.@^ @)^#.)&.)# @)&!.!).@( 
8 >L ;"o{/fh bfxfn sf7df8f}+ lj=;+= @)@$.)(.@# @)%).)$).! @)^).)^.!& @)&!.!@.)@ 
9 >L p4jk|;fb k'8f;}gL sf7df8f}+ lj=;= @)@(.)&.)% @)%&.)#.#) @)^^.)$.@& @)&#.)@.)& 
10 >L z+s/ vqL pbok'/ lj=;+= @)@(.)*.@^ @)%%.)%.@! @)^%.)&.)% @)&#.)@.)& 
11 >L w|'js'df/ rf}xfg emfkf lj=;+= @)@&.)#.)$ @)%%.)%.@! @)^&.!!.@) @)&$.)!.@! 
12 >L ;'/]Gb|axfb'/ yfkf  df]/ª lj=;+= @)@@.)#.)$ @)%).)$).! @)%*.)%.)* @)&$.)@.!( 
13 >L /fds'df/ yfkf sf7df8f}+ lj=;+= @)@$.)^.@$ @)%).)$).! @)^@.)@.)% @)&%.!).)* 
14 >L rGb|sfGt vgfn  ¿kGb]xL lj=;+= @)@#.!!.!% @)%@.)(.@^ @)^#.)&.)# @)&%.!).)* 
15 >L bdgl;+x lji6 a}t8L lj=;+= @)@#.)#.@$ @)%@.)(.@^ @)^$.!).!* @)&%.!).)* 
16 >L cRo'tdl0f Gof}kfg] emfkf lj=;+= @)#!.)(.!# @)^).!!.@( @)^(.)&.)! @)&%.!@.!$ 
17 >L O{Zj/Lk|;fb 9sfn  :ofª\hf lj=;+= @)@*.)&.!% @)^!.!!.@! @)&).)%.!$ @)&%.!@.!$ 
18 >L lbg]zk|;fb l3ld/] vf]6fË lj=;+= @)#@.!!.!) @)^&.)$.!& @)&#.)#.)^ @)&%.!@.@% 
19 >L ;Gb]z >]i7 lrtjg lj=;+= @)$@.!!.@( @)^^.!).@$ @)&#.)#.)^ @)&%.!@.@% 
20 >L xl/k|;fb /]UdL  kj{t lj=;+= @)@^.)!.!% @)%@.)(.@^ @)^$.!).!* @)&^.!).)@ 
21 >L /fhg/fh l3ld/] sf:sL lj=;+= @)@$.!!.!! @)%@.)(.@^ @)^$.!).!* @)&^.!).)@ 
22 >L u+ufk|;fb kf}8]n   :ofª\hf lj=;+= @)@%.)&.!# @)%@.)(.@^ @)^$.!).!* @)&^.!).)@ 
23 >L s[i0fdf]xg sf]O/fnf  ;'g;/L lj=;+= @)@#.)$.@% @)%@.)(.@^ @)^%.!!.#) @)&^.!).)@ 
24 >L 3gZofd cf]emf ;'g;/L lj=;+= @)@%.)$.)* @)%@.)(.@^ @)^%.!!.#) @)&^.!).)@ 
25 >L zDe' sfsL{ sf7df8f}+ lj=;+= @)#!.)(.)& @)^@.!).)( @)^(.)&.)! @)&&.)@.!@ 
26 >L 1fgk|;fb e';fn kfNkf lj=;+= @)#@.!).!& – @)&!.)!.#) @)&&.)%.!) 
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27 >L s[i0fk|;fb k'8f;}gL dsjfgk'/ lj=;+= @)@$.)!.)@ @)%@.)(.@^ @)^^.)(.!^ @)&&.!!.)@ 
28 >L df]xg;fu/ a:ofn ¿kGb]xL lj=;= @)#!.)^.@^ @)^).!!.@( @)^&.)!.@* @)&&.!!.)@ 
29 >L gf/fo0faxfb'/ yfkf  pbok'/ lj=;+= @)@#.)$.@( @)%%.)%.@! @)^&.!!.@) @)&&.!!.)@ 
30 >L uf]ljGb/fh uf}nL ndh'ª lj=;+= @)@$.)#.@* @)%@.)(.@^ @)^^.)(.!^ @)&&.!!.)@ 
31 >L k'0ok|;fb kf7s  emfkf lj=;+= @)@#.)#.!! @)%%.)%.@! @)^*.!).!% @)&&.!!.)@ 
32 >L ;f]dsfGtf e08f/L  kj{t lj=;+= @)##.)@.)( @)^^.)%.!! @)&!.!!.)$ @)&*.)(.)! 
33 >L lxdfnos'df/ 

lqtfn  
;+v'jf;ef lj=;+= @)@#.)(.)* @)%#.!@.)! @)^*.!).!% @)&*.!@.)*

34 >L ob'gfy zdf{  kj{t lj=;+= @)@&.)@.@) @)%$.)&.)! @)^*.!).!% @)&*.!@.)*
35 >L sf]ifxl/ lg/f}nf cf]vn9'+uf lj=;+= @)@$.!).@( @)%$.)&.)! @)^^.)(.!^ @)&*.!@.)*
36 >L s[i0f/fh kGt  afUn'ª lj=;+= @)@^.)%.!@ @)%&.)#.#) @)^*.!).!% @)&*.!@.)*
37 >L uf]ljGb vgfn  Onfd lj=;+= @)#$.)%.)% @)^^.)%.!! @)&!.!!.)$ @)&*.!@.!$

  

