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नेपालको   संविधानले   महान्यायावधिक्तालाई   नेपाल   सरकार   िा   नेपाल   सरकारले   तोवकविएका 
अवधकारीलाई  संिधैावनक  तथा  काननुी  विषयमा  राय  उपलब्ध  गराउने,  प्रमखु  अवियोजनकतााको 
हवैसयतमा  फौजिारी  मदु्दामा  अवियोजन  गने  नगने  विषयमा  अवन्तम  वनर्ाय  गने  र  सम्बवन्धत 
अिालत  िा  न्यावयक  वनकाय  समक्ष  मदु्दा  िायर  गने  र  ती  मदु्दामा  नेपाल  सरकारको  तफा बाट 
प्रवतवनवधत्ि  गने,  सरकारी  मदु्दा  सम्बन्धी  ऐन,  २०४९  को  अनसुचूी  अन्तगातका  मदु्दामा  अनसुन्धान 
गने  अवधकारीलाई  वनिेशन  विने  तथा  वहरासत  िा  कारागारमा  रहकेा  व्यवक्तहरुलाई  मानिोवचत 
व्यिहार नगरेको िा त्यस्तो व्यवक्तलाई आफन्त िा काननु व्यिसायीसँग िटेघाट गना नविएको िन्ने उजरुी  
परेमा  िा  जानकारी  प्राप्त  िएमा  छानविन  गरी  त्यस्तो  नगना  सम्बवन्धत  अवधकारीलाई आिश्यक  
वनिशेन  विने  लगायतका  महत्िपरू्ा  वजम्मिेारीहरु  प्रिान  गरेको  छ  ।  महान्यायावधिक्ताले आफूमा  
वनवहत  यी  अवधकारहरु  तोवकएको  शताको  अधीनमा  रहने  गरी  आफू  मातहतका  सरकारी 
िकीलहरुलाई प्रत्यायोजन गना सक्ने संिधैावनक व्यिस्था छ । महान्यायावधिक्ताले प्रत्यायोजन गरेको 
अवधकार  अन्तगात  रही  मातहत  सरकारी  िकीलहरुले  यो  अवधकार  र  वजम्मिेारी  वनिााह  गरररहकेो 
अिस्था छ  । 
सरकारी िकीलहरुले काननुको अवधनमा रही मावथ उल्लेवखत अवधकारको प्रयोग गरी काया सम्पािन गिाा  
काननु  सम्मत  र  प्रिािकारी  ढंगले  गना  सकेमा  पीवितलाई  न्याय  र  िोषीलाई  िण्ि  विलाई काननुको  
शासनको  स्थापना  र  मानि  अवधकारको  संरक्षर्  गने  फौजिारी  न्याय  प्रशासनको  उद्दशे्य हावसल  हुन  
सक्िछ  ।  विज्ञान  र  प्रविवधको  विकास,  यातायात  र  सञ्चारको  क्षेत्रमा  आएको  विकासले अपराधको  
प्रकृवत  र  प्रिवृिमा  पररितान ल्याएको  छ  ।  अन्तरिशेीय  र  संगवित  अपराधको  उत्पवि  र विस्तारको   
कारर्   अपराधको   अनसुन्धानमा   बहुरावरिय   सहयोगको   आिश्यकता   जस्ता   कुराले फौजिारी  
मदु्दाको  अनसुन्धान  र  अवियोजनलाई  जवटल  बनाइविएको  छ  ।  मानि  अवधकारको अिधारर्ामा  
िएको  विकास  र मानि अवधकार सम्बन्धी  अन्तराावरिय  सवन्धहरुको  पक्ष  िएको  कारर् उत्पन्न िावयत्ि 
समतेबाट सरकारी िकीलहरुको काया चनुौतीपरू्ा िएको छ । 
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सरकारी िकीलले सम्पािन गनुापने यी चनुौतीपरू्ा कायाहरुलाई एकरुपतापिूाक  एि ंप्रिािकारी ढंगले सम्पािन 
गना सहयोग पगुोस् िन्ने उद्दशे्यले विश्व िैंकको सहयोगमा २०६३ सालमा सरकारी िकील विग्िशान  तयार  गरी  
प्रकाशनमा  ल्याइएको  वथयो  ।  यो  विग्िशानबाट  सरकारी  िकीलहरुको  काया सम्पािनमा  सहजता  हुनकुो  
साथै  काया  सम्पािनमा  एकरुपता  कायम  गना  महत्िपरू्ा  सहयोग  पगुकेो छ  ।  विग्िशान  प्रकाशन  पश्चात  
जारी  िएका  नयाँ  काननुहरु  तथा  सिोच्च  अिालतबाट  प्रवतपावित वसद्धान्त र महान्यायावधिक्ताको 
कायाालयबाट जारी िएका नयाँ पररपत्रहरुलाई समटेी २०७० सालमा पररमाजान गरी यसको िोस्रो संस्करर् 
प्रकाशन गररएको वथयो । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी िएको  र  नयाँ  संविधानले  अिालतको  
के्षत्रावधकारमा  पररितान  गरेको  तथा  न्याय  प्रशासन  सम्बन्धी नयाँ ऐन काननुहरु तजुामा िई कायाान्ियनमा 
आएको एिम ्न्यावयक दृविकोर्हरु समते थप िएको सन्ििामा   विग्िशानलाई   अध्यािवधक   गरी   विग्िशानको   
तेस्रो   संस्करर्   प्रकाशन   गररएको   छ  । विग्िशानलाई यो रुपमा प्रस्ततु गना पाउँिा मलाई अत्यन्त खशुी 
लागकेो छ । 
 

विग्िशानलाई अद्यािवधक गने कायामाा संलग्न पनुरािलोकन कायािलका संयोजक नायि महान्यायावधिक्ता  श्री  
वकरर्  पौिेल,  सिस्यहरु सहन्यायावधिक्ताहरु श्री पद्मप्रसाि  पाण्िेय,  श्री रेितीराज  वत्रपािी,  श्री खमेराज  
ज्ञिाली,  श्री रमाििेी  पराजलुी,  श्री सरेुन्रबहािरु  थापा, श्री िरतलाल शमाा, उपन्यायावधिक्ताहरु श्री रामकुमार 
थापा, श्री राजशे कुमार कटुिाल, श्री राजने्रवसंह िण्िारी,  शाखा अवधकृत श्री िीमसेन  काफ्ले  समतेले गनुा 
िएको  अथक  पररश्रम प्रशसंनीय छ । विग्िशानको पनुरािलोकन कायामा समन्िय गनुा हुने सहन्यायावधिक्ता श्री 
श्यामकुमार िट्टराई  र  कम््यटुर  टाइप  तथा  सेवटङ्गमा  सहयोग  गने  नायि  सबु्बा श्री चन्िन कुमार िाकुर 
विशेष धन्यिािका  पात्र  हुनहुुन्छ  ।  यो विग्िशानलाई  प्रकाशनका  लावग  आवथाक  सहयोग गने  य.ूके.एि.( 
वि.एफ.आई.िी) र  संयोजन गने  सचा फर  कमन ग्राउण्ि  तथा  काननु अन्िेषर्  तथा  स्रोत  विकास केन्र  
(सेलिा)  प्रवत  हाविाक  धन्यिाि  विन  चाहन्छु  ।  साथसाथ ै सचा  फर  कमन  ग्राउण्िका  कन्िी िाइरेक्टर  िा.  
िोला  प्रसाि  िाहाल  र  काननु  अन्िषेर्  तथा  स्रोत  विकास  केन्र  (सेलिा)  का  िररष्ठ कायाक्रम  
व्यिस्थापक  श्री  राममवर्  गौतम  र  कायाक्रम  संयोजक  श्री  सखुििे  सापकोटा  समतेलाई धन्यिाि  विन  
चाहन्छु  ।  विगतमा  जस्तै  यो  विग्िशानले  सरकारी  िकीलको  काया  सम्पािनमा  सहयोग प¥ुयाउने छ िन्ने 
अपेक्षा राख्िछु । 
२०७४ साउन 

 

        ( रमन कुमार शे्रष्ठ) 
     महान्यायाधिवक्ता 

 

======================= 
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सरकारी वक ल िद दशन 

 

१. िद दशनको प रचय 

नेपालको संिवधानले प रक पना गरेको काननूी रा यको अवधारणालाई साकार पान उ े यलाई यवहारमा उतान कायका लािग 
थािपत संवैधािनक संरचना िभ  महा यायािधव ाको मह वपणू भिूमका रहकेो छ । महा यायािधव ालाई नेपाल सरकारको मु य 
काननूी स लाहकारको हिैसयतले संवैधािनक एवं काननूी िवषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोिकिदएको अ य अिधकारीलाई 
राय स लाह दान गन कत य संिवधानले तोकेको छ । नपेाल सरकारको हक िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा महा यायािधव ा 
वा मातहत सरकारी वक लह बाट सरकारको ितिनिध व गन संवैधािनक यव था रहकेो छ । संिवधानमा अ यथा यव था भएकोमा 
बाहके कुन ैअदालत वा याियक िनकाय वा अिधकारी सम  नेपाल सरकारको तफबाट मु ा चलाउन ेवा नचलाउने भ ने कुराको 
अि तम िनणय गन अिधकार महा यायािधव ामा रहकेो छ । महा यायािधव ाले संघीय संसद वा यसको कुन ैसिमितले गरेको 
आम ण अनसुार बैठकमा उपि थत भई काननूी का स ब धमा राय य  गन स न ेसंवैधािनक यव था रहकेो छ । आ नो पदीय 
कत यको पालना गदा महा यायािधव ालाई नेपालको जनुसकैु अदालत, कायालय र पदािधकारी सम  उपि थत हने अिधकार  
छ । 

महा यायािधव ालाई आ नो कत य पालना गदा नपेाल सरकार वादी वा ितवादी भई दायर भएका मु ा मािमलामा नेपाल सरकारको 
तफबाट ितर ा गन, मु ा मािमलाका रोहमा सव च अदालतले गरेको काननूको या या वा ितपादन गरेको काननूी िस ा तको 
काया वयन भए वा नभएको अनगुमन गन गराउन ेर िहरासतमा रहकेो यि लाई संिवधानको अधीनमा रही मानवोिचत यवहार 
नगरेको वा य तो यि लाई आफ तसँग वा काननू यवसायी माफत भेटघाट गन निदएको भ ने उजरुी परेमा वा जानकारी हन आएमा 
छानिवन गरी य तो हनबाट रो न स बि धत अिधकारीलाई िनदशन िदने अिधकार तोिकएको छ । नेपाल सरकारको तफबाट दायर 
भएको मु ा िफता िलँदा महा यायािधव ाको राय िलनपुन यव था गरेको छ । यी िज मेवारी परूा गन महा यायािधव ाको कायालय 
एवं मातहतमा १८ उ च सरकारी वक ल कायालय, १ िवशेष सरकारी वक ल कायालय र ७७ िज ला सरकारी वक ल कायालय 
गरी ९७ वटा कायालयह  थापना ग रएका छन ् । यी कायालयह मा महा यायािधव ा समेत ४४८ सरकारी वक ल (सरकारी 
वक लको दरब दी सं या ५२० रहकेो छ) र अ य सहायक कमचारीह  कायरत रहकेा छन ्। सबै तहका सरकारी वक लह को काय 
स पादन गनमा सहयोग पगुोस ्भ ने उ े यले २०६३ सालमा यो िद दशन तयार ग रएको िथयो । सो िद दशन तयार हदँा नेपाल 

अिधरा यको संिवधान, २०४७ चलनमा रहकेो िथयो । िद दशन जारी भएपिछ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ जारी भएको र 
काननूमा िविभ न प रवतन भएको समेत कारणले २०७० सालमा िद दशनको प रमाजन गरी दो ो सं करण र २०७४ सालमा 
िद दशनको प रमाजन गरी ते ो सं करण कािशत ग रएको िथयो । मलुुक  अपराध संिहता, २०७४, मलुुक  फौजदारी कायिविध 

संिहता, २०७४ र फौजदारी कसरू (सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४  तथा मौिलक हक काया वयनसँग स बि धत काननू 
लगायत अ य काननूी यव थाह  समेत प रवतन भएको समेत प र े यमा यो िद दशन प रमाजन र अ याबिधक गन ुआव यक 

भएकोले यो िद दशन चोथो पटक प रमाजन गरी काशन ग रएको छ । यो िद दशनमा दईु ख डमाः पिहलो ख ड (क) मा ५ भाग र  
दो ो ख ड (ख) मा प रिश ह  रहकेा छन ्। ख ड (क) अ तरगत पिहलो भागमा िद दशनको प रचय, सरकारी वक लह को काम, 
कत य, अिधकार र फौजदारी याय शासनसँग स बि धत मौिलक हकह  तथा फौजदारी यायका मा य िस ा तह  समावेश 

ग रएका छन ् । दो ो भागमा सरकार वादी हने फौजदारी मु ाको अनसु धान, अिभयोजन एवम ् ितर ाका यव थाह  उ लेख 

ग रएका छन ्। यस भागमा सरकार वादी फौजदारी मु ाका िविभ न चरणमा सरकारी वक लले िनवाह गनपुन भिूमकाको िव ततृ पमा 
उ लेख ग रएको छ । यो भाग िवशेष गरी िज ला सरकारी वक ल कायालयमा कायरत सरकारी वक लह को काम कत यसँग 
स बि धत छ । सरकार वादी फौजदारी मु ाको जाहरेीदिेख िलएर फैसला काया वयनस मका सबै ि याह  यसमा उ लेख भएका 
छन ्। यसका अित र  बाल याय स ब धमा सरकारी वक लको भिूमका पिन यस भागमा उ लेख ग रएको छ । सरकार वादी हन े
दवेानी मु ाको जाँचबझु, दायरी र ितर ाका िवषयमा सरकारी वक लको भिूमकालाई भाग तीनमा रािखएको छ । दवेानी मु ाको 
जाँचबझु र दायरीदिेख चलन चलाउनेस मका सबै ि या यसमा उ लेख ग रएका छन ्। रट िनवेदन स ब धी िस ा तको सामा य 
जानकारी र रट िनवेदन तयार गदा र बहस पैरवीमा समते सरकारी वक लको भिूमकालाई भाग चारमा समािव  ग रएको छ । रट 
िनवेदनको अलावा बहस पैरवी एवं ितर ा गदा बझुी रा न ुपन केही सै ाि तक अवधारणाह  समते भाग चारमा समावेश ग रएका 
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छन ्। सरकारी वक लको काननूी राय िदने स ब धी उ रदािय व, राज व स ब धी मु ामा सरकारी वक लको भिूमका एवं ितर ा 
स ब धी दािय व र सो स ब धी ि याह  भाग पाँचमा समावेश ग रएको छ । 

यो िद दशन आफैमा एउटा स दभ पु तक समेत हन सकोस ्भ न ेउ े यले प रिश लाई िव ततृ बनाइएको छ । सरकारी वक लको 
काम कत यसँग य  सरोकार रा ने िवषयह  प रिश को पमा ख डमा रहकेा छन ् । प रिश मा महा यायािधव ाको 
कायालयबाट जारी भएका  िनदशन तथा प रप ह ,  सरकारी वक लको आचार संिहता र अिभयोजन नीित तथा मागदशन एवं नेपाल 

प  भएको वा नपेालले अनमुोदन गरेका मानव अिधकारसँग स बि धत सि ध संझौताह  आिद समावेश ग रएका छन ्। 
 

२. िद दशनको आव यकता  र मह व 

सरकारी वक लह ले आ नो उ रदािय व पालना गदा िविभ न काननूह को योग गनपुन ह छ । यी काननूह को सारभतू पमा 
योग गन र काननू योग गदाको कायिविधमा एक पता हन ुकाननूी रा यको अवधारणालाई मतू प िदनका लािग अ याव यक 

रहकेो ह छ । यसका साथै नेपाल याय सेवा सरकारी वक लको समहूमा वेश गन सरकारी वक लह लाई आ नो कत य र 
उ रदािय व रा ोसँग कसरी िनवाह गन सिक छ भ न ेकुराको सहज जानकारी गराउन पिन अ य तै आव यक छ । चिलत काननूमा 
भएका संशोधन, अ तराि य तथा राि य तरमा िवकिसत भएको निवनतम ्मा यताह लाई संिहताकरण र अ याबिधक गनका 
लािग पिन िद दशनको आव यकता र यसको सामियक प रमाजन आव यक पछ । सरकारी वक लको काम कारवाहीसँग य  

सरोकार रा न ेअ य सरकारी वा गैरसरकारी िनकाय एवं सवसाधारण नाग रकले पिन सरकारी वक लका काम कारवाही बारेमा सरल 

पमा जानकारी पाउन सकेमा काम कारवाहीमा सरलता र आपसी सम वयमा  सरलता आई सेवा ाहीले सिजलोसँग शी  सेवा ा  

गन स दछन ्। 

मािथ उ लेख ग रएका िविभ न आव यकतालाई परूा गन सिकयोस ्भ ने उ े यले यो िद दशनको िनमाण ग रएको हो । यसबाट 
सरकारी वक लह को काम कारवाही बढी पारदश  र उ रदािय वमलूक ढंगबाट स प न हनेछ । यसबाट व तुिन  पमा मलुुकभर 
समान पमा र एक पताका साथ सरकारी वक लका काय स प न हनछेन ्। यसबाट काननूी रा यको अवधारणालाई मतू प िदन टेवा 
पु ने छ । 
 

३. िद दशनको योग 

यो िद दशनको योग दईु िकिसमबाट हनेछ भ न ेआशा िलइएको छ । यस िद दशनको मु य ख डले सरकारी वक ललाई दिैनक काय 
स पादन गन ममा य  सहयोग पु  याउँदछ । यसमा सरकारी वक लका सबै काम कारवाहीको िव ततृ जानकारी र ती कामह  

स प न गन ि या उ लेख ग रएका छन ्। प रिश  ख डह  स दभ साम ीको पमा योग गन सिकने गरी रािखएका छन ्। यसमा 
समािव  िवषयह ले सरकारी वक लको दिैनक काय स पादन गन ममा कुन ैकुरा िनदश गदनन ्। सरकारी वक लले ाथिमकताका 
साथ जा नपुन िवषयका साम ीह  सहज पमा ा  गन सिकयोस ्भनरे यो ख डको िनमाण ग रएको हो । नव वेशी सरकारी 
वक ललाई यसको अ ययन अझै बढी उपयोगी हनछे । सरकारी वक लको काम कारवाहीको बारेमा अनभुव ा  ग रसकेका सरकारी 
वक लह का लािग आ नो काम िद दशनको योगबाट िछटो र सिजलोसँग स प न गन सहयोगी हनेछ । 
 

४. िद दशनको आिधका रकता 
यस िद दशनले चिलत नेपाल काननू बमोिजम स प न गनपुन काम कारवाहीमा सरलता र काममा सधुार याउन ेउ े य राखेको छ 

। यसमा उ लेख भएका नपेाल काननूह  पिन सरकारी वक लको काम कारवाहीको सिजलोका लािग रािखएका हन ्। उ लेिखत 
काननूह को आिधका रकता स बि धत काननूमा न ैरह छ । सरकारी वक लले काय स पादन गदा स बि धत काननू कै आधारमा 
काम गन ुपदछ । सव च अदालतबाट ितपािदत िस ा त एवं फैसलाको हकमा पिन यसमा उ लेख ग रएका सामा ी स दभ सामा ी 
मा  हनछे । सो बाहके िद दशनमा उ लेिखत अ य कुराह लाई सरकारी वक लले आ नो कायस पादन गदा अनशुरण गन ुपनछ । 
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यस प र छेद िभ  

 

१ . महा यायािधव ाको कायालय र मातहत कायालयको 
थापना र िवकास म 
२. सरकारी वक लको प रभाषा 
३. महा यायािधव ाको संवैधािनक तथा काननूी ि थित 
   ऐितहािसक पृ भिूम 
   महा यायािधव ाको िनयिु  

   यावसाियक वत ता 
४. महा यायािधव ाको काम, कत य र अिधकार 
    अ य काम, कत य र अिधकार 

५. नायब महा यायािधव ाको काम, कत य र अिधकार 
६. महा यायािधव ाको कायालयका अ य सरकारी 
वक लको काम, कत य र अिधकार 

७. यव थापन सिमित 
८. सम वय सिमितः गठन तथा काम, कत य र अिधकार 
    उ च सरकारी वक ल कायालय तह 
    िवशेष सरकारी वक ल कायालय तह  
    िज ला सरकारी वक ल कायालय तह  
९. ोवेशन तथा यारोल बोडः गठन तथा काम कत य र 
अिधकार 

    दशे ोवेशन तथा यारोल बोड 

१०. सजाय सझुाव सिमितः गठन तथा काम, कत य र 
अिधकार 

११ . पीिडत संर ण सझुाव सिमितः गठन तथा काम 
१२. अनसु धान सिमित 
१३. अपराधशा ीय अनसु धान के ः थापना तथा काय 
 

१४. अिभयोजन िश ण के ः थापना तथा काय 
१५. नीित यव थापन समहू  
१६. मु य यायािधव ा 
१७. उ च सरकारी वक ल कायालयः 
१८. सह यायािधव ाको काम, कत य र अिधकार 
१९.  अ य सरकारी वक लको काम, कत य र अिधकार 
२०. िवशेष सरकारी वक ल कायालयः 
२१ .  सह यायािधव ाको काम, कत य र अिधकार  
२२.  अ य सरकारी वक लको काम, कत य र अिधकार 
२३. िज ला सरकारी वक ल कायालय 

    कायालय मखुको काम, कत य र अिधकार  

    अ य सरकारी वक लको काम, कत य र अिधकार 

२४.  सरकारी वक लको अ य िज मेवारी 
२५.  अ य िनकायमा रहकेा सरकारी वक लको काम, कत य 
र अिधकार 

    अि तयार दु पोग अनसु धान आयोग 

    िनवाचन आयोग 

    राि य मिहला आयोग 

    आ त रक राज  व िवभाग 

    स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभाग 

    खा  िविध तथा गणु िनय ण िवभाग 

    राज  व अनसु धान िवभाग  

    कसरूज य स पि  यव थापन िवभाग 

    राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण 

    िज ला शासन कायालय, काठमाड   
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१. महा यायािधव ाको कायालय तथा मातहत कायालयको थापना र िवकास म  

नेपालको पिहलो िलिखत संिवधान नेपाल सरकार वैधािनक काननू, २००४ को धारा १२ मा धान काननूी स लाहकारको िनयिु  

गन यव थाबाट नपेालमा महा यायािधव ाको प रक पना ग रएको पाइ छ । उ  धाराले सरकारलाई काननूी िवषयमा राय स लाह 
िदन धान काननूी स लाहकार िनयु  हन े यव था गरेको िथयो । उ  काननू लाग ून ैनभएको हदँा सो पदमा कसैको िनयिु  भएन 
र सरकारी वक लको पमा कुनै पदािधकारीको औपचा रक यव था हन सकेन । नपेाल अ त रम शासन िवधान, २००७ मा 
महा यायािधव ा स ब धी कुनै यव था िथएन । नेपाल धान यायालय ऐन, २००८ लाग ूभए प ात् रा यलाई सरोकार पन ग भीर 
कृितका सरकार वादी फौजदारी मु ाको तहिककात र अनसु धान मु ा हने अड्डा, अदालत वा अिमिनका हािकम, यायाधीशबाट 
नै हन े चलन िथयो । तथािप यो ऐनको थम संशोधानले एटन  जनरलको यव था गरेको दिेख छ। िव.स. २०१२ सालमा याय 
शासन (पनुगठन) ऐन जारी ग रयो । यस ऐनले अब उ ा त सरकारी मु ाको तहिककात एवं मु ा चलाउने समतेको काम कारबाही 
ि लडर तथा ोिस यटुरबाट गन भ ने काननूी यव था ग  यो । यसबाट सरकार वादी हने मु ाको तहिककात गन एवं य तो मु ा 
चलाउने िनणय ोिस यटुरले गन भ ने चिलत यव था नपेालको काननूी इितहासमा िव.स. २०१२ सालमा न ै वीकार ग रएको 
मा न सिक छ । तर यो ऐन लाग ूहन सकेन र सरकारी वक लको थापना पिन िविधवत् पमा हन सकेन ।  

िव.सं. २०१३ साल जेठ ८ गते जारी भएको सव च अदालत ऐन, २०१३ ले धान यायालय ऐन, २००८ लाई खारेज ग  यो र सो 
ऐनमा एटन  जनरल स ब धी यव था नग रएकोले एटन  जनरलको पवू यव था समेत समा  भयो । सव च अदालत खडा भएको 
केही समय पिछ मह वपणू संवैधािनक िववादको रट पन आएका र सरकारका तफबाट बहस एवं ितर ा गन ुपन आव यकता पन 
गएकोले सव च अदालत ऐन, २०१३ अ तगत राजप मा आदशे जारी गरी २०१३ साल ावण मिहनामा गभम ट एड्भोकेटको 
िनयिु  ग रयो । 

नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०१५ मा पिन महा यायािधव ाको संवैधािनक यव था हन सकेन तर त कालीन सरकारले 

महा यायािधव ाको काननूी यव था गनपुन आव यकता स झी कायका रणी िनणयबाट २०१६ साल भा  मिहनामा एटन  

जनरलको िनयिु  भयो र िनजको कत य र अिधकार तोिकयो । यस कार महा यायािधव ाको यव था भई सरकारी वक लको 
के ीय िनकायको पमा महा यायािधव ाको कायालयको थापना समेत भयो । 

िव.सं. २०१७ सालमा सरकारी मु ा स ब धी ऐन जारी भई २०१८ साल वैशाख दिेख लाग ूभयो । यस ऐनले पिहलो पटक सरकारी 
वक लको प रभाषा गद सरकार वादी हने मु ामा कायपािलका तफका अिधकारीबाट ारि भक तहिककात, जाँचबझु र अदालतमा 
मु ा च दा यथोिचत ितिनिध व गन एवं सरकार वा सरकारी काम कारबाहीमा सरकारी कमचारी ितवादी हने मु ाको ितर ा पिन 
यथोिचत ढंगबाट हन आव यक भएको र सरकारी अिधकारीलाई काननूी राय स लाह िदई मु ा परेमा यसको सचुा  पमा प रचालन 
गरी याय शासन सु ढ पानमा अिधकािधक सहयोग गन सरकारी वक लको समेत यथोिचत यव था गन उपयु  दिेखएको आधारमा 
सो ऐन िनमाण ग रएको भ ने कुरा सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०१७ को तावनाबाट प  ह छ । सरकार वादी हने फौजदारी मु ामा 
(सो ऐनको अनसुचूी १ का मु ा) तहिककात एवं अनसु धान गन तथा अदालतमा मु ा दायर गन काय हरी र सरकारी वक लबाट 
हने यव था भयो । सरकार वादी हने दवेानी मु ाह  दायर गन काम पिन सरकारी अिभव ाबाटै हने यव था सरकारी मु ा स ब धी 
ऐन, २०१७ ले ग  यो । सरकार वादी हने मु ामा बहस, परैवी, ितर ा, पनुरावेदन र िनवेदन गन समतेका कायह  पिन सरकारी 
वक लले गन ुपन कत य काननूले सिु पयो । यस ऐन अ तगत बनकेो सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०१८ ले सरकारी 
वक लह  एटन  जनरलको मातहतका एवं िनजको सामा य शासक य िनय णमा रहने यव था गरी सरकारी वक लको काम, 
कत य र अिधकारको िव ततृ यव था ग  यो । यसैगरी सरकारी मु ा स ब धी िनयमावली, २०१८ ले सरकारी मु ा स ब धी ऐन, 
२०१७ को यव थाह को काया वयन गन तहिककात स ब धी कायिविध, फौजदारी मु ाको दायरी र तत् स ब धी कायिविध, दवेानी 
मु ाको कायिविध लगायतका यव थाह  ग  यो । २०२८ सालमा सरकारी वक ल स ब धी अक  िनयमावली जारी ग रयो र यसले 

परुानो सरकारी वक ल स ब धी िनयामवली, २०१८ लाई खारेज गरी सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०१७ को अनसुचूी १ मा उ लेिखत 
फौजदारी मु ा, अनसुचूी २ मा उ लेिखत दवेानी मु ा र सरकारलाई सरोकार पन भनी सरकारले तोिकिदएको मु ालाई सरकारलाई 
सरोकार पन मु ा भनी प रभािषत समेत ग  यो । यस िनयमावलीमा सरकारी वक ल कायालयको सं थागत थापना गरी सरकारी 
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वक लको काम, कत य र अिधकार िनधारण गनकुा साथै सरकारलाई सरोकार पन मु ाको बहस पैरवी, ितर ा स ब धमा िव ततृ 
यव था ग रएको िथयो । नपेालको संिवधान, २०१९ जारी भएपिछ भाग १४ मा महा यायािधव ा (एटन  जनरल) को छु ै संवैधािनक 

यव था  ग रयो । िनजको िनयिु , सेवाका शत तथा काम कत यका बारेमा समेत उ  संिवधानले यव था गरेको िथयो ।  

नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ जारी भएपिछ महा यायािधव ाको काम, कत य र अिधकारको स ब धमा छु ै यव था 
ग रयो । सरकारको हकिहत एवं सरोकार पन मु ा च ने नच ने अि तम िनणय महा यायािधव ाबाट हने संवैधािनक यव था भयो । 
उ  संिवधानको धारा ११० मा महा यायािधव ा नेपाल सरकारको मु य काननूी स लाहकार हने र संवैधािनक एवं काननूी िवषयमा 
नेपाल सरकार र नपेाल सरकारले तोिकिदएको अिधकारीलाई राय स लाह िदन ुिनजको कत य हन ेसंवैधािनक यव था भयो । यसका 
साथै कुनै अदालत वा याियक अिधकारीका सम  सरकारका तफबाट मु ा चलाउने वा नचलाउने भ ने कुराको अि तम िनणय गन 
अिधकार महा यायािधव ामा रहने यव था समेत यो संिवधानले गरेको हदँा  सरकारी मु ा स ब धी काननूमा संशोधन एवं नयाँ 
काननू िनमाण गनपुन भयो । महा यायािधव ाको काम, कत य र अिधकारको स ब धमा २०४७ सालको संिवधान अनु प काननूी 
यव था गन एवं अिभयोजन स ब धमा समसामियक सधुार गन सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ जारी ग रयो । सरकारी मु ा 
स ब धी ऐन, २०४९ बमोिजम २०५५ सालमा सरकारी मु ा स ब धी िनयमावली र सरकारी वक ल स ब धी िनयमावलीह  जारी 
भएका िथए ।  

नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ जारी हदँा यस संिवधानको भाग १६ मा महा यायािधव ा स ब धी यव था ग रयो । 
महा यायािधव ा धानम ीको िसफा रसमा रा पितबाट िनयिु  हने र धानम ीको इ छा अनसुारको अविधस म आ नो पदमा 
बहाल रहन ेतथा महा यायािधव ाको पा र िमक तथा अ य सिुवधा सव च अदालतको यायाधीश सरह हन े यव था ग रएको 
िथयो । सो संिवधानले यस अिघका संिवधानले महा यायािधव ा नेपाल सरकारको मु य काननूी स लाहकार हने, नेपाल सरकारको 
हक िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा ितिनिध व गन, यस संिवधानमा अ यथा यव था भएकोमा बाहके नपेाल सरकारको 
तफबाट मु ा चलाउने वा नचलाउने भ न े कुराको अि तम िनणय गन र नेपाल सरकार वादी वा ितवादी भई दायर भएका मु ा 
मािमलामा नेपाल सरकारको तफबाट ितर ा गन ज ता महा यायािधव का काम, कत य र अिधकारलाई िनर तरता िदएको िथयो 
। उ लेिखत काम कत यका अित र  केही नयाँ िज मेवारी पिन यो संिवधानले महा यायािधव ालाई सिु पयो । जस अनसुार मु ा 
मािमलाका रोहमा सव च अदालतले गरेको काननूको या या वा ितपादन गरेको काननूी िस ा तको काया वयन भए नभएको 
अनगुमन गन गराउने र िहरासतमा रहकेो यि लाई संिवधानको अिधनमा रही मानवोिचत यवहार नगरेको वा य तो यि लाई 
आफ तसँग वा काननू यवसायी माफत भटेघाट गन निदएको भ ने उजरुी परेमा वा जानकारी हन आएमा छानिबन गरी य तो हनबाट 
रो न स बि धत अिधकारीलाई आव यक िनदशन िदने अिधकार महा यायािधव ालाई िदइयो ।  

२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संिवधानको भाग १२ मा महा यायािधव ा स ब धी यव था रहकेो छ । यस 

संिवधानले गरेको यव था अनसुार महा यायािधव ाको िनयिु  धानम ीको िसफारीसमा रा पितबाट ह छ । िनज धानम ीको 
इ छा अनसुारको अविधस म आ नो पदमा बहाल रहने यव था छ । महा यायािधव ाको पा र िमक तथा अ य सिुवधा सव च 

अदालतको यायाधीश सरह हन े यव था यस संिवधानमा ग रएको छ । यस संिवधानले यस अिघका संिवधानले यव था गरेका 
महा यायािधव ा नेपाल सरकारको मु य काननूी स लाहकार हने, नेपाल सरकारको हक िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा 
ितिनिध व गन, यस संिवधानमा अ यथा यव था भएकोमा बाहके नपेाल सरकारको तफबाट मु ा चलाउन ेवा नचलाउन ेभ न े
कुराको अि तम िनणय गन र नपेाल सरकार वादी वा ितवादी भई दायर भएका मु ा मािमलामा नपेाल सरकारको तफबाट ितर ा 
गन ज ता महा यायािधव ाका काम, कत य र अिधकारलाई िनर तरता िदएको छ । यसैगरी मु ा मािमलाका रोहमा सव च 

अदालतले गरेको काननूको या या वा ितपादन गरेको काननूी िस ा तको काया वयन भए नभएको अनगुमन गन गराउने र 
िहरासतमा रहकेो यि लाई संिवधानको अिधनमा रही मानवोिचत यवहार नगरेको वा य तो यि लाई आफ तसँग वा काननू 
यवसायी माफत भेटघाट गन निदएको भ ने उजरुी परेमा वा जानकारी हन आएमा छानिबन गरी य तो हनबाट रो न स बि धत 
अिधकारीलाई आव यक िनदशन िदने महा यायािधव ालाई िदइएको अिधकारलाई पिन यस संिवधानले िनर तरता िदएको छ । यस 
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बाहके नपेाल सरकारको तफबाट दायर मु ा िफता िलँदा महा यायािधव ाको राय िलन ुपन नयाँ यव था समेत यस संिवधानमा 
ग रएको छ । 

सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ लगायतका काननूलाई ित थापन गद २०७५ भा  १ गते दिेख लाग ूभएका मलुुक  फौजदारी 
कायिविध संिहता, २०७४ समेतले सरकारी वक लको काम कत य र अिधकारका स ब धमा मह वपणू प रवतन याएका छन ् । 
मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४, मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४, कसरूको अनसु धान स ब धी िनयमावली, 
२०७५, सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७, महा यायािधव ाको कायालय तथा मातहत कायालयको एक कृत काय 
स चालन कायिविध, २०७८ एवं सरकार वादी फौजदारी मु ाको अनसु धान, अिभयोजन, बहस परैवी तथा ितर ा िनदिशका, 
२०७९ समेतले मलू पमा सरकारी वक लको काम, कत य र अिधकार िनधारण गरेका छन ्।  

 

२. सरकारी वक लको प रभाषा  

 सरकारी वक ल भ नाले सामा यतया सरकारको वक ल भ ने बिुझ छ । सरकारी वक लले रा यको काननू 
उ लंघन गनलाई कसरूदार कायम गरी सो बमोिजम सजायको मागदावी िलई अदालतमा मु ा दायर गन 
एवं नेपाल सरकारलाई काननूी स लाह िदने तथा अदालतमा नपेाल सरकारको ितिनिध व गन गदछ । 
नेपालको संिवधानमा सरकारी वक ल श दावलीको योग भएको छ । संिवधानमा महा याियधव ाले 

आ नो काम, कत य र अधि◌कार तोवकएको शतको अधीनमा रही योग र पालन गन गरी मातहतका 
सरकारी वक ललाई यायोजन गन स ने यव था ग रएको छ । 

 सरकारी वक लको प रभाषा मलुकु  फौजदारी कायिविध संिहत,२०७४ ले गरेको छ । जस अनसुार 
“सरकारी वक ल” भ नाले महा यायािधव ा, नायब महा यायािधव ा, सह यायािधव ा, 
उप यायािधव ा, िज ला यायािधव ा र सहायक िज ला यायािधव ालाई स झन ुपछ र सो श दले 

महा यायािधव ाबाट सरकारी वक लको हिैसयतमा काम गन तोिकएको अिधकृतलाई समते जनाउँछ ।  
 

उपयु  प रभाषाले महा यायािधव ा समतेलाई सरकारी वक लको पमा प रभािषत गरेको छ भन ेिनजले तोकेको 
अ य अिधकृत समेत सरकारी वक ल हन स ने यव था गरी सरकारी वक लको े  यापक बनाएको छ । 
महा यायािधव ाको पद नेपालको संिवधान बमोिजमको पद र सो बाहके सबै सरकारी सरकारी वक लको ेणी र 
पद नेपाल िनजामती सेवाको राजप ाङ्िकत ततृीय ेणी (सहायक यायािधव ा वा सहायक िज ला 
यायािधव ा) दिेख राजप ाङ्िकत िविश  ेणी (नायब महा यायािधव ा) स मका पद रहन े यव था छ । 