$= /fhkqf+lst låtLo >]0fLsf ;/sf/L jsLnx?sf] gfdfjnL 
 

l;= 
g+= 

sd{rf/Lsf] gfd,y/ jtg hGd ldlt t[tLo >]0fL xfnsf] kbdf 
lgo'lQm ldlt 

1 >L xl/z+s/ 1jfnL u'NdL lj=;+= @)@&.!).@% @)%$.)&.! @)^*.!).!% 
2 >L of]ugfy 9sfn  :ofª\hf lj=;+= @)@$.)$.!) @)%%.%.@! @)&).)%.)%
3 >L zDe' uf}td  df]/ª lj=;+= @)#).)!.!) @)%%.)%.@! @)&).)%.)%
4 >L s]zjk|;fb kGt  ;+v'jf;ef lj=;+= @)@@.)!.)^ @)%&.)#.#) @)&).)%.)%
5 >L ?b|k|;fb kGyL  u'NdL lj=;+= @)@*.)$.)! @)%&.)#.#) @)&).)%.)%
6 >L gf/fo0f l/dfn  ;+v'jf;ef lj=;+= @)@#.!!.!( @)%&.)#.#) @)&).)%.)%
7 >L bofz+s/ clwsf/L sf:sL lj=;+= @)@!.!).!@ @)%&.)#.#) @)&).)%.)%
8 >L uf]ljGb lu/L  sf:sL lj=;+= @)@!.!).!) @)%&.)#.#) @)&).)%.)%
9 >L pdfsfGt kf}8]n alb{of lj=;+= @)@&.!@.!* @)%&.)#.#) @)&).)%.)%
10 >L nId0f pkfWofo l3ld/] gjnk/f;L lj=;+= @)@$.)%.@( @)%&.)#.#) @)&).)%.)%
11 >L sdn/fh kGyL u'NdL lj=;+= @)@$.)!.)@ @)%&.)#.#) @)&).)%.)%
12 >L ch'{gk|;fb sf]O/fnf kfNkf lj=;+= @)#!.)*.!# @)%(.!@.!* @)&).)%.)%
13 >L /fdk|;fb clwsf/L sf:sL lj=;+= @)@#.!).!) @)%(.!@.!* @)&).)%.)%
14 >L czf]s/fh /]UdL kj{t lj=;+= @)@(.)@.!% @)%(.!@.!* @)&).)%.!$
15 >L ;'lzn b]jsf]6f  ;Nofg lj=;+= @)@(.)*.)@ @)^).!!.@( @)&).)%.!$
16 >L ofdaxfb'/ aflgofF DofUbL lj=;+= @)#!.!).!) @)%(.!@.!* @)&).)%.!$
17 >L /fdxl/ zdf{ sfk\mn] /fd]5fk lj=;+= @)#!.)^.!# @)%(.!@.!* @)&).)%.!$
18 >L /fh]Gb| l;+x e08f/L a}t8L lj=;+= @)@*.)$.@& @)^!.!!.@! @)&).)%.!$
19 >L u'?k|;fb jfUn]  cf]vn9'+uf lj=;+= @)@@.)$.!% @)^!.!!.@! @)&).)%.!$
20 >L /fdrGb| zdf{ kj{t lj=;+= @)@%.!!.)! @)^@.!).)( @)&).)%.!$
21 >L uf]ljGb pkfWofo jfUn'ª lj=;+= @)@^.)$.)$ @)^#.)^.@( @)&).)%.!$
22 >L wd{cjtf/ sf]O/fnf sfe|] lj=;+= @)#!.)!.)% @)^#.)^.@( @)&).)%.!$
23 >L nIdLgf/fo0f bfxfn  ;'v]{t lj=;+= @)#@.)(.)* @)^#.)^.@( @)&).)%.!$
24 >L ofbjk|;fb kf}8]n kj{t lj=;+= @)@&.)*.)^ @)^#.)^.@( @)&).!).)#
25 >L pld{nf bfxfn  emfkf lj=;+= @)##.!@.!) @)^!.!!.@! @)&).!).)#
26 >L /]zd cfrfo{ Ko'7fg lj=;+= @)@#.)!.!) @)^@.!).)( @)&).!).)#
27 >L rGb|s'df/ kf]v/]n emfkf lj=;+= @)@(.)@.@% @)^@.!).)( @)&).!).)#
28 >L uf]kfn nfld5fg]  afFs] lj=;+= @)@%.)%.@% @)^!.!!.@! @)&).!).)#
29 >L hLjlglw kf}8]n tgx'+ lj=;+= @)@@.)!.!! @)^$.!).)( @)&).!).)#
30 >L Cl4gfy lg/f}+nf Onfd lj=;+= @)##.)#.@@ @)^!.!!.@! @)&).!).@! 
31 >L ?b|k|;fb ;'j]bL :ofª\hf lj=;+= @)@&.)&.@( @)^!.!!.@! @)&).!).@! 
32 >L ;'bLks'df/ bËfn l;/fxf lj=;+= @)#).)$.)$ @)%(.!@.!* @)&).!).@! 
33 >L bz/y uf}td alb{of lj=;+= @)#).)^.@& @)^#.)^.@( @)&).!).@! 
34 >L wd{/fh kf}8]n sf:sL lj=;+= @)@%.)(.!^ @)^).!!.@( @)&).!).@! 
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35 >L ;Gtf]if zdf{ sf7df8f}+ lj=;+= @)#@.)%.@* – @)&!.)!.#) 
36 >L dx]zs'df/ vqL j}t8L lj=;+= @)@(.)(.@% @)^^.)$.)! @)&!.)(.!% 
37 >L ;Gtf]ifs'df/ lu/L sf7df8f}+ lj=;+= @)@&.!@.!( @)^$.!).)! @)&!.)(.!% 
38 >L d's'Gbxl/ kf}8]n ;Nofg lj=;+= @)@$.)%.)( @)^^.)$.)! @)&!.)(.!% 
39 >L ljb'/s'df/ sfsL{ dxf]Q/L lj=;+= @)@^.)%.)@ @)^%.!@.@( @)&!.)(.!% 
40 >L lgd{nf zdf{ ;'j]bL  kj{t lj=;+= @)@^.)*.!% @)^^.)%.!! @)&!.!!.)$ 
41 >L b]j/fh ef/tL bfª lj=;+= @)#@.)#.!& @)^^.)%.!! @)&!.!!.)$
42 >L k|sfz l3ld/]  ;+v'jf;ef lj=;+= @)##.)^.)% @)^^.)%.!! @)&!.!!.)$
43 >L a'l4nfn >]i7  ndh'ª  lj=;+= @)#!.)!.!@ @)^^.)%.!! @)&@.)!.@@ 
44 >L k|sfzaxfb'/ e08f/L aemfª lj=;+= @)#!.)@.!& @)^&.)$.)! @)&@.)!.@@ 
45 >L 6Lsfe"if0f l3ld/]  emfkf lj=;+= @)#!.)%.)# @)^^.)%.!! @)&@.)#.#! 
46 >L ;'j0f{dfg ag]kfnL  eQmk'/  lj=;+= @)@*.)$.)@ @)^^.)%.!! @)&@.)#.#! 
47 >L ladn yfkf sfe|]knf~rf]s lj=;+= @)@%.)!.@) @)^^.)%.!! @)&@.!).)* 
48 >L /Tgk|sfz lu/L alb{of lj=;+= @)@^.)#.!& @)^^.)%.!! @)&@.!).)* 
49 >L ;'/]Gb|/fh sfk\mn] tgx'F lj=;+= @)@$.)&.!%  @)^^.)%.!! @)&@.!).)* 
50 >L b]j]Gb|/fh cfrfo{ sf7df8f} lj=;+= @)@%.)^.@! @)^^.)%.!! @)&@.!).)* 
51 >L 6]saxfb'/ yfkf alb{of lj=;+= @)@$.)#.!% @)^^.!).@$ @)&@.!).)* 
52 >L uf]s'naxfb'/ lg/f}+nf vf]6fª lj=;+= @)@$.)^.!! @)^^.)^.@! @)&@.!).)* 
53 >L b|f]0fbQ kf}8]n b}n]v lj=;+= @)@^.!@.)$ @)^^.!).)! @)&@.!).)* 
54 >L rGb|axfb'/ l;GhfnL ¿kGb]xL lj=;+= @)#!.)$.!# @)^&.)%.!$ @)&@.!).)* 
55 >L kbdaxfb'/ sfsL{ emfkf lj=;+= @)@(.)%.@^ @)^^.!).@$ @)&@.!).)* 
56 >L h'4axfb'/ cfn]du/ pbok'/ lj=;+= @)#@.)(.!( @)^^.)%.!! @)&@.!).)* 
57 >L df]gf l;+x  /f}tx6  lj=;+= @)#).)^.@) @)^^.)%.!! @)&#.)#.)^ 
58 >L zDe's'df/ a:g]t df]/Ë lj=;+= @)@(.!).!& @)^^.)%.!! @)&#.)#.)^ 
59 >L nf]saxfb'/ s6'jfn ;'g;/L lj=;+= @)@*.)%.@* @)^&.)%.!$ @)&#.)#.)^ 
60 >L bz/y k+u]gL gjnk/f;L lj=;+= @)#!.!).)$ @)^^.!).@$ @)&#.)#.)^ 
61 >L ladnf /]UdL ;'v{]t lj=;+= @)#).)(.)% — @)&#.)#.)^ 
62 >L ?b|k|;fb cfrfo{  Onfd lj=;+= @)@*.!!.!* @)^^.!).@$ @)&#.!).@% 
63 >L o'j/fh dxt emfkf lj=;+= @)@*.)!.#) @)^&.)$.)& @)&#.!).@% 
64 >L eLdk|;fb e't]{n ¿kGb]xL lj=;+= @)#$.)*.!% @)^^.)%.!! @)&#.!).@% 
65 >L k|ltdfs'df/L e§/fO{ -

kf]v/]n_ 
:ofª\hf lj=;+= @)@%.$.@* @)^^.)%.!! @)&#.!).@% 

66 >L /fh]Gbaxfb'/ a:g]t df]/ª lj=;+= @)#!.!@.!@ @)^&.)%.!$ @)&#.!).@% 
67 >L lji0f'k|;fb kf}8]n alb{of lj=;+= @)#@.(.!% @)^&.)%.!$ @)&$.)@.!( 
68 >L ldgf u'?Ë /fd]5fk lj=;+= @)#&.)*.)$ @)^(.)%.)* @)&$.)$.@^ 
69 >L s[i0frGb| kf08] ¿kGb]xL lj=;+= @)@(.)%.)^ @)^^.)%.!! @)&%.)!.!) 
70 >L ;Ltf/fd cof{n uf]/vf lj=;+= @)##.)%.@^ @)^^.)%.!! @)&%.)!.!) 
71 >L vl8Gb|/fh s6'jfn ;Kt/L  lj=;+= @)@*.!).@@ @)^^.)%.!! @)&%.)!.!) 
72 >L Ps/fh clwsf/L cf]vn9'Ëf lj=;+= @)##.!!.@$ @)^*.)$.!) @)&%.)!.!) 
73 >L ;+lutf Gof}kfg] -9'·]n_  eQmk'/ lj=;+= @)@(.#.!% @)^&.)%.!$ @)&%.)!.!) 
74 >L xl/x/ kf}8]n c3f{vfFrL lj=;+= @)#^.)%.@% @)^(.)%.)* @)&%.)$.@) 
75 >L ljZjf; ;'g'jf/ cf]vn9'+uf lj=;+= @)##.!).!^ @)^^.)%.!! @)&%.)$.@) 
76 >L bLks e08f/L :ofª\hf lj=;++= @)#*.!!.!% @)^(.)%.)* @)&%.)$.@) 
77 >L jf;'b]j nD;fn dsjfgk'/ lj=;+= @)@@.)(.!@ @)^&.)$.)! @)&%.!).!@ 
78 >L gj/fh k/fh'nL sfe|]knf~rf]s lj=;+= @)@*.)%.)! @)^&.)$.)! @)&%.!).!@
79 >L Zofd;'Gb/ rf}w/L gjnk/f;L lj=;+= @)@!.!).@# @)^&.)%.!$ @)&%.!).!@
80 >L kml6s/fh d'8e/L c5fd lj=;+= @)#@.)%.)@ @)^&.)%.!$ @)&%.!).!@
81 >L lvdfgGb uf}td u'NdL lj=;+= @)##.)*.@@ @)^&.)%.!$ @)&%.!).!@
82 >L ef]nfgfy lg/f}nf df]/Ë lj=;+= @)#@.)&.)@ @)^*.)$.@$ @)&%.!).!@
83 >L 8Da/k|;fb sfˆn] ;'v{]t lj=;+= @)@%.)&.@* @)^*.)$.@$ @)&%.!).!@
84 >L Clifs]zj a:ofn kfNkf lj=;+= @)#!.)#.)# @)^*.)$.@$ @)&%.!).!@
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85 >L s}nfz vqL IfqL c3f{vfFrL lj=;+= @)#$.)$.)( @)^*.)$.@$ @)&%.!).!@ 
86 >L s]zjk|;fb uf}td c3f{vfFrL lj=;+= @)@*.)*.@* @)^*.!).)! @)&%.!).!@ 
87 >L uf]kfnk|;fb 9sfn :ofª\hf lj=;+= @)@%.)^.!* @)^(.)%.)$ @)&%.!).!@ 
88 >L jf;'b]j zdf{ bfª lj=;+= @)#).)$.!^ @)^(.)%.)$ @)&%.!).!@ 
89 >L zflGtk|;fb zdf{ ;'v{]t lj=;+= @)#).)@.!# @)^(.)%.#! @)&%.!).!@ 
90 >L 6]s/fh e';fn c3f{vfFrL lj=;+= @)@&.)@.)% @)^&.)%.!$ @)&%.!).!$ 
91 >L k'?iff]Qd vltj8f df]/ª lj=;+= @)@#.)$.)( @)^&.)$.)& @)&%.!).!$
92 >L rknf kf]v/]n -;]9f+O{_ ;'g;/L lj=;+= @)#$.)*.)& @)^^.!).@$ @)&%.!).!$
93 >L d'xDdb d'Ggf ;nf{xL lj=;+= @)#%.)*.)% @)^*.)$.@$ @)&%.!).!$
94 >L lbg]zs'df/ /]UdL :ofª\hf lj=;+= @)##.!).@% @)^(.)%.#! @)&%.!).!$
95 >L v]d/fh kf7s afUn'ª lj=;+= @)#@.)&.)# @)^(.)%.#! @)&%.!).!$
96 >L k|sfz uf}td df]/ª lj=;+= @)#@.)#.@@ @)^(.)%.#! @)&%.!).!$
97 >L ;Gtf]ifk|;fb e08f/L df]/· lj=;+= @)#%).!.!% @)^&.)%.!$ @)&%.!).!$
98 >L s}nfz bfxfn wg'iff lj=;+= @)##.)!.@( @)^(.)%.#! @)&%.!).!$
99 >L ;'jf;s'df/ e§/fO{ ;'g;/L lj=;+= @)@^.)%.@@ @)^(.)%.#! @)&%.!).!$
100 >L tf/fl;+x wfdL a}t8L lj=;+= @)@(.)$.!% @)^(.)%.#! @)&%.!).!$
101 >L kbdk|;fb j:tL wgs'6f lj=;+= @)@&.)(.)% @)^(.)%.#! @)&%.!).!$
102 >L zflGt Gof}kfg] kfNkf lj=;+= @)#).)(.@( @)^*.)$.@$ @)&%.!).!$
103 >L g/]Gb|s'df/ b]jsf]6f  h'Dnf lj=;+= @)@(.!).@( @)&).)%.!) @)&%.!).!$
104 >L /flwsf ;'jfn sfe|]knf~rf]s lj=;= @)$#.!!.)%  @)&!.)*.!& @)&^.)@.!$ 
105 >L k|sfz d/fl;gL c3f{vfFrL lj=;+= @)$%.!@.@!  @)&!.)*.!& @)&^.)@.!$ 
106 >L s[i0ff e08f/L  c3f{vfFrL lj=;+= @)##.)%.!& @)^(.)%.)* @)&^.)@.!$ 
107 >L ljgf bfxfn df]/Ë lj=;+= @)$).)%.!^ @)&!.)*.!& @)&^.)@.!$ 
108 >L /jL Gof}kfg] ?kGb]xL lj=;= @)#).!).@%  @)^*.)$.)! @)&^.)@.!$ 
109 >L df]xg vgfn eQmk'/ lj=;= @)#&.)@.)( @)^^.)%.#! @)&^.)@.!$ 
110 >L ;"o{k|;fb kf}8]n s}nfnL lj=;+= @)#*.)&.)& @)^(.)%.)* @)&^.)@.!$ 
111 >L ;f]d/fh sfˆn] ;'g;/L lj=;+= @)@*.!).!$  @)^&.)$.!& @)&^.)@.!$ 
112 >L k|]dk|;fb kf}8]n kfNkf lj=;= @)@&.)#.!!  @)^*.)$.)! @)&^.)@.!$ 
113 >L s[i0faxfb'/ cf]nL ?s'd lj=;+= @)#@.)%.@* @)&).)%.!) @)&^.!).)@ 
114 >L pborGb| clwsf/L tgx'F lj=;++= @)#!.)%.!) @)&).)%.@% @)&^.!).)@
115 >L efgb]j hf]zL s+rgk'/ lj=;+= @)#@.)#.!) @)&).!).@& @)&^.!).)@
116 >L lzjk|;fb cfrfo{ kj{t lj=;+= @)#!.)&.)* @)&).!).@& @)&^.!).)@
117 >L hok|;fb lwtfn h'Dnf lj=;+= @)#%.)%.)@ @)&!.)!.!# @)&^.!).)@
118 >L zflGtk|;fb n'O6]n wgs'6f lj=;+= @)##.)#.@@ @)^(.)%.#! @)&^.!).)@
119 >L /fh]Gb| e§/fO{ emfkf lj=;+= @)@(.)#.!) @)^(.)%.#! @)&^.!).)@
120 >L nfnk|;fb nfld5fg] kj{t lj=;+= @)#&.)$.@^ @)^(.)%.#! @)&^.!).)@
121 >L d'lQm/fd ;'j]bL kj{t lj=;+= @)@*.!@.)& @)^(.)%.#! @)&^.!).)@
122 >L s0f{axfb'/ a'9fIf]qL alb{of lj=;+= @)#!.)$.)$ @)&).!).@& @)&^.!).)@
123 >L ;ljtf zdf{ u'NdL lj=;+= @)$!.!).@% @)&).!).@& @)&^.!).@^
124 >L d'gf kf}8]n u'NdL lj=;+= @)$$.)@.!( @)&!.)*.!& @)&^.!).@^
125 >L Zofdk|;fb bfxfn  dsjfgk'/  lj=;+= @)#(.)$.@) @)&!.*.!& @)&^.!).@^
126 >L lgdf l3ld/] /fd]5fk lj=;+= @)#%.)&.@@ @)&).!).@& @)&^.!).@^
127 >L gaLgs'df/ e§ bfª lj=;+= @)@*.)^.@# @)&!.)!.!# @)&&.!!.)@
128 >L s0f{axfb'/ dxt h'Dnf lj=;+= @)#!.!!.@) @)&!.)!.!# @)&&.!!.)@
129 >L s]bf/gfy pkfWofo afUn'ª lj=;+= @)#@.)*.@) @)&!.)!.!# @)&&.!!.)@
130 >L O{Zj/LbQ hf]zL bfr{'nf lj=;+= @)@(.)@.!% @)&!.)!.!# @)&&.!!.)@
131 >L df]xgLk|;fb hf]zL aemfª lj=;+= @)@(.)!.)$ @)&!.)!.!# @)&&.!!.)@
132 >L sdnf sfˆn] ;'v{]t lj=;+= @)@*.)@.)@ @)^(.)%.#! @)&&.!!.)@
133 >L ;Ltfb]jL ;'j]bL afUn'ª lj=;+= @)@*.!!.!@ @)^(.)%.#! @)&&.!!.)@
134 >L /fhg xdfn sfe|]knf~rf]s lj=;+= @)#!.)&.@^ @)^(.)%.#! @)&&.!!.)@
135 >L k|]ddfof /fgf :ofª\hf lj=;+= @)#!.!!.!& @)^(.)%.#! @)&&.!!.)@
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136 >L ;'lznf 1jfnL sf7df8f}+ lj=;+= @)#$.)@.@( @)^(.)%.#! @)&&.!!.)@
137 >L sNkgf /fO{ df]/ª lj=;+= @)##.)&.@@ @)^(.)%.#! @)&&.!!.)@
138 >L k"0f{axfb'/ yfkfdu/ nlntk'/ lj=;+= @)#@.!).)$ @)^(.)%.#! @)&&.!!.)@
139 >L /fhs'df/ /fpt emfkf lj=;+= @)@^.)#.)& @)&!.)!.!# @)&&.!!.)@
140 >L 3gZofd l3ld/] l;/fxf lj=;+= @)$).)%.@) @)&).!).@& @)&&.!!.)@
141 >L of]u]Gbk|;fb 9'Ë]n wg'iff lj=;+= @)@(.)$!% @)&).!).@& @)&&.!!.)@
142 >L :jtGq Gof}kfg]  kj{t  lj=;+= @)#(.)^.!( @)&!.*.!& @)&&.!!.)@
143 >L dgf]hk|;fb u'Ktf ;nf{xL lj=;+= @)#$.)@.@! @)^(.)%.#! @)&&.!!.)@
144 >L gu]Gb| nD;fn  afFs]  lj=;+= @)#(.#.@* @)&!.*.!& @)&&.!!.)@
145 >L xl/k|;fb l3ld/]  u'NdL  lj=;+= @)$!.)&.@) @)&!.*.!& @)&&.!!.)@
146 >L n]vgfy 9sfn emfkf lj=;+= @)#!.)(.!* @)&).!).@& @)&&.!!.)@
147 >L ljgf]b kf}8]n :ofª\hf  lj=;+= @)#$.)%.!# @)&!.*.!& @)&&.!!.)@
148 >L lg/~hg :yflkt  sf7df8f}+ lj=;+= @)$$.)$.!@ @)&!.*.!& @)&&.!!.)@
149 >L cldt pk|]tL emfkf lj=;+= @)$$.)(.)& @)&!.*.!& @)&*.!).!$ 
150 >L ljgf]bnfn >]i7 dsjfgk'/  lj=;+= @)$).)(.!^ @)&!.*.!& @)&*.!).!$ 
151 >L >Lsnf kf}8]n tgx'F lj=;+= @)#^.)$.)& @)&!.)!.!# @)&*.!).!$ 
152 >L t'n;f e08f/L u'NdL lj=;+= @)#*.)*.)@ @)&).!).@& @)&*.!).!$ 
153 >L kf]if/fh vgfn :ofª\hf lj=;+= @)#(.!@.!% @)&!.)%.)# @)&*.!).!$ 
154 >L lji0f'k|;fb cfrfo{ Ko'7fg lj=;+= @)$!.!).!) @)&!.*.!& @)&*.!).!$ 
155 >L pQd >]i7 vf]6fË lj=;+= @)#$.)(.!% @)&!.)!.!# @)&*.!@.& 
156 >L hgsk|;fb l3ld/]  df]/ª lj=;+= @)#).)!.!# @)&!.*.!& @)&*.!@.& 
157 >L wd{/fh hf]zL  8f]6L  lj=;+= @)#$.)#.)@ @)&@.#.#! @)&*.!@.& 
158 >L 6]sgfy clwsf/L wgs'6f lj=;+= @)##.)#.@) @)&).!).@& @)&*.!@.& 
159 >L ab|Ls'df/ sfsL{ /fd]5fk lj=;+= @)#^.)%.!^ @)&).!).@& @)&*.!@.& 
160 >L ;Gtf]if/fh s6'jfn cf]vn9'Ëf lj=;+= @)#@.)(.@^ @)&).!).@& @)&*.!@.& 
161 >L k'ik/fh af:tf]nf df]/Ë lj=;+= @)#*.)*.)* @)&#.)&.)@ @)&(.)#.@& 