 

सिंवधानको धारा 
१५८ को उपधारा 
(७) 
 

फौजदारी   
कायिविध सिंहताको 
दफा २ (त) 
 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको िनयम 
३ 

उि लिखत यव थाबाट सरकारी वक लः 

 नेपाल सरकारको काननूी स लाहाकार हो । 
 नेपाल सरकारको हक िहत र सरोकार िनिहत रहकेो मु ा चलाउने अिधकारी हो । 
 सावजिनक स पि को संर क हो । 
 यायको पहरेदार हो । 
 पीिडतलाई याय र पीडकलाई सजाय िदलाउने सं था हो । 
 अदालतको सहयोगी हो । 
 काननूको र क हो । 

 

३. महा यायािधव ाको सवैंधािनक एव ंकानूनी ि थित 

रा यका तफबाट मु ाको ितिनिध व र ितर ा गन यव थाको सु वात ते ौ शता दीको म यितर बेलायतमा King’s Attorney 

को मा यमबाट भएको पाइ छ । पिछ यो रा यको काननूी ितिनिधको पमा िवकिसत हनपु यो । येक मलुुकमा सरकारको तफबाट 
मु ाको ितिनिध व गन महा यायािधव ा र िनज मातहतका सरकारी वक लको यव था ग रएको ह छ । 
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ऐितहािसक पृ भूिम 

 हा ो मलुुकको स दभमा महा यायािधव ाको ऐितहािसक पृ भिूमलाई हने हो भन ेमहा यायािधव ाको 
संवैधािनक एवम ्काननूी हिैसयत नेपाल सरकार वैधािनक काननू, २००४ बाट िविधवत पमा सु  
भएको पाइ छ । उ  काननूमा सरकारलाई आव यक परेमा काननूी िवषयमा उिचत स लाह दान गन 
धान काननूी स लाहकार ी ३ बाट िनयु  गन र िनजले हरेक अड्डा अदालतमा गई सरकारको 
तफबाट छलफल गन अिधकार रहकेो उ लेख भएको पाइ छ । 

 नेपालको दो ो संवैधािनक काननूको पमा रहकेो नपेाल अ त रम शासन िवधान, २००७ ले भन े
महा यायािधव ाको संवैधािनक यव था गरेको िथएन । २००८ सालमा नेपाल सरकारले आ  नो 
कायका रणी अिधकार योग गरी कायका रणी आदशेबाट महा यायािधव ाको िनयिु  गरेको िथयो ।  

 धान यायालय ऐन, २००८ को थम संशोधन (२००८/६/३१) ले महा यायािधव ाको काम, कत य 
र अिधकार तोकेको िथयो । तर उ  ऐन पिन २००८ साल पौष ८ गतेबाट मा  लाग ूभएको िथयो । उ  

ऐनले मु ा मािमलामा, ऐन काननू स ब धी िवषयमा स लाह मागमेा स लाह िदन,ु मु ा मािमलामा 
अदालतमा उपि थत भ ै ितर ा गन ु र चिलत काननूले एटन  जनरलले गनपुन सबै काम गन ुभनी 
तोिकएको िथयो ।  

 त प ात् नपेालको संवैधािनक िवकास ममा िनिमत ते ो संिवधान, नपेाल अिधरा यको संिवधान, 
२०१५ मा पिन महा यायािधव ाको पदलाई संिवधानमा समावेश ग रएको िथएन । यसैले यो पद 
कायका रणी पदकै पमा रहकेो िथयो ।  

 नेपालको चौथो संिवधानको पमा लाग ूभएको नपेालको संिवधान, २०१९ मा महा यायािधव ाको 
पदलाई संवैधािनक पदका पमा यव था गरेको िथयो । सो संिवधानले महा यायािधव ाको काम 
संवैधािनक एवम ्काननूी िवषयमा राय स लाह िदन ुर सरकार वादी मु ाको ितर ा गन ुभनी तोकेको 
िथयो ।  

 नेपालको संवैधािनक इितहासमा पाँचौ संिवधानको पमा रहकेो नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ 

मा महा यायािधव ाको िनयिु  र िनजको काम, कत य र अिधकारका बारेमा यव था ग रएको िथयो 
। यो संिवधानले पिहलो पटक महा यायािधव ालाई सरकारका तफबाट कुन ैअदालत वा यायीक 

अिधकारीका सम  मु ा चलाउन ेवा नचलाउने भ ने कुराको अि तम िनणय गन पाउन ेअिधकारको 
यव था ग  यो । 

 नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ ले काननूी रा यको अवधारणालाई मतू प दान गन याय 
शासनको एक मह वपणू िनकायको पमा संिवधानको भाग १६ मा महा यायािधव ालाई संवैधािनक 

पदको पमा िवगतको भ दा पिन थप िज मेवारीका साथ यव था गरेको िथयो । वतमान नेपालको 
संिवधानको भाग १२ मा समेत ती िज मेवारीलाई िनर तरता िदइएको छ । मलुकु  फौजदारी कायिविध 

संिहता, २०७४, मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४, फौजदारी कसरूको अनसु धान िनयमावली, 
२०७५ र  सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७, एवं सरकार वादी फौजदारी मु ाको अनसु धान, 
अिभयोजन, बहस परैवी तथा ितर ा िनदिशका, २०७९ समतेले महा यायािधव ा र िनज मातहतका 
सरकारी वक ललाई थप काम, कत य र अिधकार सु पेको छ ।  

 

नपेाल सरकार 
वैधािनक 

काननू, २००४ 

को दफा १२ 

 
 

 

 

 

 

 

धान 
यायालय ऐन, 
२००८ को 
दफा ४१ को 
उपदफा (७) 

 

 

 

 

 

नपेालको 
संिवधान, 
२०१९ को 
धारा ७९ 

 

नपेाल 

अिधरा यको 
संिवधान, 
२०४७ को 
धारा १०९ र 
११० 
 

नपेालको 
अ त रम 
संिवधान, 
२०६३ को 
धारा १३४ 
देिख १३७ 
स म 
 

संिवधानको 
धारा १५७ देिख 

१५९ स म 
नाग रकह को हक, अिधकार र वत ता गरैकाननूी ढङ्गबाट अपहरण नहोस,् अपराधीह  मािथ काननू बमोिजम अदालती 
कारबाही चलाई शाि त र याय यव था कायम रा न सिकयोस,् सरकारी िनकायबाट ग रने काम कारबाहीमा ि िवधा उ प न भएमा 
वत  पले काननूी राय परामश ा  हन सकोस ्भ ने उ े यले वतमान संिवधानमा महा यायािधव ाको पदलाई संवैधािनक पदको 
पमा थापना ग रएको छ । महा यायािधव ाले रा यका तीन मखु अगं कायपािलका, यव थािपका र यायपािलकासँग िनकट 
स पकमा रहरे आ नो कायस पादन गरी आएको छ । संघीय कायपािलका, संघीय यव थािपका, संवैधािनक अगंह  तथा सरकारी 
िनकायको काननूी स लाहकारको समेत भिूमका िनवाह ग ररहकेो महा यायािधव ाको काय संवैधािनक तथा काननूी ि ले 

मह वपणू छ । समाजको शाि त सु यव थामा खलल पान आपरािधक गितिविध िनय ण गरी य ता गितिविधमा संल न यि  उपर 
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काननू बमोिजम याियक कारबाही चलाउने, काननूी राय उपल ध गराई सरकार र सरकारी िनकायको काय स पादनमा सहयोग 
पु  याउने, नेपाल सरकारको हक, िहत र सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा सरकारको तफबाट ितिनिध व गन, कुन ैअदालत वा याियक 

अिधकारी सम  नेपाल सरकारको तफबाट मु ा चलाउने वा नचलाउने भ ने कुराको अि तम िनणय गन, नपेाल सरकार वादी वा 
ितवादी भई दायर भएका मु ा मािमलामा नपेाल सरकारको तफबाट ितर ा गन, मु ा मािमलाका रोहमा सव च अदालतले गरेको 
काननूको या या वा ितपादन गरेको काननूी िस ा तको काया वयन भए वा नभएको अनगुमन गन गराउने र िहरासतमा रहकेो 
यि लाई संिवधानको अधीनमा रही मानवोिचत यवहार नगरेको वा य तो यि लाई आफ तसँग वा काननू यवसायी माफत 
भेटघाट गन निदएको भ ने उजरुी परेमा वा जानकारी हन आएमा छानिबन गरी य तो हनबाट रो न स बि धत अिधकारीलाई िनदशन 
िदने एवं नपेाल सरकारको तफबाट दायर मु ा िफता िलँदा राय िदने काय समेत संिवधानले तोकेको स दभमा काननूको शासनलाई 
साकार पान महा यायािधव ालाई संिवधान र चिलत काननू ारा मह वपणू िज मेवारी िदइएको छ । 
 

महा यायािधव ाको िनयिु ः 

 महा यायािधव ाको िनयिु  धानम ीको िसफा रसमा रा पितबाट हन ेसंवैधािनक यव था रहकेो छ । 
महा यायािधव ाको पदमा िनयिु  हन सव च अदालतको यायाधीश हन यो यता पगुकेो यि  हन ुपदछ। 
महा यायािधव ाको पदाविध िनि त ग रएको छैन । संिवधानले िनजको पदाविध धानम ीको 
इ छानसुारको अविधस म रहन े यव था गरेको छ । यवहारमा महा यायािधव ा धानम ीको िसफा रसमा 
िनयु  हने भएबाट धानम ी आ नो पदमा बहाल रहसे म महा यायािधव ा पिन बहाल रहने र िनजले 

रािजनामा िदएमा वा पदमु  भएमा महा यायािधव ाले पिन आ नो पदबाट रािजनामा गरी नयाँ िनयु  हन े
धानम ीलाई आफूले िव ास गरेको यि लाई सरकारका मखु काननूी स लाहकारको पमा रहकेो 
महा यायािधव ा पदमा िनयिु का लािग बाटो खोिलिदने चलन रहकेो पाइ छ ।  

  

संिवधानको 
धारा   १५७ 

 

 

यावसाियक वत ताः 

 महा यायािधव ालाई नेपालको चिलत संिवधान र काननूले थु  ै िज मेवारी सिु पएको छ । 
महा यायािधव ाको यावसाियक वत ता र कायगत उ मिु  कित हने भ ने िवषयमा उठेको िववादमा 
सव च अदालतबाट प  िदशािनदश गरेको छ । संिवधानले सरकार वादी मु ामा मु ा चलाउन ेवा नचलाउन े
िनणय गन स ब धमा महा यायािधव ा वा सरकारी वक लले आफूलाई संिवधान एवम ्काननूले दान गरेका 
अिधकारको योग गरी गरेको िनणयह  उपर अ य कुनै संवैधािनक िनकायले यसको जाँच पडताल र िनणय 
गन निम न ेभनी प  िदशािनदश गरेको छ । उ  मु ामा नपेाल सरकारको काननूी स लाहकार र सव च 

अदालतको यायाधीश हन स ने यो यता पगुकेो यि  महा यायािधव ाको पदमा िनयिु  हने एवं काननूको 
ाताको पमा संिवधानले वीकार गरेको छ । महा यायािधव ालाई नपेाल सरकारकाबाट सोधनी भएमा 
काननूी राय स लाह िदन ेअिधकार, संसदमा उपि थत हने अिधकार, अिभयोजन वा ितर ाको अिधकार 
लगायत संिवधान र काननू बमोिजम ा  अिधकार योग गदा एउटा यावसाियक यि  वा िनकायले ा  

गन अिधकार, सिुवधा वा उ मिु  सबै ा  ह छ । महा यायािधव ाले आ नो िववेक योग गरी गरेका 
य ता काय उपर कुनै िनकायबाट  उठाउन ेअिधकार नहने, यस स ब धमा िनजलाई यावसाियक उ मिु  

दान ग रएको ह छ भनी उ  मु ामा या या गरी महा यायािधव ाको Professional independency र 
Functional immunity का स ब धमा प  या या भएको छ ।  

 य तै अक  एक मु ामा िज ला सरकारी वक लले महा यायािधव ाबाट यायोिजत संवैधािनक अिधकार 
योग गरी गरेको िनणय उपर महा यायािधव ा सरह संर ण एवम ्कायगत वत ता ा  हने । संिवधान 
अ तगत महा यायािधव ा लगायतका सरकारी वक लले आ नो अिधकार े िभ  रही स पादन गरेको 
अिभयोजन, ितर ा तथा काननूी परामश स ब धी कुन ैिनणय वा कारबाही काननूी वा गैर काननूी, सही वा 
गलत भएको भनी िनवेदन हरेे सरह वा पनुरावलोकन गरे सरह गरी जाँ न िम दनै । यसो गन हो भने नपेाल 

अिधरा यको संिवधान २०४७ को धारा ११०(२) र (५) अ तगत महा यायािधव ा र सरकारी 
वक लह लाई ा  अिधकार े को मयादा नरहन ेर अित मण हन गई संिवधान द  कायगत वत ता 

 

बि बहादरु 
काक  िव. 
अदअुआ., 

नकेाप 
२०५८, 

िन.नं. 
७००१,   

 

 

 

 

 

 

 
 

मधसुदुन 
भ राई िव. 
नरे  

बहादरु 
च  समेत 
नकेाप 
२०५९ 
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ा  यि  वा िनकायको हिैसयतमा ा  हन े यावसाियक उ मिु , अिधकार र सिुवधा शु यमा प रणत हन े
भनी सरकारी वक लको यावसाियक वत ता र उ मिु  कित हन ेभ न ेबारेमा उ जेको अ यौलता समा  

गन यास भएको िथयो । 
 उि लिखत मु ाह मा महा यायािधव ाले गरेका य ता काय उपर कुनै िनकायबाट  उठाउन अिधकार 
नहन े यसमा िनजलाई यावसाियक उ मिु  दान ग रएको ह छ भनी या या ग रएको भएपिन पिछ लो 
समयमा सव च अदालतबाट महा यायािधव ाले गरेको मु ा चलाउने नचलाउने िनणयमा संिवधानको धारा 
१०७ अनसुार याियक पनुरावलोकन हने िस ा त कायम भएको छ । 

 सु तली धामीको मु ामा महा यायािधव ाले गरेको िनणय सरकारी िनकायको लािग मा  अि तम हन स दछ 

। नपेालको अ त रम संिवधानको धारा १३५ ले महा यािधव ालाई अिधकार, िदएको भएता पिन धारा १३५ 

ले धारा १०७ को यस अदालतको असाधारण अिधकारलाई सीिमत गन वा कटौती गन वा िनय ण गन 
स दनै । नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७ (२) ले यस अदालतलाई  यस संिवधान ारा 
द  मौिलक हकको चलनको लािग वा अक  उपचारको यव था नभएको वा अक  उपचारको यव था 
भए पिन सो उपचार अपया  वा भावहीन दिेखएको अ य कुन ैकाननूी हकको चलनको लािग वा 
सावजिनक हक वा सरोकारको कुनै िवषय समावेश भएको कुन ैसंवैधािनक वा काननूी को िन पणको 
लािग आव यक र उपयु  आदशे जारी गरी य तो हकको चलन गराउने वा िववाद टंुगो लगाउने असाधारण 

अिधकार सव च अदालतलाई  हनेछ भ ने संवैधािनक ावधान रहकेो दिेख छ । उि लिखत संवैधािनक 

यव था अ तगत पणू यायको िनिम  यस अदालतले कुन ै िनकाय वा पदािधकारीले गरेको िनणयलाई 
Judicial Review गन स ने । अि तम अव थास म सरकारबाटै पीिडतको तफबाट मु ामा ितर ा 
लगायतको काम ग र छ । पीिडतको हिैसयत गवाहमा सीिमत ह छ । हा ो णालीमा पीिडतले आफै मु ा 
चलाउन स ै न । पीिडत रा यबाट यवि थत अपराध अनसु धान हरी र सरकारी वक लमा भर पनपुन ह छ 

। पीिडतले आफू पीिडत भएको यहोराको आफूमा भएको माण सिहत हरीमा उजरू गदा हरी र सरकारी 
वक लले मु ा नचलाउँदा यो अव थामा पीिडत याय पाउने मौिलक हकबाट वि चत हन पु न े। धारा ३२ 
को हक नाग रकलाई ा  भएपिछ संिवधानले न ैयस अदालतको धारा १०७(२) को यस अदालतको याियक 

पनुरावलोकन गन पाउने अिधकारलाई Exclude वा Limit गन गरी प  यव था गरेको अव था, मा य 
िस ा तअनसुार  Political Question  समावेश भएको िवषय वा िवधाियकाको आ त रक काय 
यव थापनको िवषय र यस अदालतबाट धारा १०७(३) अ तगत अि तम भएका िवषयह मा Writ 

against judiciary  हन नस न े मा य िस ा तको अव थामा वाहके अ य अव था र िवषयमा मा य 
िस ा तमा रहरे कायपािलकातफका येक अिधकारीले गरेको िनणयको याियक पनुरावलोकन गन स न े
िस ा त ितपादन भएको छ । 

िन.नं 
७०८२  

 
 

न.ेका.प. 
२०७५ 

िननं. 
१०११४  
 

सु तली 
धामी 
िव  

िज. .का 
अछाम 
समेत 
नकेाप 
२०६८  िन 
नं ८५४१,  

 

 

४. महा यायािधव ाको काम, कत य र अिधकार  

नेपालको संिवधान, मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४, फौजदारी कसरूको अनसु धान स ब धी िनयमावली २०७५, तथा 
सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ एवं अ य चिलत  काननूमा भएको यव था अनसुार महा यायािधव ाको काम, 
कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम रहकेो छः 

 महा यायािधव ा सरकारको मु य काननूी स लाहकार भएको हदँा संिवधानमा यव था भए बमोिजम 
संवैधािनक एवम ्काननूी िवषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोिकिदएको अ य अिधकारीलाई काननूी 
राय स लाह दान गन,  

 नेपाल सरकारको हक, िहत र सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा महा यायािधव ा वा िनजको मातहतका 
अिधकृतह बाट नेपाल सरकारको ितिनिध व गन,  

 संिवधानमा अ यथा यव था भएकोमा बाहके कुनै अदालत वा याियक अिधकारीका सम  नपेाल सरकारको 
तफबाट मु ा चलाउने वा नचलाउन ेभ न ेकुराको अि तम िनणय गन,  

संिवधानको 
धारा १५८ 
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 पदीय कत य पालना गदा महा यायािधव ालाई नपेालको जनुसकैु अदालत, कायालय र पदािधकारी सम  

उपि थत हने अिधकार हन,े   
 मु ा मािमलाका रोहमा सव च अदालतले गरेको काननूको या या वा ितपादन गरेको काननूी िस ा तको 
काया वयन भए वा नभएको अनगुमन गन गराउन,े  

 िहरासतमा रहकेो यि लाई मानवोिचत यवहार नगरेको वा य तो यि लाई आफ तसँग वा काननू यवसायी 
माफत भटेघाट गन निदएको भ न ेउजरुी परेमा वा जानकारी हन आएमा छानिबन गरी य तो हनबाट रो न 
स बि धत अिधकारीलाई आव यक िनदशन िदन,े  

 नेपाल सरकारको तफबाट दायर भएको मु ा िफता िलने स दभमा आ नो राय िदन,े  
 संघीय संसद, वा यसको कुन ैसिमितले गरेको आम ण बमोिजम य तो बैठकमा उपि थत भई काननूी को 
स ब धमा राय य  गन,   

 संिवधान र अ य काननू बमोिजम आफूले स पादन गरेको काम ज तैः वषभ रमा संवैधािनक तथा काननूी 
िवषयमा िदएको राय स लाहको संि  िववरण सिहतको सं या, सरकार वादी भई चलेका मु ा स ब धी 
िववरण, नेपाल सरकार वादी वा ितवादी भई दायर भएका मु ा मािमलामा ितर ा गरेको िववरण, नेपाल 

सरकार वादी भई च न ेमु ामा भिव यमा ग रनपुन सधुार तथा अपराधका विृ  स ब धी िववरण सिहतको 
ितवेदन येक वष रा पित सम  पशे गन, 

 नेपाल सरकार वादी हन ेफौजदारी मु ासँग स बि धत कसरूको ग भीरताका आधारमा आफू मातहतका कमचारी 
बाहकेका अ य यि  समेत संल न रहकेो अनसु धान टोली गठन गन आव यक भएको भनी परामश माग भएमा 
िवशेष  समेत रहकेो अनसु धान टोली गठन गन हरी महािनरी क वा स बि धत अिधकारीलाई परामश िदन,े 

 नेपाल सरकारबाट दायर हन े कुन ै फौजदारी मु ामा भई रहकेो अनसु धानका बारेमा महा यायािधव ाले 

आव यक जानकारी िलन स ने, 
 उपदफा (१) बमोिजम जानकारी िलँदा नपेाल सरकार वादी हन ेकुनै कसरूको अनसु धान ि या अपया  भएको 
वा य तो कसरूमा कुन ैखास उपाय, त रका वा िविध अपनाउन ु पनमा य तो उपाय, त रका वा िविध 

नअपनाइएको वा थप अनसु धान गन ुपन भ ने लागमेा महा यायािधव ाले अनसु धान स ब धमा अनसु धान 
अिधकारी वा िनजको िवभागीय मखुलाई जनुसकैु समयमा िनदशन  िदन स न े। 

 अदालतमा एकपटक दायर भैसकेको मु ामा थप माण फेला परी पिहले िलएको मागदावी संशोधन गन 
आव यक दिेखएमा अिभयोगप  संशोधन गन स बि धत सरकारी वक ललाई वीकृित िदन,े 
 

 नेपाल सरकारको हक, िहत सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा नपेाल सरकार वा नपेाल सरकारको अिधकारीको 
तफबाट अदालत वा मु ा हने अिधकारी सम  उपि थत भई बहस परैवी गन, 

 सव च अदालतमा संिवधानको या या स ब धी वा अ य कुन ैजिटल काननूी  समावेश भएको वा 
सावजिनक मह वको  िनिहत रहकेो मु ामा उपि थत भई बहस परैवी गन, 

 अदालतबाट भएका आदशे वा फैसलाह को काया वयनका लािग स बि धत संवैधािनक िनकाय, म ालय, 
सिचवालय, िवभाग वा अ य सरकारी कायालयलाई लेखी पठाउने, 

 चिलत काननूको काया वयनको ममा कुनै किठनाई आई परेमा वा कुनै िवषयमा त काल काननू बनाउन ुपन 
वा भैरहकेो काननू संशोधन गन वा बिनरहकेो काननू लाग ूगन ुपन दिेखएमा सोको आधार र कारण खलुाई नेपाल 

सरकार सम  िसफा रस गन,  
 संवैधािनक िनकाय, म ालय, सिचवालय, िवभाग वा अ य सरकारी कायालयबाट अदालतमा ततु हन े
िलिखत जवाफ लगायतका काननूी म यौदामा सधुार गन र एक पता कायम य ता िनकाय, म ालय, 
सिचवालय, िवभाग वा कायालय बीच आव यक सम वय गन,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

संिवधानको 
धारा १५९ 

 

 

 
 

फौजदारी 
कायिविध 

सिंहताको दफा 
१२(२) 
 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा २७  

 

 

 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको दफा 
३६ 
 

सरकारी 
वक ल 

स ब धी 
िनयमावली
को िनयम 
११ को 
उपिनयम 
(१)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14

सरकारी वक ल िद दशन 

 

 कारागार तथा िहरासतमा रहकेा कैदी तथा थनुवुाको मानव अिधकारको अव थाबारे अनगुमन गरी स बि धत 
िनकायलाई आव यक िनदशन िदन,े  

 मु य यायािधव ाको काम कारबाहीको स ब धमा एक पता र भावका रताका लािग आव यक सहजीकरण 

र सम वय गन,  
 संिवधान तथा संङ्घीय काननूको काया वयनका स ब धमा मु य यायािधव ालाई आव यक िनदशन िदने, 
  दशे सरकारको यव थापनमा रहकेा िहरासत, सधुारगहृ वा थनुवुा क मा रहकेा थनुवुा उपर मानवोिचत 
यवहार भए वा नभएको स ब धमा मु य यायािधव ाबाट अनगुमन गराउने,  

 सव च अदालतमा िवचाराधीन रहकेो कुनै ग भीर वा सावजिनक मह वको वा नेपाल सरकारको हक िहत वा 
सरोकार िनिहत रहकेो कुन ैमु ामा तोिकएको सरकारी वक लको अित र  अ य सरकारी वक ल खटाई मु ाको 
अिभयोजन एवं बहस परैवी गन ुआव यक छ भ ने लागमेा महा यायािधव ाले वा िवभागीय मखुले थप 
सरकारी वक ललाई खटाउन स ने, 

 सरकारी कायालय वा काननू बमोिजम गिठत सं था वा िनकायले गरेको कुन ै िनणय वा काम कारबाहीबाट 
संिवधान वा चिलत काननूको उ लङ् घन वा सावजिनक िहत ितकूल भएको छ भ ने महा यायािधव ालाई 
लागेमा र य तो िनणय वा काम कारबाही िव  उजरु गन काननूले तोकेको अिधकारीले उजरुी नगरेमा वा 
य तो उजरुी गन कुनै अिधकारी नतोिकएकोमा महा यायािधव ा आफैले वा िनजले तोकेको सरकारी वक लले 

य तो िनणय वा काम कारबाही िव  काननू बमोिजम स बि धत िनकायमा उजरु गन वा गन लगाउन वा 
आव यक सझुाव वा िनदशन िदनस ने, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ऐजन िनयम 
११ को 
उपिनयम 
(२) 

 

 

ऐजन 
उपिनयम 
(३) 

 

अ य काम, कत य र अिधकारः 
नेपालको संिवधान, मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४, सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ ले िनधारण गरेको 
महा यायािधव ाको काम, कत य तथा अिधकारका अित र  महा यायािधव ाले अ य िविभ न ऐन काननू ारा यव था भए 
अनसुारको िविभ न भिूमका िनवाह गन तथा पदीय िज मेवारीह  परूा गन काय गदछन ्। ती िज मेवारीह  िन न छन ्

 ससंदमा उपि थत भई राय य  गनः ितिनिध सभा िनयमावली, २०७५ तथा राि य सभा िनयमावली, 
२०७५ मा यव था भए बमोिजम  सभामखु / अ य ले कुनै काननूी को स ब धमा महा यायािधव ाको 
राय  िलन आव यक ठानेमा महा यायािधव ालाई सदनमा उपि थत भई राय य  गन अनमुित िदन ेर 
महा यायािधव ाबाट य  राय मािथ संसदमा छलफल नहने यव था समते रहकेो,  

 याय सेवा आयोगको सद यः याय सेवाका राजप ाङ्िकत पदमा िनयिु , स वा बढुवा (नयाँ  भना ारा 
थायी िनयिु  गदा र राजप  अनङ्िकतबाट राजप ाङ्िकत पदमा बढुवा गदा बाहके) वा िवभागीय सजाय 
गदा नेपाल सरकारले याय सेवा आयोगको िसफा रस अनसुार गनपुन यव था भए बमोिजम 
धान यायाधीशको अ य तामा महा यायािधव ा समेत सद य रहने गरी याय सेवा आयोगको गठन हन े
हदँा उ  आयोगको सद य भ ैकाम गन,  

 नेपाल कानून यवसायी प रषद्को अ य ः नेपाल रा यका काननू यवसायीह को हकिहतको संर ण 

गरी समाज ित बढी िज मेवारीपणू सेवा स चालन गन गिठत काननू यवसायी प रषदक्ो अ य  भै काम 
गन, 

 नोटरी पि लक प रषद्को अ य ः नोटरी पि लक स ब धी ऐनले महा यायािधव ाको अ य तामा 
नेपाल नोटरी पि लक प रषद ्गठनको यव था गरेको हदँा सो नोटरी पि लक प रषदक्ो अ य  भै काम 
गन, 

 के ीय कानूनी सहायता सिमितको सद यः नपेालको संिवधानको धारा २०  को उपधारा (१०) ले 

असमथ प लाई काननूमा यव था भए बमोिजम िनःशु क  काननूी सेवा पाउन ेहकको यव था गरेको छ 

। यस स दभमा काननूी सहायता स ब धी ऐन, २०५४ िनमाण भई लाग ूग रएको छ । उ  ऐनले काननू, 
याय तथा संसदीय मािमला म ीको अ य तामा पाँच सद यीय के ीय काननूी सहायता सिमित गठन गन 

ितिनिध सभा 
िनयमावलीको  
िनयम २३५, 
राि य सभा 
िनयमावलीको 
िनयम २१७  
 

नपेालको 
संिवधानको धारा 
१५४ 

 

 
 

नेपाल कानून 
यवसायी  प रषद 
ऐन, २०५० को 
दफा ४ 
 

नोटरी पि लक 

प रषद ऐन, २०६३ 

को दफा ५ 
 

काननूी सहायता 
स ब धी ऐन, 
२०५४,  को दफा 
६ 
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ावधान गद महा यायािधव ा पदने सद य रहन े यव था गरेको पाइ छ । यस कार असमथ प को 
तफबाट काननूी सहायता स ब धी यव था गन कायमा महा यायािधव ाको समते मह वपणू भिूमका रहने,  

 ोवेशन तथा यारोल बोडको अ य ः कैद सजाय पाएका कसरूदारको सामािजक पनुः थापना तथा 
एक करण गन कायमा सहयोग पु  याउन महा यायािधव ाको अ य तामा ोवेशन तथा यारोल बोड रहन े
यव था बमोिजम ोवेशन तथा यारोल स ब धी नीित िनमाण गरी नेपाल सरकारलाई िसफा रस गन, 
कैदीलाई ोवेशन तथा यारोलमा रा ने मापद ड, पालना गनपुन शत िनधारणका साथै दशे ोवेशन तथा 
यारोल बोडको सपु रवे ण तथा िनदशन िदन ेसमतेका काय स पादन गन,    

 सजाय सझुाव सिमितको अ य ः सजाय िनधारण स ब धी नीित िनमाण काय समतेका लािग 
महा यायािधव ाको अ य तामा सजाय सझुाव सिमित रहने यव था भएकाले चिलत द ड नीितका 
स ब धमा अ ययन अनसु धान गरी सधुार गनपुन िवषय, खास कृितका कसरूमा गनपुन सजाय, द ड 
सजायका स ब धमा काननूी र नीितगत सधुार गनपुन िवषयका आिद स ब धमा नेपाल सरकार सम  

सझुाव, परामश िदन ेकाय गन,  

 सम वय सिमितको अ य ः नेपाल सरकार वादी हने कसरू स ब धी मु ाको  अनसु धान तथा 
अिभयोजनसँग संल न िनकायह को बीचमा आव यकता अनसुार सम वय कायम गरी अनसु धान तथा 
अिभयोजन स ब धी कायमा भावका रता याउन गिठत सम वय सिमितको अ य  भई काम गन,    

 राि य नाग रक उड्डयन सरु ा सिमितको पदेन सद यः नपेाल सरकारले नाग रक उड्डयनलाई पणू 

सरुि त गराउने योजनको िनि त पयटन म ीको अ य तामा गठन गरेको राि य नाग रक उड्डयन सरु ा 
सिमितको पदने सद य भई काम गन, 

 पीिडत सरं ण सझुाव सिमितको सयंोजकः कसरू पीिडतको हक िहतको संर ण गन स ब धमा नपेाल 

सरकारलाई सझुाव िदनको लािग महा यायािधव ाको संयोजक वमा पीिडत संर ण सझुाव सिमित रहन े
यव था भए बमोिजम पीिडतको हक िहतको संर णका लािग काननूी सधुार, पीिडतको सरु ा यव था, 
ित यनूीकरणका लािग अवल बन गनपुन नीितगत उपाय, पीिडतलाई सेवा सिुवधा िदन ेलगायतका 
िवषयमा नेपाल सरकार सम  िसफा रस एवं सझुाव िदन ेकाय गन, 

 यव थापन सिमितको अ य : सरकारी वक ल कायालयको सं थागत सु ढीकरण गन तथा नीितगत 
िवषयमा िनणय िलने, 

 

फौजदारी कसरू 
(सजाय िनधारण 

तथा काया वयन) 
ऐन, २०७४ को 
दफा ३८, दफा ३९  
 
 

फौजदारी कसरू 
(सजाय िनधारण 

तथा काया वयन) 
ऐन, २०७४ को 
दफा ४६, दफा 
४७  
 

फौजदारी 
कायिविध 

सिंहताको दफा 
१९४ 
 

हवाई सुर ण 

( यव था) 
िनयमावली, २०४६ 

को िनयम २.१.१.२ 
 

अपराध पीिडत 
संर ण ऐन, 
२०७५ को दफा 
४४, दफा ४५ 

 

 
 

सरकारी वक ल 

स ब धी िनयमावली, 
२०७७ को िनयम ४३ 

 

५.  नायब महा यायािधव ाको काम, कत य र अिधकार 
नायब महा यायािधव ाको पद नेपाल िनजामती सेवा अ तगत राजप ाङ्िकत िविश  ेणीको पद हो । यो  िवभागीय मखुको पद 
पिन हो । यसैले अ य सरकारी वक ल भ दा नायब महा यायािधव ाको िज मेवारी गहन र मह वपणू छ । नायब महा यायािधव ाको 
मखु काय महा यायािधव ाको कायस पादनमा सहयोग पु  याउन ुहो । सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ तथा समय 
समयमा महा यायािधव ाबाट अिधकार यायोजन भए बमोिजम महा यायािधव ाको कायालयका नायब महा यायािधव ाको 
काम, कत य र अिधकार िन न रहकेा छनः् 

 कुनै संवैधािनक वा काननूी िवषयमा नपेाल सरकारको कुनै म ालय, सिचवालय वा संवैधािनक िनकायलाई 
राय स लाह िदने, 
 

 नेपाल सरकारको हक िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा नेपाल सरकार वा नपेाल सरकारको अिधकारी 
वा कमचारीको तफबाट अड्डा अदालतमा उपि थत भै बहस परैवी गन, 

 नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा पनुरावेदन, पनुरावलोकन वा मु ा 
दोहो  याउनका लािग नपेाल सरकार वा नेपाल सरकारको अिधकारी वा कमचारीको तफबाट िनवेदन िदन े
स ब धी कारबाही गन वा गराउने, 

 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम १२ (ख) 
 

ऐजन ख ड (ग) 
 

 

ऐजन ख ड (घ) 

 

 

 

ऐजन ख ड (ङ) 
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 अदालतमा िवचाराधीन रहकेो कुनै ग भीर वा सावजिनक मह वको वा नपेाल सरकारको हक िहत वा 
सरोकार िनिहत रहकेो कुनै मु ामा अिभयोजन वा बहस परैवी गन तोिकएको सरकारी वक लको अित र  

अ य सरकारी वक ल खटाई मु ाको अिभयोजन एवं बहस परैवी गन आव यक छ भ ने लागमेा थप सरकारी 
वक ल खटाउने, 

 मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) बमोिजम िमलाप को 
आदशेका लािग ा  िमिसल कागजात अ ययन गरी िमलाप का लािग आदशे िदने वा निदने स ब धी 
कारबाही गन, 

 मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (८) बमोिजम ा  आंिशक िनणय 
जाँची आव यक िनदशन िदने, 

 मातहत कायालयबाट ा  मु ा दोहो  याउन िनवेदन गन म यौदा ताव जाँची मु ा दोहो  याउने वा 
नदोहो  याउन ेस ब धमा अि तम िनकाशा िदन,े 

 मातहत कायालयबाट ा  पनुरावेदन गन वा नगन गरी ा  िमिशल अ ययन गरी महा यायािधव ाबाट 
अिधकार यायोजन भए बमोिजमको कैद वा ज रवानाको हदस मको मु ामा अि तम िनकाशा िदने,  

 महा यायािधव ाको कायालयबाट सव च अदालतमा पनुरावेदन, अ तरकािलन आदशे उपरको िनवेदन, 
मु ा दोहो  याउने िनवेदन वा पनुरावलोकन गन गरी िनणय भएकोमा य ता िनवेदन दता गन,  

 महा यायािधव ाबाट तोिकए बमोिजम के ीय हरी िवशेष अदालत, सश  हरी िवशेष अदालतको 
अ य को पमा काय स पादन गन, 

 काननू बमोिजम गिठत िविभ न सिमित (नेपाल काननू आयोग, िवधेयक सिमित, राि य याियक 

ित ानको कायकारी सिमित, नेपाल काननू पि का स पादन सिमित, याय सेवा तािलम के  स चालक 

सिमित, केि य पु तकालय स चालक सिमित आिद) मा सद यको पमा काय गन,  
 महा यायािधव ाको कायालय तथा मातहत कायालयको एक कृत काय स चालन कायिविध, २०७८ 
बमोिजम आफूलाई तोिकएको िवभागको मखु र िवषयगत मु ा महाशाखा मखुको काय स पादन गन, 

 

 

 

 

 

महा यायािध 

व ाबाट भएको 
अिधकार 
यायोजन 
नपेाल राजप , 

भाग ४ िमित 
२०७८।१।१३ 

मा कािशत छ । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायिविधको 
प र छेद – तीनमा 
िव ततृ काय 
िववरण उ लेख छ 

। 

  