 

%= /fhkqf+lst t[tLo >]0fLsf ;/sf/L jsLnx?sf] gfdfjnL  
 

l;=g+
= 

sd{rf/Lsf] gfd, y/ jtg hGd ldlt t[tLo >]0fL 

1 >L d'gf e§/fO{ emfkf lj=;+= @)#@.)*.!& @)^(.)%.#! 
2 >L /f]lxts'df/ kf]v/]n vf]6fË lj=;+= @)@%.)%.)* @)&).)$.)! 
3 >L 9saxfb'/ /fjt bfª lj=;++= @)@!.)(.!$ @)&).)%.@% 
4 >L ;fgf]afa' >]i7 nlntk'/ lj=;+= @)@$.)%.!& @)&).)%.@% 
5 >L /d]z e§/fO{ Onfd lj=;+= @)##.)*.@@ @)&).!).@& 
6 >L lagf v8\sf yfkf alb{of lj=;+= @)@%.)(.@% @)&).!).@& 
7 >L eujtL b]jL uf}td emfkf lj=;+= @)#$.)!.)! @)&).!).@& 
8 >L ;'wf of]uL s]=;L= bfª lj=;+= @)#%.)%.!& @)&).!).@& 
9 >L ;lrts'df/ jfOaf l;Gw'nL lj=;+= @)$!.)(.@( @)&).!).@& 
10 >L hutaxfb'/ af]x/f c5fd lj=;+= @)##.!).!^ @)&).!).@& 
11 >L k|ofubQ h};L h'Dnf lj=;+= @)#@.)^.!$ @)&!.)!.!# 
12 >L /fdbQ e§ s+rgk'/ lj=;+= @)#!.)@.!! @)&!.)!.!# 
13 >L eLd/fh uf}nL ;'v{]t lj=;+= @)@$.)*.!) @)&!.)!.!# 
14 >L OGb' a;]n bfª lj=;+= @)@^.)!.!@ @)&!.)!.!# 
15 >L gf/fo0fk|;fb bfxfn vf]6fË lj=;+= @)@^.)(.@! @)&!.)!.!# 
16 >L x]drGb| /]UdL ;'g;/L lj=;+= @)@*.)!.!* @)&!.)!.!# 
17 >L chLts'df/ nfn s0f{ dxf]Q/L lj=;+= @)@^.)&.)% @)&!.)!.!# 
18 >L >L/fd vgfn  l;Gw'kfNrf]s  lj=;+= @)#^.!).)$ @)&!.*.!& 
19 >L lbk]Gb| bg'jf/  pbok'/  lj=;+= @)$!.)@.!& @)&!.*.!& 
20 >L s]bf/s'df/ clwsf/L  l;Gw'nL  lj=;+= @)#%.)(.)@ @)&!.*.!& 
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21 >L nlntf >]i7 eQmk'/  lj=;+= @)$#.)$.!# @)&!.*.!& 
22 >L uf]ljGbk|;fb x'dfufO{ sfe|]knf~rf]s lj=;+= @)$).)@.!$ @)&!.*.!& 
23 >L ljGb's'df/L wfdL /fjn  s~rgk'/  lj=;+= @)#$.!).@! @)&!.*.!& 
24 >L k|ltdf bfxfn  /fd]5fk  lj=;+= @)#&.!@.!^ @)&!.*.!& 
25 >L ;l/tf s§]n  emfkf  lj=;+= @)$#.)$.@% @)&!.*.!& 
26 >L ltns/fd nD;fn  u'NdL  lj=;+= @)@(.)%.)! @)&!.*.!& 
27 >L k|sfz zdf{ kf}8]n  kj{t  lj=;+= @)#(.(.@* @)&!.*.!& 
28 >L eLd;]g sfˆn]  wflbË lj=;+= @)#^.$.!& @)&!.*.!& 
29 >L /fdk|;fb kGyL  u'NdL  lj=;+= @)#%.)@.)# @)&!.*.!& 
30 >L r'/fdl0f k/fh'nL  u'NdL  lj=;+= @)#%.*.!^ @)&!.*.!& 
31 >L hLtk|;fb n'O6]n  vf]6fË lj=;+= @)@^.!!.@! @)&@.#.#! 
32 >L hLjgfy ;'j]bL  kj{t  lj=;+= @)@*.$.@) @)&@.#.#! 
33 >L zfGtf s]=;L= cf]vn9'+uf lj=;+= @)@^.!!.@@ @)&@.#.#! 
34 >L pd]z clwsf/L  df]/Ë lj=;+= @)#).)$.!& @)&@.#.#! 
35 >L ;Ltf/fd /fpt  ;Kt/L  lj=;+= @)##.)(.@! @)&@.#.#! 
36 >L >Lw/ cof{n  u'NdL  lj=;+= @)$!.)*.)$ @)&@.*.!& 
37 >L afa'/fd e§/fO{  u'NdL  lj=;+= @)#%.!).!! @)&@.*.!& 
38 >L /ljg ;fksf]6f ef]hk'/  lj=;+= @)$).!@.@* @)&@.*.!& 
39 >L nId0f vgfn  l;Gw'kfNrf]s lj=;+= @)#^.!).)$ @)&@.*.!& 
40 >L v'daxfb'/ s'Fj/  afFs]  lj=;+= @)#!.!!.@^ @)&@.*.!& 
41 >L k|sfz yfkf  uf]/vf lj=;+= @)$@.!@.)@ @)&@.*.!& 
42 >L xl/;k|;fb e§ s~rgk'/  lj=;+= @)$).!@.@* @)&@.*.!& 
43 >L gj/fh /]UdL  :ofËhf lj=;+= @)#&.)#.!# @)&@.*.!& 
44 >L elQm pkfWofo sf7df8f}+ lj=;+= @)#(.)!.)& @)&@.*.!& 
45 >L nIdL e08f/L  sf7df8f}+ lj=;+= @)$!.)@.@% @)&@.*.!& 
46 >L ?sd]0ff kf]v/]n ?s'd  lj=;+= @)#$.)$.!% @)&@.*.!& 
47 >L d's'Gbs'df/ /]UdL df]/Ë lj=;+= @)@&.)(.@# @)&#.)#.)@  
48 >L dbg zdf{ :ofª\hf lj=;+= @)#^.)*.@* @)&#.)#.)@  
49 >L uf]ljGbaxfb'/ rGb a}t8L lj=;+= @)@&.)@.!$ @)&#.)#.)@  
50 >L /fh]Gb| /]UdL bfª lj=;+= @)##.)!.@@ @)&#.)#.)@  
51 >L xl/axfb'/ k'gdu/ hfh/sf]6 lj=;+= @)#%.!@.!@ @)&#.)&.)@ 

52 >L k"0f{axfb'/ s]=;L= ?s'd lj=;+= @)$).)#.@( @)&#.)&.)@ 

53 >L /]g'sf /fO{ pbok'/ lj=;+= @)#*.!!.!* @)&#.)&.)@ 

54 >L ljho/fh l3ld/] wg'iff lj=;+= @)#%.)$.)& @)&#.)&.)@ 

55 >L lbks a:ofn kfNkf lj=;+= @)$$.)(.@& @)&#.)&.)@ 

56 >L ladnf uf}td dsjfgk'/ lj=;+= @)#&.)^.!* @)&#.)&.)@ 

57 >L k"0f{k|;fb zdf{ DofUbL lj=;+= @)$#.)^.!& @)&#.)&.)@ 

58 >L nIdLlszf]/ zdf{ ;'v{]t lj=;+= @)#*.)(.@) @)&#.)&.)@ 

59 >L lji0f'k|;fb uf}nL  ;'v{]t lj=;+= @)#@.!).!! @)&$.)@.!) 

60 >L gf/fo0fk|;fb l3ld/] ;nf{xL lj=;+= @)@&.)!.@* @)&$.)@.!) 

61 >L sf}znk|;fb 9'+ufgf alb{of lj=;+= @)$#.)^.@) @)&$.)@.!) 

62 >L lgd{ns'df/ k'g ?s'd lj=;+= @)$^.!).!) @)&$.)@.!) 

63 >L ;'bz{g lg/f}+nf ;'g;/L lj=;+= @)@%.)#.!% @)&$.)@.!) 

64 >L u0f]zk|;fb ;fksf]6f  pbok'/ lj=;+= @)@!.!@.)# @)&$.)@.!) 

65 >L pdfs'df/L s]=;L= ?kGb]xL lj=;+= @)@$.)$.#@ @)&$.)@.!) 

66 >L ;'/]Gb| ofbj wg'iff lj=;+= @)@!.)&.@# @)&$.)@.!) 

67 >L zfGtLk|;fb a/fn ;nf{xL lj=;+= @)#$.)*.)$ @)&$.)@.!) 

68 >L /fh]Gb|dl0f kf}8]n af/f lj=;+= @)#!.!).!& @)&$.)@.!) 
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69 >L df]xgk|;fb bfxfn ;nf{xL lj=;+= @)#!.)^.@& @)&$.)@.!) 