६.  महा यायािधव ाको कायालयका अ य सरकारी वक लको काम, कत य र अिधकार 
महा यायािधव ाको कायालयमा  नायब महा यायािधव ाका अित र  नेपाल िनजामती सेवा, याय सेवा अ तरगत सरकारी वक ल 

समहूका राजप ंिकत थम ेणीका सह यायािधव ा, राजप ांिकत ि तीय ेणीका उप यायािधव ा र राजप ंिकत ततृीय णेीका 
सहायक यायािधव ा समते सरकारी वक लको पमा कायरत रहकेा छन ् । महा यायािधव ाको कायालयमा कायरत सरकारी 
वक लको मु य कत य महा यायािधव ा र नायब महा यायािधव ाको कायस पादनमा सहायता पु  याउन ुन ैहो। चिलत काननू 
बमोिजम महा यायािधव ाको कायालयका सह यायािधव ा, उप यायािधव ा र सहायक यायािधव ाको काम, कत य र 
अिधकार दहेाय बमोिजम रहकेा छन:्     

 सव च अदालत वा अ य कुन ैअड्डा अदालतमा नेपाल सरकारको हक िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो 
मु ामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कमचारीको तफबाट बहस परैवी गन, 

 िवभागीय मखुले तोके बमोिजम मु ा मािमला स ब धी र अ य काम कारबाही गन,  
 महा यायािधव ाको कायालय तथा मातहत कायालयको एक कृत काय स चालन कायिविध, २०७८ 
बमोिजम तोिकएको महाशाखा, शाखाको कायस पादन गन, 

 आफूलाई तोिकएको िवषयगत मु ा महाशाखा अ तगत तोिकएका मातहत कायालयबाट ा  मु ा 
च ने/नच ने, अ तरकािलन आदशे उपर िनवेदन गन/नगन, आंिशक िनणय सदर गन/नगन, मु ामा 
िमलाप  गन आदशे िदने/निदने, पनुरावेदन गन/नगन, मु ा दोहो  याउन िनवेदन गन िमिसलमा आधार र 
कारण खलुाई िनणयाथ िट पणी पशे गन, 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको  
िनयम १३ (ख) 
 

ऐजन ख ड (ग) 
 

कायिविधको 
प र छेद – तीनमा 
िव ततृ काय 
िववरण उ लेख छ । 
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७. यव थापन सिमितः  

 सरकारी वक ल कायालयको सं थागत सु ढीकरण गन तथा सरकारी वक ल कायालयले स पादन गन 
कायको नीितगत िवषयमा िनणय िलनका लािग महा यायािधव ाको कायालयमा महा यायािधव ाको 
अ य तामा सबै िवभागीय मखु सद य र शासन हने सह यायािधव ा सद य सिचव रहन ेगरी एक 

यव थापन सिमित रहन े यव था छ । 
 यव थापन सिमितको बठैक आव  यकता अनसुार ब न ेर महा यायािधव ाको पद र  भएको वा कुनै 
कारणले लामो समयस म महा यायािधव ा अनपुि थत रहकेोमा यव थापन सिमितका अ य सद य मा  

उपि थत भई बठैक वसी िनणय गन सिक छ । 
 यव थापन सिमितले सिमितको बटैक स ब धी कायिविध आफैले िनधारण गन स न े र िवषयव तकुो 
गा भीयताका आधारमा यव थापन सिमितको बैठकमा आव यकता अनसुार कुन ैसरकारी वक ल, िव  वा 
कमचारीलाई आम ण गन सिकने यव था समेत छ । 

 

सरकारी 
वक ल 

स ब धी 
िनयमावली 
को िनयम ४३ 

 

 

८. सम वय सिमितः  
नेपालको संिवधानले महा यायािधव ालाई मखु अिभयोजनकताको िज मेवारी दान गरेको छ । मखु 

अिभयोजनकता र रा यको मखु काननूी स लाहकार समेतको हिैसयतबाट महा यायािधव ालाई फौजदारी याय 
शासनमा गहन दािय व सु पेको छ । यो दािय व िनज ए लैबाट मा  परूा हन स भव छैन िकनक  फौजदारी याय 
शासनको े मा िविभ न अपराधह को अनसु धान तहिककात गन िविभ न अिधकारीह  चिलत काननूले 

तोिकिदएका छन ्। अिभयोजनकताको अिभयोजन स ब धी संवैधािनक दािय व तब मा  परूा ह छ जब अनसु धान 
काय भावकारी ह छ । यसका साथै चिलत काननूह लाई समय सापे  संशोधन गद लान ुपन ह छ । यसका लािग 
अपराध अनसु धानमा संल न िनकायह  बीच सम वय र समझदारीको मह वपणू भिूमका रह छ । अिभयोजन र 
अनसु धान ि यामा के क ता कमी कमजोरीह  छन,् ितनीह लाई कसरी सधुार गन सिक छ र अनसु धानमा 
संल न िनकाय बीच पदीय दािय वलाई अझ कसरी भावकारी पमा िनवाह गन ुउिचत ह छ भ न े िवषयह मा 
आव यक परामश छलफल र सझुावह  िलई नपेाल सरकार वादी हने  कसरू स ब धी मु ाको अनसु धान तथा 
अिभयोजनसँग संल न िनकाय बीचमा आव  यकता अनसुार सम वय कायम गरी अनसु धान तथा अिभयोजन 
स ब धी कायमा भावका रता याउन सम वय सिमित रहन े र सम वय सिमितको कायिविध सिमितले आफै 

िनधारण गरे बमोिजम हने समेत यव था छ ।  
 
सम वय सिमितको गठनः  
महा यायािधव ा,                                                                              अ य  

काननू, याय तथा संसदीय मािमला म ालयका सिचव,                              सद य 
गहृ म ालयका सिचव,                                                                       सद य 
नेपाल हरीका हरी महािनरी क,                                                         सद य 
महा यायािधव ाको कायालयका महा यायािधव ाले तोकेको - 
राजप ांिकत थम ेणी वा सो भ दा मािथ लो दजाको सरकारी वक ल,       सद य सिचव 
सम वय सिमितले गन काम कारबाहीमा सहयोग गन, सम वय सिमितको िनणय काया वयन गन, गराउने, अनगुमन 
गन, सिमितका िनणय अिभलेिखकरण गन तथा सम वय सिमितले तोकेको अ य काय गन गरी महा यायािधव ाको 
कायालयमा आव यक सं यामा सरकारी वक ल रहकेो सम वय सिमितको सिचवालय रहने यव था छ । 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहता को 
दफा १९४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
सरकारी 
वक ल 

स ब धी 
िनयमावली
को िनयम 
४४ 
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सम वय सिमितको काम कत य र अिधकारः 
सम वय सिमितको काम कत य र अिधकारका बारेमा मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहतामा कुनै उ लेख नभएता पिन  गठनको 
यव था हदेा  सिमितको  काम, कत य अिधकार िव ततृ रहकेो पाइ छ । सम वय सिमितको काय िन न बमोिजम रहकेो छः 

 अनसु धान, तहिककात र अिभयोजन गन िनकाय बीच सम वय कायम गन, 

 अपराध अनसु धान र अिभयोजन ि यामा भावका रता याउने, 

 अनसु धान एवं अिभयोजनका ममा दिेखएका कमी कमजोरी र किठनाइह को सचूनाह  एवं जानकारी अनसु धान 
अिधकारी एवं सरकारी वक लबाट ा  गन, 

 अनसु धान एवं अिभयोजनका ममा काननूमा दिेखएका कमी कमजोरीह को मू यांकन गन, 

 त काल काननूमा गनपुन सधुारका कुराह  स बि धत िनकायमा पठाउने, 

 अनसु धान कृयामा िवकिसत नवीनतम ्िस ा तह लाई योग गन गन लगाउने, 

 अनसु धान एवं अिभयोजनमा दिेखएका सम याह को िव ेषण गन, 

 अनसु धान एवं अिभयोजन कृयालाई िछटोछ रतो र भावकारी बनाउन अ य िनदशनह  जारी गन, 

 अदालतबाट अनसु धान एवं अिभयोजनका स दभमा िदइएका िनदशनह को पालना र काया वयन गराउने, 

सम वय सिमितको गठन र यसले गनपुन काम कारबाही हदेा यो सिमित नीित िनमाण तहमा रहकेो हनाले अनसु धान एवं अिभयोजन 
तहमा दिेखएका कमी कमजोरीह को सचूना संकलन र यसको आधारमा ग रन ुपन सधुारका ि याह  अिघ बढाउन ेमलू ल य 
दिेख छ । सम वय सिमितले िन न े मा दखेा परेका सम याह को पिहचान गरी आव यक सझुाव दान गनपुन ह छः  

 अपराध, अनसु धानका ममा दिेखएका सम याह  र िनदानका उपायह , 

 अिभयोजनमा दिेखएका सम याह  र िनदानका उपायह , 

 मु ा सनुवुाइका ममा दिेखएका सम याह , 

 चिलत काननूमा दिेखएका कमी कमजोरीह , 

 चिलत काननूमा संशोधन, थपघट गन िवषयह , 

 फैसला काया वयनका ममा दिेखएका सम या र िनदानका उपायह , 

 पनुरावेदन वा पनुरावलोकन स ब धमा दिेखएका सम याह , 

 मु ा अनसु धान र अिभयोजन स ब धमा साम ज यता कायम गन िवषयह  

८.१ उ च सरकारी वक ल कायालय तहको सम वय सिमितः 
केि य तहको सम वय सिमितको िमित २०७५।०५।०६ को बैठकले नेपाल सरकार वादी हन ेकसरू स ब धी मु ाको अनसु धान र 
अिभयोजनसँग संल न िनकायह का बीचमा आव यकता अनसुार सम वय कायम गन उ च सरकारी वक ल कायालय तहमा समेत 
सम वय सिमितको थापना गरी अनसु धान र अिभयोजनलाई सु ढ बनाउन े योजनाथ दहेाय बमोिजम सम वय सिमितको गठन गरी 
कायादशे समेत तो न ेिनणय गरेको छ । 
 

सम वय सिमितको गठनः 
उ च सरकारी वक ल कायालयका सह यायािधव ा,                                                                    संयोजक 

मखु िज ला अिधकारी वा िनजले तोकेको सहायक मखु िज ला अिधकारी,                                    सद य 
नेपाल हरी, दशे हरी कायालयको मखु वा िनजले तोकेको हरी अिधकृत,                                    सद य  
सह यायािधव ाले तोकेको उ च सरकारी वक ल कायालयको अिधकृत तरको सरकारी वक ल,        सद य सिचव 
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कायादेशः 

 अपराध अनसु धान, अिभयोजन र नेपाल सरकार वादी हने मु ाको बहस परैवी र सरकारी प को ितर ालाई भावकारी 
बनाउन उ च सरकारी वक ल कायालय र सरोकारवाला अ य सरकारी िनकायह सँग सम वय कायम गन,  

 फौजदारी याय शासनसँग स बि धत नयाँ काननूी यव थाको बारेमा सरोकारवाला िनकायह लाई सचूना तथा जानकारी 
वाह गन,  

 िज ला तहमा रहकेो सम वय सिमितलाई माग िनदशन गन, 

 के ीय तहको सम वय सिमितले िदएको िनदशन बमोिजमको काय गन, 

 सिमितले नेपाल सरकार वादी हने मु ाको अनसु धान र अिभयोजन तथा याय स पादनसँग स बि धत िनकायका 
ितिनिधह लाई सो बठैकमा आम ण गन स ने, 

 सिमितले गरेका िनणयह को जानकारी महा यायािधव ाको कायालय, गहृ म ालय र हरी धान कायालयमा पठाउन ु
पन, 

 स बि धत सरकारी वक ल कायालयले वािषक ितवेदन पठाउँदा सम वय सिमितको काम कारबाही र िनणयको बारेमा 
समेत उ लेख गन ुपन, 

 अ य िवषयमा सिमितले आ नो कायिविध आफै िनधारण गन स ने, 

 सिमितको बैठक येक दईु मिहनामा एक पटक ब न ुपन । 
 

८.२ िवशेष सरकारी वक ल कायालय तहको सम वय सिमितःनेपाल सरकार वादी हने कसरू स ब धी मु ाको अनसु धान र 
अिभयोजनसँग संल न िनकायह का बीचमा आव यकता अनसुार सम वय कायम गन िवशेष सरकारी वक ल कायालय तहमा समेत 
सम वय सिमितको थापना गरी अनसु धान र अिभयोजनलाई सु ढ बनाउन े योजनाथ दहेाय बमोिजम सम वय सिमितको गठन गरी 
कायादशे समेत तो न े यव था छ । 

सम वय सिमितको गठनः 

सह यायािधव ा, िवशेष सरकारी वक ल कायालय, काठमाडौ,                                      संयोजक  

स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभागको महािनदशक वा िनजले तोकेको व र  अिधकृत,      सद य  

नेपाल रा  बक, िव ीय जानकारी एकाइको मखु,                                                       सद य  

वैदिेशक रोजगार िवभागको महािनदशक वा िनजले तोकेको ब र  अिधकृत,                        सद य  

आ त रक राज व िवभागको महािनदशक वा िनजले तोकेको ब र  अिधकृत,                   सद य  

अपराध अनसु धान यरूो (CIB) का मखु वा िनजले तोकेको सो यरूोका अिधकृत,            सद य  

संयोजकले तोकेको िवशेष सरकारी वक ल कायालयका अिधकृत तरको सरकारी वक ल,   सद य सिचव  

 
कायादेशः 

 अपराध अनसु धान, अिभयोजन र नेपाल सरकार वादी हने मु ाको बहस पैरवी र सरकारी प को 
ितर ालाई भावकारी बनाउन िवशेष सरकारी वक ल कायालय र सरोकारवाला अ य सरकारी 
िनकायह सँग सम वय कायम गन,  

 

 

केि य तहको 
सम वय 
सिमितको िमित 
२०७५।०५।०६ 

को बैठकको 
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 फौजदारी याय शासनसँग स बि धत नयाँ काननूी यव थाको बारेमा सरोकारवाला िनकायलाई 
सचूना तथा जानकारी वाह गन,  

 के ीय तहको सम वय सिमितले िदएको िनदशन बमोिजमको काय गन,  
 सिमितले िवशेष सरकारी वक ल कायालयको काय े मा परेका नपेाल सरकार वादी हने मु ाको 
अनसु धान र अिभयोजन तथा याय स पादनसँग स बि धत िनकायका ितिनिधह लाई सो 
बठैकमा आम ण गन स नेछ ।  

 सिमितले गरेका िनणयह को जानकारी महा यायािधव ाको कायालय, गहृ म ालय र हरी धान 
कायालयका साथै सरोकारवाला िनकायह मा पठाउन ुपन,  

 िवशेष सरकारी कायालयले वािषक ितवेदन पठाउदा सम वय सिमितको काम कारबाही र िनणयको 
बारेमा समेत उ लेख गन ुपनछ ।  

 अ य िवषयमा सिमितले आ नो कायिविध आफै िनधारण गन स ने,  
 सिमितको बैठक येक दईु मिहनामा एक पटक ब न ुपन ।  

 

िनणय बमोिजम 
िनधारण ग रएको 
 

 

 

८.३ िज ला सरकारी वक ल कायालय तहको सम वय सिमितः 

नेपाल सरकार वादी हने कसरू स ब धी मु ाको अनसु धान र अिभयोजनसँग संल न िनकायह का बीचमा आव यकता अनसुार 
सम वय कायम गन िज ला सरकारी वक ल कायालय तहमा समते सम वय सिमितको थापना गरी अनसु धान र अिभयोजनलाई सु ढ 
बनाउने योजनाथ दहेाय बमोिजम सम वय सिमितको गठन गरी कायादशे समते तो न े यव था छ। 

सम वय सिमितको गठनः 

िज ला सरकारी वक ल कायालयका मखु,                                                                  संयोजक  

मखु िज ला अिधकारी वा िनजले तोकेको सहायक मखु िज ला अिधकारी,                       सद य  

िज ला हरी कायालयको मखु वा िनजले तोकेको सो कायालयको अिधकृत,                      सद य  

िज लामा रहकेा अपराध अनसु धान गन िनकायका मखु वा िनजले तोकेको अिधकृत,            सद य  

संयोजकले तोकेको िज ला सरकारी वक ल कायालयका अिधकृत तरको सरकारी वक ल,  सद य सिचव 

 

कायादेशः  
 अपराध अनसु धान, अिभयोजन र नेपाल सरकार वादी हन ेमु ाको बहस परैवी र सरकारी प को 
ितर ालाई भावकारी बनाउन िज ला सरकारी वक ल कायालय र सरोकारवाला अ य सरकारी 
िनकायह सँग सम वय कायम गन,  

 फौजदारी याय शासनसँग स बि धत नयाँ काननूी यव थाको बारेमा सरोकारवाला िनकायलाई 
सचूना तथा जानकारी वाह गन,  

 के ीय तहको सम वय सिमितले िदएको िनदशन बमोिजमको काय गन,  
 सिमितले नपेाल सरकार वादी हने मु ाको अनसु धान र अिभयोजन तथा याय स पादनसँग 
स बि धत िनकायका ितिनिधह लाई सो बैठकमा आम ण गन स ने,  

 सिमितले गरेका िनणयह को जानकारी महा यायािधव ाको कायालय, गहृ म ालय, हरी धान 
कायालय र स बि धत उ च सरकारी वक ल कायालयमा पठाउन ुपन,  

केि य तहको 
सम वय 
सिमितको िमित 
२०७५।०५।०६ 

को बैठकको 
िनणय बमोिजम 
िनधारण ग रएको 
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 स बि धत सरकारी वक ल कायालयले वािषक ितवेदन पठाउदा सम वय सिमितको काम 
कारबाही र िनणयको बारेमा समते उ लेख गन ुपन,  

 अ य िवषयमा सिमितले आ नो कायिविध आफै िनधारण गन स ने,  
 सिमितको बैठक येक दईु मिहनामा एक पटक ब न ुपन । 

 

९. ोवेशन तथा यारोल बोडः 
फौजदारी कसरूमा कैद सजाय पाएका यि लाई सजाय काया वयनको स दभमा कारागारको िवक पको पमा ोवेशन तथा 
यारोलमा रा ने यव था नपेालको स दभमा नवीन यव था हो। द डको सधुारा मक यव था अ तगत कैद सजाय पाएका कैदीलाई 
िनि त सतको अिधनमा रही ोवेशन वा यारोल अिधकृतको िनगरानीमा समाजमा जीवन यापन गन अनमुित िदई घिटत अपराध ित 
प ाताप बोध गराउने र पनुः अपराध नगन वातावरण िनमाण गन कसरूदारलाई सामािजक करण गराउने भ ने ोवेशन तथा यारोल 

स ब धी यव थाको मु य उ े य हो।फौजदारी कसरू (सजाय िनधरण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ ले ोवेशन तथा यारोल स ब धी 
अवधारणालाई वीकार गरेको छ । 
 

ोवेशन तथा यारोल बोडको गठनः 
कैद सजाय पाएका कसरूदारको सामािजक पनुः थापना तथा एिककरण गन कायमा सहयोग समेत पु  याउनका लािग 
दहेाय बमोिजम एक सङ् धीय ोवशेन तथा यारोल बोड रहने यव था छः   
 

महा यायािधव ा                                                                                               अ य  

काननू, याय तथा संसदीय मािमला म ालयका सिचव,                                              सद य 
गहृ म ालयका सिचव,                                                                                       सद य 
उपल ध भएस म एक जना मिहला सिहत स बि धत म ालयले तोकेको- 
दईु जना मनोिचिक सक,                                                                                       सद य 
नेपाल हरीका महािनरी क,                                                                                 सद य 
स बि धत म ालयले तोकेको अपराधशा ी वा द डशा ी                                          सद य 
कारागार यव थापन िवभागका महािनदशक,                                                       सद य सिचव  
 
 

काम, कत य र अिधकारः 
 ोवेशन तथा यारोल स ब धी नीित िनमाण गरी नेपाल सरकार सम  िसफा रस गन, 
 कैदीलाई ोवेशन तथा यारोलमा रा ने मापद ड िवकिसत गन, 
 ोवेशन तथा यारोलमा छुट्ने कसरूदारले पालना गनपुन शत िनधारण गन, 
 दशे ोवेशन तथा यारोल बोडको काम कारबाहीको सपु रवे ण, िनय ण गन तथा आव यकता अनसुार 
िनदशन गन, 

 फौजदारी कसरू (सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ बमोिजम सजाय काया वयनमा िसफािसस 

तथा कसरूदारलाई पनु थापनामा सहयोग गन आव  यक ोवेशन अिधकृत वा यारोल अिधकृतको पमा 
िनयु  वा तो न सिकने यि ह को सचूी िनमाण गन, 

 ोवेशन तथा यारोल स ब धी अ य आव  यक कुराह  गन। 
 बोडले आफनो काम कारबाही स चालनको लािग आव यक पन कायिविध आफै िनधारण गन, 
 बोडले आफनो काम कारबाहीमा सहयोग पु  याउनका लािग आव  यकता अनसुार उपसिमित गठन गरी 
काय े गत शत, कायिविध र अ य आव यक कुराह  तो न स ने,   

 

 
फौजदारी 
कसरू 
(सजाय 
िनधरण 

तथा 
काया वय
न) ऐन, 
२०७४ 

को दफा 
३८(१) 

 

 

 

 

 

 

 

 

फौजदारी 
कसरू 
(सजाय 
िनधरण 

तथा 
काया वय
न) ऐन, 
२०७४ 

को दफा 
३९ 
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देश ोवेशन तथा यारोल वोडः 
केि य तरको ोवेशन तथा यारोल बोडको य  िनदशन, िनय ण र सपु रवे णमा रहन ेगरी येक दशेमा दशे ोवेशन तथा 
यारोल बोड रहने यव था छ। एक वषभ दा बढी कैद सजाय पाई दईु ितहाई कैद अविध भु ान ग रसकेको र रा ो आचरण भएको 
कसरूदारलाई स बि धत ोवेशन तथा यारोल बोडको िसफा रसमा िज ला अदालतको यायाधीशले यारोलमा रा ने आदशे 

िदनस ने यव था फौजदारी कसरू (सजाय िनधरण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा २९मा रहकेो छ । 
 

गठनः 
मु य यायािधव ा,                                                                                        - अ य  

दशे काननू म ालयका सिचव,                                                                         - सद य  
दशे गहृ म ालयका सिचव,                                                                             - सद य 
दशे हरीका हरी मखु,                                                                                 - सद य 
उपल ध भएस म एकजना मिहला सिहत दशे सरकारले तोकेको दईु जना मनोिचिक सक - सद य 
दशे सरकाले तोकेको अपराधशा ी वा द डशा ी                                                  - सद य 
दशे कारागार यव थापन स ब धी िनकायको मखु                                        - सद य सिचव 
दशे ोवेशन तथा यारोल बोडको काम कत य र अिधकार फौजदारी कसरू (सजाय िनधारण तथा काया वयन) 
ऐन, २०७४ बमोिजम बनेको िनयममा तोिकए बमोिजम हन े यव था छ ।                   

 
फौजदारी कसरू 
(सजाय िनधरण 

तथा 
काया वयन) 
ऐन, २०७४ को 
दफा ३८ को 
उपदपा (२) 
 

सोही ऐनको 
दफा ३९ को 
उपदफा (५) 

 

१०. सजाय सझुाव सिमितः 
सजाय िनधारण स ब धी नीित िनमाण काय समतेको लािग महा यायािधव ाको अ य तामा एक सजाय सझुाव सिमित रहन े
यव था फौजदारी कसरू (सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ ले गरेको छ ।  

 

गठनः 
महा यायािधव ा,                                                                                            - अ य  

काननू, याय तथा संसदीय मािमला म ालयका सिचव,                                            - सद य 
नेपाल हरीका हरी महािनरी क,                                                                       - सद य 
अपराध अनसु धानको े मा कि तमा प  वषको अनभुव हािसल गरेका वा द डिवदह्  

म येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना सद य,                                                  - सद य 
कसरूदारलाई पनुः थापना गन काममा संल न यि ह  म येबाट नपेाल सरकारले तोकेको 
कि तमा दश वषको अनभुव ा  गरेको एक जना                                                      - सद य 
 
काम कत य र अिधकारः 

 कसरूको ग भीरता अनसुार कसरूदारलाई हने सजायको उपयु  हद िनधारण गन मापद ड िवकिसत 
गन, 

 चिलत द ड नीितको स ब धमा अ ययन अनसु धान गन तथा सधुारका लािग नपेाल सरकार सम  

सझुाव िदन,े 
 कुनै खास कृितका कसरूका स ब धमा गनपुन सजायका स ब धमा नपेाल सरकारलाई राय, स लाह 
र परामश िदने, 

 कसरूदारको िववरण संकलन गन र अ ाबिधक गरी रा ने, िव  लेषण गन र द ड सजायका स ब धमा 
सझुाव िदन,े 

 द ड सजायका स ब धमा चिलत काननूमा कुन ैसधुार गनपुन दखेमेा नेपाल सरकारलाई सझुाव िदन,े 
 सिमितको काम कारबाही स चालनको लािग आव यक पन कायिविध िनधारण गन, 

 
फौजदारी 
कसरू (सजाय 
िनधरण तथा 
काया वयन) 
ऐन, २०७४ 

को दफा ४६ 

 

 

 

 

 

 

फौजदारी 
कसरू (सजाय 
िनधरण तथा 
काया वयन) 
ऐन, २०७४ 

को दफा ४७ 
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 सिमितको काम कारबाहीमा सहयोग पु  याउन काय े गत शत, कायिविध र अ य आव यक कुराह  

तोक  आव यकता अनसुार उपसिमित गठन गन । 
 

११. पीिडत सरं ण सझुाव सिमितः 
अपराध पीिडत संर ण ऐन, २०७५ ले कसरू पीिडतको हक िहतको संर ण गन स ब धमा नपेाल सरकारलाई सझुाव िदनका लािग 
महा यायािधव ाको संयोजक वमा थायी कृितको  एक पीिडत सझुाव सिमित रहन े यव था गरेको छ। नपेाल सरकारले गन कसरू 
पीिडतको सरु ा, हक िहतको संर ण एवं कसरूको कारणबाट पीिडतले बेहोरेको वा बेहोन ित, ितकूल भाव र असर यनू गनको 
लािग आव यकता अनसुार उ ार, सामािजक पनुः थापना, परामश, आिथक, भौितक, सामािजक, काननूी सहायता लगायतका सेवा 
स चालन गन स ब धमा आव यक सझुाव ा  गन उ े यले यो सिमितको यव था ग रएको हो ।  
   

सिमितको गठनः 
महा यायािधव ा,                                                                                          - संयोजक 

नेपाल काननू आयोगका अ य ,                                                                       -  सद य 
नेपाल सरकार, अथ म ालयका सिचव,                                                             -  सद य 
नेपाल सरकार, काननू, याय तथा संसदीय मािमला म ालयका सिचव,                      -  सद य 
नेपाल हरीका हरी महािनरी क,                                                                     -  सद य 
पीिडत यायशा  वा फौजदारी यायको े मा उ लेखनीय योगदान गरेको यि ह म येबाट  
नेपाल सरकारले तोकेको एक जना िव ,                                                              -  सद य 
 

नेपाल सरकारबाट तोकेका िव  सद यलाई काय मताको अभाव वा खराव आचरण भएको वा आ नो पदीय 
दािय व इमा दारीपवूक पालना नगरेमा सफाइ पेश गन अवसर िदई नपेाल सरकारले हटाएकोमा बाहके नेपाल 

सरकारबाट तोकेका िव  सद यको पदाविध पाँच वषको हने यव था छ । 
 

सिमितको कामः 
 पीिडतको हक िहतको संर णका लािग िव मान काननूमा गनपुन सधुार तथा प रमाजनका िवषयमा नपेाल 

सरकारलाई िसझाव िदन,े  
 पीिडतको सरु ा तथा पीिडतले कसरूको कारणबाट बेहोरेको ित र ितकूल असर यनू गनको लािग 
नेपाल सरकारले अवल बन गनपुन नीितगत उपायका स ब धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव िदन,े  

 पीिडतको अिधकारसँग स बि धत अ तराि य सि ध वा संझौताको नेपाल प  ब नपुन भएमा यसको 
कारण सिहत नेपाल सरकारलाई िसफा रस गन, 

 पीिडत आव  यकता पिहचान गरी आव  यकता अनसुारको खास सेवा स चालन गन नेपाल सरकारलाई 
सझुाव िदन,े 

 पीिडत संर ण सझुाव सिमितको संयोजक तथा सद यह ले सो सिमितको बैठकमा भाग िलए वापत 
नेपाल सरकाले तोके बमोिजम बठैक भ ा समते पाउन े यव था छ ।  

 
 

अपराध 

पीिडत 
संर ण 

ऐन, 
२०७५ 

को दफा 
४४ 

 

 

 

 

 

 
अपराध 

पीिडत 
संर ण 

ऐन, 
२०७५ 

को दफा 
४५ 

 
ऐजन 
ऐनको 
दफा ४६ 

 

१२. अनुस धान सिमितको यव थाः 
अपराधको अनसु धान तथा अिभयोजन गन काय दशेको शाि त स-ु यव था एवं याय यव थासँग गाँिसएको अ य त संवेदनिशल 

िवषय भएकाले यसमा संल न हन ेअनसु धानकता एवं अिभयोजनकता आ नो काय ित िज मेवार र जवाफदहेी हन ु पदछ । 
अनसु धान र अिभयोजनमा हने िुटपणू, गलत कायले अपराध गनले उ मिु  पाउन,े िनरपराधी सजायको भािगदार ब न स ने र 
अपराध पीिडतले झन पीडा भो न पन अव था आउन ेहदँा मलुुक  अपराध संिहता, २०७४ को दफा ९९ ले काननू बमोिजम अनसु धान 
वा अिभयोजन गन िज मेवारी भएको अिधकारीले िनद ष यि लाई फसाउन े वा वा तिवक कसरूदारलाई जोगाउने मनसायले 

वदिनयतपवूक अनसु धान गन र अिभयोग लगाउने कायलाई कसरू कायम गरी सजायको यव था गरेको छ ।  
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मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ ले अपराध संिहताको दफा ९९ बमोिजमको वदिनयतपवूक अनसु धान 
र अिभयोजन गरेको कसरूको स ब धमा अनसु धान गन अनसु धान सिमितको यव था गरेको छ । 
 
गठनः  
महा यायािधव ाले तोकेको कि तमा राजप ांिकत थम ेणीको सह यायािधव ा          - अ य  

नेपाल सरकारले तोकेको नपेाल सरकारको कि तमा राजप ांिकत थम ेणीको अिधकृत     - सद य 
नेपाल सरकारले तोकेको नपेाल हरीको कि तमा राजप ांिकत थम ेणीको अिधकृत      -  सद य 
 

उ लोिखत अनसु धान सिमितले आव यक अनसु धान गदा वदिनयतपबूक अनसु धान वा अिभयोजन गरेको 
दिेखएमा यस स ब धमा  मु ा चलाउन स बि धत सरकारी वक लको कायालयमा लेिख पठाउने यव था छ । 
वदिनयतपबूक अनसु धान वा अिभयोजन गरेको भ ने कसरूको अनसु धान र तहिककात गन  तथा अिभयोजन गन 
िविध र ि याका बारेमा सो दफामा कुनै उ लेख नभएता पिन सरकार वादी मु ाका स ब धमा अनसु धान र 
अिभयोजन गन यव था यसमा पिन लाग ूह छ । 
बदिनयतपवूक अनसु धान र अिभयोजन स ब धी कसरू सरकार वादी मु ासँग स बि धत कसरू नभएकाले नेपाल 

सरकारले नपेाल राजप मा सचूना काशन गरी सो कसरूलाई सरकार वादी हने भनी मलुक  फौजदारी कायिविध 

संिहता, २०७४ को अनसुचूी १ वा अनसुचूी २ मा समावेश गनपुन दिेख छ ।  

 

 

 

 फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा १८९ 

 

 

  

१३. अपराधशा ीय अनुस धान के ः  
नेपालको संिवधानको धारा १५९ मा महा यायािधव ाले येक वष संिवधान र संघीय काननू बमोिजम स पादन गरको कामको 
वािषक ितवेदन तयार गरी रा पित सम  पेश गन यव था छ । महा यायािधव ाको वािषक ितवेदनमा अ य िववरणका अलावा 
अपराधका विृ  स ब धी िववरण समेत उ लेख गनपुन ह छ । यसैले महा यायािधव ाको कायालयबाट स पादन गन ुपन मह वपणू 

कायमा अपराधको विृ  अ ययन गन काय समेत पदछ । वतमान संिवधान लाग ूभएपिछ त काल अपराधको विृ  अ ययन गन 
स ब धमा औपच रक िनकायको यव था गरेको िथएन । महा यायािधव ाको कायालयको काय स चालन तथा कायिववरण 

िनदिशका, २०७३ मा अपराधशा ीय अनसु धान के को थापना गरी सो के बाट स पादन ग रने कायका स ब धमा यव था 
गरेको िथयो, तथािप यसबेलास म अपराधशा ीय अनसु धान के को थापनाको काननूी आधार भन ेदिेखँदनै । सरकारी वक ल 

स ब धी िनयमावली, २०७७ ले पिहलो पटक अपराधशा ीय अनसु धान के को थापनाको काननूी आधार थािपत गरेको छ । 
 

अपराधशा ीय अनुस धान के को थापनाः 
अपराधको विृ  स ब धी अ ययन िव  लेषण गन महा यायािधव ाको कायालयमा एक अपराधशा ीय 
अनसु धान के  रहने र सो के को काम कत य र अिधकार महा यायािधव ाले वीकृत गरेको कायिविधमा 
उ लेख गरे बमोिजम हने यव था छ । 
 

के बाट स पादन हने काय◌ः 
महा यायािधव ाको कायालयको मानव अिधकार संर ण तथा काननूी राय िवभाग अ तगत 
सह यायािधव ाको नेतृ वमा रहन ेअपराधशा ीय अनसु धान के बाट दहेाय बमोिजमका काय स पादन हन े
गरी िनधारण ग रएको छः  

 अपराधको कारण, विृ , रोकथामका उपाय समतेका अपराधका आयामह  तथ◌ा अपराध र 
फौजदारी याय शासन स ब धमा अ ययन िव ेषण गन, 

 अपराधको सचूना संकलन र त यांक यव थापनका स ब धमा अपराध अनसु धान तथा अिभयोजन 
गन िनकायसँग सम वय गन, 

 नेपाल सरकारबाट म यौदा भएका फौजदारी काननूसँग स बि धत िवधेयकह मा राय िति या दान 
गन, 

 
सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम ६ 

 

 
काय स चालन 
कायिविधको 
करण ७.२८ 
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 द ड नीित, यसको योग तथा प रणाम समते अ ययन गरी अपराध र द डको अनपुातका स ब धमा 
अ ययन अनसु धान गन र स ब  िनकायमा सझुाव पशे गन, 

 फौजदारी काननू काया वयनको भावका रताका स ब धमा अ ययन अनसु धान गरी सझुाव पेश गन, 
 नयाँ िकिसमका अपराधको पिहचान र सजाय गन आव यक पन काननू िनमाणका लािग सझुाव तयार 
गन, 

 फौजदारी याय शासनसँग स बि धत चिलत काननू काया वयनको ममा कुनै किठनाई आई परेमा 
वा कुनै िवषयमा काननू बनाउन ुपन वा भई रहकेो काननू संशोधन गन वा बनी रहकेो काननू लाग ूगनपुन 
दिेखएमा नेपाल सरकार सम  ततु गन सझुाव तयार गन, 

 महा यायािधव ाको कायालयको रणनीितक योजनाले के बाट स पादन हने गरी िनधा रत 
ि याकलाप स पादन गनकुा साथै िवभागको मखुबाट तोिकएका अ य काय गन । 

 

१४. अिभयोजन िश ण के ः 
सरकारी वक लको यावसाियक द ता, सीप िवकास एवं मता अिभविृ  गन सेवा िविश ीकरण, अनसु धानमलूक लगायत 
पनुताजगी िश ण दान गन उ े यले महा यायािधव ाको कायालयमा २०६८ साल दिेख नै अिभयोजन िश ण के को थापना 
गरी सरकारी वक ललाई िविभ न िश ण दान गद आएको दिेख छ । महा यायािधव ाको कायालयको काय स चालन तथा काय 
िववरण िनदिशका, २०७३ ले समते अिभयोजन िश ण के को यव था गरी सो के बाट स पादन हने कायह  उ लेख गरेको 
िथयो। महा यायािधव ाको कायालयले आ त रक पमा सरकारी वक लको मता अिभविृ  गन अिभयोजन िश ण के बाट 
अनौपचा रक पमा  िविभ न िश ण दान गद आएको भएता पिन यसबेलास म के  थापना र स चालनको पिन यसको काननूी 
आधार भने दिेखदनै । सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ ले पिहलो पटक अिभयोजन िश ण के को थापना र 
स चालनको काननूी आधार थािपत गरेको छ । 
 

अिभयोजन िश ण के को थापनाः 
सरकारी वक लको मता अिभविृ  गन महा यायािधव ाको कायालयमा एक अिभयोजन िश ण के  रहन े
र सो के को काम कत य र अिधकार महा यायािधव ाले वीकृत गरेको कायिविधमा उ लेख गरे बमोिजम 
हने यव था छ। 
 