70 >L ladnk|;fb Gof}kfg] kfNkf lj=;+= @)#!.)%.#) @)&$.)@.!) 

71 >L OGb' l3ld/] emfkf lj=;+= @)@*.)#.!@ @)&$.)@.!) 

72 >L ;l/tf kf]v|]n :ofª\hf lj=;+= @)#*.)(.!) @)&$.)@.!) 

73 >L zfGtf nfdf jfOjf lrtjg lj=;+= @)$!.)#.!% @)&$.)@.!) 

74 >L ;'bLk zfSo nlntk'/ lj=;+= @)$(.)!.)@ @)&$.)*.@( 
75 >L xl/x/ ltldlN;gf :ofª\hf lj=;+= @)$%.!).@# @)&$.)*.@( 
76 >L /~hLtf kf]v|]n c3f{vfFrL lj=;+= @)%!.)*.!$ @)&$.)*.@( 
77 >L lbk]zk|tfk ;fx /f}tx6 lj=;+= @)$%.!!.)% @)&$.)*.@( 
78 >L a;Gt sfˆn] ef]hk'/ lj=;+= @)#&.!).)! @)&$.)*.@( 
79 >L ;lGht uf}td sfe|]knf~rf]s lj=;+= @)$$.)!.@* @)&$.)*.@( 
80 >L ljsf; 9'+ufgf afUn'ª lj=;+= @)$&.)@.!% @)&$.)*.@( 
81 >L s]zj Gof}kfg] ?kGb]xL lj=;+= @)$$.)$.)* @)&$.)*.@( 
82 >L l;h{gf 9sfn c5fd lj=;+= @)$#.!!.@* @)&$.)*.@( 
83 >L 7fs'//fd e08f/L dsjfgk'/ lj=;+= @)#(.!!.!^ @)&$.)*.@( 
84 >L sNof0f k/fh'nL ;'g;/L lj=;+= @)$!.!!.@@ @)&$.)*.@( 
85 >L clgn /]UdL vf]6fË lj=;+= @)$#.)#.!) @)&$.)*.@( 
86 >L ;+lutf yf]s/ dsjfgk'/ lj=;+= @)$$.)^.)* @)&$.)*.@( 
87 >L >[hgf l3ld/] cf]vn9'+uf lj=;+= @)$%.)(.@& @)&$.)*.@( 
88 >L rGb|k|;fb ;+h]n dsjfgk'/ lj=;+= @)$).)&.@@ @)&$.)*.@( 
89 >L lzlz/ nfld5fg] :ofª\hf lj=;+= @)%).)%.)& @)&$.)*.@( 
90 >L ufoqL jfUn] :ofª\hf lj=;+= @)$#.)%.!% @)&$.)*.@( 
91 >L dx]Gb|k|;fb clwsf/L :ofª\hf lj=;+= @)#^.)!.!) @)&$.)*.@( 
92 >L dbg Gof}kfg] df]/Ë lj=;+= @)$!.)%.@( @)&$.)*.@( 
93 >L lai0f'xl/ d/fl;gL c3f{vfFrL lj=;+= @)#(.!@.!* @)&$.)*.@( 
94 >L bLkf v/fn afFs] lj=;+= @)$^.)^.@* @)&$.)*.@( 
95 >L >L/fd cf]emf 88]Nw'/f lj=;+= @)$$.)@.)& @)&$.)*.@( 
96 >L lg;fs';'d kf}8]n sf:sL lj=;+= @)%).)$.@* @)&$.)*.@( 
97 >L lzn'sf ln+y]k ;+v'jf;ef lj=;+= @)#^.)*.)@ @)&$.)*.@( 
98 >L clDasf /3'a+zL nlntk'/ lj=;+= @)$$.)&.)! @)&$.)*.@( 
99 >L sGrg l3ld/] /f}tx6 lj=;+= @)%).!!.!^ @)&$.)*.@( 
100 >L nf]sd0fL kf08] u'NdL lj=;+= @)$%.)#.!% @)&$.)*.@( 
101 >L o'j/fh zdf{ afUn'ª lj=;+= @)$@.)#.)& @)&$.)*.@( 
102 >L dxbQ kf}8]n :ofª\hf lj=;+= @)$%.)^.@! @)&$.)*.@( 
103 >L l6sf/fd e08f/L kfNkf lj=;+= @)$@.)^.@% @)&$.)*.@( 
104 >L OGb' a:ofn e08f/L :ofª\hf lj=;+= @)$%.)(.)^ @)&$.)*.@( 
105 >L 6]sgfy zdf{ kj{t lj=;+= @)@(.)*.@$ @)&%.)^.!) 

106 >L uf]ljGbaxfb'/ zfxL 8f]Nkf lj=;+= @)@^.!).!) @)&%.)^.!) 

107 >L zflGtljqmd zfx afFs] lj=;+= @)$(.!@.!( @)&%.)&.)$ 

108 >L k|sfz l3ld/] u'NdL lj=;+= @)$#.)%.@) @)&%.)&.)$ 

109 >L lji0f'k|;fb kg]? :ofª\hf lj=;+= @)$&.)(.)# @)&%.)&.)$ 

110 >L v8\saxfb'/ v8\sf aemfª lj=;+= @)$@.)!.!( @)&%.)&.)$ 

111 >L ;'bLks'df/ /fo wg'iff lj=;+= @)$&.)^.)% @)&%.)&.)$ 

112 >L /]jtL ;'j]bL wgs'6f lj=;+= @)$$.)#.@@ @)&%.)&.)$ 
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113 >L c?0f ;fksf]6f kj{t lj=;+= @)#&.)@.@* @)&%.)&.)$ 

114 >L ljlkg/fh ltjf/L sf:sL lj=;+= @)$).)*.@) @)&%.)&.)$ 

115 >L /fhnfn ofbj  ;Kt/L lj=;+= @)$).)!.!* @)&%.)&.)$ 

116 >L ;Ltf clwsf/L :ofª\hf lj=;+= @)$).)#.@^ @)&%.)&.)$ 

117 >L slj/fh zdf{ kfWof aemfª lj=;+= @)#&.)@.)% @)&%.)&.)$ 

118 >L lgd{nf d/fl;gL nlntk'/ lj=;+= @)$!.)#.@& @)&%.)&.)$ 

119 >L cf/tL rkfO{ ;'v{]t lj=;+= @)$&.!@.@$ @)&%.)&.)$ 

120 >L g[k/fh v8\sf aemfª lj=;+= @)$#.)@.)@ @)&%.)&.)$ 

121 >L /d'gf /fpt pbok'/ lj=;+= @)$*.!).!$ @)&%.)&.)$ 

122 >L lbJofs'df/L e§/fO{ pbok'/ lj=;+= @)$%.)%.!# @)&%.)&.)$ 

123 >L ljlgtf skfnL eQmk'/ lj=;+= @)$&.!).)* @)&%.)&.)$ 

124 >L pzf uhd]/ vf]6fË lj=;+= @)$^.!!.)$ @)&%.)&.)$ 

125 >L uf]s0f{/fh l3ld/] ?kGb]xL lj=;+= @)@*.!).!% @)&^.)!.@( 

126 >L cgGt/fh Gof}kfg] l;Gw'nL lj=;+= @)##.)(.!* @)&^.)!.@( 

127 >L lgd{n g]kfn df]/Ë lj=;+= @)@$.)@.!% @)&^.)!.@( 

128 >L b]j/fh sf]O/fnf vf]6fË lj=;+= @)@@.)&.@@ @)&^.)!.@( 

129 >L /ljGb|s'df/ >]i7 wflbË lj=;+= @)#).)(.)# @)&^.)!.@( 

130 >L dlg;afa' kf]v/]n vf]6fË lj=;+= @)#&.)@.!) @)&^.)!.@( 

131 >L dgf]x/ nD;fn u'NdL lj=;+= @)$).)$.!* @)&^.)!.@( 

132 >L s]zj vltj8f vf]6fË lj=;+= @)#(.)#.!) @)&^.)!.@( 
133 >L l8NnL/fh 1jfnL slknj:t' lj=;+= @)@^.)%.)! @)&^.)!.@( 
134 >L bLlksf uh'/]n sf7df8f}+ lj=;+= @)%@.)@.!$ @)&^.)#.)^ 

135 >L o'8]g nfdf  bf]nvf lj=;+= @)%@.)@.!* @)&^.)#.)^ 

136 >L ;'l:dtf kf}8]n kj{t lj=;+= @)%!.)^.#) @)&^.)#.)^ 

137 >L ;'efif e§/fO{ dsjfgk'/ lj=;+= @)%).)#.@@ @)&^.)#.)^ 

138 >L pd+u lg/f}+nf sf7df8f}+ lj=;+= @)%!.!!.!) @)&^.)#.)^ 

139 >L gj/fh lji6 vf]6fË lj=;+= @)$&.)@.@% @)&^.)#.)^ 

140 >L cfZdf v8\sf eQmk'/ lj=;+= @)%@.)$.!$ @)&^.)#.)^ 

141 >L :j]tf e§/fO{ ;'g;/L lj=;+= @)%!.!).)! @)&^.)#.)^ 

142 >L /d]z kf]v/]n ?kGb]xL lj=;+= @)$$.)^.!( @)&^.)#.)^ 

143 >L k|eft If]qL c3f{vfFrL lj=;+= @)%!.)%.@% @)&^.)#.)^ 

144 >L bfdf]b/ uf}td ?kGb]xL lj=;+= @)$!.)@.!! @)&^.)#.)^ 

145 >L Zofd pk|]tL af/f lj=;+= @)$@.!@.@% @)&^.)#.)^ 

146 >L rGb|axfb'/ vqL ;'v{]t lj=;+= @)$@.)@.!& @)&^.)#.)^ 

147 >L lbg]z e§/fO{ g'jfsf]6 lj=;+= @)$^.!@.!# @)&^.)#.)^ 

148 >L ladn kGyL c3f{vfFrL lj=;+= @)$$.!).@% @)&^.)#.)^ 

149 >L uf]ljGb cfrfo{ sf:sL lj=;+= @)$&.)%.@( @)&^.)#.)^ 

150 >L gf/fo0f cfrfo{ c3f{vfFrL lj=;+= @)$^.)$.!& @)&^.)#.)^ 

151 >L ljZjf; ltldlN;gf sf:sL lj=;+= @)%@.)*.)^ @)&^.)#.)^ 

152 >L k|ltdf kf]v|]n sf:sL lj=;+= @)%).)*.)^ @)&^.)#.)^ 

153 >L k|sfz 1jfnL u'NdL  lj=;+= @)$$.)&.)% @)&^.)#.)^ 

154 >L dLgf yfkf u'NdL lj=;+= @)$$.)^.)@ @)&^.)#.)^ 

155 >L efjgf vltj8f g'jfsf]6 lj=;+= @)%!.)(.)@ @)&^.)#.)^ 

156 >L laog ltdlN;gf sfe|]knf~rf]s lj=;+= @)%).)(.@! @)&^.)#.)^ 
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157 >L lx/fnfn ef]ng dsjfgk'/ lj=;+= @)$#.)*.@^ @)&^.)#.)^ 