के बाट स पादन हने कायः 
महा यायािधव ाको कायालयको कायालय तथा जनशि  यव थापन िवभाग अ तगत सह यायािधव ाको 
नेतृ वमा रहन ेअिभयोजन िश ण के बाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हन ेगरी िनधारण ग रएको छः 

 अिभयोजन िश ण के  स चालन स ब धी कायिविधको तजमुा र वीकृित गरी यवि थत पमा 
स चालन गन तफ आव यक काय गन, 

 सरकारी वक लको द ता अिभविृ , सेवा िविश ीकरण र पनुताजगी िश ण लगायतका 
काय मको आव यकता पिहचान गरी िश ण काय म संचालन गन , 

 सरकारी वक ल तथा कमचारीका लािग आव यक िश ण/तािलमको पाठ्य म तजमुा र 
पनुरावलोकन गन िवभागको मखु सम  पेश गरी िनणय भए बमोिजम काया वयन गन/गराउने, 

 नेपाल सरकार वादी भएका मु ामा अनसु धान गन अनसु धानकता, अध याियक िनकायका 
पदािधकारीलाई िश ण िदन े योजनका लािग गहृ म ालय, राि य िनकु ज, हरी धान 
कायालय लगायतका स ब  िनकायसँगको सम वय र सहकायमा पाठ्य म तजमुा र िश ण 

स चालन गन/गराउने, 

 
सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम ५ 

 
 

काय स चालन 
कायिविध, 

२०७८ को 
करण ७.१८ 
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 योजना महाशाखासँग सम वय गरी सरकारी वक ल तथा कमचारी एवं अनसु धान अिधकारीलाई 
दान गन िश ण/तािलमको वािषक काय तािलका बनाई काय म स चालन गन/गराउने,  

 सरकारी वक ल तथा कमचारीको तािलम स ब धी िव ततृ ोफाइल तयार गरी िव तुीय मा यममा 
समेत अिभलेख रा न,े 

 सरकारी वक ललाई िश क िश ण दान गन काय म तजमुा गरी िश क िश ण आयोजना 
गन, 

 काय म िश ण/तािलममा सहजीकरण गन िवषयगत िव  सरकारी वक लका साथै बा  

िश कह को समते सचूी र स पक िववरण तयार गरी िवभागको मखुबाट वीकृत गराई 
िश कको सेवा िलने, 

 अिभयोजन अनगुमन महाशाखा समेतसँगको सहकायमा तािलम पवूको कायस पादन तर 
मू याङ्कन र तािलम प ातको कायस पादन तरका आधारमा पाठ्य म पनुरावलोकन गन 
आव यक काय गन, 

 अ य िश ण दायक िनकायसँग सम वय र सहकाय गन, 
 लि त समहूिभ  तािलमको भाव मू याङ्कन गरी आव यक सधुार गन, 
 िश ण के का लािग आव यक भौितक पवूाधार, साम ी, ोत लगायतका काय गन सरकार, दात ृ
िनकायह को सहयोग ा  गन योजना महाशाखासँग सहकाय गन, 

 महा यायािधव ाको कायालयको रणनीितक योजनाले के बाट स पादन गन गरी िनधा रत 
िज मेवारी र सोको अनगुमन स ब धी वािषक काययोजना अनसुारका कायह  भावकारी पमा 
स पादन गन/गराउने, 

 िवभागको मखुले तोकेका तथा के सँग स बि धत अ य काय गन । 
 

१५. नीित यव थापन समूहः 
सरकारी वक ल कायालयको सु ढीकरण लगायत नीित िनमाणसँग स बि धत िवषयमा महा यायािधव ा तथा यव थापन 
सिमितलाई सझुाव तथा परामश उपल ध गराउन महा यायािधव ाको कायालयका नायब महा यायािधव ा तथा 
सह यायािधव ाह  रहकेो एक नीित यव थापन समहू रहन े यव था सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ को िनयम ४५ 

ले गरेको छ । नीित यव थापन समहूको बैठक आव यकता अनसुार ब ने र समहूको सिचवको पमा महा यायिधव ाको कायालय 
शासन शाखाका उप यायािधव ाले काय स पादन गन यव था समेत रहकेो छ। 

 

नीित यव थापन समूहको कामः 
सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ को िनयम ४५ मा भएको यव थाको ितकूल नहने गरी नीित 
यव थापन समहूले दहेायका काय गनछः 

 सरकारी वक लको कायस पादनमा सधुार, यावसाियकता िवकास र सं थागत सु ढीकरण स ब धी 
नीितगत, समहूमा छलफल गनपुन िवषयव तु यिकन गरी िनयिमत पमा बैठक छलफल गरी 
यव थापन सिमितलाई सझुाव/ स लाह िदई सोको अिभलेख रा ने, 

 यव थापन सिमितले तोकेका िवषयमा छलफल गरी यिकन राय स लाह िदने, 
 महा यायािधव ाले तोकेका नीितगत िनणय गनपुन अ य िवषयमा सझुाव िदने, 
 समहूको कायलाई यवि थत र सं थागत गन काय िवभाजन वा िज मवेारी बाँडफाँड गन, 
 समहूले आ नो कायस पादन आफै यवि थत गन । 

 
काय 
स चालन 
कायिविधको 
करण १२ 

 

 

१६. मु य यायािधव ा 
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नेपालको संिवधानको धारा १६० मा महा यायािधव ाको मातहतमा रहने गरी येक दशेमा एक मु य यायािधव ा रहन े यव था 
गरेको छ। सोही धाराको उपधारा (६) मा मु य यायािधव ाको कायालय अ तगतका कमचारीह को यव थापन 
महा यायािधव ाको कायालयले गन यव था समते रहकेो छ । सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ को िनयम ११ मा 
महा यायािधव ाको काम, कत य र अिधकार अ तगत मु य यायािधव ाको काम कारबाहीको स ब धमा एक पता र 
भावका रताका लािग आव यक सहजीकरण र सम वय गन, संिवधान तथा संघीय काननूको काया वयनको स ब धमा मु य 
यायािधव ालाई आव यक िनदशन िदने, दशे सरकारको यव थापनमा रहकेा िहरासत, सधुारगहृ वा थनुवुा क मा रहकेा थनुवुा 
उपर मानवोिचत यवहार भए वा नभएको स ब धमा मु य यायािधव ाबाट अनगुमन गराउन ेअिधकार महा यायािधव ालाई 
िदइएको छ । हाल सातवटै दशेका मु य यायािधव ाको कायालयह मा ७ जना रा.प.ि तीय णेीका उप यायािधव ा र 
रा.प.ततृीय ेणीका २१ जना सहायक यायािधव ाको दरब दी वीकृत भई सरकारी वक लह  कायरत रहकेा छन ्।      
नेपालको संघीय संरचना अनसुार दशे सरकारको मु य काननूी स लाहकारको पमा रहन ेमु य यायािधव ाको पदमा उ च 

अदालतको यायाधीश हने यो यता पगुेका यि लाई स बि धत मु य म ीले िसफा रस गरे बमोिजम दशे मखुबाट िनयु  ह छन ्
। मु य म ी माफत दशे मखु सम  िलिखत रािजनामा िदएमा, मु य म ीको िसफा रसमा दशे मखुले पदमु  गरेमा वा िनजको 
मृ य ुभएमा बाहके मु य यायािधव ा मु य म ीले चाहकेो अविधस म आ नो पदमा बहाल रहन स छन ्। मु य यायािधव ाले 

संवैधािनक एवं काननूी िवषयमा दशे सरकार वा दशे सरकारले तोिकिदएको अ य अिधकारीलाई काननूी राय स लाह िदनकुा साथै 

मु य यायािधव ाको काम, कत य र अिधकार तथा सेवाका शत दशे काननू बमोिजम हन े संवैधािनक यव था छ। मु य 
यायािधव ाको िनयिु  र काम, कत यको जवाफदिेहता दशे सरकार अथात मु यम ी ित हन,े महा यायािधव ाले संिवधान 
बमोिजम मु य यायािधव ालाई अिधकार यायोजन गन नस ने भएकाले मु य यायािधव ा महा यायािधव ाको मातहतमा 
रहन ेभ दा पिन यी दईु िनकाय बीच कायगत वत ता र सम वया मक र सहयोगी भिूमकामा रहकेो दिेख छ ।    

१७. उ च सरकारी वक ल कायालय 

अदालतको संरचना अनु प येक उ च अदालत वा य ता अदालतको मकुाम रहकेा थानमा उ च सरकारी वक ल कायालयह  

थापना भएका छन ् । राजप ांिकत थम ेणीका सह यायािधव ाको नेतृ वमा राजप ांिकत ि तीय ेणीका उप यायािधव ा र 
राजप ांिकत ततृीय ेणीका सहायक यायािधव ा यस कायालयमा कायरत छन ् । उ च सरकारी वक ल कायालयका सरकारी 
वक लको काम, कत य एवं अिधकारह  दहेाय बमोिजम हन ेकाननूी यव था छः 
 

सह यायािधव ाको काम, कत य र अिधकारः 

 आ नो ादिेशक अिधकार े  िभ  रहकेो उ च अदालत वा अ य कुनै अड्डा अदालतमा नेपाल सरकारको 
तफबाट अिभयोगप , पनुरावेदनप ,  िनवेदनप  दायर गन वा गराउने गराउने तथा बहस परैवी गन, 

 नेपाल सरकार वादी हन े मु ामा अिधकार ा  अिधकारी ारा अनसु धान तहिककात गरी आव यक 

कारबाहीका लािग ा  भएका िमिसलमा महा यायािधव ाबाट अिधकार यायोजन भए बमोिजम मु ा 
चलाउने वा नचलाउने िनणय र त स ब धी काय गन,  

 आ नो ादिेशक अिधकार े  िभ  रहकेो उ च अदालत र अ य कुन ैअड्डा अदालतमा नपेाल सरकारको 
हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा नपेाल सरकार वा नपेाल सरकारको कमचारीको तफबाट 
पनुरावेदन, िनवेदनप  दायर गन वा गराउने र बहस पैरवी गन, 

 महा यायािधव ाको कायालयले खटाएमा आ नो ादिेशक अिधकार े  बािहरका कुनै अड्डा 
अदालतमा उपि थत भई बहस, परैवी लगायतका काम कारबाही गन, 

 आ नो ादिेशक अिधकार े  िभ  रहकेा दशे मखु तथा नेपाल सरकारको कायालयका मखुले मागकेो 
काननूी मा राय स लाह िदने, 

 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम १५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(नोट: िहरासतमा 
रहकेो यि को 
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 िहरासतमा रहकेा यि लाई मानवोिचत यवहार नगरेको वा य तो यि लाई आफ तसँग वा काननू 
यवसायी माफत भटेघाट गन निदएको भ ने उजरूी परेमा वा सो िवषयमा जनुसकैु त रका वा मा यमबाट 
जानकारी हन आएमा आव यक छानिबन गरी य तो हनबाट रो न स बि धत अिधकारीलाई आव यक 

िनदशन िदने, 
 िहरासतमा मानवोिचत यवहार नभएको स ब धमा छानिबन गरी िनदशन िदएको िवषयमा 
महा यायािधव ाको कायालयमा ितवेदन पेश गन, 

 चिलत काननू बमोिजम कायालय मखुलाई भएका अिधकार बमोिजमको काम कारबाही गन, 
 उ च सरकारी वक ल कायालयको सह यायािधव ाले चिलत काननूको अिधनमा रही सरकारी वक ल 

स ब धी िनयमावली, २०७७ बमोिजम आफूमा िनिहत शासक य अिधकार म ये केही अिधकार आफू 

मातहतको अ य कुनै सरकारी वक ल वा अिधकृतले योग गन गरी यायोजन गन स ने,  
 आ नो ादिेशक अिधकार े  िभ का राजप ङ्िकत ततृीय ेणीका सरकारी वक ललाई राजप ाङ्िकत 
ि तीय ेणीको कायालय मखुको पदमा बढीमा छ मिहनाको लािग कायम मकुायम मकुरर गरी सो को 
जानकारी महा यायािधव ाको कायालयमा तु त िदने, 

 आ नो ादिेशक अिधकार े  िभ का राजप ङ्िकत र राजप  अनङ्िकत कमचारीलाई बढीमा तीन 
मिहनास म आ नो ादिेशक अिधकार े  िभ को कुनै कायालयमा काज खटाउने र यसको जानकारी 
तु त महा यायािधव ाको कायालयमा िदने, 

 आ नो कायालयका सरकारी वक ल तथा कमचारी र आ नो ादिेशक अिधकार े  िभ का िज ला 
यायािधव ाको िवदा वीकृत गन, 

 आ नो ादिेशक अिधकार े  िभ का िज ला सरकारी वक ल कायालय तथा उ च सरकरी वक ल 

कायालयको शासक य रेखदखे, िनय ण र िनदशन गन,  
 आ नो ादिेशक अिधकार े  िभ  पन िज ला सरकारी वक ल कायालयको वषको कि तमा एक पटक 

िन र ण तथा अनगुमन गरी  सरकारी वक ल स ब धी िनयमावलीमा उ लेख भएका िवषय खलुाई 
महा यायािधव ाको कायालयमा ितवेदन पेश गन, 

 आ नो कायालयबाट स पािदत काम कारबाहीको मािसक तथा वािषक ितवेदन िनधा रत ढाँचामा 
तोिकएका िवषय खलुाई िनधा रत समयमा महा यायािधव ाको कायालयमा पठाउन,े 

 आ नो ादिेशक अिधकार े  िभ  रहकेो उ च अदालत वा अ य कुनै अड्डा अदालतबाट भएका फैसला 
उपर पनरुावेदन वा दोहो  याई पाउन िनवेदन, अ तरकािलन आदशे उपर िनवेदन गन ुपन भए वा अ य िनकासा 
िलन ुपन भए सो को आधार र कारण प  पपमा खलुाई पनुरावेदनको याद शु  भएको दश िदन िभ  

फैसला सिहतको िमिसल साथै राखी महा यायािधव ाको कायालयमा म यौदा ताव पठाउने, पठाउन 
लगाउने ।  

 िज ला अदालतले पनुरावेदनको रोहमा गरेको फैसला उपर स बि धत उ च अदालतमा पनुरावेदनप  दायर 
गनपुन नदिेखएमा पनुरावेदन नगन अि तम िनणय गरी सो को अिभलेख राखी िनधा रत ढाँचामा 
महा यायािधव ाको कायालयमा िनणय भएको तीन िदन िभ  पठाउने,  

 उ च अदालतबाट भएको फैसला वा अि तम आदशे उपर सव च अदालतमा मु ा दोहो  याउन िनवेदन 
गन उपयु  छैन भ न ेलागमेा आधार र कारण खोली मु ा दोहो  याउन िनवेदन नगन िनणय गरी सो को 
अिभलेख राखी िनधा रत ढाँचामा महा यायािधव ाको कायालयमा िनणय भएको तीन िदन िभ  पठाउने, 

 उ च अदालतबाट भएको अ तरकािलन आदशे उपर मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहताको दफा ७३ वा 
याय शासम ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोिजम पनुरावेदन सु ने अदालतमा िनवेदन िदन उपयु  नभएमा 
िनवेदन गन ुनपनाको आधार र कारण खोली स बि धत िमिसलमा मािणत गरी रा ने, मािणत गन 
लगाउने,   

मानव अिधकारको 
अव था बारे 
अनुगमन गन 
स ब धमा 
महा यायािधव ाबा
ट भएको अिधकार 
यायोजन स ब धी 
सूचना नेपाल राजप  

भाग ४, िमित 
२०७८।१।१३ मा 
कािशत छ ।) 

 

 

 

 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम ७ (१) 
 

ऐजन 
िनयमावलीको 
िनयम ७(४) 
 

ऐजन 
िनयमावलीको 
िनयम ९(२) 
 

ऐजन िनयम 
९(६)(७) 

 

ऐजन िनयम १० 
 
 

 

 

 

 

हनेहुोस्, ऐजन 
िनयम २२ देिख 

२५ स म, 
िनयम २७, 

 

 

ऐजन , िनयम 
२३(३) 

 

 

ऐजन, िनयम 
२४(२) 

 

 

ऐजन िनयम, 
२५(२) 
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 मातहत िज ला सरकारी वक ल कायालयबाट कुनै कसरूका स ब धमा मु ा नचलाउने वा कुनै ितवादीका 
हकमा आंिशक पमा मु ा चलाउने गरी वा नपेाल सरकार वादी भई मु ा नचलाउने गरी भएको िनणय जाँच 

गदा मु ा चलाउन ुपन दिेखएमा आधार र कारण खलुाई मु ा चलाउने िनणय गरी स बि धत सरकारी 
वक ललाई मु ा दता गन िनदशन िदने, 

 मातहत कायालयबाट मु ा नचलाउने िनणय गरी ा  भएका िमिसल म ये आ मह या एवं ितवादी नहन े
कृितका मु ा, वारदातबाट कसरू भएको दिेखएको तर ितवादी खु न नआएको मु ा र ितवादी खलेुको 
भए पिन िनजको मृ य ुभई सकेको मु ामा अि तम िनकासा िदने,  

 उ च सरकारी वक ल कायालयका िविभ न शाखा/फाँटबाट स पादन हन े गरी महा यायािधव ाको 
कायालय तथा मातहत कायालयको एक कृत काय स चालन कायिविध, २०७८ ले िनधारण ग रएका 
कायस पादन गन वा गन लागाउने । 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको दफा 
३२(९) 
 

नेपाल राजप  

भाग ४ िमित 
२०७८।१।१३ 
 

काय संचालन 
कायिविध 

करण ८ 
 

 

अ य सरकारी वक लको काम, कत य र अिधकारः 
उ च सरकारी वक ल कायालयमा सह यायािधव ाको अित र  आव यक सं यामा उप यायािधव ा र सहायक यायािधव ा 
तथा अ य अिधकृत, सहायक तथा सहयोगी तरका कमचारीह  समेत कायरत छन ् । उ च सरकारी वक ल कायालयका अ य 
सरकारी वक लको काम, कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम हने यव था छः 

 सह यायिधव ाको कायस पादनमा सहयोग गन, 
 नेपाल सरकार वादी हने मु ामा अिधकार ा  अिधकारी ारा अनसु धान, तहिककात गरी आव यक 

कारबाहीका लािग ा  भएका िमिसलमा महा यायािधव ाबाट भएको अिधकार यायोजन र 
सह यायािधव ाबाट भएको काय िवभाजन अनसुार आधार कारण खलुाई मु ा च ने वा नच ने िनणय गरी 
तत् स ब धी अ य काय गन, 

 नेपाल सरकार वादी भई चलेका वा नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा 
सह यायािधव ाले खटाए बमोिजम नेपाल सरकारको तफबाट अड्डा अदालतमा उपि थत भई बहस परैवी 
गन, 

 सह यायािधव ाले तोके बमोिजम मु ा हने अिधकारी तथा स बि धत अदालतबाट भएको फैसला वा 
आदशे उपर पनुरावेदन, िनवेदन गन वा नगन स ब धी काम कारबाही गन, 

 उ च सरकारी वक ल कायालयका िविभ न शाखा/फाँटबाट स पादन हने गरी महा यायािधव ाको 
कायालय तथा मातहत कायालयको एक कृत काय स चालन कायिविध, २०७८ ले िनधारण गरेका र  
सह यायािधव ाबाट आफूलाई िज मेवारी तोकेका शाखा/फाँटको कायस पादन गन, गन लगाउन े। 

 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम १६ 

 

 

 

 

 
हनेहुोस्, काय 
संचालन 
कायिविधको  
करण ८ 

    
१८. िवशेष सरकारी वक ल कायालय 

महा यायािधव ाको कायालय मातहत रहकेो िवशेष सरकारी वक ल कायालयको थापना नेपाल सरकार मि प रषद ्को िमित 
२०७०।७।२५ को िनणयानसुार भएको हो । िवशेष अदालतको मकुाम काठमाड मा थापना भएको छ ।  सह यायािधव ाको नेतृ वमा 
आव यक सं यामा उप यायािधव ा, सहायक यायािधव ा लगायत अ य सहायक र कायालय सहयोगी तरका कमचारी िवशेष 
सरकारी वक ल कायालयमा कायरत छन।् यस कायालयबाट िवशेष अदालतमा सनुवुाइ हने ाचार, स पि  शु ीकरण मु ा, राज  व 
यायािधकरण काठमाड , वैदिेशक रोजगार यायािधकरण, शासक य अदालत र उ च अदालत पाटनको वािण य इजलासबाट 
सनुवुाइ हन ेनपेाल सरकार वादी हन ेमु ामा बहस परैवी तथा ितर ा हदँ ैआएको छ । सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ 

एवं समय समयमा महा यायािधव ाबाट अिधकार यायोजन भए बमोिजम यस कायालयका सरकारी वक लको काम, कत य र 
अिधकार दहेाय बमोिजम रहकेो छः 
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सह यायािधव ाको काम कत य र अिधकारः 

 िवशेष सरकारी वक ल कायालयलाई अिभयोजन गन अिधकार भएका फौजदारी मु ामा अिधकार ा  

अिधकारी ारा अनसु धान तहिककात गरी आव यक कारबाहीका लािग ा  भएका िमिसलमा अिधकार 
यायोजन भए बमोिजम मु ा च ने वा नच ने िनणय र त स ब धी काय गन, 

 उ च अदालत पाटनको वािण य इजलास, िवशेष अदालत, शासक य अदालत, वैदिेशक रोजगार 
यायािधकरण, राज  व यायािधकरण, काठमाड  र अ य कुन ैअड्डा अदालतमा सनुवुाइ हन े नपेाल 

सरकारको हक, िहत वा सरोकार रहकेो मु ामा नेपाल सरकार वा नपेाल सरकारको कमचारीको तफबाट 
बहस परैवी गन, 

 उ च अदालत पाटनको वािण य इजलास, िवशेष अदालत, शासक य अदालत, वदैिेशक रोजगार 
यायािधकरण, राज  यायािधकरण, काठमाडौबाट भएका आदशे वा फैसला उपर िनवेदन, पनुरावेदन 
गनपुन भएमा म यौदा सिहत महा यायािधव ाको कायालयमा पठाउने, 

 महा यायािधव ाले तोके बमोिजम अ य काम कारबाही गन, 
 चिलत काननू बमोिजम कायालय मखुलाई भएका अिधकार बमोिजम काम कारबाही गन, 
 सह यायािधव ाले आफूमा िनिहत शासक य अिधकार म ये केही अिधकार आफू मातहतको अ य कुनै 
सरकारी वक ल वा अिधकृतले योग गन गरी यायोजन गन, 

 िवशेष सरकारी वक ल कायालयका िविभ न शाखा / फाँटबाट स पादन हन ेगरी महा यायािधव ाको 
कायालय तथा मातहत कायालयको एक कृत काय स चालन कायिविध, २०७८ ले िनधारण गरेका काय 
स पादन गन, गराउने । 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम १७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
हनेहुोस्, काय 
संचालन 
कायिविधको 
करण ९ 

 

सरुि त कारोवार ऐन, २०६३, बैिकङ्ग कसरू तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोिजमको कसरू स ब धी मु ामा काठमाड , लिलतपरु र 
भ परु िज लाका हकमा, वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४, स पि  शु ीकरण (मिन लाउ ड रङ्ग) िनवारण ऐन, २०६४ बमोिजमको 
मु ामा िवशेष सरकारी वक ल कायालयका सह यायािधव ा वा िनजले तोकेको उप यायािधव ा वा सहायक यायािधव ालाई 
मु ा च ने वा नच न ेिनणय र त स ब धी अ य काय गन अिधकार महा यायािधव ाबाट यायोजन भई नेपाल राजप  भाग ४ िमित 
२०७८।१।१३ मा काशन भएको छ । 
 

अ य सरकारी वक लको काम, कत य र अिधकारः 

 िवशेष सरकारी वक ल कायालयका सह यायिधव ाको काय स पादनमा सहयोग गन, 
 िवशेष सरकारी वक ल कायालयलाई अिभयोजन गन अिधकार भएका मु ामा अिधकार ा  अिधकारी ारा 
अनसु धान तहिककात गरी आव यक कारबाहीका लािग ा  भएका िमिसलमा महा यायािधव ाबाट 
भएको अिधकार यायोजन र सह यायािधव ाबाट भएको काय िवभाजन अनसुार मु ा च ने वा नच न े
िनणय र त स ब धी काय गन,  

 नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका वा नपेाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा 
सह यायािधव ाले खटाए बमोिजम नेपाल सरकारको तफबाट अड्डा अदालतमा उपि थत भई बहस परैवी 
गन, 

 सह यायािधव ाले तोके बमोिजम मु ा हने अिधकारी तथा स बि धत अदालतबाट भएको फैसला वा आदशे 

उपर पनुरावेदन, िनवेदन गन स ब धी आव यक काम कारबाही गन, 
 िवशेष सरकारी वक ल कायालयका िविभ न शाखा / फाँटबाट स पादन हने गरी महा यायािधव ाको 
कायालय तथा मातहत कायालयको एक कृत काय स चालन कायिविध, २०७८ ले िनधारण गरेका र  
सह यायािधव ाबाट आफूलाई िज मेवारी तोकेका शाखा / फाँटको काय स पादन गन, गराउने । 

सरकारी 
वक ल 

स ब धी 
िनयमावली
को िनयम 
१८ 

 

 

 

 
 

हनेहुोस्, काय 
संचालन 
कायिविधको 
करण ९ 
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१९. िज ला सरकारी वक ल कायालयः 
महा यायािधव ाको कायालयको संगठन संरचनामा िज ला सरकारी वक ल कायालय शु  तहको कायालयको पमा रहकेो छ। 
अदालतको संरचना अनसुार येक िज ला अदालतको मकुाम रहकेो थानमा िज ला सरकारी वक ल कायालय रहकेा छन ् । 
काठमाड  िज लामा राजप ांिकत थम ेणीका र अ य ७६ िज लामा राजप ांिकत ि तीय ेणीका सरकारी वक लको नतेृ व रहकेो 
छ। िज ला सरकारी वक ल कायालयमा कायरत रहकेा सरकारी वक लह को काम, कत य र अिधकार सरकारी वक ल स ब धी 
िनयमावली, २०७७ तथा अ य काननूले दहेाय बमोिजम यव था गरेको छः   
 

िज ला सरकारी वक ल कायालयका मुख (सह यायािधव ा / िज ला ययािधव ा) को काम, कत य र अिधकारः 

 नेपाल सरकार वादी हन े मु ामा हरी वा अिधकार ा  अिधकारी ारा अनसु धान तहिककात गरी 
आव यक कारबाहीका लािग ा  भएका िमिसलमा महा यायािधव ाबाट अिधकार यायोजन भए 
बमोिजम मु ा च ने वा नच ने िनणय गन र मु ा च ने िनणय भएकोमा स बि धत अदालतमा मु ा दायर 
गन, 

 नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मु ा वा नेपाल सरकारको हक िहत वा सरोकार िनिहत रहकेा मु ामा 
नेपाल सरकार वा नपेाल सरकारको कमचारीको तफबाट अड्डा अदालतमा बहस परैवी र ितर ा गन, 

 स बि धत िज लामा रहकेा नपेाल सरकारका कायालयका मखुले मागेको कुनै काननूी  नमा राय 
स लाह िदन,े 

 मु ा हने अिधकारी वा स बि धत अदालतबाट भएको फैसला वा आदशे उपर पनुरावेदन, िनवेदन गन वा 
नगन स ब धी आव यक काम कारबाही गन, 

 चिलत काननू बमोिजम कायालय मखुलाई भएका अिधकार बमोिजमको काम कारबाही गन, 
 आफूलाई भएको शासक य अिधकार म ये केही अिधकार मातहतका अ य सरकारी वक ललाई 
यायोजन गन, 

 मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी १ मा उि लिखत कुनै कसरूको जाहरेी दरखा त 
स बि धत हरी कायालयले दता गन इ कार गरेको उजरुी िलई सो स ब धी कारबाही गन,  

 िवषय िवषयमा बनेका िवशेष काननूमा अ यथा यव था भएकोमा बाहके मलुुक  फौजदारी कायिविध 

संिहता, २०७४ को अनसुचूी १ र अनसुचूी- २ िभ का मु ामा काननूमा यव था भए बमोिजम  जाहरेी 
तामलेीमा रा न े, याद थपको िनवेदन र सोमा बहस गन, अिभयु को बयान गराउन,े िहरासतमा रहकेो 
यि लाई छाड्न सहमित िदन,े अिभयु ले अदालतमा बयान गदा अ यथा िजिकर िलएमा त स ब धमा 
थप अनसु धान गन लगाउने, अदालत याउन नसिकने माणलाई य यका साधनबाट अिभलेख गन 
ज ता अपराध अनसु धान स ब धी काय गन गराउन,े   

 नेपाल सरकार वादी भएका मु ासँग स बि धत कुन ै कसरूको अनसु धानको ममा अनसु धान 
अिधकारीलाई थप अनसु धान गन िनदशन वा कुन ैराय स लाह िदनपुन भए िदने । 

 काननूमा यव था भए बमोिजम परुक अिभयोगप  दता गन, सजाय कम गन मागदावी िलन,े थप अिभयोग 
मागदावी िलने र अिभयोगप  संशोधन गन  साथै खास िकिसमका सानाितना कसरूमा मु ा दायर नगन 
िनणय स ब धी काम गन, 

 नेपाल सरकार वादी भई चलेका फौजदारी मु ा म ये मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा 
११७ को उपदफा (२) मा उि लिखत मु ामा िमलाप को लािग पन आएको दरखा त दता गरी सनाखत 
गराउने साथै िमलाप  गन उपयु  हने नहने आधार र कारण सिहतको राय महा यायािधव ाको 
कायालयमा पठाउने, पठाउन लगाउने, 

 मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी- २८ िभ का सरकार वादी हने दवेानी मु ा च न े
नच न ेिनणय गरी मु ा च ने दिेखएमा िफरादप  दायर गन, 

 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम १९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको दफा ५ 
 

हनेहुोस् ऐजन 
संिहताको 
स ब  दफाह  

११, १४, १५, 

१६, १२३(२), 

१८४(१) 

 
 

ऐजन, दफा दफा 
१०, दफा २६ 
 

ऐजन, दफा ३३, 

दफा ३४, दफा 
३५, दफा ३६ 

 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलको 
िनयम ३३  
 
 

दवेानी कायिविध 

सिंहताको दफा 
२५४, दफा २५५ 
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 महा यायािधव ाको कायालय तथा मातहत कायालयको एक कृत काय स चालन कायिविध, २०७८ 

ले िज ला सरकारी वक ल कायालयका शाखा/फाँटबाट स पादन हने गरी िनधारण गरेका काम कारबाही 
गन, गराउने । 

हनेहुोस्, काय 
संचालन 
कायिविधको 
करण १० 

 

िज ला सरकारी वक ल कायालयका अ य सरकारी वक लको काम कत य र अिधकारः 

 िज ला सरकारी वक ल कायालयका मखु (सह यायिधव ा वा िज ला यायािधव ा) को काय 
स पादनमा सहयोग गन, 

 नेपाल सरकार वादी हन े मु ामा अिधकार ा  अिधकारी ारा अनसु धान तहिककात गरी आव यक 

कारबाहीका लािग ा  भएका िमिसलमा महा यायािधव ाबाट भएको अिधकार यायोजन र कायालय 
मखुबाट काय िवभाजन भए अनसुार मु ा च ने वा नच ने िनणय गन, मु ा च ने दिेखएकोमा आ न ै
कायालयबाट चलाउन ुपन मु ाको हकमा अिभयोगप  तयार गरी दायर गन,  

 नेपाल सरकार वादी भई चलेका वा नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा कायालय 
मखुले खटाए बमोिजम नपेाल सरकारको तफबाट अड्डा अदालतमा उपि थत भई बहस परैवी गन,  

 कायालय मखुले तोके बमोिजम मु ा हने अिधकारी वा स बि धत अदालतबाट भएको फैसला वा आदशे 

उपर पनुरावेदन, िनवेदन गन वा नगन स ब धी आव यक काम कारबाही गन,  
 महा यायािधव ाको कायालय तथा मातहत कायालयको एक कृत काय स चालन कायिविध, २०७८ ले 

िज ला सरकारी वक ल कायालयका शाखा/ फाँटबाट स पादन हन ेगरी िनधारण गरेका र  कायालय मखुले 

िज मेवारी िदएका शाखा/ फाँटको काम कारबाही गन, गराउने । 

 

सरकारी वक ल
स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम २० 

 

 

 

 

 

 

 
हनेहुोस्, काय 
संचालन 
कायिविधको 
करण १० 

 

२०. सरकारी वक लको अ य िज मेवारीः  
माथीका दफा दफामा सरकारी वक लको पद वा हिैसयत अनसुारका काम, कत य र अिधकारको उ लेख ग रएको छ । “अिभयोजनमा 
सधुार र यावसाियक िवकास” भ ने मलू नारा र अिभयोजनलाई व तुगत र वै ािनक माणमा आधा रत बनाउन,े मु ा तथा रटको 
भावकारी ितर ा गन, संवैधािनक तथा काननूी िज मेवारी भावकारी पमा स पादन गन, सरकारी वक लको सेवालाई 
यावसाियक बनाउन ेर सं थागत सु िढकरण गन भ ने पाँचवटा ल यका साथ सरकारी वक लबाट स पादन ग रन ेहरेक मह वपणू 

कायलाई समिेट तजमुा ग रएको महा यायािधव ाको कायालयको ते ो प चवष य रणनीितक योजना (२०७८/०७९–२०८२/०८३) 

लाई भावकारी पमा काया वयन गन ुसबै सरकारी वक ल तथा सरकारी वक ल कायालयमा कायरत कमचारीको कत य हो। सो 
रणनीितक योजना काया वयनका स दभमा सबै तहका सरकारी वक ल कायालयका सालवसाली पको वािषक काययोजना समते 
तयार ग रएको छ, वािषक काय योजना बमोिजमका ि याकलापह  िनधा रत समय र त रका अनसुार स पादन गन ुपदछ । यसका 
अित र  सरकारी वक ललाई चिलत काननूले सिु पएका अ य िज मेवारी दहेाय बमोिजम रहकेा छन;् 

 कुनै सरकारी वक लले गनपुन वा गन स न े कुनै काम वा कत य महा यायािधव ाले तोके बमोिजम 
मािथ लो वा समान तहको सरकारी वक लले पिन गन स ने र यसरी ग रएको काम कारबाही  अिधकार 
ा  अिधकारीबाट भएको मािनने,  

 सरकारी वक ल कायालयमा कुनै सरकारी वक ल अनपुि थत रहकेो वा िनजको पद र  रहकेो अव थामा 
य तो सरकारी वक लले गन ुपन काम सो कायालयको ब र तम ्सरकारी वक लले तोके बमोिजम सो 
कायालयको कुनै पिन सरकारी वक लले गन, 

 मातहत कायालयको कुनै सरकारी वक ल अनपुि थत रहकेो वा िनजको पद र  रहकेो अव थामा य तो 
सरकारी वक लले गन ुपन काम मािथ लो तहको सरकारी वक ल कायालयको मखुले तोकेको सरकारी 
वक लले गन, 

 कुनै सरकारी वक ल कायालय वा िनकायमा कायरत सरकारी वक ल अनिु थत रहकेो वा पद र  रहकेो 
अव थामा य तो सरकारी वक लले गन ु पन काम अक  कायालयका सरकारी वक लले गन गरी 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको दफा 
१८५ 
 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम २१ 
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महा यायािधव ाको कायालयले वा आ नो ादिेशक अिधकार े  िभ  स बि धत उ च सरकारी वक ल 

कायालयको मखुले तो ने,  
 महा यायािधव ाको कायालयले िवशेष अव थामा कुन ैपिन तहको सरकारी वक ललाई िवशेष िज मेवारी 
िदई नेपाल सरकारको तफबाट मु ा दायर गन वा बहस परैवी गन कुन ैसरकारी वक ल कायालयमा खटाउन 
स ने र यसरी खिटई आएको सरकारी वक ललाई स बि धत कायालयको सरकारी वक ल र कमचारीले 
सहयोग गनपुन, 

 सरकारी वक लले नेपाल सरकारको हक, िहतमा ितकूल असर नपन र नपेाल सरकारलाई थप आिथक 

दािय व नपन तथा कायालयको काममा बाधा नपु न े गरी महा यायािधव ाको वीकृित िलई नेपाल 

सरकारको अिधकांश वािम व भएको संगिठत सं थामा काननू यवसाय गन, य तो संगिठत सं थाको 
तफबाट बहस परैवी गन वा कुनै शिै क वा ाि क सं थामा अ यापन, अनसु धान, अ वेषण तथा िश ण 

गन स ने,  
 कुनै पिन सरकारी वक ललाई िनजको दरब दी नभएता पिन सरकारी वक लको कायस पादनमा भाव नपन 
गरी संवैधािनक आयोग, नेपाल सरकारबाट गठन हने आयोग, सिमित, कायदल वा िनवाचनको काममा 
खटाउन सिकने, 

 सरकारी वक लको कायस पादनलाई भावकारी बनाउन वा सरकारी वक लसँग स बि धत कुनै काननूी 
यव थाको पनुरावलोकन गन वा सरकारी प को ितिनिध व र ितर ालाई भावकारी बनाउनका लािग 
महा यायािधव ाको कायालयले कायादशे र िज मेवारी िदई आव  यकता अनसुार िविभ न कायदल वा 
अनसु धान समहू गठन गरे बमोिजमको िज मेवारी िनवाह गन ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

ऐजन, 
िनयमावलीको 
िनयम ४१ 
 

 

 

 

ऐजन िनयम ४७ 

 

 
 

ऐजन िनयम ४८ 

 

 

 

२१. अ य िनकायमा रहेका सरकारी वक लको काम कत य र अिधकारः 
महा यायािधव ाको कायालय र सो कायालय अ तगतका उ च, िवशेष र िज ला सरकारी वक ल कायालय बाहके संवैधािनक 

आयोग, िनकाय तथा सरकारी कायालयमा समेत सरकारी वक लको दरब दी रहकेो छ । सरकारी वक ल कायालय बाहके अ य 
िनकायमा कायरत रहदँा सरकारी वक लले यावसाियक आचरणको प रिध िभ  रही  चिलत काननू बमोिजम तत् तत् िनकायबाट 
सिु पएको िज मेवारी बमोिजम कत य िनवाह गन ुपदछ । अ य िनकायमा रही काय स पादन गदा सरकारी वक लले काननूी शासन, 
कायिविध काननूको प रपालनाको सिुनि तता हन ेगरी काय स पादन गन, गराउने तफ ि यािशल हनकुा साथै महा यायािधव ाको 
कायालय र आफू कायरत कायालय बीच सम वय र स ब ध कायम गरी काम कारबाही गन ुपदछ । अ य िनकायमा रहकेा सरकारी 
वक लको काम कत य र अिधकार िनकायगत पमा दहेाय बमोिजम संि  पमा उ लेख ग रएको छः   

२१.१  अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग: 

 कुनै सावजिनक पद धारण गरेको यि ले चिलत काननू बमोिजम ाचारज य काय गरेको स ब धमा अनसु धान गरी ाचारको 
कसरूमा संल न दिेखएका सावजिनक पद धारण गरेको यि  र सो अपराधमा संल न अ य यि  उपर काननू बमोिजम अिधकार 
ा  अदालतमा मु ा दायर गन, गराउन र त स ब धी अ य काय गन मु य िज मेवारी रहकेो वत  संवैधािनक िनकायको पमा 
अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग रहकेो छ । नेपालको संिवधानको भाग २१, धारा २३८, धारा २३९, अि तयार दु पयोग 
अनसु धान आयोग ऐन, २०४८, ाचार िनवारण ऐन, २०५९ समेत र अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग िनयमावली, २०५९ 

समेतले अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग र यसको काम कत य र अिधकारको यव था गरेको दिेख छ । 

 अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग र सो आयोगका े ीय कायालय समेतमा गरी 
राजप ािङ् कत थम णेीका सह यायािधव ा ४ जना, रा.प. ि तीय ेणीका उप यायािधव ा ६ 
जना र रा.प. ततृीय ेणीका सहायक यायािधव ा १३ जना गरी ज मा २३ जना सरकारी वक लह  

कायरत छन ्। 
 

हनेहुोस् 
महा यायािधव ाको 
वािषक ितवेदन 
(२०७७/०७८) 
तािलका नं. १ पजे  ४ 

 

अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगका सरकारी वक लको काम कत य र अिधकारः  
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 आयोगमा कायरत सह यायािधव ाले महाशाखा मखुको हिैसयतका काय गन, 
 आफूलाई तोिकएको ाचार स ब धी उजरुीको ( ारि भक तथा िव ततृ) अनसु धान स ब धी  काय 
गन, 

 आयोगबाट अदालतमा दता गन आरोपप  ,िलिखत जवाफ तथा ितउ रप  तयारी ,अदालतमा दता 
भएका मु ाको िमिसल तथा पशेी यव थापन ,अदालतबाट भएका आदशे तथा फैसला उपर िनवेदन ,
पनुरावेदन तथा पनुरावलोकनप  तयारी र दता स ब धी काय गन, 

 आयोगबाट अदालतमा उपि थत गराउन पन सा ीह  उपि थत गराउने ब ध िमलाउने, 
 आयोगमा कायरत सह यायािधव ाले ि िनङ किमिटमा पदने तथा आमि त सद यको पमा काम 
गन, 

 सह यायािधव ाले पणूता परी ण सिमितको संयोजक तथा उप यायािधव ाले सद यको हिैसयतले 

काम गन, 
 महा यायािधव ाको कायालयसँग सम वय गरी ाचार मु ामा आव यकता अनसुार स बि धत 
अदालतमा उपि थत भई नपेाल सरकारको तफबाट बहस परैवी तथा ितर ा गन, 

 आयोगबाट तोिकए बमोिजम अ य काय गन । 
 

 

अि तयार दु पयोग 
अनसु धान आयोग 
कायिविध, २०७८ 

तथा आयोगको  
च.नं .८९१७  
िमित २०७९/५/१२ 

को प का आधारमा 
तयार ग रएको । 
 

 

 

 

 

 

२१.२ िनवाचन आयोगः 
 संिवधान तथा संघीय काननू बमोिजम रा पित, उपरा पित, संघीय संसद सद य, दशे सभा सद य तथा थानीय तहका सद यको 
िनवाचन एवं राि य मह वको िवषयमा जनमत सं ह गराउन े िज मवेारीमा रहकेो िनवाचन आयोगमा एक वत  संवैधािनक 

िनकायको पमा रहकेो छ।नेपालको संिवधान एवं िनवाचन आयोग ऐन, २०७३ लगायत िविभ न िनवाचन स ब धी िवषयगत 
काननूह ले िनवाचन आयोगको काम, कत य र अिधकारका बारेमा यव था गरेको दिेख छ।िनवाचन आयोगमा राजप ांिकत ि तीय 
ेणीका उप यायािधव ा – १, र राजप ांिकत ततृीय ेणीका सहायक यायािधव ा -१, गरी ज मा २ जना सरकारी वक लको 
दरब दी रहकेो छ। िनवाचन आयोगको संगठन संरचना अनसुार दवैुजना सरकारी वक लह  राजनीितक दल यव थापन शाखामा 
कायरत रहकेो दिेख छ । 
 
 

िनवाचन आयोगमा कायरत सरकारी वक लको काम कत य र अिधकारः  

 आयोगको कायमा काननूी स लाह दान गन, 
 िनवाचन काननू स ब धी नीित, िनदशन काया वयन गन, 
 आयोगमा दता भएका राजनीितक दलह को आिथक िववरण र िनवाचन खच िववरण ा  भए नभएको 
स ब धमा आयोगलाई जानकारी गराउने, 

 िनवाचन आयोग िव  अदालतमा परेका रट िनवेदन तथा अ य मु ामा आयोगका तफबाट िलिखत 
जवाफ वा ितवाद तयार गन र महा यायािधव ाको कायालयसँग सम वय गरी बहस पैरवीको व ध 

िमलाउने, 
 आयोगमा हन ेिनणय लेखन र इजलास संचालनमा सहयोग पु  याउने, 
 राजनैितक दल दता  तथा िवधान संशोधनका लािग परेका िनवेदन उपर काननू बमोिजम कारबाहीका 
लािग  ि या परुा गरी, गराई आयोग सम  पेश गन यव था िमलाउने, 

 आयोगको शासिनक कायमा काननूी वाधा अड्चन पन आएमा आव यक ऐन, तथा िनयम हरेी सो 
स ब धमा आव यक राय पेश गन, 

 िनवाचन आयोग उपर परेका उजरुीको िलिखत जवाफ समयमै तयार गरी अदालतमा पठाउने, 
 राजनीितक दल दताको लािग परेका आवेदनह मा आव यक छानिवन गरी दल दताको लािग राय 
सिहत आयोगमा पेश गन र दता भएका राजनीितक दलहरो अिभलेख अ ाविधक रा न,े 

 

िनवाचन 
आयोगको 
च.नं.२०७९/८० ,

१०२  

िमित 
२०७९/५/१३ 

 को प का 
आधारमा तयार 
ग रएको  
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 राजनीितक दलह ले काननू बमोिजम पेश गनपुन वािषक आय यको लेखापरी ण ितवेदन ा  गन 
र य तो िववरणको समी ा गरी अिभलेख अ ाविधक गन गराउने, 

 नेपालको संिवधान र संघीय काननू बमोिजम राजनीितक दलले पालना गनपुन समानपुितक समावेसी 
ितिनिध व स ब धी यव था पालना गराउन राजनीितक दललाई अिभ े रत गन, 

 आयोग सम  पेश गनपुन तावह मा काननूको रीत पु  याई पेश गन, 
 राजनीितक दलह बाट िनवाचन स ब धी िवषय हने स पक यि  (Focal Person) को िववरण िलई 
दलसँगको स ब धलाई भावकारी बनाई रा ने, 

 राजनीितक दलको दता ,िनवाचन िच ह ,के ीय कायका रणी सिमित लगायतका िववरण अ ाविधक 

गरी रा ने र आयोग अ तगतका कायालयह लाई समते सोही बमोिजम गन लगाउने, 
 िनवाचन आयोग उपर परेका उजरुीह मा आयोगका तफबाट बहस परैवीको ब ध िमलाउने र बहसमा 
आव यकता अनसुार उपि थत हन,े 

 राजनीितक दल दता स ब धमा परेका िनवेदन उपर सो दलको िवधान अ ययन गरी नेपालको संिवधान 
र चिलत काननू ितक ल भए नभएको स ब धमा आयोगलाई स लाह उपल ध गराउने र आयोगबाट 
भएको िनणय एवं िनदशन अनसुार प ाचार गन, 

 राजनीितक दलको के ीय सिमित ,दलको नाम ,झ डा ,छाप ,िच ह र िवधान संशोधन भई आएमा 
काननू बमोिजमको ि या अवल बन गरी अ याविधक र अिभलेिखकरणका लािग आयोग सम  पेश 

गन, 
 एउटै राजनीितक दलका दईु वा दईु भ दा बढी राजनीितक दलको बीचमा िववाद उ प न भई िववाद 
िन पणका लािग िनवेदन पशे भएमा आयोगमा पशे गरी िववाद िन पणको कृया अगािड बढाउने, 

 राजनीितक दलले संिवधान, राजनीितक दल स ब धी ऐन, २०७३ र दलको िवधान बमोिजम ५ वषिभ  

दलको के ीय कायका रणी सिमितको िनवाचन गरे नगरेको िववरणको जानकारी िलई नगरेको भए काननू 
बमोिजमको थप कारवाही अगािड बढाउने, 

 राजनीितक दलको महािधवेशनबाट िनवािचत पदािधकारी र के ीय सिमित सद यमा िनवािचत भएको 
यि ले सो दलको कायालयमा आ नो चल अचल स पितको िववरण पेश गरी दलले य तो स पित 
िववरण पेश गन र नगनको नामावली सावजिनक गरे नगरेको िववरण माग गरी थप कारवाही कृया 
अगािड बढाउने, 

 राजनीितक दलह बीच भएको एक करण, दल दता खारेजीको िनवेदन परेमा सो उपर काननू बमोिजम 
कारवाहीको लािग कृया परूा गरी गराई आयोग सम  पेश गन यव था िमलाउने, 

 िनवाचन आचारसंिहताको काया वयन र अनगुमन गन गराउने साथै िनवाचन समा  भएपिछ यस 

स ब धी ितवेदन तयार गन, 
 नेपालको संिवधान र चिलत काननू बमोिजम राजनीितक दलह ले पालना गनपुन आव यक िवषयमा 
िनदशन िदन आयोग सम  िसफा रस गन । 

 आयोगमा परी आउने तोिकए बमोिजमका अ य भपैरी कामह  गन । 
    

 

 २१.३  राि य मिहला आयोगः  
मिहलाको हक, िहत र अिधकारको संर ण र स व न गद मिहला सशि करण गन तथा मिहला िव  हन ेसबै िकिसमका 
भेदभावलाई उ मलून गरी लिगक याय सिुनि त गन उ े यले नपेालको संिवधानको धारा २५२ बमोिजम मिहला आयोगको गठन 
भएको छ । नेपालको संिवधानको धारा २५३ र मिहला आयोग ऐन, २०७४ ले मिहला आयोगको काम, कत य र अिधकारको 
यव था गरेको छ । मिहला आयोगको संगठन संरचना बमोिजम सो आयोगको उजरुी तथा मु ा यव थापन शाखामा राजप ांिकत 
ततृीय ेणीका सहायक यायािधव ा–१ को दरब दी रही सरकारी वक लले सोिह शाखालाई सिु पएको िज मेवारी िनवाह गरी 
आएका छन ्। 
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राि य मिहला आयोगमा कायरत सरकारी वक लको काम, कत य र अिधकारः   

 आयोगमा ा  उजरुी दता गरी छानिबन स ब धी काय गन, गराउने,  
 घटना अनसु धान गरी मु ा दायर  वा अ य यव थापन स ब धी कायका लािग स बि धत िनकायमा 
िसफा रस तथा अनगुमन स ब धी काय,  

 उजरुीमा मेलिमलाप स ब धी काय, 
 आयोगलाई काननूी राय तथा सेवा ाहीलाई काननूी परामश िदने काय, 
 पीिडत मिहलाको उ ार, सरु ा वा पनुः थापनाका लािग िसफा रस गन काय,, 
 आयोग िव  परेका िनवेदनको िलिखत जवाफ तयार गन काय, 
 मिहला अिधकारसँग स बि धत ऐन काननू काया वयनमा आइपरेका सम याको अ ययन अनसु धान 
गरी सम या समाधानका उपाय पिह याउने, 

 लैङ्िगक िहसंा यनूीकरण स ब धी काय म तयार गरी काया वयन गन काय, 
 आयोगले तोकेका अ य काय गन । 

https://nwc.g

ov.np/about/

department-

tasks/ 

राि य मिहला 
आयोगको च.नं .
२६३  

िमित 
०७९/०५/२० 

को प लाई समेत 
आधार िलइएको 

 

 २१.४ आ त रक राज  िवभागः 
नेपाल सरकार, अथ म ालय अ तगत रहकेो आ त रक राज  िवभागले दशेको कर शासन स चालन गन काय गदछ । मू य 
अिभविृ  कर, आयकर, अ त:शु क तथा अ य कर काननूको काया वयन यस िवभागको काय े  िभ  पदछ । आ त रक राज  

िवभागको संगठन संरचना अनसुारको काननू शाखामा राजप ांिकत ि तीय ेणीका उप यायािधव ा – १ र राजप ांिकत ततृीय 
णेीका सहायक यायािधव ा –१ गरी २ जना सरकारी वक ल कायरत छन ्। आ त रक राज  िवभाग अ तगत रहेको ठूला करदाता 
कायालय र म यम तरीय करदाता कायालयमा समते १/१ जना सहायक यायािधव ा तरका सरकारी वक ल समेत कायरत छन ्। 
 
 

आ त रक राज  िवभाग र सो अ तगतका कायालयमा कायरत सरकारी वक लको काम, कत य र अिधकारः  

 आ त रक राज  िवभाग तथा मातहत कायालयले  स पादन गन काम कारबाहीका स ब धमा काननूी राय 
दान गन , 

 िवभाग तथा कायालय उपर परेका रट िनवेदनको िलिखत जवाफको म यौदा तयार गन, 
 महािनदशकबाट हन ेकर िनधारण उपर परेको शासक य पनुरावलोकनको िनणयमा आव यक सहयोग गन,  
 आ त रक राज  कायालयका तफबाट राज  यायािधकरणको आदशे/फैसला उपर सव च अदालतमा 
पनुरावेदनको लािग जानपुन अनमुित स ब धी िनवेदनप को म यौदा तयार गदा स बि धत अिधकारीलाई 
आव यक सहयोग गन, 

 राज व यायािधकरणमा बहसपैरवी गनको लािग अनरुोध भई आएमा महा यायािधव ाको कायालय र 
िवशेष सरकारी वक ल कायालयसँग सम वय गरी बहस पैरवीको लािग सहभागी हने, 

 सरकारी वक ल कायालयबाट अड्डा अदालतमा राज  / कर स ब धी मु ामा बहस परैवी गदा आव यक 

पन िनणय कागजात एवं ािविधक िवषयमा परामश उपल ध गराउन सहजीकरण गन,   
 राज व यायािधकरणबाट भएका फैसलाह को सं ह काशनमा आव यक सम वय गन । 

 

आ त रक 

राज  

िवभागको  
च.नं .४५२ 

िमित 
२०७९/६/२७ 

को प का 
आधारमा तयार 
ग रएको । 
 

 

  

 

 २१.५  स पि  शु ीकरण अनुस धान िवभागः 
धानम ी तथा मि प रषदक्ो कायालय मातहत रहकेो स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभागको मु य काय स पि  शु ीकरण, 

आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी र अ य िवनाशका हातहितयार िव तार ( ोिलफेरेशन) मा सहयोग गन कुनै पिन कारका 
गैरकाननूी कमाई र योगदान स ब धी कसरूमा अनसु धान तथा मु ा दता गन हो।स पि  शु ीकरण (मनी लाउ डरीङ्ग) िनवारण ऐन, 
२०६४ तथा सोको िनयमावली, २०७३ ले िवभागबाट स पादन गहने कायका बारेमा उ लेख गरेको छ। स पि  शु ीकरण अनसु धान 
िवभागमा राजप ांिकत ि तीय ेणीका उप यायािधव ा-१, राजप ांिकत ततृीय ेणीका सहायक यायािधव ा– २ र 
महा यायािधव ाको कायालय अ तगतका राजप  अनङ्िकत थम ेणीका २ जना सहायक कमचारी समेत कायरत छन ्। 
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स पि  शु ीकरण अनुस धान िवभागमा कायरत सरकारी वक लको काम कत य र अिधकारः 

 स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभागले स पादन गन काम कारवाहीका स ब धमा नीितगत तथा काननूी 
िवषयमा परामश, स लाह िदने, 

 अनसु धान स प न भएका मु ामा अनसु धान ितवेदन सिहत मु ा च ने/नच न ेिनणयका लािग िवषेश सरकारी 
वक ल कायालयमा िमिसल पठाउने स ब धमा स बि धत अनसु धान अिधकृतलाई अनसु धान राय ितवेदन 
र अिभयोजन स ब धमा आव यक परामश ,सझुाव िदने, 

 सरकारी वक ल कायालयबाट मु ा चलाउने स ब धमा िनणय भई ा  िमिसलका स ब धमा अिभयोगप  तयार 
गन स लाह ,सझुाव िदने, 

 सरकारी वक ल कायालयबाट मु ा चलाउने/नचलाउने स ब धमा प रणाममखुी र वै ािनक अनसु धानका 
योजनाथ ा  िनदशन काया वयन गन सरकारी वक ल र अनसु धान अिधकृत बीच सम वय र आव यक 

सहजीकरण गन, 
 स पि  शु ीकरण स ब धी मु ामा बहस ,परैवी तथा ितर ा र पनुरावेदन स ब धी कायका लािग सरकारी 
वक ल कायालयलाई आव यक िमिसल कागजात र ािविधक सहयोग उपल ध गराउने तथा आव यक परेमा 
स पि  शु ीकरण िवभागको तफबाट सरकारी वक लसँग सम वय गरी बहस परैवीमा उपि थत हन,े 

 िवभागलाई िवप ी बनाई दायर भएका रट िनवेदनको िलिखत जवाफ तयार गन कायमा सहयोग गनकुा साथै 

िवभागको तफबाट ितर ा गन ,सरकारी वक ल कायालयमा िनणय ,कागजात र अ य सहयोग उपल ध गराउने 
एवं आव यक परेमा सरकारी वक लसँग सम वय गरी िवभागको तफबाट बहस परैवीमा उपि थत हन,े 

 िवभागले तोके बमोिजम स पि  शु ीकरण स ब धी कसरूको अनसु धान तहिककात र अिभयोजन गन, 
 अनसु धान र अिभयोजनमा दिेखएका सम याको िनराकरण गन वै ािनक माणमा आधा रत प ितलाई 
अवल बन गरी त यमा आधा रत अनसु धान प ितका लािग अनसु धान अिधकृतलाई आव यक सहयोग 
सहजीकरण गन, 

 स पि  शु ीकरण तथा आतङ्ककारी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण रणनीित तथा काययोजना 
काया वयन स दभमा तोिकएका कायह  गन गराउने, 

 स पि  शु ीकरण स ब धी ऐनको उ े य हािसल गन आव यक परामश ,स लाह िदन,े 
 फैसला काया वयनको अनगुमन तथा अ तराि य सि ध ,स झौता एवं दािय व बारेमा परामश स लाह िदन,े 
  जाँचबझु एवं अनसु धानका ममा ा  त यह बाट िवदशेी समक ीसँग संयु  अनसु धान गन ुपन दिेखएमा 
सो स ब धमा ितवेदन पेश गन, 

 कुन ैिवषयको जाँचबझु एवं अनसु धानको ममा कुन ैिवषयमा अ य कुनै अनसु धान गन िनकायसँग समाना तर 
वा संयु  अनसु धान गन उपयु  छ भ ने लागेमा सो स ब धी िववरण सिहतको ितवेदन पेश गन ।  

 

 

 

स पि  

शु ीकरण 

अनसु धान 
िवभागको  
च.नं .१३-३-४४ 

िमित 
२०७९/६/२७ 

को प का 
आधारमा तयार 
ग रएको । 
 

 

२१.६  वैदेिशक रोजगार िवभागः 
वैदिेशक रोजगार स ब धी ऐन, २०६४ बमोिजम वैदिेशक रोजगार स ब धी मामला हने यस िवभागको गठन भएको हो । वैदिेशक 

रोजगार ऐन, २०७४ र सोको िनयमावलीले म तथा यवसायज य सरु ा िवभागको काम, कत य र अिधकारको बारेमा यव था 
गरेको छ । म तथा यवसायज य सरु ा िवभागको संगठन संरचना अनसुार अनसु धान तथा मु ा शाखाको मखु (िनदशक) को 
पमा रा.प. ि तीय ेणीका उप यायािधव ा र अ य ४ जना रा.प. ततृीय ेणीका सहायक यायािधव ा एवं महा यायािधव ाको 
कायालय अ तगतका रा.प. अनङ्िकत थम ेणीका ३ जना कमचारी समते वैदिेशक रोजगार िवभागमा कायरत छन ्। 
 
 

 २१.७  खा  िविध तथा गुण िनय ण िवभागः 
 खा  उ ोग थापना यव थापन, आयात िनयात एवं उ पािदत खा  व तुको गणु तर प र ण, खा  िविध िवकास एवं िव तार 
लगायत दिुषत खा  स ब धी कसरूको काननू बमोिजम अनसु धान कारबाही गन गराउन ेकाय खा  िविध तथा गणु िनय ण 

िवभागबाट ह छ । यस िवभागमा एक जना सहायक यायािधव ा तरको सरकारी वक ल कायरत छन ्।  
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खा  िविध तथा गुण िनय ण िवभागमा कायरत सरकारी वक लको काम, कत य र अिधकारः 

 िवभागबाट स पादन हन ेकायसँग स बि धत आव यक काननूी तथा कायिविधगत िवषयमा राय परामश 

उपल ध गराउने, 
 खा  एवं दाना स ब धी ऐन ,िनयममा भएको यव थाह  संशोधन ,प रमाजन गनपुन भएमा यस स ब धी 
आव यक काय गन, 

 खा  ऐन, २०२३ एवं दाना पदाथ ऐन, २०३३ को बिखलाप हने कसरूको अनसु धान, तहिककात स ब धी 
िवषयमा खा  िनरी क/दाना िनरी कलाई माग भई आए बमोिजम काननूी स लाह दान गन, 

 िवभागलाई िवप ी बनाई दायर भएका रट िनवेदनमा िलिखत जवाफ तयार गन कायमा सहयोग गनकुो साथै 

िवभागको तफबाट ितर ा गन सरकारी वक ल कायालयमा िनणय, कागजात र अ य सहयोग उपल ध 

गराउन सहजीकरण गन, 
 महािनदशकबाट तोिकएको अ य काय गन । 

 

खा  िविध 

तथा गुण 

िनय ण 

िवभागको 
च.नं .२६ िमित 
२०७९/५/१५ 

को प का 
आधारमा तयार 
ग रएको । 

 

 

२१.८ राज  अनुस धान िवभागः 
धानम ी तथा मि प रषदको कायालय अ तगत रहकेो राज  अनसु धान िवभागको मु य काय सबै कार (कर तथा गैर कर) 
राज व चहुावट र िवदशेी िविनमय स ब धी कसरूको अनसु धान तहिककात र अिभयोजन गन  हो । राज व चहुावट (अनसु धान 
तथा िनय ण) ऐन, २०५२ र राज व चहुावट (अनसु धान तथा िनय ण) िनयमावली, २०७० तथा िवदशेी िविनमय (िनयिमत गन) 
ऐन, २०१९ र िवदशेी िविनमय (िनयिमत गन) िनयमह  २०२० समेतले यस िवभागको काम कत य र अिधकारको यव था गरेको 
छ। राज  व अनसु धान िवभाग र अ तगत कायालयमा राजप िंकत ि तीय ेणीका उप यायािधव ा – १, रा.प. ततृीय णेीका 
सहायक यायािधव ा -१ र महा यायािधव ाको कायालय अ तगतका रा.प.अनं. थम ेणीका सहायक कमचारी - ४ रहकेा छन ्
। 
 

राज  अनुस धान िवभागमा रहेका सरकारी वक लको काम, कत य र अिधकारः 

 िवभागबाट स पादन हन ेकायसँग स बि धत आव यक काननूी तथा कायिविधगत िवषयमा राय परामश 

उपल ध गराउने, 
 राज व चहुावट एवं िवदशेी िविनमय स ब धी मु ामा अनसु धान तहिककात स प न भए पिछ अनसु धान 
ितवेदन तयारी, मु ा च ने, नच न ेिनणय गन सरकारी वक ल कायालयमा िमिसल कागजात पठाउने कायमा 
आव यकता अनसुार अनसु धान अिधकारीलाई आव यक सहयोग र सहजीकरण गन,   

 िवदशेी िविनमय स ब धी मु ामा मु ा च न े िनणय भई िमिसल ा  भए पिछ अिभयोगप  तयारी र दता 
स ब धमा स बि धत अनसु धान अिधकारीलाई आव यक सहयोग र सहजीकरण गन,   

 राज  चहुावट र िवदशेी िविनमय स ब धी मु ामा अदालत वा मु ा हने अिधकारीका सम  ितर ा गन 
सरकारी वक ललाई आव यक पन माण िमिसल एवं ािविधक सहायता उपल ध गराउन सम वय र सहयोग 
गन, 

 िवभागलाई िवप ी बनाई दायर भएका रट िनवेदन र अ य मु ामा िवभागको तफबाट िलिखत जवाफ वा 
ितउ र तयार गन कायमा स बि धत अिधकारीलाई सहयोग गन,  

 अड्डा अदालतबाट भएका फैसला, आदशे उपर िवभागको तफबाट िनवेदन, पनुरावेदन वा पनुरावलोकन गन ु
पनमा या ता काननूी िलखत तयार गन आव यक सहयोग र सहजीकरण गन,  

 िवभागबाट तोिकए बमोिजमका अ य काय गन । 
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२१.९ भ सार िवभागः 
भ सार ऐन, २०६४ तथा चिलत काननू बमोिजम भ सार महसलु छुट भएकोमा बाहके िनकासी वा पठैारी हने येक मालव तमुा 
ला ने भ सार महसलुको िनधारण, उठाउने कायको यव थापन तथा भ सार चोरी िनकासी तथा चोरी पठैारी ज ता कसरूज य कायको 
िनय ण, अनसु धान र काननूी कारबाहीका लािग थापना भएको नेपाल सरकार, अथ म ालय अ तगत रहकेो राज  संकलन गन 
मह वपणू िवभागको पमा भ सार िवभाग रहकेो छ।िव  भ सार संगठनले जारी गरेका औजार तथा मापद डलाई पालना गद 
अ तराि य यापारमा आएको प रवतनसँग ैभ सार शासनलाई अझ बढी कुशल, सेवामिूख तथा पारदश  बनाउन ुभ सार िवभागको 
मु य िज मेवारी हो । भ सार िवभागको संगठन संरचना अनु प सामा य शासन तथा जनशि  िवकास शाखामा राजप ांिकत ततृीय 
ेणीका सहायक यायािधव ा समेत रहने यव था छ ।  

 
 

भ सार िवभागमा कायरत सरकारी वक लको काम, कत य तथा अिधकारः 
 आफूलाई तोिकएको शाखाको मखुको कायस पादनमा सहयोग गन, 
 िवभागबाट स पादन हने कायसँग स बि धत आव यक काननूी तथा कायिविधगत िवषयमा राय परामश 

उपल ध गराउने, 
 चिलत काननू बमोिजम भ सार िवभागका महािनदशकबाट ग रने शासक य पनुरावलोकन स ब धी 
कायमा काननूी तथा कायिविधगत िवषयमा सहयोग गन,  

 भ सार अिधकृतबाट ग रने चोरी िनकासी, पैठारी स ब धी मु ाको अनसु धान तहिककात तथा िनणय 
स ब धी कायमा माग भए बमोिजम आव यक राय परामश िदने, 

 भ सार स ब धी मु ामा अनसु धान तहिककात स प न भए पिछ अनसु धान ितवेदन तयारी, मु ा च ने, 
नच ने िनणय गन सरकारी वक ल कायालयमा िमिसल कागजात पठाउने कायमा आव यकता अनसुार 
अनसु धान अिधकारीलाई सहयोग र सहजीकरण गन,   

 स बि धत सरकारी वक लबाट  मु ा च ने िनणय भई िमिसल ा  भए पिछ अिभयोगप  तयारी र दता 
स ब धमा स बि धत अनसु धान अिधकारीलाई आव यक सहयोग र सहजीकरण गन,   

 भ सार मु ामा अदालत वा मु ा हने अिधकारीका सम  ितर ा गन सरकारी वक ललाई आव यक पन 
माण िमिसल एवं ािविधक सहायता उपल ध गराउन सम वय र सहयोग गन, 

 िवभागलाई िवप ी बनाई दायर भएका रट िनवेदन र अ य मु ामा िवभागको तफबाट िलिखत जवाफ वा 
ितउ र तयार गन कायमा स बि धत अिधकारीलाई सहयोग गन,  

 अड्डा अदालतबाट भएका फैसला, आदशे उपर िवभागको तफबाट िनवेदन, पनुरावेदन वा पनुरावलोकन 
गन ुपनमा य ता काननूी िलखत तयार गन आव यक सहयोग र सहजीकरण गन,  

 भ सार शासनसँग स बि धत मु ामा अनसु धान तहिककात हदँा रीतपवूक भएको छ वा छैन, शंिकत 
यि लाई अवैध तवरले थनुामा रािखएको छ वा छैन, मानवोिचत यवहार ग रएको छ वा छैन भ न े
स ब धमा िवभागको सचूना अिधकारी माफत सचूना संकलन गन र अनसु धान अिधकारी एवं मु ा हने 
अिधकारीलाई रीतपवूक काय गन गराउन िनदशन िदन राय परामश दान गन, 

 याियक िनकायबाट भ सार िवभाग एवं भ सार कायालय स ब  मु ाको पशेी तोिकएको बखत भ सार 
िवभाग एवं कायालयको तफबाट अ त रम छलफल एवं अ य सनुवुाइका बखत उपि थत भ ैइजलासबाट 
सोिधएको सवालको जवाफ िदन,े 

 सव च अदालत, उ च अदालत, राज  व यायािधकरण, शासक य अदालत समतेबाट माग भै आएका 
स कल िमिसल, िलिखत िति या समते पठाउन आव यक सम वय र सहकाय गन, 

 भ सार िवभागमा दता भएका मु ाको िव ततृ िववरण सिहत मािसक एवं वािषक (मा केवारी) िववरण तयार 
पारी शाखा मखुलाई जानकारी गराउन,े 

 भ सार कायालयमा भ सार शासन स ब  मु ाको िनरी ण अनगुमन गरी राय परामश सिहत सझुाव पशे 

गन, 

 
भ सार 
िवभागको  
च.नं .१०  

िमित 
२०७९/५/२२ 

को ा  

प का 
आधारमा 
तयार ग रएको 
। 
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 भ सार िवभागका महािनदशकबाट ग रने शासक य िनणय स ब धी कायमा आव यक काननूी राय दान 
गन, 

 िव मान काननू, ऐन, िनयम, कायिविध एवं आिथक शासन स ब  िवषयमा िनर तर अ ययन अ वेषण 

गन, 
 भ सार िवभागबाट जारी कायिविध, िनदिशका, फैसला सं ह, प रप  आिदमा काननूी राय परामश िदने, 
 अड्डा अदालतबाट भएका फैसलाको अि तम टुङ्गो लागेको अव थामा काया वयनको लािग स बि धत 
िनकायमा पठाउन परामश िदने, 

 भ सार कायालय वा िवभाग मातहत कायरत कमचारीह लाई िवभागीय सजाय स ब धी कारवाही गदा 
आव यक राय परामश उपल ध गराउने, 

 भ सार िवभाग, भ सार कायालय, याियक िनकाय, सरकारी वक ल तथा अ य सरोकारवाला िनकायसँग 
आव यक सम वय गन गराउने, 

 भ सार शासन स ब  मु ा मािमलाको अनसु धान, अिभयोजन, कारवाही एवं िकनारा गन भ सार िवभाग 
तथा भ सार कायालयमा कायरत कमचारीलाई आव यक तािलम स चालन गन सहजीकरण गन, 

 भ सार िवभाग तथा भ सार कायालयबाट स पािदत हन ेकायसँग स बि धत काननूी राय/परामश माग भएमा 
स बि धत काननू वा िवषयको अ ययन गरी राय/परामश दान गन । 

 िवभागबाट तोिकए बमोिजमका अ य काय गन । 
 

  

२१.१० कसरूज य स पि  यव थापन िवभागः 
फौजदारी कसरूबाट ा  स पि  तथा कसरूसँग स बि धत साधन रो का रा न,े िनय णमा िलने र जफत गन स ब धमा समसामियक 

यव था गन बनेको कसरूज य स पि  तथा साधन (रो का, िनय ण र जफत) ऐन, २०७० बमोिजम कसरूबाट ा  स पि  तथा 
कसरूसँग स बि धत साधनको यव थापन र िललाम िब  स ब धी काय गन कसरूज य स पि  यव थापन िवभागको थापना 
भएको हो । िवभागको संगठन संरचना अनसुार कसरूज य स पि  यव थापन िवभागमा राजप ांिकत ततृीय ेणी सहायक 

यायािधव ा दजाका सरकारी वक ल समेत रहने यव था छ ।  
 

कसरूज य स पि  यव थापन िवभागमा कायरत सरकारी वक लको काम, कत य र अिधकारः 

 महािनदशकको कय स पादनमा सहयोग गन, 

 िवभागबाट स पादन हने कायसँग स बि धत आव यक काननूी तथा कायिविधगत िवषयमा राय परामश उपल ध गराउने, 

 िवभागलाई िवप ी बनाई दायर भएका रट िनवेदन र अ य मु ामा िवभागको तफबाट िलिखत जवाफ वा ितउ र तयार गन 
कायमा स बि धत अिधकारीलाई सहयोग गन,  

 अदालत वा मु ा हने अिधकारीका सम  िवभागको तफबाट ितर ा गन सरकारी वक ललाई आव यक पन माण िमिसल 

एवं ािविधक सहायता उपल ध गराउन सम वय र सहयोग गन, 

 अड्डा अदालतबाट भएका फैसला, आदशे उपर िवभागको तफबाट िनवेदन, पनुरावेदन वा पनुरावलोकन गन ुपनमा य ता 
काननूी िलखत तयार गन आव यक सहयोग र सहजीकरण गन,  

 िवभागबाट तोिकए बमोिजमका अ य काय गन । 
 

 २१.११ राि य िनकु ज तथा व यज तु सरं ण िवभागः 
नेपालको थानगत जैिवक िविवधताको संर णका लािग भौगोिलक प रि थितक य णालीको (Ecosystems) संर ण, संकटाप न, 
दलुभ र मह वपणू व यज तु वन पित लगायत जैिवक िविवधता संर ण, व यज त ुतथा वन पित संर ण र यव थापन स ब धी 
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अ ययन अनसु धानका साथै ाकृितक सौ दयको ि कोणबाट िवशेष मह व रा न ेठाउँको संर ण समेतका लािग राि य िनकु ज 

तथा व यज तु संर ण िवभागको थापना भएको हो। िवभागको संगठन संरचना अनसुार व यज त ुअपराध िनय ण शाखामा 
राजप ांिकत ततृीय ेणी सहायक यायािधव ा दजाका सरकारी वक ल समते रहने यव था छ ।  
 

राि य िनकु ज तथा व यज तु सरं ण िवभागमा कायरत सरकारी वक लको काम, कत य र अिधकारः 

 व यज तु अपराध िनय ण शाखाबाट स पादन हन ेदहेायका कायमा शाखा मखुलाई आव यक सहयोग 
गनः 

 व यज तुको अपराध िनय णका लािग केि य तरमा स बि धत िनकायह सँग सम वय कायम गन, 
 मातहतका कायालयह मा भावका रता आउने गरी चोरी िशकार िनय ण एकाई प रचालन गन 
आव यक राय सझुाव पेश गन, 

 अ तराि य महास धी, स धी र संझौताह को काया वयन भए नभएको अनगुमन गन,  
 व यज तु चोरी िशकारमा संल न यि ह को अिभलेख तयार गन, 
 िवभाग र अ तगतका कायालयह मा व यज तु अपराधका िवषयह मा अदालती कारबाहीमा रहकेा 
िवषयव तुसँग आव यक पन जवाफ, ितवेदन तयार गन, 