158 >L jiff{ 9sfn :ofª\hf lj=;+= @)%#.!).@& @)&^.)#.)^ 

159 >L cflbTos'df/ ofbj afFs] lj=;+= @)$@.)%.)( @)&^.)#.)^ 

160 >L cj;/ dfb]g ;+v'jf;ef lj=;+= @)$*.!!.@@ @)&^.)#.)^ 

161 >L t]haxfb'/ l;+hfnL du/ Onfd lj=;+= @)$@.)@.)( @)&^.)#.)^ 

162 >L lbk]Gb|s'df/ bf; ;'g;/L lj=;+= @)$#.)%.@! @)&^.)#.)^ 

163 >L slkn /f]Ssf s}nfnL lj=;+= @)%).!!.)( @)&^.)#.)^ 

164 >L k'0f{]Gb| kf08]o ?kGb]xL lj=;+= @)$%.)(.!) @)&^.)#.)^ 

165 >L ;'/axfb'/ kl/of/ d'u' lj=;+= @)$$.)!.#) @)&^.)#.)^ 

166 >L dx]z cof{n :ofª\hf lj=;+= @)%).)*.!% @)&^.)#.)^ 

167 >L boflglw l/hfn dsjfgk'/ lj=;+= @)$@.)@.!^ @)&&.)@.!% 

168 >L blw/fd a/fn ;'g;/L lj=;+= @)#%.!@.!$ @)&&.)@.!% 

169 >L 8fnaxfb'/ g]kfnL u'NdL lj=;+= @)$%.!).!% @)&&.)@.!% 

170 >L /]uaxfb'/ lji6 /f]Nkf lj=;+= @)$$.!!.@% @)&&.)@.!% 

171 >L k'ikf kf08] vf]6fË lj=;+= @)@*.)%.)* @)&&.)@.!% 

172 >L cDd//fh hf]zL s}nfnL lj=;+= @)@(.)!.#) @)&&.)@.!% 

173 >L ;lGbk 6]n/ pbok'/ lj=;+= @)$%.)!.)! @)&&.)@.!% 

174 >L sdnk|;fb sf]O/fnf b}n]v lj=;+= @)$).!!.)# @)&&.)@.!% 

175 >L v8fgGgb kf]v/]n u'NdL lj=;+= @)##.!@.@@ @)&*.)$.!! 

176 >L nf]s/fh kf]v/]n :ofª\hf lj=;+= @)#@.)%.!@ @)&*.)$.!! 

177 >L ljgf]b e§/fO{ ;Kt/L lj=;+= @)$^.)!.@$ @)&*.)$.!! 

178 >L cd[t ;'j]bL :ofª\hf lj=;+= @)#@.)#.@) @)&*.)$.!! 

179 >L >Lw/ clwsf/L bfª lj=;+= @)#@.)%.!@ @)&*.)$.!! 

180 >L k'ikf rfln;] ;'v{]t lj=;+= @)#&.)@.#) @)&*.)$.!! 

181 >L lzj/fh kf}8]n alb{of lj=;+= @)#$.)^.!& @)&*.)$.!! 

182 >L k'is/ Gof}kfg] s}nfnL lj=;+= @)$@.!).!* @)&*.)$.!! 

183 >L uf}/l;+x dx/ bfr{'nf lj=;+= @)##.)$.@@ @)&*.)$.!! 

184 >L e'k]Gb|/fh cj:yL bfr{'nf lj=;+= @)#&.)@.!) @)&*.)$.!! 
185 >L 6Lsfs'df/L /f]sf s]=;L= bfª lj=;+= @)$#.)*.!! @)&*.)$.!! 
186 >L k|sfz ;'j]bL Ko"7fg lj=;+= @)#*.)@.)% @)&*.)$.!! 
187 >L lzjk|;fb s'Fj/ 8f]6L lj=;+= @)#^.)@.!* @)&*.)$.!! 
188 >L s[i0ffs'df/L e08f/L b}n]v lj=;+= @)#).)&.!% @)&*.)$.!! 
189 >L /fhLj Gof}kfg] h'Dnf lj=;+= @)#*.!).)$ @)&*.)$.!! 
190 O{Zj/f u8\tf}nf vgfn emfkf lj=;+= @)#^.!).)! @)&*.)$.!! 
191 >L e/ts'df/ d}gfnL emfkf lj=;+= @)#^.)(.)^ @)&*.)$.!! 
192 >L :d[lt rf}xfg wg'iff lj=;+= @)%$.)%.)& @)&*.)$.#! 
193 >L ;~h' bfxfn sf7df8f}+ lj=;+= @)%#.)@.#) @)&*.)$.#! 
194 >L tf/fk|;fb cf]nL ?s'd klZrd lj=;+= @)$^.)#.)@ @)&*.)$.#! 
195 >L cg's'n jf/sf]6L eQmk'/ lj=;+= @)%#.)%.@( @)&*.)$.#! 
196 >L lbg]zs'df/ cfrfo{ kj{t lj=;+= @)$%.!).)@ @)&*.)$.#! 
197 >L ;'lgn nfld5fg] gjnk/f;L lj=;+= @)$!.!).@) @)&*.)$.#! 
198 >L cd[t /]UdL kj{t lj=;+= @)%@.)%.@( @)&*.)$.#! 
199 >L lasf; a~hf/f sfe|]knf~rf]s lj=;+= @)%#.)$.!! @)&*.)$.#! 
200 >L /ljz+s/ rf}w/L k;f{ lj=;+= @)%@.!!.)& @)&*.)$.#! 
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201 >L ;dLIff a~hf8] ;Kt/L lj=;+= @)$(.)!.@) @)&*.)$.#! 
202 >L zfGtLb]jL zdf{ :ofª\hf lj=;+= @)$!.)*.@) @)&*.)$.#! 
203 >L /TgrGb| uf}td h'Dnf lj=;+= @)%).)(.@@ @)&*.)$.#! 
204 >L nIdL Gof}kfg] Ko'7fg lj=;+= @)$*.)!.)! @)&*.)$.#! 
205 >L c/ljGbs'df/ d]xtf ;'g;/L lj=;+= @)%!.)#.)( @)&*.)$.#! 
206 >L k|df]bs'df/ adf{ afFs] lj=;+= @)$%.)(.!* @)&*.)$.#! 
207 >L a'4axfb'/ yfkf slknj:t' lj=;+= @)#*.)(.@# @)&*.)$.#! 
208 ौी पजुा िसल्वाल लिलतपरु lj=;+= 2052।07।06 @)&*.)!.!! 
209 ौी गणेशकुमार शमार्  कुम पि म lj=;+= 2043।09।20 @)&*.)!.!! 
210 ौी ूभशुान्त ढकाल  मकवानपरु lj=;+= 2043।11।25 @)&*.)!.!! 
211 ौी देवी िगरी  िसन्धपुाल्चोक lj=;+= 2053।08।13 @)&*.)!.!! 
212 ौी िनतेशबाब ुिऽताल  मोरङ lj=;+= 2052।05।08 @)&*.)!.!! 
213 ौी वसन्तराज पोभले  अघार्खाँची lj=;+= 2041।04।16 @)&*.)!.!! 
214 ौी ईशा शमार् मकवानपरु lj=;+= 2050।04।29 @)&*.)!.!! 
215 ौी लोकबहादरु रावल  बाजरुा lj=;+= 2044।12।10 @)&*.)!.!! 
216 ौी रोशन अवःथी  क नपरु lj=;+= 2054।09।03 @)&*.)!.!! 
217 ौी राजकुमार ौे   गोरखा lj=;+= 2041।01।04 @)&*.)!.!! 
218 ौी छिबलाल चािलसे  िचतवन lj=;+= 2043।03।27 @)&*.)!.!! 
219 ौी सिुूया कँुवर  काठमाड  lj=;+= 2054।03।21 @)&*.)!.!! 
220 ौी मीराकुमारी गौतम  सखुत lj=;+= 2041।10।24 @)&*.)!.!! 
221 ौी ूमे भण्डारी  सखुत lj=;+= 2049।04।18 @)&*.)!.!! 
222 ौी तलु्सीराम वाली  गलु्मी lj=;+= 2040।09।27 @)&*.)!.!! 
223 ौी हिरूसाद उपाध्याय  अछाम lj=;+= 2043।09।04 @)&*.)!.!! 
224 ौी हिरबोल खनाल  कुम पि म lj=;+= 2046।03।25 @)&*.)!.!! 
225 ौी िगिरराज न्यौपाने  दाङ lj=;+= 2043।05।20 @)&*.)!.!! 
226 ौी लबराज िघिमरे  मोरङ lj=;+= 2042।12।18 @)&*.)!.!! 
227 ौी कृंणूसाद िरमाल  झापा lj=;+= 2046।05।08 @)&*.)!.!! 
228 ौी वसन्त अयार्ल  ःयाङ्जा lj=;+= 2048।03।07 @)&*.)!.!! 
229 ौी सजय शमार्  पवर्त lj=;+= 2045।10।05 @)&*.)!.!! 
230 ौी बिबता भ राई  झापा lj=;+= 2047।01।21 @)&*.)!.!! 
231 ौी शशीचन्ि िव   दाच ुर्ला lj=;+= 2045।02।26 @)&*.)!.!! 
232 ौी कृि  रोका बिदर्या lj=;+= 2052।08।04 @)&*.)!.!! 
233 ौी सोनजु िगरी  लिलतपरु lj=;+= 2053।08।02 @)&*.)!.!! 
234 ौी िरता राजभण्डारी  लिलतपरु lj=;+= 2036।09।02 @)&*.)!.!! 
235 ौी िविनता काकीर्  िसन्धपुाल्चोक lj=;+= 2043।10।15 @)&*.)!.!! 
236 ौी म ु बढुाथोकी  दाङ lj=;+=2048।05।04 @)&*.)!.!! 
237 ौी अमतृा देवकोटा  िसन्धलुी lj=;+= 2048।03।17 @)&*.)!.!! 
238 ौी भिवराज राई  खोटाङ lj=;+= 2045।02।02 @)&*.)!.!! 
239 ौी सिमता थकाली  मःुताङ lj=;+= 2038।07।02 @)&*.)!.!! 
240 ौी ँयामकुमार तामाङ  खोटाङ lj=;+= 2045।08।13 @)&*.)!.!! 
241 ौी ममता ौे   इलाम lj=;+= 2053।07।19 @)&*.)!.!! 
242 ौी दीपकुमार यादव  िसराहा lj=;+= 2047।05।15 @)&*.)!.!! 
243 ौी िवजयकुमार महतो  महो री lj=;+=2041।01।22 @)&*.)!.!! 
244 ौी धमन्ि दास  सलार्ही lj=;+=2049।07।30 @)&*.)!.!! 
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245 ौी िसमा यादव  स री lj=;+=2053।06।23 @)&*.)!.!! 
246 ौी गणेशबहादरु िव.क.  पवर्त lj=;+=2038।03।07 @)&*.)!.!! 
247 ौी शंकर िव.क.  बिदर्या lj=;+=2044।03।13 @)&*.)!.!! 
248 ौी धमर्राज न्यौपाने  सखुत lj=;+=2037।05।17 @)&*.)!.!! 
249 ौी अिनता मिुनकार काठमाड  lj=;+= @)#^.)$.)@ @)&(.^.@ 
250 ौी िदपक काकीर् मोरङ lj=;+= @)#&.)%.)# @)&(.$.!@ 
251 ौी सीता धमला धनकुटा lj=;+= @)@*.)$.@% @)&(.$.!@ 
252 ौी कािशराम लोध पन्देही lj=;+= @)$&.)*.@! @)&(.$.!@ 
253 ौी िदपक अिधकारी झापा lj=;+= @)$!.)%.@) @)&(.$.!@ 
254 ौी केशव बहादरु िव  झापा lj=;+= @)#!.)*.!& @)&(.$.!@ 
255 ौी ूल्हाद िमौ रौतहट lj=;+= @)#(.)*.)@ @)&(.$.!@ 
256 ौी अजुर्न शमार् बाग्लु  lj=;+= @)#&.)&.!@ @)&(.$.!@ 
257 ौी खेमराज भ  प्यठुान lj=;+= @)#@.)(.!) @)&(.$.!@ 
258 ौी भान ुचौधरी डोटी  lj=;+= @)$@.)@.@# @)&(.$.!@ 
259 ौी सिुनता भ राई काठमाड   lj=;+= @)$).)*.)^ @)&(.$.!@ 
260 ौी िव ानन्द शाह स री lj=;+= @)$^.)&.)! @)&(.$.!@ 
261 ौी खड्क बहादरु बःनेत स री lj=;+= @)#*.)#.!) @)&(.$.!@ 
262 ौी सागर अिधकारी बारा  lj=;+= @)$&.)(.!* @)&(.$.!@ 