 व यज त ुअपराध िनय ण स ब धमा केि य तरमा स चालन गन कायमा सहयोग गन र आव यक 

सहयोग उपल ध गराउने। 
 राि य िनकु ज तथा व यज तु स ब धी कसरूको अनसु धान अिधकारी तथा िनणय गन अिधकारीको 
मता िवकासका लािग महा यायािधव ाको कायालयसँग सम वय गरी पाठ्य म िनमाण तथा 
िश णका लािग पहल गन, 

 राि य िनकु ज तथा व यज तु स ब धी मु ामा अदालत वा मु ा हने अिधकारीका सम  ितर ा गन 
सरकारी वक ललाई आव यक पन माण िमिसल एवं ािविधक सहायता उपल ध गराउन सम वय र 
सहयोग गन, 

 िवभागलाई िवप ी बनाई दायर भएका रट िनवेदन र अ य मु ामा िवभागको तफबाट िलिखत जवाफ वा 
ितउ र तयार गन कायमा स बि धत अिधकारीलाई सहयोग गन,  

 अड्डा अदालतबाट भएका फैसला, आदशे उपर िवभागको तफबाट िनवेदन, पनुरावेदन वा पनुरावलोकन 
गन ुपनमा य ता काननूी िलखत तयार गन आव यक सहयोग र सहजीकरण गन,  

 िवभागबाट तोिकए बमोिजमका अ य काय गन ।  
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राि य 
िनकु ज तथा 
व यज तु 
संर ण 

िवभागको 
च.नं .८४३  

िमित 
२०७९/६/३
० 

को प ानसुार 
तयार 
ग रएको  

 

  २१.१२  िज ला शासन कायालय, काठमाडौः 
थानीय शासनलाई िवकेि त शासन यव था अनु प संचालन गन तथा शाि त र यव थालाई भावकारी पमा संचालन गन 
थानीय शासन ऐन, २०२८ को दफा ५ ले िज लाको सामा य शासन संचालन गन येक िज लामा एउटा िज ला शासन 
कायालय रहने यव था गरे अनसुार काठमाडौ ँिज लामा पिन िज ला शासन कायालयको थापना भएको हो । यस कायालयको 
संगठन संरचना अनु प शासन शाखाको काननू अिधकृतको पमा राजप ांिकत ततृीय ेणी सहायक यायािधव ा दजाका 
सरकारी वक ल समेत रहने यव था छ । 
 

 िज ला शासन कायालय काठमाड मा कायरत सरकारी वक लको काम, कत य र अिधकारः 

 काननू शाखालाई दान गरेको िज मेवारी िनवाह गन, 
 कुनै कसरूका स ब धमा चिलत काननू बमोिजम मखु िज ला अिधकारीबाट अनसु धान अिधकारी 
तो नका लािग प  ा  भएकोमा स बि धत कायालयसँग परामश गरी िवषयगत िव लाई अनसु धान 
अिधकारी तो न मखु िज ला अिधकारी सम  पेश गन, 

 
 

िज ला 
शासन 
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 मखु िज ला अिधकारी नै अनसु धान अिधकारी भएका कसरूको अनसु धान तथा अिभयोगप  तयार 
गरी दता गन कायमा स बि धत सरकारी वक ल कायालयसँग सम वय, सहजीकरण गरी मखु िज ला 
अिधकारीको काय स पादनमा सहयोग गन, 

 मखु िज ला अिधकारीबाट शु  कारबाही र िकनारा हन ेमु ाको दता, मु ाको सनुवुाइ ि या तथा 
िनणयमा मखु िज ला अिधकारीको कायस पादनमा सहयोग गन, 

 िज ला शासन कायालयलाई िवप ी बनाएका रट िनवेदन लगायत मु ामा कायालयको तफबाट 
िलिखत जवाफ, ितउ रप  तयार गन, 

 कायालयको तफबाट अड्डा अदालतमा ितर ा गन स बि धत सरकारी वक ललाई आव  यक माण, 

िमिसल, कागज समय मै उपल ध गराउन सम वय र सहजीकरण गन, 
 िज ला शासन कायालयबाट स पादन हन ेकायसँग स बि धत आव यक काननूी तथा कायिविधगत 
िवषयमा स बि धत कमचारीलाई राय परामश िदन,े  

 मखु िज ला अिधकारीबाट सनुवुाइ हन ेमु ाको िमिसल तथा अिभलेख यव थापन गनकुा साथै अड्डा 
अदालतबाट मु ाको कारबाहीको िसलिसलामा माग भएका िमिसल कागज समयम ैपठाउन े यव था 
िमलाउने, 

 मखु िज ला अिधकारीबाट तोिकएका काननू र याय स ब धी अ य काय गन ।  

कायालय, 
काठमाड को  
च.नं .५२८  

िमित 
२०७९/५/२० 

को प ानसुार 
तयार ग रएको 
। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



43

 

  



44

सरकारी वक ल िद दशन 

 

 

यस प र छेद िभ  

फौजदारी याय शासनसँग स बि धत मौिलक हक 

१.१ स मानपवूक बाँ न पाउने हक स मानपवूक बाँ न पाउने हक 

१.२   वत ताको हक 

१.३   समानताको हक 

१.४   याय स ब धी हक 

 - प ाउको कारण थाहा पाउन,े 
- प ाउ परेका यि ले रोजेको काननू यवसायीसँग स लाह 
िलन पाउने, 

    - मु ा हने अिधकारी सम  तुत हन पाउने, 
    - काननूमा तोिकए भ दा बढी सजाय नहने,  
    - िनद िषताको अनमुान 
    - एक पटक भ दा बढी मु ा चलाइन ेर सजाय नग रने, 
    - आ नो िव  सा ी हन कर नला न,े 
    - कारबाहीको जानकारी पाउने, 
    - व छ सनुवुाइ, 
    - िनःशु क काननूी सहायता 
१.५  अपराध पीिडतको हक 

        

 

१.६  यातना िव को हक 

  - िहरासत अनगुमन स ब धी यव था, 
  - कारागार अनगुमन स ब धी यव था, 
१.७  िनवारक नजरब द िव को हक 

१.८  छुवाछूत तथा भेदभाव िव को हक 

१.९  गोपनीयताको हक 

१.१० शोषण िव को हक 

१.११ संवैधािनक उपचारको हक 

२. व छ सनुवुाइ, फौजदारी याय स ब धी िस ा त 
२.१  कायिविध काननूसँग स बि धत िस ा त 
२.२  सारवन काननूसँग स बि धत िस ा त 
२.३ मलुुक  अपराध संिहतामा उ लेिखत फौजदारी यायका सामा य 
िस ा त 
३. मानव अिधकार एवं फौजदारी यायसँग स बि धत नेपालले 

अनमुोदन गरेका अ तराि य द तावेज र ितनको योग 
३.१ मानव अिधकार एवं फौजदारी यायसँग स बि धत  नेपाल प  

रहकेा द तावेज 

३.२ मानव अिधकार एवं फौजदारी यायसँग स बि धत नेपाल प  

रहकेा द तावेजको योग 
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१. फौजदारी याय शासनसगँ स बि धत मौिलक हक 

काननूी रा यमा काननूको सव प रता ह छ र काननूले गन ुपन भनी िनदिशत गरेका काय नगरेमा वा गन नहन ेभनी िनषेध गरेका काय 
गरेमा य तो यि लाई काननू ारा िनधा रत दािय व बहन गराउन े ममा फौजदारी याय शासनको ि या ि याशील ह छ । यसरी 
फौजदारी याय शासनको ि या स चालन गदा एक प को पमा िसङ्गो रा य संल न ह छ भने अक ितर यि  रहन ेह छ । 
रा य र यि  बीचमा स तुलन कायम गन संिवधानले केही मलूभतू मा यता यि को हकमा योग हने गरी सिुनि त ग रिदएको 
पाइ छ । संिवधानले दान गरेका य ता हकह लाई फौजदारी याय शासन स चालन गन ममा रा यका सबै अङ्गह ले 

संवेदनशील तवरले प रपालन गन ु पन ह छ।संिवधानमा भएका यी यव थाह  मानव अिधकारको िव यापी घोषणाप  तथा 
नाग रक तथा राजनैितक अिधकार स ब धी अ तराि य अनबु धमा उ लेिखत यव थाह  अनु प भएबाट नेपालको संिवधानले 

फौजदारी याय णालीको तरलाई अ तराि य मापद ड अनकूुल िनधारण गरेको दिेख छ । फौजदारी याय शासनसँग स बि धत 
िन न हकह लाई हा ो वतमान संिवधानमा मौिलक हकका पमा याभिूत एवं यव था ग रएका छन ्: 
 

१.१ स मानपूवक बाँ न पाउने हक 

बाँ न पाउन ु येक यि को नैसिगक अिधकार हो । मािनसको सबैभ दा ि य व तु उसको जीवन हो । यो हक अ तगत जीवन िजउने 
ममा येक यि लाई मयािदत यवहार ग रन ुपदछ भ ने मा यता रािख छ । मािनसलाई मानवको पमा बाँ न पाउने र अ य 
मानवबाट नमा रने अिधकारको सिुनि तता न ैजीवनको अिधकार (Right to Life) को सार हो । यस िभ  शरीर उपरको हक तथा 
स मानपवूक बाँ न पाउने अिधकार समेत समािव  रहकेो मािन छ । आ नो शरीर मािथको आ नो िनय ण र सरु ा, शरीरका येक 

अङ्ग सरुि त रा द ैजीवनलाई साथक तु याउन आव यक पन आिथक, सामािजक र सां कृितक अिधकार समेत स मानपवूक 

बाँ न पाउन ेहक िभ ै पदछन ्। 
स मानपवूक बाँ न पाउने हक मािनसको ज मिस  अिधकार हो । यो हकको अभावमा अ य मौिलक हक तथा वत ताह  िनरथक 

हन पु छन ् । मािनसले स मानपवूक बाँ नको लािग आ नो िववेक एवं चतेनालाई योग गन पाउन ेवातावरण आव यक ह छ । 
यि को जीउ, यान र यि वको सरु ामा रा यको त काल उपि थित नभएको समयमा जीवनको र ाको लािग काननूमा यव था 
गरेर यि  वयंलाई नै आ नो सरु ा गन िज मेवारी सिु पएको पाइ छ । जसलाई आ म र ाको अिधकार भिन छ । स मानपवूक 

बाँ न पाउने हक मौिलक हक अ तगतको पिन मौिलक हक मािन छ । यो हक ाकृितक यि को ज मिस  हक भएको हदँा रा य 
वा कसैले पिन अ ाकृितक पमा यि को जीवन हरण गन स दनै भ ने न ैहो । यसकारण ाकृितक यि लाई जितसकैु जघ य 
कसरू गरेको भए पिन मृ यद डको सजाय नहन े याभतू संिवधानमा ग रएको छ । 

सवैंधािनक यव था 

 येक यि लाई स मानपवूक बाँ न पाउने हक हनेछ । 
 कसैलाई पिन मृ यदु डको सजाय िदने गरी काननू बनाइने छैन । 

नेपालको 
संिवधानको 
धारा १६ 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 व छ वातावरणमा िजउन पाउन े हकमा कुनै पिन य  वा परो  असर परेमा याियक उपचारको 
सा दिभकता रहन ेहनाले यस हकलाई यायमा पहचँको हकस ममा पिन िव ता रत पमा हने सिकने । 
बाँ न पाउन ेहक (Right to life) र स मानपवूक जीउन पाउने हक अ तगत िजउन ेमा  नभएर सामािजक, 

शारी रक र मानिसक पले व य रहन पाउने, व य वातावरणमा बाँ न पाउन,े व य वातावरणमा 
काम गन पाउने तथा दषुणरिहत वायमुा वास फेन पाउन ेज ता अिधकार पिन समट्ेन ुपन । 

 कैदी ब दीह ले कुन औषधी उपचार गन, िनि त औषधी छा ने अिधकार नरह ेतापिन िचिक सकबाट 
पसेागत मापद ड बमोिजम उपयु  उपचारको सिुनि तता गराउनपुन तथा जीवनको र ा तथा वा य 
उपचारको पहचँ िवना भेदभाव, गोपनीयताको र ासिहत गराउनपुन कत य रा यमा रहकेो दिेख छ । 

काशमणी शमा 
समेत  िव.  म ं
तथा म.प.का. 
समेत, नकेाप 
२०६५ अंक ४, 
िन. नं. ७९५४ 

 

गोपाल 

िसवाकोटी 
(िच तन) समेत 
िव.  मं तथा 
मपका. समेत,  
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यसम ये पिन अ य त जोिखममा रहकेा दीघकालीन रोग भएका, मिहला, ये  नाग रक तथा गभवती 
मिहलाको संर णको लािग िवशेष उपायको अवल बन गन दािय वसमेत रा यमा रहन े। 

नकेाप २०७७ 

अंक ५, िन. नं. 
१०५०९ 

 

१.२ वत ताको हक 

नाग रक अिधकारह  म ये वत ताको हकलाई सबैभ दा मह वपणू मािन छ । मानवीय चेतना बिु  र िववेकको सकारा मक अथमा 
व छ तवरले योग गन पाउन ुनै वत ताको हक हो । सरकारको उ े य डर र ासका मा यमबाट जनतामा शासन गन ुनभई व छ 

र वत  वातावरणमा जनताको िववेक र बौि कतामा काय गन िदने हो । अनाव यक िनय ण, दवाव र कु ठाले मानव समाजलाई 
स य िकिसमले अगािड बढाउन नस ने हनाले य तो अव था िनमलू गन वैयि क वत तालाई हरेक जाताि क रा यमा याभतू 
ग रएको ह छ । य तो याभिूत अ तगत नाग रकह का वैयि क अिधकार एवं वत ताह लाई काननूको आधारमा मा  िनय ण 

गन सिकन ेशत थापना ग रएको ह छ । वत ताको हक व छ द किहले पिन नहन ेहनाले रा यले काननूको िनमाण गरी यायोिचत 
आधारमा य तो हकमा िनि त िनय ण गन स ने दिेख छ । 
 

सवैंधािनक यव था 

 काननू बमोिजम बाहके कुनै पिन यि लाई वैयि क वत ताबाट वि चत ग रने छैन । 
 येक नाग रकलाई दहेायको वत ता हनेछः– 

 िवचार र अिभ यि को वत ता, 
 िवना हातहितयार शाि तपवूक भलेा हने वत ता, 
 राजनीितक दल खो ने वत ता, 
 संघ र सं था खो ने वत ता, 
 नेपालको कुन ैपिन भागमा आवतजावत र बसोवास गन वत ता, 
 नेपालको कुन ैपिन भागमा पशेा, रोजगार गन र उ ोग, यापार तथा यवसायको थापना र स चालन 
गन वत ता । 

 
नेपालको 
संिवधानको 
धारा १७ 
 

 

 

 

 

 

 

कानूनी यव था 

 काननू बमोिजम बाहके कुनै पिन यि को वैयि क वत ता अपहरण ग रन ेछैन । 
 काननूको अधीनमा रही येक नाग रकलाई दहेायको वत ता र अिधकार हनछेः 

 आ नो िवचार रा न ेतथा अिभ य  गन, 
 िवना हातहितयार शाि तपवूक भलेा हने तथा सभा, स मेलन गन, 
 सङ्घ वा सं था खो न,े 
 नेपालको कुन ैपिन भागमा आवत जावत र बसोबास गन, 
 कुनै पशेा, रोजगार, उ ोग, यवसाय गन, 
 आफूले चाहकेो िश ा वा आ नो मातभृाषामा िश ा आजन गन, 
 स पि  आजन गन, भोग गन, ह ता तरण गन र स पि को अ य कुन ैकारोबार गन, 
 सावजिनक नैितकता र पर पराको मयादा राखी सनातनदिेख चली आएको आ नो धमको अवल बन 
र अ यास गन, 

 आ नो समदुायको भाषा, िलिप वा सं कृितको संर ण र स बदन गन, 
 आ नो धािमक समदुायको वत  अि त व कायम राखी धािमक थल र धािमक गठुीको स चालन 
गन, 

 

देवानी 
संिहताको 
दफा २० 
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 आ नो जीउ, आवास, स पि , िलखत, प ाचार वा सचूनाको र ा गन वा गो य रा न े
 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को धारा १२ ले नपेाली नाग रकलाई िविभ न वत ताह  दान 
गरेको छ । काननूको अि तयार बेगर ती वत ताह  उपभोग गन बाधा पु  याइने कुनै पिन काय 
जाताि क र संिवधानस मत हदँनै । 

 इ छुक कैदीलाई नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १७ को िश ा ा  गन हक, धारा २३ 
को धमस ब धी हक समते उपभोग गन अवसर िदएको दिेख छ । कैद सजाय भई कारागारमा ब दमैा सवै 
मौिलक हकह  वतः थगन वा िनलि बत ह छ भ न ेहोइन । कैद ठेिकएको यि को िह◌ँडडुल र 
आवतजावत गन वत ता बाहके अ  वत ता अपहरण हन नस न े। 

 वत ता किह यै िनरपे  हदँनै, मौिलक हकको पमा द  उ  वत ताह  िनरपे  होइनन ्भ न े
कुरा ितन ै वत तास ब धी मौिलक हकको ावधानका ितब धा मक वा यांशह ले समेत पिु  गरको 
दिेख छ । संिवधानमा उि लिखत ितव धा मक वा यांशह ले आफनो हकको उपभोग गदा अकाको 
हक, सावजिनक नैितकता, िश ाचार, राि य अख डता, सामदुाियक स ाव ज ता कुराह लाई समते 
पालना र याल गनपुन र सोअनसुार संयिमत रहन ु पन दािय व िनधारण गरको दिेख छ । यसबाट 
संिवधानले िनदिशत गरको ितब धा मक वा यांशको दायरामा रही अकाको हकमा आघात पु ने गरी 
ब द हड्ताल ज ता काय गन तथा ब द हड्तालको नाउँमा ग रन े यादती जोरजबरज ती ज ता 
कायह लाई रो ने गरी काननू बनाउन स ने अि तयारी संिवधानले िदएकै  दिेखने । 

 Negative Rights को पमा रहकेा वत तास ब धी हकह  उपभोग गन वातावरण बनाउन रा यले 

य तो हकको उपभोग गन रो न वा ह त पे गन हदँनै भ न ेिविधशा ीय मा यता रहकेो छ । तर य ता 
हकह  कुनै एक समहू वा संगठनको मा  ह छ भनरे मा न र वत ताको उपभोग गरेको नाउँमा कुन ैपिन 
दल वा संगठनलाई जेज तोसकैु काम कारबाही गन छुट िदई रा य िनि य ब न ुपदछ भ ने मा यता पिन 
पट कै होइन Right भ ने एउटै िस काको पाटाको पमा रहकेा duty लाई परूा गराउन पिन रा य उ त 
रहन ैपन । 
नाग रक वत  छन,् सावभौम, र अिधकार स प  न छन ्भ  नकुो अथ संिवधान र काननूले प तः रोक 

नलगाएको िवषयमा आ नो िवचार रा  न वत  छन ्भ  न ुपिन ह छ।यसमा कसैलाई पवूजानकारी 
िदनपुन वा सहमित िलन ुनपन । 

अ युतराज 

बढुाथोक  िव. मपस
नकेाप २०५७, िन.नं
६९२०, 
 

जङ्गबहादरु िसंह
समेत  िव. मं तथा
मपका, नकेाप
२०६८ अंक ३ िन.नं
८६३१ 
 

भोजबहादरु 
के.सी.िव. म ं  तथा
मपका, नकेाप
२०७४ अंक ७
िन.नं.९८३९ 
 

 

 

 

 

लेिनन िव  ट िव. गहृ
म ालय,समेत 
नकेाप २०७६ अंक
११ िन.नं. १०३८८ 

 

१.३ समानताको हक 

समानता भनेको समानह का बीच समान यवहार गन ुभ ने बिुझ छ।जसरी समानह का बीच असमान यवहार ा  हदँनै । यसरी 
नै असमानका बीच समान यवहार पिन ा  हदँनै । काननूका अगािडको समानता भ नाले काननूको ि मा सबै समान छन,् अिधकार 
र याय सबैलाई समान पमा उपल ध छन ्भ ने बिुझ छ । काननूको शासनमा आधा रत स य समाजमा कसैलाई पिन िलङ्ग, जात, 
जाित, धम, स दाय, वण वा अ य कुनै पिन आधारमा फरक यवहार नग रन ेकुराको याभिूत ग रएको ह छ । समानता भनेको 
सबैलाई समान यवहार गन भ न ेबझुाउँछ । काननूी ि बाट समानता भ नाले काननूको आधारमा समानह  बीच समान यवहार 
(Like should be treated alike)  भ ने अथमा बिुझ छ।पर परागत पमा यसले काननूको अगािड समानता र काननूको समान 
संर ण समतेलाई बझुाउँछ । यसिभ  सबै नाग रकलाई एउटै काननू योग ग रनपुछ र काननूले कसैलाई िवशेषािधकार दान ग रन ु
ह न भ न ेकुरा पदछ ।  
संिवधान ारा सिुनि त ग रएको समानताको हकलाई फौजदारी याय शासनको स दभमा हने हो भने मु ाका दवैु प  (अिभयोजन 
र ितप ) लाई समान यवहार गनपुन कुरा बु न सिक छ । याय शासनको ममा मु ाका दवैु प लाई समान सिुवधा दान गनपुन 
ह छ।यसले िवना भेदभाव समान पहचँको मा यतालाई समेत सिुनि त गदछ । तर मिहला, बालक, वृ  वा शारी रक वा मानिसक 
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पले अश  यि  वा आिथक, सामािजक वा शैि क ि ले िपछिडएको वगको संर ण वा िवकास गन योजनाथ रा यले िवशेष 
काननू बनाएर अझ थप यव था गनस ने संवैधािनक यव था रहकेो छ ।  
 

सवैंधािनक यव था 

 सबै नाग रक काननूको ि मा समान हनछेन ्। कसैलाई पिन काननूको समान संर णबाट वि चत ग रने छैन 
। 

 सामा य काननूको योगमा उ पि , धम, वण जात जाित,िलंग, शारी रक अव था, अपांगता, वा य ि थित, 
वैवािहक ि थित, गभाव था, आिथक अव था, भाषा वा े , वैचा रक आ था वा य तै अ य कुनै आधारमा 
भेदभाव ग रने छैन । 

 रा यले नाग रकह का बीच उ पित, धम, वण, जात, जाित, िलङ्ग, आिथक अव था, भाषा, े , वैचा रक 

आ था वा य तै अ य कुन ैआधारमा भदेभाव गन छैन । 
तर सामािजक वा सां कृितक ि ले िपछिडएका मिहला, दिलत, आिदवासी, आिदवासी जनजाित, मधेशी, 
था , मिु लम, उ पीिडत वग, िपछडा वग, अ पसं यक, सीमा तीकृत, िकसान, िमक, यवुा, बालबािलका, 
ये  नाग रक, लिगक तथा यौिनक अ पसं यक, अपांगता भएका यि , गभाव थाका यि , अश  वा 
असहाय, िपछिडएको े  र आिथक पले िवप न खस आय लगायत नाग रकको संर ण, सश करण वा 
िवकासका लािग काननू बमोिजम िवशेष यव था गन रोक लगाएको मािनने छैन । 
प ीकरण : यस भाग र भाग ४ को योजनका लािग “आिथक पले िवप न” भ नाले संघीय काननूमा 
तोिकएको आयभ दा कम आय भएको यि  स झन ुपछ। 

 समान कामका लािग लिगक आधारमा पा र िमक तथा सामािजक सरु ामा कुनै भेदभाव ग रने छैन । 
 पैतकृ स पि मा लिगक भेदभाव िवना सबै स तानको समान हक हनछे । 

 

 

 

नेपालको 
संिवधानको 
धारा १८  

 

कानूनी यव था 

 येक नाग रक काननूको ि मा समान हन ेछन ्।  
 कुनै पिन नाग रकलाई काननूको समान संर णबाट वि चत ग रन ेछैन । 
 सामा य काननूको योगमा उ पि , धम, वण, जात, जाित, िलङ्ग, शारी रक अव था, अपाङ्गता, वा य 
ि थित, वैवािहक ि थित, गभाव था, आिथक अव था, भाषा वा े , वैचा रक आ था वा य तै अ य कुन ै
आधारमा भेदभाव ग रने छैन ।  

 कुनै पिन यि लाई उ पि , धम, वण, जात, जाित, समदुाय, पेशा, यवसाय, िलङ्ग, शारी रक अव था, 
अपांगता, वा य ि थित, वैवािहक ि थित, गभाव था, आिथक अव था, भाषा वा े , वैचा रक आ था 
वा य तै अ य कुन ैपिन आधारमा िनजी तथा सावजिनक थानमा भदेभाव ग रन ेछैन र य तो आधारमा कुन ै
पिन यि लाई सावजिनक योगमा रहकेा सेवा, सिुवधा वा उपयोगका कुराह  योग गनबाट वा सावजिनक 

थल वा सावजिनक धािमक थलमा वेश गन वा आ नो इ छा अनसुारको धािमक काय गनबाट वि चत 
ग रने छैन ।  

 कसैलाई पिन समान कामका लािग लैङ्िगक आधारमा पा र िमक तथा सामािजक सरु ामा भेदभाव ग रन े
छैन । 

 कुनै नाग रकलाई सरकारी वा सावजिनक पदमा िनयिु  गदा काननूले िनधारण गरेको यो यताका आधारमा 
मा  ग रनेछ। यसरी िनयिु  गदा कुनै पिन नाग रक मािथ उ पि , धम, वण, जात, जाित, िलङ्ग, आिथक 

अव था, भाषा वा े , वैचा रक आ था वा य तै अ य कुन ैआधारमा भेदभाव ग रने छैन 
 िवशेष यव था भएकोमा भेदभाव गरेको नमािनने : दफा १७ र १८ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन सामािजक वा सा◌ं कृितक ि ले िपछिडएका मिहला, दिलत, आिदवासी, आिदवासी जनजाित, 

मलुकु  

देवानी 
संिहता, 
२०७४ को 
दफा १७ 

 

 
मलुकु  देवानी 
संिहता,  
२०७४ को 
दफा १८ 

 

 

 

 

 

 

 

 
देवानी 
संिहताको दफा 
१९ 
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मधेशी, था , मिु लम, उ पीिडत वग, िपछडा वग, अ पसङ् यक, सीमा तकृत, िकसान, िमक, यवुा, 
बालबािलका, ये  नाग रक, लैङ्िगक तथा यौिनक अ पसङ् यक, अपाङ्गता भएका यि , गभाव थाका 
यि , अश  वा असहाय, िपछिडएको े  र आिथक पले िवप न खस आय लगायत नाग रकको संर ण, 

सश करण वा िवकासका लािग काननू बमोिजम िवशेष यव था गरेकोमा भेदभाव गरेको मािनन ेछैन । 

 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 एउटै अपराधमा संल न दईु ितवादीह लाई िनधारण ग रएको सजायको बीचमा ठ◌लुो अ तर रहन ु
यायसंगत दिेखदँनै । 

 मु ाको कृितको आधारबाट कैदी वा थनुवुाले ा  गनस ने सिुवधाबाट वि चत गरी असमान यवहार 
गनस ने अि तयारी िवप ीह लाई ा  भए गरेको दिेखन नआउँदा िवप ीह को काम कारबाही 
यायसंगत भ न निम ने । 

 समानता िनरपे  हन स भव छैन । काननूले समानताको यायोिचत वग करण गन स छ । धारा ११(१) 
अ तगत कुनै िकिसमको वग करण गन निम न े होइन । य तो वग करणबाट एक वग करणमा परेका 
मािनसह  र अक  वग करणका मािनसह को बीचमा पथृकता हन स छ ।  केवल यो वग करण स झन 
बु न सिकने र औिच यपणू ह छ ।  

 हरी बलमा अनशुासन कायम गन हरी कमचारीले गन नहने भनी कसरूको ग भीरता अनसुार िविभ न 
वगमा कसरूको िवभाजन गरी हरी कमचारीको दजा वा तह अनसुार अलग अलग तहको अदालतबाट 
य ता कसरूसँग स बि धत मु ाको कारबाही र िकनारा गराउन ेगरी ग रएको काननूी यव थालाई वेमनािसव 
वा संिवधान द  समानताको हक ितकूल मा न निम न े। 

 बला कारलाई जघ य अपराध नामाकरण गरेको अव थामा अपराधको प रमाण एउटै हन ेभएपिछ सजायमा 
बैबािहक बला कार र गैरवैवािहक बला कार बीचमा िभ नता गनकुो कुनै औिच यपणू आधार 
नदिेखने।अपराध, आपरािधक काय गरे बापत हन ेभएकाले कताको हिैसयतको िभ नताले सजायमा कमी 
गन हो भन ेसंिवधानले अगंीकार गरेको समानताको िस ा तको बिखलाप गरेको हन जाने । 

 अमकू समहूलाई फरक समहू वा वग अ तगत पन भएकाले फरक यवहार ग रएको हो भनी रा यले उिचत 
पमा बिगकरण गरी सोको पिु  गनपुन।एकै अब था र हिैसयत भएकाह  बीच फरक यवहार गदा रा यले 

अनिुचत पमा वग◌ीकरण गरी असमान ि थित रहकेो भनी िदएका आधार औिच यपणू हन नस ने ।
  

 अदालत र अ य अध याियक िनकायका अिधकारीको आदशेले मु ाको पपु को िनिम  थनुामा रहकेा 
थनुवुाह को हिैसयत, ि थित र अव था समान कृितको मा न ुपन हदँा समान अव थाका थनुवुाह लाई 
समान यवहार ग रनपुन अ यथा रा य ारा छु ाछु ै यवहार ग रन ुसमानताको िस ा त िवप रत हन े। 

 वग भनेको यापक श द हो । यो श दले धनी वा ग रब वग मा  समिेटने भिन या या गन सिक न । वगको 
शाि दक अथ खो दा “वग” ले णेी, समहू, समाज, जाित समते धेरै अथ िदने गदछ । उदाहरणको लािग 
मनु य वग, वन पित वग, पु ष वग, मिहला वग इ यािद।अतः वग श दले धनी र ग रव मा  जनाउँछ भ न 
िम न ेनदिेखने । 
वग िभ  सामािजक वा शैि क ि ले िपछिडएका जातजाित पिन पन आउँछन।् यसैले य तो िपछिडएको 
वगको उ थानको लािग संिवधानको धारा ११ ले समानताको हकलाई उिचत ब दजे लगाउँद ैPositive 

Discrimination को यव था गरेको पाइ छ । यसबाट संिवधानले समानता समानका हकमा मा  लाग◌ ू

हनपुछ भ ने मलूभतू मा यता र थािपत िस ा तलाई वीकार गरेको पाइ छ।असमानह को बीचमा 
काननूको समान संर णको अव था हदँनै भनी यस अदालतबाट िस ा त समेत ितपादन भएको पाइ छ। 
य तै िववेकस मत फरक (Intelligible Differential) को िस ा तलाई यस अदालतले समेत वीकार 
गरेको पाइदा उपरो  त य र आधारह लाई हदेा समानताको हकमा उिचत ितव ध लगाई िवशेष काननू 
बनाउन नसिकने भ ने अव था दिेखन नआउने । 

नकेाप  २०४८, 

िननं. ४३०५ 
 

बु राज तामाङ 

िव. मपस, नकेाप 
२०४९, िन.नं. 
४५३० 
 

बाबरुाम रे मी समते 
िव. कानून 
म ालय, नेकाप  
२०५६, िन. नं. 
६७४९ 
 

च का त वाली 
िव. मपस, नेकाप  
२०५९, िन.नं. 
७११० 

 

िजतकुमारी पंगनेी 
यौपाने िव. म◌ ं

तथा मपका समते, 
नेकाप  २०६५ 
िन.नं.७९७३, 
 

.ना.िन. रोमन 
कुमार ब नेत िब. 
म◌ं तथा मपका 
समते, नेकाप  
२०६५ िन.नं. 
७९५५ 
 

कृ ण लामा समते 
िब. म ंतथा मपका 
समते, नेकाप  
२०६५ िन.नं. 
७९४८, 

 

लालबहादरु 
नपेाली िव. म◌ं 

तथा मपकासमेत, 
ने.का.प. २०६१, 

अंक ४, िन.नं. 
७३५९ 
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 नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को धारा ११ (१) ले दईु अव थालाई अिंगकार गरेको छ । सबै 
नाग रक काननूको ि◌मा समान रहने र कसैलाई पिन काननूको समान संर णबाट बि चत नग रने । 
सरसत  हदेा य◌ी दईु अवधारणा समान ज तो दिेख छ तथािप एकअक मा फरक  छन।् थम अवधारणा 
अ तगत सबै नाग रक काननूको ीमा समान रहने, काननू भ दा मािथ कोही नहन,े कसैलाई िवषेश सिुवधा 
दान नगन र सबैलाई समानताको यवहार गन भ न ेहो भन ेदो ो अवधारणा काननूको समान संर ण 

अ तगत समान अव थामा समान संर ण अथात ्अव था असमान भएकोमा असमान यवहार वा भेदभाव 
हन स न े। 
संिवधानको धारा ११(३) ले समान र असमान दईु अव थालाई म यनजर राखेको छ । समान अव थामा 
धम, वण, िलङ्ग, जातजाितका आधारमा भेदभाव नग रन े संवैधािनक यव था गरेकोमा सोही धाराको 
ितब धा मक वा यांशले असमान अब था अथात् मिहला, बालक, वृ  शारी रक वा मानिसक पले 

अस  यि  वा आिथक सामािजक शैि क ीले िपछिडएको वगको संर ण वा िवकासको लािग 
काननू ारा िवशेष यव था गन सिकने । 
संवैधािनक यव था अनशुरण नगरी विववेक र तजिवजको आधारमा रा ो उ े यबाट ग रएको काय पिन 
संवैधािनक यव था ितकूल भएका कारण मनोमानी र वे छाचारी ब दछन ्र य तो कायले संवैधािनक 

मा यता ा  गन स ने अब था नरहने । 
संिवधानको धारा ११(३) को ितव धा मक वा यांशले मिहला, बालक वा शारी रक वा मानिसक पले 

आश  यि  वा आिथक, सामािजक वा शिै क ीले पीछिडएको वगको संर ण वा िवकासको लािग 
काननू ारा िवशेष यव था गन सिकने यव था गरेकोमा संिवधान लाग ु भएको यित लामो अविध 

िबतीस दा पिन काननू िनमाणतफ सरकारको ि  पगुी समयम ैकाननू िनमाण भएको अव था नदिेखएको 
पीछिडएका संर ण आव यक वग वा समदुाय मिहलालाई उठाउन रा यबाट िवशेष यव था हन िनता त 
आव यक भएको हदँा यसै आिथक वष िभ मा यथास य चाँडो आिथक सामािजक वा शैि क ि बाट 
िपछिडएको र अश  भ ने कुरा िनरोपणका प  आधार तोक◌ी काननू िनमाण गरी पीछिडएका, संर ण 

आव यक भएका वग र मिहलाको संर ण र स तिुलत िवकासको काय म संचालन गन ुभनी ी ५ को 
सरकार, म ि◌प रषदक्ो नाममा िनदशना मक परमादशे जारी हने । 

  िवशेष संर णको अथ कमजोर वगलाई यथाि थितमा रािखरा ने र ितनीह को भिूमकालाई यनू वा 
कमजोर पान (Impoverishment) होइन ब  य तो वगलाई आव यक र वाि छत उपायह सिहत 
उचनीचको धरातल बदिलएर समान धरातल दान गन ुहने ।  
समानता, वत ता र जीवनको हक भ न ुनै हरेकले स मानपणू र ित ापणू जीवनयापन गन पाउँछ भ न ु
हो जसबाट मिहलाले बिह कृत हनपुन कुनै पिन अव था स  हन नस ने । 

 कुनै पिन यि  वा समहूलाई काननूको योग वा यवहारमा समानता अवल बन गन ुनै समानताको येय 
भएकोले फरक ि थित भएको अव थामा एउटै ि थितमा पु  याउन ुवा प रणाममा समानता खो न ुपिन 
समानताको अक  प  मािन छ । काननूको ि मा समान यवहार गन ु ि यागत समानता हो भन े
प रणाममा समानता ा  गन ुसारवान समानता हो । समानह का बीच समान यवहार गन ुर असमानह का 
बीच असमान यवहार गन ुन ैसमानताको सार हने । 
समानताको िस ा तले प रणामलाई गौण र ि यालाई जोड िददँ ैसबैलाई काननूको अगािड समान मा न े
भएकोले औपचा रक समानता (Formality Equality) को िस ा त पिन भिन छ ।  

 मौिलक अिधकारको स दभमा समानताको िस ा त रा यका काम कारबाहीह सँग जोिडएको ह छ । कुन ै
पिन यि  वा समहूह लाई काननूको योग वा यवहारमा समानता अवल बन गन ुन ैसमानताको येय 
भएकाले फरक ि थित भएको अव थामा एउटै ि थितमा पु  याउन ुवा प रणाममा समानता खो न ुपिन 
समानताको अक  प  मािन छ । काननूको ि मा समान यवहार गन ु ि यागत समानता हो भन े
प रणाममा समानता ा  गन ुसारवान समानता हो । समानह का बीच समान यवहार गन ुर असमानह का 
बीच असमान यवहार गन ुन ैसमानताको सार हने । 
सामा य काननूको योगमा वा अ य यवहारमा रा यले आ ना नाग रक बीच जात, जाित, े , भाषा, 
धम, वण, िलङ्ग, यौिनक वा लैङ्िगक पिहचान, सामािजक उ पि  ज ता कुनै वा सबै आधारमा भदेभाव 

ोश े ी समेत 
िव. म◌ं. तथा 
मपका. समेत 
न.ेका.प. २०६१, 

अंक ७, िन.नं. 
७४१२,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

काशमिण शमा 
समेत िव. 
मपकासमेत 
न.ेका.प. २०६२, 

अंक ८, िन.नं. 
७५७७ 
 

शािलकराम 
भ राई समेत िव. 
रा पितको 
कायालय समेत, 
न.ेका.प. २०७१ 

अंक ५ िननं. 
९१५५ 

 

 

अमतृकुमार शमा 
िव. मं. तथा 
मपका. समेत 
न.ेका.प. २०७२ 
अंक ९, िनणय नं. 
९४५९  
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गन ुपिन हदँनै । यस िस ा तले काननूको अगािड सबै समान हने, कसैलाई पिन िवशेषािधकार वा छुटको 
यव था नहन ेर सामा य काननूको योगमा सबै बराबर हने मा यता रा दछ । काननूको योगमा सरकारले 

तजिबज लगाउन पाउन े अिधकारलाई यसले िनय ण गदछ । समानका लािग समान यवहार र 
असमानह का बीच फरक यवहार यस िस ा तको मु य आधार हो । समान पमा असमान यवहारको 
अपे ा स भव र वा छनीय मािनँदनै । संवैधािनक िविधशा ीय ि कोणबाट समानताको य तो यव था 
रा यको लोक क याणकारी दािय व अ तगत रा यलाई बढी उ रदायी बनाउनका िनिम  रािखएको हन 
जाने । 

 संिवधानसँग काननू अमा य भएको भ न े िनवेदनको िन पणका लािग यस अदालतले िलन े गरेको 
आधारह मा िवधाियका िनिमत काननू संिवधानस मत रहकेो अनमुान ग र छ । काननू संिवधानसँग 
बािझएको छ भ ने िजिकर िलने प ले सो कुरा प  िकिसमले मािणत गनपुछ । यसको लािग िनजले सफा 
हात िलएर आउनपुछ र उि लिखत काननूलाई वीकार गरेको वा यसबाट फाइदा िलएको दिेखन ुहदँनै । 
बािझएको कुरा सामा य िववेक भएको मािनसले सहज पमा थाहा पाउन स ने हनपुछ । सामा य मािनसले 

यसरी बु न स दनै भन े यसलाई बािझएको भनेर अदालतले बलपवूक या या गदन । अदालतले 

काननूको समी ा गरेर य तो काननू भैिदए अझ रा ो ह यो भनी यसको औिच य खो न ेवा मसौदाकारको 
काम गदन । अदालतले दाबी ग रएको काननू प सँग संिवधानसँग बािझएको छ छैन भ नेस म हछे । 
िववेक, तकस मत र बु न सिकने वग करण (reasonable and intelligible differentia) सव वीकृत 
छ । समान र असमान बीच समान काननू लाग ूगन िम दनै । यसबाट झन ्असमानता बढ्छ । कमचारी 
शासनको व प संगठन र ितनीह  बीचको वग करण रा यको नीितिभ  पन नीितगत कुरा भएकाले यो 
अ यायपणू नदिेखएस म अदालतले हात नहा न े। 

 

 

 

 

 

 

 

 

रिव  े  समेत 
िव. नपेाल 

सरकार, वा य 
तथा जनसं या 
म ालय समेत  
न.ेका.प. २०७३ 
अंक २, िनणय नं. 
९५३८ 

 

१.४ याय स ब धी हक 

यि का आधारभतू नैसिगक अिधकारह  कसैका आपरािधक कृयाकलापबाट हनन ्भएमा य तो काय गन यि लाई काननू ारा 
द ड भागी बनाइ छ भ ने कुरा रा य ारा एकाितर सिुनि त ग रएको ह छ भने अक ितर आम जनताको जीवन, वत ता र स पि  

संर ण गन दािय व बहन गन नाममा वे छाचारी तवरले रा यले कुनै पिन काय गन नसकोस भनी याय स ब धी हकको याभिूत 
संिवधानले गरेको ह छ । वैयि क वत ताको संर णको िनिम  य तो हकको सिुनि त ग रएको हो । आ नो िव  माण िदन वा 
अपराध वीकार गन बा य गराउन नपाइने िस ा तलाई मानव अिधकार स ब धी अ तराि य िलखतह ले पिन सिुनि तता दान 
गरेका छन ्। संिवधान ारा याभतू ग रएको याय स ब धी हक व छ याियक कारबाहीका आधारभतू िस ा तबाट िनःसतृ भएका 
छन ्। य तो हक कुि ठत ग रएमा याियक कारबाहीको व छता वतः समा  हन जा छ । अतः य तो हकह को संर ण र पालना 
गन ुफौजदारी याय स पादन गन जनुसकैु िनकायका लािग बा या मक ह छ ।  
 

प ाउको कारण थाहा पाउने हक 

यि को वत ताको हरण गन कायको औिच य रह ेनरहकेो कुरा याियक मू याङ्कनको िवषय हो । यसैले काननू ारा थािपत 
वत , िन प  र स म अदालतबाट मा  थनुाको वैधता छ वा छैन भ ने कुरा िनधारण हन स छ । अदालतले गन य तो मू याङ्कन 
पिन व तगुत आधारमा मा  िन पण हनपुन ह छ । यसैले िगर तार गरी थनुामा िलइएको येक यि को अिवल ब याियक 

अिधकारी सम  तुत ग रनपुन अिधकारलाई मह वपणू संर णका पमा िलइएको हो । अपराधको आरोपका आधारमा मा  

कसैको वत तालाई धरापमा पान नपाइने संर णको याभिूत यस िस ा तले गरेको छ । 
काननू काया वयन गन वा अपराधको अनसु धानको िज मेवारी िलएको अिधकारीले पदमा रहकेो हिैसयतबाट े ािधकारको 
दु पयोग गनहु न भ न े मा यतालाई काननूी रा यको िस ा तले कडाइपवूक वरण गनपुन मा यता रा छ । यसैले काननूको 
अि तयारीबाटै स पादन ग रएको भए पिन यस िकिसमको अि तयारीको शि को योगलाई याियक िनगरानी र जाँचको िवषय 
मािनएको छ । यसै कारणले प ाउ ग रएको वा थनुामा िलइएको यि लाई आफूलाई गरेको प ाउ र थनुछेक वैधािनक छैन भ ने 
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दाबी िलन ेर यसको वैधता उपर  उठाउने अिधकारलाई संिवधान ारा संरि त ग रएको पाइ छ । य तो िगर तारी र थनुछेकको 
वैधता थािपत हन नसकेको अव थामा यसको पिूतका पमा ितपिूत पाउन ेकुरालाई पिन मह वपणू याभिूत दान गरेको छ । 
कुनै यि लाई रा यले जथाभावी प ाउ गन नहन ेर प ाउ गनपुन काननूी आधार भएर प ाउ गदा पिन प ाउ गनाको कारणसिहतको 
सचूना तु त िदनपुन ह छ । संिवधानले याभतू गरेको य तो अिधकारको स मान प ाउ गन अिधकार पाएको िनकायले कसैलाई 
प ाउ गदा प रपालना गरेको छ वा छैन भनी सरकारी वक लले स वेदनशील तवरले िवचार गरी नभएको पाएमा यसको योगको 
लागी वातावरण सजृना गनपुन ह छ । संिवधानले िनिद  गरेको य तो ावधानको उ लंघन हन जाँदा यसको िज मेवारी सरकारी 
वक लले समते बहन गनपुन हन जा छ । 
प ाउले यि को वत तामा आघात पान भएपिन कितपय अव थामा याियक कृयामा प ाउ गनपुन बा यता आई पछ । यसरी 
प ाउ गदा पिन यि का कम भ दा कम वत त ा हनन◌ ्होस भ ने र जथाभावी पमा प ाउबाट जोगाउन आव यक ह छ । 
यसैले यि को वत ता र सरु ाको स मान गन वे छाचारी एवं मनोमानी पले कसैलाई िगर तार गन नपाइन ेगरी संवैधािनक र 
काननूी पमा अिधकारको याभिूत ग रएको ह छ । येक यि लाई िगर तारीको कारण थाहा पाउन ेअिधकार बेलायतको काननू 
णालीको उपजको पमा िवकिसत भएको मािन छ ।  
कुनै पिन यि को वैयि क वत ता मािथ िकन ह त ेप गरी िगर तार ग रयो सोको कारण थाहा पाउने र यसको ितर ा गन 
पाउन ेहक रह छ । कुनै पिन कसरूको अिभयोग लागेको यि लाई आफू िव  लगाइएको अिभयोगको कारण र कृित जा न पाउन े
अिधकार ह छ । कसरूको कारण र कृितको जानकारी ा  गरेमा आफूलाई लगाइएको आरोप सही वा गलत थाहा यिकन गन सिजलो 
ह छ। य तो जानकारीले शंिकत यि ले उिचत ितर ाको तयारी गन स छ । 
 

सवैंधािनक यव था 

 कुनै पिन यि लाई प ाउ भएको कारण सिहतको सचूना निदई थनुामा रािखन ेछैन । नेपालको 
सिंवधानको धारा 
२०(१) 

कानूनी यव था 

 कसरूसँग स बि धत कुनै यि  फेला परेमा वा कसरू गदा गदको अव थामा रहमेा िनजलाई हरी वा 
अनसु धान अिधकारीले प ाउ गन स नेछ ।  

 कुनै यि लाई कसरूको अनसु धानको िसलिसलामा यस प र छेद बमोिजम त कालै प ाउ गन ुपन 
भएमा यसको कारण खलुाई स भव भएस म प ाउ गन ुपन यि को पिहचान खु ने िववरण सिहत 
प ाउ पजू  जारी गन अनमुितको लािग मु ा हने अिधकारी सम  िनवेदन िदन ुपनछ ।  

 उपदफा (२) बमोिजम िनवेदन परेमा र प ाउ गन ुपन कारण मनािसव दिेखएमा मु ा हने अिधकारीले 

सोही िनवेदनमा प ाउ पजू  जारी गन अनमुित िदन स नेछ ।  
 प ाउ पजू को ढाँचा अनसुचूी–८ मा उ लेख भए बमोिजम हनछे । 
 उपदफा (३) बमोिजमको आदशे प ाउ गन ुपन यि  प ाउ नपरेस म सावजिनक ग रने छैन ।  
 उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कसरू गन यि  त काल प ाउ नभएमा वा य तो 
यि  भा ने उ कने वा िनजले माण, दसी वा सबदू न  गन मनािसव कारण भएमा य तो यि लाई 
अनसुचूी–९ बमोिजमको ढाँचामा त कालै ज री प ाउ पजू  जारी गरी प ाउ गरी वीकृितको लािग 
प ाउ परेको यि  सिहत मु ा हने अिधकारी सम  पेश गन ुपनछ ।   

 उपदफा (६) बमोिजम ज री प ाउ पजू  जारी गरी कुन ै यि  प ाउ भएकोमा मु ा हने अिधकारीबाट 
वीकृित ा  नगरी य तो कसरूसँग स बि धत अ य अनसु धान स ब धी कारबाही गन सिकन ेछैन ।  

 कुनै कसरू भएको बखत त काल हरी उपल ध नभएमा कसरू गदाका बखत उपि थत भएको वा कसरू 
भएको दे न े यि ले य तो कसरू गन यि लाई भा न वा उ कन निदई िनजलाई निजकको हरी 
कायालयमा बझुाउन स नछे ।  

 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा ९ 
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 उपदफा (१) वा (६) बमोिजम कुन ै यि लाई प ाउ गनपुदा िनजलाई प ाउ गन ुअिघ प ाउ गन ुपन 
कारण खलुाई स झाई बझुाई आ मसमपण गन आदशे िदन ुपनछ । 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 वैयि क वत ताको अपहरण हन ुअित संवेदनशील िवषय हो।य तो िवषयमा अदालत ग भीर हन 
पदछ । कुनै पिन यि लाई प ाउ ग रसके प ात ्के कुन कसरूमा प ाउ ग रएको हो भ न ेजानकारी 
सिहतको थनुवुा पजू  िदनपुन काननूी रा यको यनूतम ्मापद ड मा  नभई यसरी प ाउ गरी थनुामा 
रा नकुो कारणसिहतको सचूना पाउन ु पन हरेक यि को मौिलक हक न ै हो।नपेालको अ त रम 
संिवधानको धारा २४ ले यसलाई यि को मौिलक हकको पमा याभतू गरेको पाइ छ।केही 
सावजिनक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को कसरूमा कसरूदारलाई िवना बारे ट प ाउ गन सिकन े
यव था उ  ऐनको दफा (३) मा भए पिन यसरी थनुामा रा नकुो कारणसिहतको थनुवुा पजू  िदन नपन 
भ ने यव था उ  ऐनमा भएको नदिेखदा काननूबमोिजमको थनुवुा पजू  अिनवाय पमा िदनपुन । कुन ै
पिन यि लाई प ाउ भएको कारण सिहतको सचूना निदई थनुामा रािखने छैन । 

 मु ाको कारबाहीका ममा आधारभतू पमा पालना गनपुन कायिविधको पालना नगरी कुन ैिनकायबाट 
ग रएको िनणयबाट यि  उपर घोर अ याय भएको दिेखएको अव थामा रट े बाट य ता िनणय उपर 
याियक परी ण गन सिकने । 
यि लाई रा यको िनकायले कुन ैफौजदारी कसरू गरेको अिभयोगमा याियक वा अध याियक िनकायमा 
मु ा दायर गछ भन ेसो यि लाई प ाउ गन, उ  अपराधको अनसु धान गन, अदालतमा मु ाको सनुवुाइ 
गन तथा फैसला काया वयनस मको चरणह मा फौजदारी यायका आधारभतू िस ा तह को अिनवाय 
पालना गनपुन । 

 

लो साङ्ग शेपा 
समेत िव  

िज ला शासन 
कायालय, 
काठमाड  समेत, 
नेकाप २०६८ 

अंक ८, िन.नं 
८६७२, 

 
 

खलुबहादरु 
कँुवर िव.िज ला 
शासन 
कायालय, 
काठमाड   

(ने.का.प. 
२०७६, अंक ४, 

िन.नं. १०२५०) 

 

 

प ाउ परेका यि ले रोजेको कानून यवसायीसगँ स लाह िलन पाउने हक 

प ाउमा परेको यि ले काननू यवसायीसँग परामश गन पाउने िनजको अिधकारको कुरा हो । कुनै यि  प ाउ परेकै बखतदिेख 

काननू यवसायीको स लाह िलन पाउने, य तो स लाह गो य रहन ेर काननू यवसायीबाट मु ाको ितर ा गन पाउने मौिलक 

हकको औिच य र योजन भनेको काननूका ाताबाट ितर ा गन अवसर ा  हन ेअव था सजृना गन ुहो । यसका साथै आफू कुन ै
आरोपमा प ाउ परेमा ाकृितक यायको िस ा त अनसुार यि लाई आफ वा काननू यवसायी माफत यसको काननूी ितर ा 
गन पाउने अिधकार हन ेभएकाले यसको याभिूत गन, कसरू वा आरोपका बारेमा जानकारी ा  गरेपिछ आफू उपरको आरोप सही 
वा गलत के हो भ ने यक न गन काननू यवसायीको सहयोगले म त पु  याउन े र मु ामा यथोिचत ितिनिध व भ ैदवैु प का बीच 

समान यवहार गन अव थाको सजृना गन ुपिन हो । 
रा यले उिचत कारण सिहत कुनै यि लाई प ाउ गरेकोमा य तो यि ले आ नो प ाउ काननूी भए नभएको एवं आफूलाई ग रने 
अ य कारबाहीको ितर ाको लािग आफूले रोजेको काननू यवसायीसँग भेट गन पाउने कुरालाई जाताि क दशेह को काननूी 
णालीमा अ यािधक मह वका साथ वीकार ग रएको ह छ र नपेालमा पिन संिवधानतः यसलाई वीकार ग रएको छ।य तो 
अिधकारको संर ण गन सरकारी वक लले आ नो तफबाट सकारा मक भिूमका खे न ुपन ह छ । 
 

सवैंधािनक यव था 

 प ाउमा परेका यि लाई प ाउ परेको समयदिेख न ैआफूले रोजेको काननू यवसायीसँग स लाह िलन 
पाउन ेतथा काननू यवसायी ारा पपु  गन हक हनेछ । य तो यि ले आ नो काननू यवसायीसँग गरेको 
परामश र िनजले िदएको स लाह गो य रहनछे ।  
तर श  ुदशेको नाग रकको हकमा यो उपधारा लाग ूहने छैन । 
प ीकरणः यस उपधाराको योजनका लािग “काननू यवसायी” भ नाले कुन ैअड्डा अदालतमा कुन ै
यि को ितिनिध व गन काननूले अिधकार िदएको यि  स झन ुपछ 

 

संिवधानको 
धारा 
२०(२) 

 

 



54

सरकारी वक ल िद दशन 

 

 

कानूनी यव था 

 यस दफा बमोिजम प ाउ ग रएको यि ले काननू यवसायीसँग स लाह िलन चाहमेा अनसु धान 
अिधकारीले िनजलाई य तो काननू यवसायीसँग स लाह िलन िदन ुपनछ । 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको दफा 
१३(६) 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 काननूी सहायता पाउने अिधकारिभ  कुनै यि ले आफूले रोजेको काननू यवसायीसँग स लाह िलन तथा 
िनज ारा पपु  गन पाउछ भ ने अिधकारको बारेमा थाहा नभएको यि लाई िनजले य तो अिधकारको 
उपभोग गन पाउँछ भ न ेकुराको जानकारी पाउन ेअिधकार समते पदछ । 

 संकटकालीन अव थामा समते िनल बन हन नस ने यायस ब धी हकअ तगतको थनुामा रहकेा 
यि लाई काननू यवसायी ारा परामश र सेवा पाउने हकलाई अ य कुनै बहानामा िन तेज पान निम ने । 

य मिूत ब जाडे 
िव. बा मती िवशषे 
अदालत समते 
नेकाप २०२७, 

िन.नं. ५४७ 
 

नकेाप २०७७, 
अंक ४, िन.नं. 
१०४७९ 

 

मु ा हेन अिधकारी सम  अिवल ब तुत गनु पन 
कुनै पिन यि लाई प ाउ गरी थनुामा रा दा उसको यि गत वत ताको िनल बन ह छ। यसैले य तो वत ताको िनल बन 
वे छाचारी एवं गैरकाननूी त रकाबाट हन नपाओस भनेर प ाउ गन अिधकार ा  यि ले य तो प ाउलाई अनमुोदन गराउन े
िनि त समय पिछ मु ा हने अिधकारी सम  ततु गन ुपदछ । िव यापी पमा थािपत ग रएको यो मा यतालाई वतमान संिवधानले 

मखुताका साथ हण गरेकोले यसको प रपालना गराउन सरकारी वक ल चनाखो हनपुन ह छ । 
  

सवैंधािनक यव था 

 प ाउ ग रएको यि लाई प ाउ भएको समय तथा थानबाट बाटोको याद बाहके चौबीस घ टािभ  मु ा 
हने अिधकारी सम  उपि थत गराउन ुपनछ र य तो अिधकारीबाट आदशे भएमा बाहके प ाउ भएका 
यि लाई थनुामा रािखने छैन । 
तर िनवारक नजरब दमा रािखएका यि  र श  ुदशेको नाग रकको हकमा यो उपधारा लाग ूहन ेछैन । 

 

संिवधानको 
धारा २०(३) 

 

कानूनी यव था 

 कुनै यि लाई कसरूको अनसु धानको लािग यस प र छेद बमोिजम प ाउ गरेपिछ चौबीस घ टािभ  

जितस दो चाँडो मु ा हने अिधकारी सम  उपि थत गराउन ुपनछ । 
 उपदफा (१) िवपरीत हन ेगरी कसैलाई िहरासतमा रा न सिकने छैन ।  
 कुनै यि लाई उपदफा (१) मा लेिखएको यादभ दा बढी िहरासतमा रा न ुपरेमा अनसु धान अिधकारीले 

यसको आधार र कारण खलुाई सरकारी वक ल कायालय माफत मु ा हने अिधकारी सम  अनमुितको 
लािग िनवेदन िदन ुपनछ। 
प ीकरण : यस दफाको योजनको लािग चौबीस घ टाको अविधिभ  प ाउ परेको यि लाई मु ा हने 
अिधकारी सम  उपि थत गराउनको लािग प ाउ ग रएको ठाउँबाट हरी कायालयमा याउन वा हरी 
कायालयबाट अदालतमा पु  याउन बाटोमा ला ने अविधलाई गणना ग रने छैन । 

 कस◌ूरस◌ँग स बि धत कुन ै यि लाई प ाउ गन पन मनािसव आधार नदिेखएको अव थामा अनसु धान 
अिधकारीले प ाउ नगरी अनसु धान गन ुपनछ ।  

 कैदको सजाय नहने कुनै कसरूको अनसु धान गन ुपदा सोस◌गँ स बि धत यि लाई िहरासतमा नराखी 
अनसु धान गन ुपनछ ।  

 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा १४ 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

कसरूको 
अनसु धान 
िनयमावलीको 
िनयम २५ 
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 उपिनयम (२) बमोिजम िहरासतमा नराख◌ी अनसु धान गन ुपदा आव यकता अनसुार य तो यि स◌ँग 
धरौट, जमानत वा कुन ैमाथवर यि को िज मा जमानीमा छाडन सिकनेछ । 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 प ाउ परेको िमितले २४ घ टा िभ  मु ा हने अिधकारी सम  पेश गरी सो अिधकारीको आदशेले थनुामा 
राखेको नदिेखएको कारणले अिधकार ा  अदालतले थनुछेकको आदशे जारी गरी थनुामा रहकेो ब दीलाई 
ब दी य ीकरणको आदशे जारी गरी रहाई िदन अदालती थनुा काननूी िुटपणू हन ुअिनवाय हन े। 

 ब तुतः अिभयु  प ाउ भएपिछ अनसु धानको लािग हरी िहसारतमा रहने ह छ । अनसु धानबाट कसरू 
गरेको नदिेखएमा िहरासतमा रहकेो अिभयु  उपर मु ा नच ने भई हरी िहरासतमा रहकेो अिभयु  

अनसु धानको तहबाट िहरासतबाट छुट्न स ने ह छ भन ेअनसु धान पिछ सबदु माणको आधारमा हरी 
िहरासतमा रहकेो अिभयु  उपर मु ा नच न पिन स छ । ब दीलाई शु मा प ाउ गरी हरी िहरासतमा रा दा 
अनसु धानको लािग िहरासतमा रािखएको र प ाउ भएको २४ घ टा िभ  मु ा हने अिधकारी सम  

उपि थत गराएको नदिेखएकोले सो थनुा गैरकाननूी ह छ । 
 यि को मौिलक हकको पमा रहकेो संिवधानले दान गरेको प ाउ गरेको समयबाट बाटोको याद बाहके 

चौबीस घ टािभ  मु ा हने अिधकारीसम  उपि थत गराउन ुपन र य तो अिधकारीबाट आदशे भएमा 
बाहके प ाउ भएका यि लाई थनुामा नरािखने संवैधािनक याभिूतलाई येक यि  वा िनकायले 

पालना गनपुन।चौिबस घ टाको अविध गणना गदा सावजिनक िवदालाई बाहके नग रएको अव थामा 
सैिनक ऐनमा सावजिनक िवदाको िदनलाई चौबीस घ टाको अविधिभ  गणना नग रने भनी ग रएको 
यव था संिवधान अनकूुल दिेखन नआउने । 

 यि को वैयि क वत ताको अपहरणको िवषयलाई याियक परी ण िवना योगमा याउन नहन े
कुरालाई अ यथा सो न ुर अ यथा या या गन ुहा ो संवैधािनक यव था, गद आएको अ यास, य  

गरेको अ तराि य ितब ता र काननूी रा यको अवधारणा र यसको मू य मा यता समतेको ितकूल हन 
जाने हदँा अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(४) को ावधान अ तगत 
धरौती वा जमानत िदन नसकेको वा निदएको कारणबाट थनुामा रा दा नपेालको अ त रम संिवधान, २०६३ 
को धारा २४ (३) ले तोकेको समयाबिध (बाटाको याद बाहके चौबीस घ टा) िभ  स बि धत मु ा हने 
अिधकारी सम  पेश गनपुन र य तो अिधकारीको आदशे बमोिजम गनपुन ह छ । यिद यसो नगन हो भन े
य तो थनुाका स ब धमा किह यै पिन याियक परी ण नहन े र अन तकाल स म थनुामा न ै रहन ुपन 
अव थाको िसजना हन जा छ, जनु िविधकताको मनसाय हन ैस दनै र य तो वे छाचा रतालाई संिवधानले 

य िदएको पिन छैन।यसरी अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(४) को 
ावधानलाई िनरपे  पमा नभै संिवधान, उ  ऐनका अ य ावधान र चिलत नपेाल काननू समतेको 
सापे तामा हने ुपन र सो ावधान अ तगत धरौटी वा जमानत निदएको कारणबाट थनुामा रा न ु पदा 
संिवधानको धारा २४(३) को ि या अवल बन गनपुन । 

अ बरबहादरु गु ङ िव 
ि .िव. सुर ा गाड 
कायालयसमेत नेकाप. 
२०४९, अकं १, िननं. 
४४५० 
 

रघनुाथ अ वाल 

िव  िज. .का. 
काठमाड  समेत, 
नकेाप  २०५२, 

िन.नं. ६०३८  

 

 

माधव कुमार 
ब नेत िव. 

धानम ी तथा 
मि प रषदक्ो 
कायालय, नकेाप  
२०६६, िन.नं .
८१८४ 

 

झलकलाल 

े को हकमा 
ीमती सिवना 
े  िव. 
अि तयार 
दु पयोग 
अनसु धान 
आयोग,समेत, 
नकेाप २०६५ 

अङ्क १, िनणय 
नं. ७९१२ 

 

 

 

तोिकए भ दा बढी सजाय नहने 
फौजदारी याय स ब धी हक अ तगत याभतू ग रएको मलूभतू मा यता अनसुार कुनै पिन यि लाई िव मान चिलत फौजदारी 
काननूले कसरू तथा सजाय नहन ेकुनै काम िनजले गदा य तो यि लाई सजाय गन नहन ेतथा फौजदारी कसरू गदाकै अव थामा 
िव मान रहकेो काननूमा तोिकए भ दा बढी सजाय िदन नहने हो । सरकारी वक लले अिभयोग प  तयार गदा आरोिपत कसरू िव मान 
फौजदारी काननू ारा समेिटएको छ वा छैन र सजायको ावधानह लाई कुन हदस म िनधारण गरेर रािखएको छ भ ने कुरा सधै याल 

गन ुपन ह छ ।  
 

सवैंधािनक यव था 

 त काल चिलत काननूले सजाय नहने कुनै काम गरे वापत कुनै यि  सजायभागी हने छैन र कुनै पिन 
यि लाई कसरू गदाको अव थामा काननूमा तोिकएभ दा बढी सजाय िदइन ेछैन । 

नपेालको 
संिवधानको धारा 
२०(४) 
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कानूनी यव था 

 काननू बमोिजम बाहके सजाय नहनेः काननूले सजाय नहने कुनै काम गरे वापत कुनै यि  सजायको 
भागी हन ेछैन र कुन ैपिन यि लाई कसरू गदाको अव थामा काननूमा तोिकएभ दा बढी सजाय हन े
छैन । 

 

अपराध 

संिहताको दफा ७ 
 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 कुनै पिन घिटत अपराधको दोषी करार गनका लागी य तो ि या काननूले िनषेिधत र िनबि धत भएको 
हनपुछ । सजाय काननू बमोिजम गनपुन नगरेमा नगन ुपन कुरा गरेमा हने िवषय हो । चिलत काननूले 

सजाय नहन ेकुन ैकाम गरेवापत कुन ै यि  सजायको भागी हने छैन र कुनै पिन यि लाई कसरू गदाको 
अव थामा चिलत काननूमा तोिकए भ दा बढी सजाय िदइने छैन भ न ेसंवैधािनक सरु ा समेत नेपाल 

अिधरा यको संिवधान, २०४७ ले यि को लािग सरुि त गरेको पाइ छ । तुत वारदातको कृितबाट 
वादी कथन अनु प सजाय हनस ने चिलत काननूी यव था रह ेभएको नपाइने । 

 सािवक ऐनले सजाय भागी नबनाएकोमा हालको ऐनले सजाय भागी बनाएको अव था ततु मु ामा 
दिेखन नआई दवैु ऐनले अपराध मानी सजायको यव था गरी राखेको र सजायको हकमा केही फरक 

दिेखए पिन सािवक ऐनले हने कैद सजायको हद भ दा कम गरेको दिेखन आएकोले हालको ऐनको 
यव थाले मा  ितवादीलाई ितकूल असर पारेको भ ने अव था दिेखन आएन । 
िनवेदन वा उजरुी जनुसकैु बखत परेको भए पिन यसमा कारबाही हदँाको अव थामा िव मान कायिविध 

स ब धी काननूको ि या न ैअपनाउन ुपन । 
 नेपाल अिधरा यको संिवधान २०४७ को धारा १४(१) अनसुार कुनै काय गदा य तो कायलाई 
काननूले द डनीय कसरू नमानेको अव थामा पछाडी बनेको काननूले अगािड नै भैसकेको कायलाई 
द डनीय कसरू घोषणा गरी सजायको यव था गन र य तो काननूको योग गरी अगाडी नै घटेको 
वारदातसँग स बि धत यि लाई सजाय गन तथा कसरू गदाको अव थामा काननू बमोिजम हनस न े
सजाय भ दा बढी सजाय गन निम ने संवैधािनक याभिूत दान ग रएको प  हने । 

 नेपाल अिधरा यको संिवधान २०४७ को धारा १४(१) मा त काल चिलत काननूले सजाय नहने कुन ै
काम गरेबापत कुनै यि  सजायको भागी हने छैन भ न े यव था भएको पाइ छ । ऐन काननूको आधार 
नखलुाई दफा आिद उ लेख नगरी ज रवाना सजाय गन ुसंिवधानको धारा १४(१) िवपरीत ह छ । 

 काननू ब नभु दा पिहले अपराध नमािनन ेकुन ैकायलाई पिछ काननू बनाई अपराध मािनएमा, पिहले 

सानो र कम गभंीर हने कसरूलाई पिछ ठुलो र बढी गभंीर कसरू कायम ग रएमा, पिहले कम सजाय हन े
कसरूलाई बढी सजाय कायम गन गरी काननू िनमाण ग रएमा, माण स ब धी काननूी िनयमह मा 
फेरबदल ग र कसरू मािणत गन कम माण भए पिन पु न ेगरी काननू िनमाण ग रएमा मा  य तो 
काननूलाई Ex Post Facto काननू मािनने हदँा य तो काननूलाई अदालतले अमा य गन स ने । 
सािवक ऐनले पिन कसरूको सं ा िदई सजाय समते िनि त गरेको ि यालाई हालको ऐनमा समते 
िनर तरता िदई सािवक ऐनभ दा कम सजाय यव था रहकेोमा एउटै ि यालाई सािवक ऐन र हालको 
ऐनले फरकफरक नामाकरण गरेको भ ने मा ै आधारमा Ex Post Facto सँग उठाउन ुसा दिभक नहन े
। 

 काननूले कसरू नमानकेो िवषयमा कसै उपर मु ा चलाउन ेर कसरूदार ठहर गन काय फौजदारी यायको 
िस ा त िवपरीत ह छ । दवेानी दािय व अ तगतको िवषयलाई समेत िमसाई फौजदारी कसरूमा 
ितवादीलाई सजाय गन जाहरेी परेको अव थामा बलज ती फौजदारी कृितको िववाद िसजना गन 
नहने । 

 काननूले प  पमा प रभािषत गरी कसरू मानेको िवषयमा य तो काननूको प  उ लङ्घन गरेको 
भनी थािपत नभएस म अक योजनलाई बनेको िव मान कुन ैकाननूी ावधानलाई तानतुन पारेर 

नेपाल  सरकार िव. 
लाल ब. तामाङ, 

नेकाप  २०५८, 

िन.नं. ६९७१ 

 

 

 
 

पासाङ दावा 
तामाङ िव. नपेाल 

सरकार, नकेाप  
२०५८, िन.नं. 
६९९२ 

 

 

उ म लामा िव. 
नेपाल सरकार, 
नेकाप  २०६१ , 

िन.नं. ७४३२, 

 
 

श भुलाल अमा य 
िव  भोटेका छा 
महजन, नेकाप  
२०५२, िन.नं. ५०५२ 
 

नेपाल सरकार 
िव  इ र 
पोखरेल समेत, 
नेकाप, २०६६ 

िन.नं .८२०० 

 

 

 
 

 

 

 

ओमबहादरु खड्का 
िव. नपेाल सरकार, 
नकेाप २०७६ अंक 

१० िन.नं. 
१०३७४   
नपेाल सरकार िव. 
अ जन के.सी. 
समेत, नकेाप 
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या या गरी कसरू कायम गन (nullum crimen sine lege) र सजाय गन (nulla poena sine 

lege) नहने । 
२०७७ अंक ६ िन. 
नं. १०५२३ 

 

िनद िषताको अनुमान 
कुनै पिन यि लाई कुनै कसरूको अिभयोग ला न स छ । यसरी कुनै कसरूको अिभयोग ला दमैा िनजले कसरू गरेको भनी भ न 
िम दनै । स म अदालतबाट य तो कसरू मािणत वा ठहर नभएस म य तो यि लाई िनद ष मा न ुपछ । यसैलाई िनद िषताको 
अनमुान भिन छ । अदालतले मािणत नगरेस म िनद ष मािनने कुरा कमन ल णालीमा आ मसात ग रएको पाइ छ । मानव 
अिधकारको िव याप◌ी घोषणाप को धारा ११ तथा नाग रक तथा राजनैितक अिधकार स ब धी अ तराि य अनबु धको धारा 
१४ को उपधारा (२) ले दोष◌ी मािणत नभएस म िनद ष भएको अनमुान गर◌ी पाउने हकको यव था गरेको छ । नेपालमा पिन 
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ ले पिहलो पटक यो यव थालाई संिवधानमा मौिलक हकको पमा यव था गरेको िथयो । 
हालको संिवधानले यसलाई िनर तरता िदएको छ । कसरूको अनसु धान लगायत फौजदारी याय शासनका ममा यो कुरालाई सदवै 
याल रा न ुपछ । 

 

सवैंधािनक यव था 

 कुनै अिभयोग लागेको यि लाई िनजले गरेको कसरू मािणत नभएस म कसरूदार मािनने छैन । संिवधानको धारा 
२० (५) 

कानूनी यव था 

 कुनै कसरूको अिभयोग लागेको यि लाई य तो कसरू गरेको मािणत नभएस म कसरूदार मािनने छैन 
। 

मलुुक  अपराध 

संिहता, २०७४ को 
दफा १२ 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 कुनै यि को अिभयोग मािणत नभएस म िनज बेकसरू मािननेछ भ ने फौजदारी यायको मलूभतू 
मा यता रही आएको स दभमा अिभयोग ला ना साथ कसरूदार मा न ु यायसंगत नहन े। 

 अदालतले दोषी ठहर नग जेलस म अिभयोग लागेको यि को हिैसयत Accused नै रही रहन ेहदँा 
अिभयोग लागेको यि  िनद ष न ैमािन छ, अिभयोग ला दमैा दोषी मा न निम ने । 
अिभयु ले आ नो िव  सा ी हन कर नला न ेअिधकार Wave नगरी यो अिधकार योग गरेमा 
अदालत वा Prosecution ले यसको उ टो वा िवपरीत अथ गरी अिभयु का स ब धमा केही जवाफ 

निदएकोले िनद ष मा न निम ने हनाले उ टो नकारा मक अथ गरी दोषी भनी ठहर गन निम न े। 
 आ नो िनद िषता मािणत गन काम ितवादीको हने भए पिन वादी प ले आ नो अिभयु  यिकन गन 
र अनसु धानको आधारमा आफूले तयार पारी दायर गरेको अिभयोगप मा ितवादीको के कुन काय कुन 
काननूले िनषेध गरेको आपरािधक काय हो भनी िवधाियक  काननूले य तो कसरू थािपत हन चािहन े
भनी िनधारण गरेका अपराधका त वह  (Constituent elements of crime) को िव मानता र 
आव यक छ भने ितनीह को संयोजना मकता (Concurrency) अिनवाय पमा उ लेख गरेको हनपुन 
। 

नकेाप २०५५ 

िन.नं. ६६२२ 
 

नीलम 
पौडेल  समेत िव. 
मं तथा मपका. 
नकेाप २०६७ 

अंक १० िन.नं 
८४७३ 

              

 नपेाल सरकार िव. 
सानमुाया राई 
( े  ठ), नकेाप 
२०७५ अंक १ 

िन.नं.  ९९३५ 

 

एक पटक भ दा बढी मु ा चलाईने र सजाय नग रने 
फौजदारी यायको िस ा तमा दोहोरो खतरा िव को संर णको पमा प रिचत यस मा यताले फौजदारी कारबाही चलाई याियक 