dGtJo

ljutdf ePsf ;/ sf/ L jsLnx?sf]  ;Dd] ng /  cg';Gwfgstf{  k|x/ L 
/  cleof] hgstf{ x?sf]  / fli6«o ;Dd] ngx?n]  ;/ sf/ L jsLnx?sf]  
sfo{ ;Dkfbg :t/  j[l4 /  z} nL ;'wf/ df k|efj k/ ] sf]  dxz'; u/ L  ækmf} hbf/ L
Gofosf]  k|efjsf/ Ltf, sfg"gL zf;gsf]  ;'lglZrttfæ eGg]  gf/ fsf ;fy ldlt @)&(÷
)(.)* b] vL ldlt @)&(÷)(÷!) ut]  ;Dd ;/ sf/ L jsLnx?sf]  rf} yf]  / fli6«o 
;Dd] ng cfof] hgf ePsf]  5 .

o; ;Dd] ngdf cl3Nnf]  ;Dd] ngsf pknlJwx?sf]  sfof{ Gjog cj:yfsf]  ;dLIff x'g] 5 . ;fy} , 
o; ;Dd] ngsf]  p2] Zo cg'?k cleof] hgsf]  k|efjsfl/ tf clea[l4 ug{  ;+lxtf sfg"gx?sf]  
sfof{ Gjogdf b] lvPsf sl7gfO{  /  ;'wf/ sf pkfox?, ;/ sf/ L jsLnsf]  Joj;flostf ljsf;sf 
nflu ;] jf, zt{ , ;'ljwf ;DaGwL sfg"g lgdf{ 0f, dxfGofoflwjQmfsf]  sfof{ nosf]  t] ;|f]  k~raifL{ o 
/ 0fgLlts of] hgfsf]  sfof{ Gjogsf]  cj:yf, ;/sf/L jsLnsf] Joj;flostf ljsf;sf nflu   
cg';Gwfg tyf ljsf; /  ;"rgf k|ljlwsf]  pkof] u / kmf} hbf/ L ;+lxtfx?sf]  sfof{ Gjogdf d'Vo 
GofoflwjQmfsf]  sfof{ nosf]  e"ldsf ;DaGwL sfo{ kqx?sf ;fy}  ;/ f] sf/ jfnf lgsfox?af6 
;"rgf k|ljlw ;DaGwL s;"/ sf ;DaGwdf sfo{ kqx? k|:t't eO{  3lge"t 5nkmn x'g]  /  k|:t't 
sfo{ kq, l6Kk0fL tyf 5nkmnsf cfwf/ df tt\ ljifodf s] xL dxTjk"0f{  lgisif{ x? o; rf} yf]  
/ fli6«o ;Dd] ngsf]  3f] if0ffkqsf ?kdf lg:sg] 5g\ eGg]  ljZjf; lnPsf]  5' . 

/ fHo zf;gsf]  ;Ifdtf Gofo k|zf;gsf]  ;antf;Fu ufFl;Psf]  x'G5 . kmf} hbf/ L Gofosf]  
k|efjsfl/ tfn]  dfq Gofo k|zf;g ;an, ;Ifd /  kl/ 0ffdd'vL x'g;S5 . kmf} hbf/ L Gofo 
k|zf;gsf]  cleGg /  dxTjk"0f{  cjoj dxfGofoflwjQmfsf]  sfof{ no dftxtdf sfo{ / t ;/ sf/ L 
jsLnx? ;+ljwfg, sfg"g adf] lhd cfkm\gf]  sfo{ Jojxf/ af6 kmf} hbf/ L Gofosf]  k|efjsfl/ tf 
clej[l4 ug{  lqmofzLn 5g\ . cGt/ fli6«o cEof; ;d] tnfO{  dgg ubf{  cg';Gwfg /  ljsf; 
-Research and Development_ nfO{  cfTd;fy u/ ] /  cleof] hg sfo{ sf qmddf klxrfg 
ePsf ;d:ofx?sf]  ;dfwfgsf nflu lglZrt cg';Gwfg ljlw -Research Methodology_
sf]  k|of] u ;lxtsf]  cg';Gwfg lgisif{  -Research Result_ sf cfwf/ df cg';Gwfg, cleof] hg 



/  ax;, k} / jL, k|lt/ Iff sfo{  Joj:yfkg ug{  ;s]  sfg"gL zf;gsf]  k|jw{ g x'g ;S5 . 
o; sfo{ nfO{  yk k|efjsf/ L agfpgsf nflu ;"rgf k|ljlwsf]  k|of] u ;d] t ckl/ xfo{  / x] sf]  
5 . ;"rgf k|ljlwsf]  ljsf;nfO{  xfd|f]  sfo{ If] qdf hf] 8\g ;lsPdf dfq ;/ sf/ L jsLnsf]  
Joj;flostf ljsf; x'g ;S5 . sfo{  ;Dkfbg :t/  a[l4 ul/  ;] jfnfO{  k|efjsf/ L agfpg 
;/ sf/ L jsLnx?nfO{  ;] jfdf pTk|] l/ t u/ fpg]  vfnsf]  ;] jf, zt{  /  ;'ljwf ;DaGwL sfg"gsf]  
cfjZostf 5 . o; k[i7e"lddf ;/ sf/ LjsLn sfof{ noaf6 ;Dkfbg ul/ g]  sfd sf/ afxL 
/  k|bfg ul/ g]  ;] jfnfO{  k|efjsf/ L agfO{  hgljZjfl;nf]  /  e/ f] iffo'Qm ;+:yfsf]  ¿kdf ljsf; 
ug{  cfjZos pkfox¿ klxrfg ug] {  k|efjsf/ L d~r -Forum_ sf]  ¿kdf of]  ;Dd] ng         
/ xg] 5 . cg';Gwfg /  ljsf;sf]  k|of] unfO{  plrt 9+un]  cfTd;fy ub} {  ;/ sf/ L jsLnx?sf]  
sfo{  ;Dkfbgdf lgvf/ tf Nofpg]  ljleGg k|of; /  pbfx/ 0fx?sf af/ ] df ;d] t o; ;Dd] ngdf 
5nkmn eO{  plrt lgisif{  lgl:sg] df d cfzfjfbL 5' .

sfo{ ;Dkfbgsf]  qmddf b] lvPsf Jofjxfl/ s ;d:ofx? ;dfwfg ug] {  /  sfg"gdf g}  ;+;f]wg 
ug{ ' kg] { df sfg"g kl/ dfh{ g ub} {  cufl8 a9\g' kb{ 5 . o; rf} yf]  / fli6«o ;Dd] ngaf6 ;/ sf/ L 
jsLnsf]  Joj;flostf /  sfo{ Ifdtfdf b] lvPsf ljleGg ;d:ofx? pk/  5nkmn u/ L ;dfwfg 
ug{  gf} nf]  /  ;do;fk] If pkfox? lnlka4 x'g] df d ljZj:y 5'  . lgisif{ sf]  ?kdf kfl/ t 
x'g]  3f] if0ffkqnfO{  sfof{ Gjog ug{ sf]  nflu d] / f]  k|lta4tf ;d] t hfx] /  ub{ 5' .

cGTodf, o; ;Dd] ng ljz] iff°df sfo{ kq tof/ L tyf ;Dkfbg sfo{ df ;+nUg / xg' ePsf, 
kmf} hbf/ L Gofo k|zf;g ;DaGwL n] v / rgf pknAw u/ fpg' x'g]  ;Dk'0f{  ;/ sf/ L jsLnx? /  
of]  k|sfzg Joj:yfkg sfo{ df ;+nUg ;Dk"0f{ df ;d] t ljz] if wGojfb 1fkg ub{ 5' .  

@)&( kf} if *

            vDdaxfb'/ vftL

             dxfGofoflwjQmf



;+ljwfg /  sfg"gn]  dxfGofoflwjQmf /  ;/ sf/ L jsLnx?nfO{  kmf} hbf/ L Gofo k|zf;gsf]  dxTjk"0f{  
e"ldsf k|bfg u/ ] sf]  5 . ;f]  e"ldsf k|efjsf/ L ?kdf ;Dkfbg ug{  dxfGofolwjQmfsf]  sfof{ no 
/  dftxtdf ;/ sf/ L jsLn sfof{ nox? ;+rfngdf / x] sf 5g\ . ;/ sf/ L jsLn sfof{ nox? Pj+ 
;+j} wflgs cfof] u, cGo ;/ sf/ L lgsfodf ;d] t ;/ sf/ L jsLnx? sfo{ / t / x] sf 5g\ . kmf} hbf/ L 
sfg"gsf]  If] qdf ePsf]  lj:tf/ , ck/ fw ug] {  z} nL /  tl/ sfdf cfPsf]  kl/ jt{ g, ck/ fwdf ;+nUgtf 
/  k|efj ;d] tsf sf/ 0faf6 ;/ sf/ L jsLnaf6 ;Dkfbg x'g]  cleof] hg, ax; k} / jL nufotsf 
sfo{ x? r'gf} tLk"0f{  /  hl6n aGb}  uO{  / x] sf]  cj:yf 5 . lg/ Gt/  a9\b}  uPsf]  sfo{ af] emsf]  
t'ngfdf hgzlQm Joj:yfkg kof{ Kt x'g ;s] sf]  5} g . ljifout ;+j] bglzntfsf cfwf/ df 
;/ sf/ L jsLnx?nfO{  ljlzi6Ls[t ug{ 'kg] {  cfjZostf 5 . Jofj;flos agfpg' kg] {  r'gf} tL 5 . 
tyflk ;/ sf/ L jsLnx?af6 ;Dkflbt sfo{ x?df lgi7f /  OdfGbfl/ tf b] lvg' kb{ 5 . Jofj;flostf emlNsg' kb{ 5 . pRr 
cfr/ 0fdf / xL ;+ljwfg /  sfg"gn]  lbPsf]  lhDd] jf/ L k"/ f ug{ ' kb{ 5 . cfkm"n]  ;Dkfbg u/ ] sf sfo{ df pQ/ bfloTj lng' kb{ 5 . 
;a}  ;/ sf/ L jsLnx?n]  sfg"gsf]  k|of] u /  kfngfdf Ps?ktfk"0f{  tl/ sfn]  ug{ ' kb{ 5 . ;/ f] sf/ jfnf lgsfo;Fu ;dGjo ub} {  
sfg"gsf]  k|efjsfl/ tf j[l4 ug] {  u/ L ug{ ' kb{ 5 . 

;/ sf/ L jsLndf lhDd] jf/ L 5 . sfo{ ;Dkfbgdf ;d:of 5 . r'gf} tL 5 . gofF gofF sfg"gsf]  k|of] u Ps?ktfk"0f{  tl/ sfn]  x'g 
;s] sf]  5} g . a'emfO /  u/ fOdf ljljwtf / x] sf]  5 . cleof] hgdf ;'wf/  /  Jofj;flostf ljsf;df s] lGb|t eP/  sfof{ Gjogdf 
/ x] sf]  t] ;|f]  k~rjifL{ o / 0fgLlts of] hgf sfof{ Gjogdf 5 . tyflk xfdLn]  ck] lIft ;kmntf k|fKt ug{  g;s] sf]  oyfy{ tf xfdL;Fu 
/ x] sf]  5 . xfdL aLrdf / x] sf ;d:of, sfo{ df / x] sf ljljwtf,  ;dGjodf / x] sf c;xhtf, sfo{ If] qdf b] lvPsf r'gf} tLx?nfO{  
klxrfg u/ L ;dfwfg vf] Hg ;d] tsf nflu ;/ sf/ L jsLnx?sf]  / fli6«o ;Dd] ng ug] {  k|If] k0f dxfGofoflwjQmfsf]  sfof{ nosf]  
t] ;|f]  k~rjifL{ o / 0fgLlts of] hgfn]  ;d] t u/ ] sf]  5 .

pNn] lvt kl/ k|] Iodf x'g uO{  / x] sf]  ;/ sf/ L jsLnx?sf]  o; rf} yf]  / fli6«o ;Dd] ngn]  ;/ sf/ L jsLnx?n]  sfo{  ;Dkfbg ubf{  
b] vf k/ ] sf Jofjxfl/ s ;d:ofsf]  klxrfg u/ L ;'wf/ sf If] qx? klxNofpg, ;/ sf/ L jsLnsf]  ;+:yfnfO{  cem ultzLntf k|bfg 
ug{ , ;/ f] sf/ jfnf lgsfo;Fu k|efjsf/ L ;dGjo ug{  /  ;/ sf/ L jsLnsf]  sfd sf/ jfxLdf ;sf/ fTds kl/ jt{ g ug] {  lbzfdf 
sf] z]  9'+uf ;fljt x'g]  ck] Iff u/ ] sf]  5' . ;Dd] ngdf k|:t't x'g]  sfo{ kqx? nufotsf ;Dd] ngsf ;fdu|Lx?sf]  ;+ufnf] sf]  ?kdf 
k|sfzg ePsf]  k|:t't ljz] iff° kmf} hbf/ L Gofo /  sfg"gsf If] qsf nflu dxTjk"0f{  ;|f] t ;fdu|Lsf]  ?kdf / x] sf]  5 . o;sf]  
cWoogn]  ;/ sf/ L jsLn, cg';Gwfgstf{ , k|fWofks, Gofostf{ , ljBfyL{  Pj+ kmf} hbf/ L Gofo k|zf;gdf rf;f]  / fVg]  ;a} sf nflu 
dxTjk"0f{  k|sfzgsf ?kdf of] ubfg ug] { 5 eGg] df d cfzfjfbL 5' . 

cGTodf, ;/ sf/ L jsLnx?sf]  rf} yf]  / fli6«o ;Dd] ngdf k] z x'g]  sfo{ kq tof/  u/ L k|:t't ug{ 'x'g]  k|:tf] tf Pj+ n] vs, sfo{ kq 
dfly l6Kk0fL ug{ ' x'g]  lj1, 5nkmn sfo{ qmddf cWoIftf u|x0f ug{ 'x'g]  ljlzi6 JolQmTj, k|:t't ljz] iff+sdf cnUu}  n] v / rgf 
pknAw u/ fO{  k|:t't ;fdu|L k7gLo /  ;+u|x0fLo agfpg' x'g]  n] vs nufot ;a} nfO{  wGojfb lbg rfxG5' . ;Dd] ngnfO{  
;kmntfk"j{ s ;DkGg ug{  ;xof] u ug] {  /  ;Dd] ngsf ;xefuL tyf ko{ j] Ifs ;a}  dxfg'efjx?k|lt dxfGofoflwjQmfsf]  sfof{ nosf]  
tkm{ af6 xflb{ s cfef/  Pj+ wGojfb k|s6 ug{  rfxG5' .  

@)&( kf} if *

            s[i0fhLjL l3ld/ ] 
         gfoa dxfGofoflwjQmf
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