िनकायले पपु  गरी सजाय वा सफाइ िदएपिछ सोही कुरामा कारबाही र सजायको पनुराविृ लाई िनषेध गदछ । यो िस ा त अि तम 
िकनारा भएको मु ामा लाग ूहन ेमापद ड हो । तर यसले पनुरावलोकन र पनुरावेदनको प लाई भने िनषेध गदन । 
 

सवैंधािनक यव था 

 कुनै पिन यि  िव  अदालतमा एकै कसरूमा एक पटकभ दा बढी मु ा चलाईने र सजाय िदइन ेछैन । संिवधानको धारा 
२० (६)     
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कानूनी यव था 

 एउटै कसरूमा दोहोरो सजाय नहनःे कुनै यि  िव  अदालतमा एकै कसरूमा एक पटकभ दा बढी मु ा 
चलाईने र सजाय ग रने छैन । 

 

अपराध संिहताको 
दफा ९ 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 िनवेदक उपर हङकङ यायालयबाट सजाय भएको आिधका रक पमा पु ि◌ नभएकोमा एउटै मु ामा 
दईु पटक सजाय भएको िजिकर पु न सकेको नदिेखन े। 

 अ ेिलयामा भएको आपरािधक कायको लािग पनुः नेपालमा मु ा चलाउन स न ेकाननूी यव थाको 
अभावमा ितवादीह को हकमा अिभयोग दाबी खारेज गरेको फैसला मनािसव ठहन । 

 ितबादीह समेतको िमलोमतोमा िविभ न िनकायका न कली छापह  बनाई झु ा िववरणलाई साँचो 
यहोरा भनी उ लेख गरी बकमा खाता खोली चोरीको अवैध ाभ स चेकह   १०,२८,८४८। ५० 
बराबरको रकम खातामा ज मा गरेकोले कृि म लेटर याडमा न कली छाप द तखत बनाउन ेकाय, 
वीकृित नै ा  नगरी िवदशेी िविनमयको कारोबार गन काय र बकलाई झु यानमा पारी ठ ने तीन पथृक् 

काननू ारा यवि थत तीन वत  कसरू हन।्कसरूका हकमा एकपटक भ दा बढी मु ा चलाईने र सजाय 
नग रन ेसंिवधानको धारा २४(६) ले समािहत गरेको दोहरो खतराको िस ा त िविवध कसरू भएबाट एउटै 
कसरू हो भनी अथ गन िम दनै । 

 दोहोरो खतराको िस ा त (Principle of Double Jeopardy) को स ब धमा िवचार गदा फौजदारी 
काननूको यो िस ा त पिन Commmon Legal System बाट िवकास भएको िस ा त भएको र यसले 

एउटा यि लाई एकै कसरूमा पटक पटक वा एक पटक भ दा बढी पटक कारबाही र सजाय गन ुहदनै 
भनी यि लाई संर ण दान गदछ।यो िस ा तको २ पहलु छन ्। Autrefois acquit अथात् पिहले 

सफाइ पाइसकेको र Autrefois Convict अथात पिहले नै दोषी ठहर भएको।एउटै कसरूमा पिहले 

कारबाही चली सफाइ पाएको वा दोषी ठहर भ ैसजाय पाएको होस ्सोही िवषयमा पनुः कारबाही गन 
कसरू ठहर गन िम दनै।एउटै फौजदारी अपराधमा एकपटक भ दा बढी अनसु धान तहिककात गरी 
यि उपर कारबाही चलाउन र सजाय गरी पटकपटक संकट िसजना गन काय गनबाट दोहोरो खतराको 
िस ा त (Principle of Double Jeopardy) ले सरु ा दान गदछ । यो िस ा तको आधारमा ितर ा 
िलन प ह  उनै, िवषयव तु उही र स म अदालतबाट िविधपवूक सनुवुाइ भै अि तम िनणय भएको हन 
आव यक ह छ । यि  वा सरकार जसले मु ा चलाए पिन कुनै यि उपर एउटै कसरूमा पटक–पटक 

मु ा चलाउने हो भने यि को वैयि क वत तामा खतरा उ प न भै उही यि  पटकपटक तािडत 
हन पु न े। 

 एउटै वारदात उपर यी िनवेदक समते िव  यान स ब धीको १ र १३(३) नं. बमोिजम अिभयोगप  दायर 
गरी सजाय भई सो भु ान समेत भइसके पिछ कत य मु ा दायर भएपिछ तीन वषको अ तरालमा पनुः 
सोही वारदातलाई आधार बनाई मािनस अपहरण र ब धकतफ पनुः अनसु धान गरी यी रट िनवेदक उपर 
अिभयोगप  दायर गन र मु ा चलाउन उ  अ.बं. ७३ न.ं ले िम दनै । अपहरण ग रएको भिनएको घटना 
कत य यानको वारदातको एक भाग मा  हो, समि गतमा उ  घटनादिेख यान मा रएको घटनास म 
एउटै वारदात हो भनी मािथको करणमा िववेचना गरी सिकएको छ । तर यसको एक भागलाई आधार 
बनाएर अिभयोगप  दायर गन ुनै परेछ भने पिन यो कत य यान मु ाको  अिभयोगको  साथ  साथै  

अिधकार ा  अदालतमा दायर गनपुन  ह छ । 
 काननूले न ैकल वाइपासमा कारबाही र सजाय िज ला अदालतले गन तथा सेवा दायकलाई भएको 
हानी वापतको िवगो वापत समते कारबाही दरूसंचार ािधकरणले गन भ ने काननूी व ध रहकेो 
ि थितलाई दोहोरो खतराको िस ा तले नसमेट्ने । एउटै दफा िभ  दईु वा सो भ दा बढी कसरू र ितनमा 
कारबाही गन अलग अलग िनकायको यव था गन िवधाियकालाई ब दजे छैन । सेवा दायकलाई भएको 

नेकाप  २०४८, 

िननं. ४४१० 
 

नेकाप २०५७, 

िन.नं. ६८७२ 
 

दगुा उ ेती  िव.  

नेस नकेाप 
२०६७ अंक २ 

िन.नं ८३२१  

 

 

 

 

बालकृ ण के.सी. 
समेत िव. 

िज. हरी का. 
दैलेख समेत, 
नेकाप २०६७ 

अंक ९ िन.नं. 
८४५९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

गोिव दबहादरु 
बटाला 
“जीिवत” िव. 
मं तथा 
म.प.का. नकेाप 
२०६६ अंक ६, 

िन.नं. ८६३८ 

 

 

मोह मद 
मजह ल 

इ लाम िव. 
नेपाल सरकार, 
नेकाप २०७० 
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हािन िनधारण गन ािविधक पमा यिकन गन ुपन भएबाट यो िवगो िनधारण गन दािय व काननूलेन ै
दरूसंचार ािधकरणलाई र कल वाइपास हो होइन र हो भन ेकसले गरेको हो माणको मू यांकन ारा ठहर 
गरी कैद समते गन िज मेवारी िज ला अदालतलाई काननूले न ै प  श दमा िदइरहकेो छ ।  य तो 
अव थामा एउटै कसरूमा दईु पटक कारबाही र सजाय भएको  उठ्न नस ने । 

 एउटा कसरू गरेको आरोपमा एक पटक सजाय पाएपिछ वा सफाइ पाएपिछ सोही कसरूमा पनुः मु ा 
चलाउने वा सजाय गन नहने िस ा त न ैदोहोरो खतराको िस ा त हो । यसले एउटै कसरूमा एक पटकभ दा 
बढी मु ा चलाई सजाय गन हदँनै भ ने मा यता रा दछ । यो दोहोरो खतराको िस ा त याि क पमा 
योग हन ेिवषय भन ेहोइन । मु ाको आ-आ ना िविश ता ह छन ्। कुन ैपिन काननूी एवं िविधशा ीय 
िस ा तको योग गनअुिघ स बि धत मु ाको त यगत स दभ र तत् स ब धी काननूतफ ि  िदन ु
आव यक हन े। 
वारदातको ङ्ृखला (Chain of Crime) एउटै भए पिन य तो ङ्ृखलामा भएका कायह  फरक-

फरक फौजदारी काननू स बि धत िवषय ब न स न े। 

अंक १२ िन.नं. 
९०९७ 

 

 

रोमा स राना िव. 

अि तयार 
दु पयोग 
अनसु धान 
आयोग, नकेाप 
२०७७ अंक १०, 

िन.नं. १०५८५ 
 

 

 

आ नो िव  सा ी हन कर नला ने 
कसैले अपराध गदछ र अपराध गरेको कुरा वेि छक पमा वीकार गदछ भने यो उसको इ छाको िवषय हो । तर रा यका कुन ै
पिन िनकायले आरोिपत यि लाई मैले कसरू गरेको ह◌ँ भनी भ न बा य गराउन हदँनै भ ने िस ा त न ै व छ पपु को मह वपणू 

प  हो । कुन ै पिन यि ले गरेको कसरू तट थतापवूक व तुिन  िहसाबले मािणत हन ु पदछ नक  अ  कुनै उपाय ारा यस 

मा यतालाई काया वयन गन िसलिसलामा कसैलाई पिन आ नो िव  सा ी हन कर नला न ेभ ने हकको याभिूत यि लाई 
भएको हो । यो हक मौन ब ने अिधकारस◌ँग जोिडएको छ । अपराध मािणत गन भार अिभयोजन प को ह छ र उसले व तुिन  

माणको मू याङ्कनबाट कसरू गरेको कुरालाई थािपत गन स नपुन भ ने यस िस ा तको मलूभतू प  हो  ।  
कुनै अिभयोग लगाइएको यि  िनजले गरेको कसरू मािणत नभएस म िनद ष भएको अनमुान ग रन,े माणको भार अिभयोग 
लगाउने प  उपर हने हदँा अिभयु लाई आ नो िव  सा ी हन कर नला ने अथात चपु ला ने अिधकार (Right to remain 

sielnt) हने फौजदारी िविधशा को मखु िस ा त बेलायतको काननू णाली Common law system बाट िवकिसत हदँ ैआएको 
मािन छ । अिभयु लाई िनज िव  माण िदन वा अपराध कबलु गन कर लगाइयो भने यसमा रा य शि  दु पयोग भएको मािन छ 

र यसबाट िनद ष यि  पिन दोषी ठहर हन स ने भएकाले यसबाट जोगाउन यस मा यताको िवकास भएको हो । यो अिधकार चपु 
ला न पाउने अिधकारसँग स बि धत छ।यो अिभयोग लागकेो यि को हकमा मा  लाग ूह छ । 
 
 

सवैंधािनक यव था 

 कुनै कसरूको अिभयोग लागेको यि लाई आ नो िव  सा ी हन बा य पा रन ेछैन । संिवधानको धारा 
२० (७) 

 

कानूनी यव था 

 आ नो िव  सा ी हन कर नला नेः कुन ैकसरूको अिभयोग लागेको यि लाई आफ्नो िव  सा ी 
हन कर ला न ेछैन । 

अपराध संिहताको 
दफा ११ 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 आ नो िव  आफ सा ी हन ुनपन संवैधािनक याभिूतले कुन ैपिन यि ले वे छाले बाहके आ नो 
िव  बो न बा य हदँनै । अिभयोग लागेको यि ले वे छाले कुनै कुरा भ दछ भन ेसो कुरा िनजको 
समथन वा िव मा माण ला न स छ । कुनै यि  केही पिन नबोली चपु ब दछ भन ेपिन उसलाई 
बो नै पन भनी भ न िम दनै । उसले नबोलेको आधारमा मा  उसलाई दोषी बनाइदनै । िवशेष 

 
 

च  ब. नपेाली 
िव. 
मप.सिचवालय, 
नेकाप  २०५१, 

िन.नं. ४९६८ 
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प रि थितमा कुनै ऐनले िवशेष यव था गरी माणको भार मु ाको कुनै प लाई तो दमैा संिवधान ारा 
द  आ नो िव  सा ी हन कर नला न ेिस ा त िबप रत हन जा छ भ न िम ने नदिेखने । 

 अिभयु ले आ नो िव  सा ी हन कर नला ने अिधकार प र याग (Wave) नगरी यो अिधकार 
योग गरेमा अदालत वा Prosecution ले यसको उ टो वा िवपर◌ीत अथ गर◌ी अिभयु का 
स ब धमा केही जवाफ  निदएकाले िनद ष मा न निम ने भनी उ टो अथ गरी दोषी ठहर गन निम ने । 
अदालतमा अिभयोगप  दायर भएपिछ मु ा हने अिधकारी सम  पिन अिभयु ले आ नो मौन रहने वा 
Gulity Plea वा Not Gulity Plea िलने हक उपभोग गन स छ । उसलाई बा य गरी जवाफ िलन 
नसिकने । 

 कुनै पिन यि ले आ नै िव मा नबो न स दछ । आ नो िव को माण आफँैलाई िदन कर छैन 
भ ने मा यतामा आधा रत िवषय र सा ीले बकप  गन िवषय एउटै होइनन ् । सा ीले बो न े कुरा 
आ नैको प  वा िवप मा हदँनै । उसले दखेेको स य त य अदालतमा आई भ दा याियक ि यामा 
सहजता हन े । 

 अिभयु लाई चपु ला ने तथा आफू उपरको अिभयोग उपर आधार र कारणसिहत ितवाद गन दवैु 
अिधकार रहन ेभएको हदँा याियक ि यामा सहयोग नगरेको आधारमा मा  अिभयोग दाबी अनसुार 
कसरूदार ठहर गदा यायको मम तथा चिलत काननू णाली ितकूल िनणय हन जान े। 

 

 

नीलम पौडेल 

समेत िव. मं तथा 
मपका. समेत 
नेकाप २०६७, 

अंक १० िन.नं. 
८४७३ 
 
अ यूत साद खरेल िव. 
म ंतथा मपका. समते, 
नेकाप २०६७, अंक 

१२ िन.नं. ८५१७ 

 

नेपाल सरकार िव. 
िवशाल घत मगर, 
नेकाप २०७७ अंक 

१२ िन.नं. १०६१६ 

 

कारबाहीको जानकारी पाउने हक 

आ ना िव  भएका याियक कारबाही बारे जानकारी पाउने येक यि को हक हो । फौजदारी याय स ब धी अिधकारका 
स दभमा कारबाहीको जानकारी पाउने अिधकारका दईु मखु अवधारणा रहकेा ह छन ्। पिहलो हो येक यि ले आफू िव  

ग रएको कारबाहीको जानकारी पाउने र दो ो, अपराधका पीिडत यि ले आफूले खे न ुपरेको पीडाका स ब धमा राहत िदन रा यले 

के क तो कारबाही गरेको छ सो को जानकारी पाउने अिधकार । अपराधको कारणबाट शारी रक, मानिसक वा आिथक ित पगुेको 
यि  पीिडत ह छ भन े य तो ित पु  याउने यि  पीडक ह छ । रा यले सचूना वा जानकारीको पहचँ एक प मा मा  सीिमत राखी 
अक  प लाई भेदभाव गन िम दनै । फौजदारी याय शासनको मलुभतू ल य कसरूदारलाई काननूको उिचत ि या बमोिजम सजाय 
गन ु र अपराधका पीिडतलाई याय िदलाउन ुतथा भिव यमा अपराधको पनुराविृ  नहोस ्भनी उपयु  वातावरणको सजृना गन ु
हो।रा यको यो ल य ाि का लािग याय शासनका िज मेवार िनकायबाट कारबाहीको जानकारी पाउने अिधकारको पहचँ सो 
कारबाहीसँग सरोकार रहने सबै प स म पु न ुअित आव यक ह छ । अनसु धान गन अिधकारीह  यी सबै त यसँग जािनफकार हन ु
पछ । 
नाग रक तथा राजनैितक अिधकार स ब धी अ तराि य ित ाप को धारा १४ को उपधारा (३) मा येक यि  िव को फौजदारी 
अिभयोग िनधारण गदा पणू समानताका आधारमा आफू िव को अिभयोगको कृित तथा कारणको आफूले बु ने भाषामा तु त र 
िब ततृ पमा जानकारी पाउन ेअिधकार हन े यव था रहकेो छ । 
 

सवैंधािनक यव था 

 येक यि लाई िनज िव  ग रएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हनेछ ।  
 

संिवधानको 
धारा २० (८) 
 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 सनुवुाइको िस ा तको सिुनि तताको लािग मलूतः तीन प ह मा धायन िदन ुपदछः कुन ै यि को िव  

िनणयमा पु नपुवू सो यि लाई सो कारबाहीको जानकार िदन ुपन हनछ, सोको जानकारी िदए प ात् सो 
यि लाई आ नो हकमा भनाइ रा न े मौका िदन ु पदछ र यस प ात ् मा  िनणयकताले आधार र 
कारणसिहत िनणयमा पु न ुपन ह छ । यसरी दवैु प लाई सनुवुाइको मौका िदई िनणयमा पु दा याय स पादन 
ि यामा व छता िन प ता याउँछ।यसबाट िनणयकताले वे छाचारी पले िनणय गनबाट रोक 

य साद 
पा डेय िव. म 
तथा मपका 
समेत, न.ेका.प 
२०७५, अंक 

९, िन.नं 
१००८९ 
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लगाउने काम गदछ । सो िस ा तलाई याियक िनकाय तथा शासिकय िनकाय दवैुले आ नो काम 
कारबाहीको ममा बा या मक पमा प रपालना गनुपन हन ्। सो िस ा तको पालना नगरी ग रएको िनणय 
व छ र िन प  नभई वे छाचारी हन जान े। 

 

 

व छ सनुुवाइको हक 

कुनै कसरूको आरोप लागेको यि ले सो कसरू गरेको हो होइन भनी िन प  र व छ पमा परी ण ग रन ुन ै व छ सनुवुाइ हो । 
कसरूको अिभयोग लागेको यि लाई व छ सनुवुाइको हक रह छ । व छ सनुवुाइ याय याय णालीको आ मा हो । व छ 

सनुवुाइको अवधारणाको योग िविभ न चरणमा अिनवाय पमा अवल बन गन ुपछ । व छ सनुवुाइको हक सनुवुाइ अगाडि◌को 
चरण, सनुवुाइको चरण र सनुवुाइ प ात◌् पिन आव यक पछ।मु ाको अनसु धानका ममा अथात सनुवुाइको चरण भ दा पिहले 

अनसु धान अिधकारीले अवल बन गनपुन मह वपणू व छ सनुवुाइका मा यतामा मनोमानी िगर तारी र िहरासतमा िनषेध, 

िगर तारीको कारण थाहा पाउने अिधकार, काननूी परामशको अिधकार, िगर तार गरेको यि  अिवल ब यायाधीश सम  उपि थत 
गराई पाउन ेअिधकार, िहरासतमा रहकेो यि लाई यातना िदन नपाइने वा मानवीय यवहार पाउने अिधकार र िहरासतमा रहदाका 
अव थामा आफ तस◌गँ भटेघाटको अिधकार आिद पदछन ्। अनसु धान अिधकारीले कुनै कसरूको अनसु धान भइरहकेा यि का 
यी अिधकारको संर णमा गंभीर हन ुपदछ । मानव अिधकारको िव याप◌ी घोषणाप को धारा १० मा कुनै यि  उपरका फौजदारी 
अिभयोग र अिधकार तथा दािय व िनरोपण गदा वत  र स म यायाधीकरणबाट िन प  र सावजिनक सनुवुाइ गरी पाउन ेपणू 

समानताको हक हन े यव था रहकेो छ । यसैगरी नाग रक तथा राजनिैतक अिधकार स ब धी अ तराि य अनबु धको धारा १४ ले 

पिन सबै यि ह  अदालत तथा यायाधि◌करणबाट अगाडि◌ समान हन ेर कुन ै यि  िव को फौजदारी अिभयोगको िनधारण 

गदा स म, वत  तथा िन प  यायाधीकरणबाट िन प  र सावजिनक सनुवुाइ गराई पाउने अिधकार सिुनि त ग रएको छ ।  
 

सवैंधािनक यव था 

 येक यि लाई वत , िन प  र स म अदालत वा याियक िनकायबाट व छ सनुवुाइको हक हनछे । 
 

 

 संिवधानको 
धारा २० (९) 
 

 

कानूनी यव था 
 व छ सनुवुाइबाट वि चत नहनेः कुन ै यि  स म अदालत वा याियक िनकायबाट हने कारबाहीमा 
व छ सनुवुाइबाट वि चत हन ेछैन । 

अपराध 

संिहताको दफा 
१० 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 व छ सनुवुाइ र कारण सिहतको िनणय यायका आधारभतू मा यता हन ् र यही मा यताका आधारमा 
अहरणीय रहकेो व छ सनुवुाईकंो िवषयलाई संिवधान र काननूले समेत कटौटी गन निम न े । जघ य र 
अमानवीय कृितको कसरू गरेको अिभयोग लागेका अिभयु लाई पिन सनुवुाइको मौका दान गरी आधार 
कारणको िनणयबाट दोषी ठहर गन ु पन । याियक कृया भ नासाथ व छ सनुवुाइको अवसर र 
कारणसिहतको िनणय अिनवाय पमा अगािड आउँछन ्। 

 कायपािलका अथात ्सरकारको शासक य अिधकारीलाई याियक वत ता, िन प ता र िनय णका 
यनूतम ्मापद ड बेगर नपेाल सरकार वादी भ ैचलाईने यस कृितका ग भीर फौजदारी मु ा हने पाउन ेगरी 
काननू माफत अिधकार े  सिु पएबाट व छ र िन प  याय ा  गन नाग रकको मौिलक मानव 
अिधकारको याभिूत हने अव था दिेखएन । 

 फौजदारी मु ामा अिभयु  अदालतको आदशेले थनुामा रह छ । अदालत आफूले आदशे गरी पपु का 
लािग अ य कारागारमा पठाउन ेतर आ न ैआदशेले थनुामा रहकेो थनुवुालाई पशेीको जानकारी निदन ेयो 
काय Fair Trial को मा य िस ा त िवप रत हो । य तो काय ICCPR को धारा १४ र हा ो संिवधानको 

अ यतु साद 
खरेल िव. मं 
तथा मपका, 
नकेाप २०६६ 

अंक ७ िन.नं 
८१८३ 
 

अ बरबहादरु 
राउत िव.  गहृ 
म ालय समेत, 
नकेाप २०६८ 

िन.नं. ८६४२ 
 

िकशोर भ ने 
रामबहादरु 
हमाल िव. 
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धारा २४ समेत िवप रत हो । य तो Trial Fair Trial िवप रतको Trial हो र य तो Trial को कुनै मा यता 
हदँनै भनी िस ा त कायम गद व छ सनुवुाइका लािग िन न त वह  आव यक पन पिन िस ा त ितपादन 
भएको छ । 

 मु ा हने अिधकारी वा अदालत काननू ारा गिठत हनपुछ । 
 मु ा हने अिधकारी Competent, Independent / Impartial हनपुछ । 
 अिभयोग लागेको अिभयोगको बारेमा उसले बु न ेभाषामा तु त जानकारी गराउन ुपदछ। 
 अिभयु लाई लागेको अिभयोगको बारेमा उसले ितर ालाई तयारीको लािग थनुामा रहकेो 
अिभयु लाई पया  सहिलयत र समय दान ग रिदन ुपदछ । 

 अिभयोग लागेको यि ले लागकेो अिभयोगको बारेमा आफूले चाहमेा आफूले रोजेको काननू 
यवसायीबाट ितर ा गराउन पाउन ुपदछ, तर य तो अिभयु ले आिथक कमजोरीका कारण आफै 

काननू यवसायी रा न स दनै भने रा यले िनःशु क काननू यवसायी उपल ध गराई िदनपुछ । 
 अिभयोग लागेको यि ले मु ाको कावाहीमा आफै उपि थत भै आ नो सा ी माण अदालत सम  

तुत गन पाउनपुछ र आ नो सा ी बकाउन र आ नो िव का सा ीको िजरह गन पाउने मौका 
पाउन ुपदछ । 

 अिभयु  भाषा नबु ने भए उसलाई भाषा बु ने दोभाषे (Interpreter) उपल ध गराई िदनपुछ । 
 कुनै यि को हकिहत िव  िनणय ग र छ भन े यसरी िनणय गनपुन कारण आधार यथासमयमा जानकारी 
गराई ितर ाको मौका दान ग र छ ।  

 व छ सनुवुाइको हकले अिभयोग लागेको यि लाई आ नो कुरा भ  ने, यसको सचूना ा  गन, आ नो 
िव को माण ख डन गन आफू िनद ष रहकेो अनभुिूत गन यवहारको अिधकारसमतेलाई  समेट्छ । 
व छ सनुवुाइको िस ा तले अिभयोग मािणत नभएस म अिभयोग लागेको यि  िनद ष रहकेो अनमुान 
गन ुपन मा यतासमेतलाई हण गन । 

कारागार 
यव थापन 
िवभाग समेत, 
नेकाप २०६७ 

अंक ४ िन.नं. 
८३४५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नेकाप २०७४, 

िन. नं.  ९७४३ 
 

 

अजय शकंर झा 
“ पेस” समते िव. 
गहृ म ालय समते, 
नेकाप २०७५, िननं. 
१०१११ 

 

िनःशु क कानूनी सहायताको हक 

सामा यतः काननूको े मा ग रन े िनशु क यावसाियक सेवालाई काननूी सहायता भ न ेग र छ । यसलाई संकुिचत अथमा मु ा 
मािमलाको रोहमा काननू यवसायीबाट ितिनिध व ग रने िनःशु क ितिनिध वको पमा िलन ेग र छ भन े िव ततृ अथमा कुन ै
अदालत, अिधकारी वा यायािधकरण सम  ग रने कुनै मु ाको कारबाही वा अ य काननूी कृयामा उपल ध गराइने सेवा वा काननूी 
िवषयमा िदइने स लाह समतेलाई िलइ छ । यायको पह◌चँ सबैमा पु  याउने उ े यले आ नो तफबाट काननू यवसायी रा न नस न े
प का लािग रा यले न ै यव था गन ुपन रा यको संर क य दािय वको िवषय हो । अिधकार र याय कसैलाई इ कार नग रने, कसैलाई 
िब  नग रने र याय िदन िवल ब नग रने भ ने या नाकाटा, १२१५ को घोषणाबाट िनःशु क काननूी सेवाको अवधारणा िवकिसत 
हदँ ैआएको मािन छ । 
िनःशु क काननूी सेवा स ब धी हक िवतरणमखुी यायमा आधा रत ह छ । काननूको उ े य सबैमा समान याय उपल ध गराउन े
भएकोले समान अव थामा समान यवहार गन ुरा यको कत य हने र आिथक पमा स प न र िवप न बीचको भेदले यायलाई वग य 
ब नबाट बचाउनका लािग काननूी सहायताको अवधारणाको िवकास भएको हो । अनसु धानका ममा काननू यवसायीको स लाह 
िलन पाउने अिधकार समेत भएकाले अनसु धान अिधकारीले कुनै अिभयु ले काननू यवसायी रा न स ने नस ने कुरामा 
संवेदनशील भई असमथ प लाई य तो सेवा दान गन स बि धत सं थामा स पक ग रिदन ुउपयु  ह छ । 
 

सवैंधािनक यव था 

 असमथ प लाई काननू बमोिजम िनःशु क काननूी सहायता पाउन ेहक हनछे । संिवधानको धारा 
२० (१०) 
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सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 काननूी सहायता िनयमावली, २०५५ को िनयम ६(२) मा काननूी सहायता निदन ेमु ाह को िकटान 
ग रएको र काननूी सहायता सिमितले अ  मु ा पिन िकटान गन स ने गरेको ावधानलाई ऐनले 

यायोिजत गरे भ दा बढी अिधकार हण गरेको भनी िनयमावलीको सो ावधान बदर भएको । 
 

िललामणि◌ पौडेल 

िव. म ं तथा मपका, 
रट नं. ३५५३, आदेश 

िमित २०५९।१२।१३ 

१.५ अपराध पीिडतको हक 

अ तराि य मा यता 
जीउ मा ने वे न ेतथा अ को वे याविृ को शोषणको दमन स ब धी महासि ध, १९४९, राजनीितक तथा नाग रक अिधकार स ब धी 
अ तराि य ित ाप , मिहला िव  हने सवै कारका भदेभाव िव को महासि ध, १९७९, यातना िव को महासि ध, १९८४,  

अपराध र अि तयारको दु पयोग पीिडतका लािग यायस ब धी आधारभतू िस ा तको घोषणाप , १९८५, बालअिधकार 
महासि ध, १९८९, अिभयोजनकताको भिूमका स ब धी मागदशन, १९९०, अ तराि य फौजदारी अदालत स ब धी रोम िवधान, 
१९९०, अ तरदशेीय सँगिठत अपराध स ब धी संयु  रा संघीय महासि ध, मानव बचेिवखन खासगरी मिहला बालबािलकाको 
बचेिबखनलाई रो ने दवाउने र सजाय गन स ब धी उपलेख, २००१, बालबािलकाको बचेिबखन, बाल वे याविृ  तथा बाल अि ल 

िच ण स धमा यव था भएको महासि धको वैि छक उपलेख, २००२ मिहला तथा बालबािलकाको जीउ मा न ेबे ने काम 
रोकथाम गन र सो िव  संघष गन स ब धमा यव था भएको महािस ध, २००२ लगायतका द तावेजह  पीिडतह को हक 

अिधकार तथा सरु ासँग स बि धत अ तराि य यव थाह  हन ्।  
पीिडत याय स ब धी दहेायका आधारभतू िस ा तह  रहकेा छन ्।  

 सरकारी वक ल पीिडतका यायका अिधकार ित सदवै सचते रहनपुछ । 

 पीिडतह सँग िवनयपवूक र आदरपवूक यवहार ग रनपुछ। 

 पीिडतह लाई मु ाको कारबाहीको स ब धमा सचूना मा न पाउने अिधकार ह छ । 

 पीिडतह को याियक अिधकारी सम  आ नो भनाइ रा न पाउने अिधकार ह छ । 

 पीिडतह  िनशु क काननूी सेवाका हकदार ह छन ्।  

 पीिडतह को आ नो पिहचान गो य रािखएको वा संर ण ग रएको सिुनि त गरी पाउने अिधकार ह छ । 

 पीिडतह को ितशोधबाट ब न र संरि त हन पाउन ेअिधकार ह छ । 

 पीिडतह को िमलाप मा भाग िलन पाउने अिधकार ह छ । 

 पीिडतह को पीडकबाट ितपिूत पाउन ेअिधकार ह छ । 

 पीिडतह को िहं क अपराधका घटनामा रा यबाट ितपिूत पाउन ेअिधकार ह छ । 

 पीिडतह को सामािजक सहयोग पाउने अिधकार ह छ । 
 

सवैंधािनक यव था 

 अपराध पीिडतलाई आफू पीिडत भएको मु ाको अनसु धान तथा कारबाही स ब धी जानकारी पाउने हक 

हनेछ । 
 अपराध पीिडतलाई काननू बमोिजम सामािजक पनुः थापना र ितपिूत सिहतको याय पाउने हक हनछे । 

 

संिवधानको 
धारा २१ (१) 

 

ऐजन उपधारा 
(२) 

 

यस बाहके संिवधानमा उ लेख भएका समानताको हक, याय स ब धी हक, सचूनाको हक, स पि को हक, गोपनीयताको हक तथा 
शोषण िव को हक समेत अव था अनसुार पीिडतको अिधकारसँग सा दिभक ह छन ्। 
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कानूनी यव था 
य तै अपराध पीिडत संर ण ऐन, २०७५, मलुुक  अपराध संिहता, २०७४ मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता,२०७४ मा अपराध 

पीिडत संर ण तथा सरु ा स ब धमा िविभ न काननूी यव था ग रएको छ । साथै मलुुक  अपराध संिहता, २०७४ मा ाय कसरूमा 
पीिडतलाई ितवादीबाट मनािसव ितपिूत भराउने काननूी यव था ग रएको छ । िनि त मु ाह  िनर तर सनुवुाइ ग रने तथा मु ाको 
कारबाही ब द इजलासबाट ग रने गरी काननूी यव था ग रएको छ । मु ा नच ने िनणय भएमा जाहरेवालालाई सचूना िदनपुन (मलुुक  

फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ४१) यव था, सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को ितपिूत स ब धी 
यव था, यातना तथा ितपिूत ऐन, २०५३ को ितपिूत (दफा ४), यातना पाएको यि लाई नपेाल सरकारले उपचार ग रिदनपुन 

(दफा ५) यव था, मानव बचेिबखन तथा ओसार पसार ऐन, २०६४ मा भएका पीिडतको बयान मािणत गन र मािणत बयान 
बकप  नभएपिन माण ा  हन े(दफा ६), पीिडतले छु ै काननू यवसायी रा न पाउने (दफा १०), दोभाषे रा न पाउने (दफा ११), 
िवदशेमा बिेचएको भए नपेाल सरकारले उ ार गन (दफा १२), पीिडतको उपचार, पनु थापना र पा रवा रक पनुिमलन स ब धी 
यव था (दफा १३),  पीिडतलाई ितपिूत िदने स ब धी यव था (दफा १७), सरुाक  र पीिडतको गोपनीयता कायम रा न,े 
पीिडतलाई अड्डा अदालत आउँदा जाँदा वा िनि त अविधस म सरु ा िदन े (दफा २७) र ब द इजलासमा सनुवुाइ (दफा २७) 
स ब धी यव था, स◌ंगिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० ले पीिडत र सा ीको संर णका लािग गरेको िविभ न यव थाह  

पीिडतको अिधकारसँग स बि धत काननूी यव थाह  हन ्। य तै गरी वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २० र ५१ को ितपिूत 
स ब ध◌ी यव था, दफा ४३ को हजाना भराउन ेस ब धी काननूी यव था ग रएको छ । 
अपराध पीिडत संर ण ऐन, २०७५ मा “पीिडत” भ नाले ाकृितक यि को पमा रहकेो थम तरको पीिडत, ि तीय तरको पीिडत 
र पा रवा रक पीिडत स झनपुछ भनी प रभाषा ग रएको छ । साथै सो ऐनमा “ थम तरको पीिडत”, “ि तीय तरको पीिडत” र 
“पा रवा रक पीिडत” को प रभाषा ग रएको छ । सो ऐनमा पीिडतका फौजदारी याियक ि यामा पीिडतका अिधकारह लाई 
प र छेद दईुमा समावेश ग रएको छ । जस अ तगत व छ यवहार पाउने अिधकार, भेदभाव िव को अिधकार, गोपनीयताको 
अिधकार, अनसु धान स ब धी सचूनाको अिधकार,: अिभयोजन स ब धी सचूनाको अिधकार, याियक कारबाही स ब धी सचूनाको 
अिधकार, सरुि त हन पाउने अिधकार, धारणा य  गन अिधकार, काननू यवसायी रा न पाउन ेअिधकार, सनुवुाइमा उपि थत र 
सहभािगताको अिधकार, स पि  िफता पाउन ेअिधकार, ितपिूत तथा सामािजक पनु: थापनाको अिधकार आिद उ लेख ग रएको 
छ । साथै सो ऐनको दफा २१ मा पीिडतका दहेाय बमोिजम कत य हन ेकाननूी यव था ग रएको छ । 

 चिलत काननू बमोिजम समयम ैअिधकार ा  िनकाय वा अिधकारी सम  कसरूका स ब धमा जाहरेी वा सचूना िदन,े  

 कसरूको अनसु धान र अिभयोजनका िसलिसलामा अनसु धान वा अिभयोजन गन अिधकारीलाई सहयोग गन, 

 कसरूमा संल न यि लाई बचाउन ेउ े यले अनसु धान अिधकारी वा अदालत सम  उपि थत नहने वा उपि थत भएर 
पिन सो उ े यले बयान िदन, बकप  गन वा कुन ै माण पशे गन काय नगन,  

 आ नो वा तिवक नाम, थर, वतन, टेिलफोन न बर, इमले ठेगाना उपल ध गराउने र यसमा कुनै प रवतन भए यथाशी  

जानकारी गराउने ।   
 

अपराध पीिडत तथा सा ी सहायता िनदिशका, २०७३ 
सरकार वादी फौजदारी मु ाका पीिडतको यायमा पहचँ अिभविृ  गन तथा सा ीको सहायताका लािग आव यक नीितगत मागदशन 
गन महा यायािधव ाबाट अपराध पीिडत तथा सा ी सहायता िनदिशका,  २०७३ जारी ग रएको छ । 
 
  

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 अि तम अव थास म सरकारबाटै पीिडतको तफवाट मु ामा ितर ा लगायतको काम ग र छ । 
पीिडतको हिैसयत गवाहमा सीिमत ह छ । हा ो णालीमा पीिडतले आफै मु ा चलाउन स ै न । पीिडत 
रा यवाट यवि थत अपराध अनसु धान हरी र सरकारी वक लमा भर पनपुन ह छ । पीिडतले 

 

सु तली धामी 
िव. म. तथा 
मपका.समेत, 
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आफू पीिडत भएको यहोराको आफूमा भएको माणसिहत हरीमा उजरू गदा हरी र सरकारी वक लले 

मु ा नचलाउँदा यो अव थामा पीिडत याय पाउने मौिलक हकबाट वि चत हन पु ने । 
 अपराधबाट पीिडतलाई भराइने ितपिूतले पीिडतलाई पीिडत हनभु दा पवूको अव थामा पु  याउन ुवा 
पनु◌ः थापना गन स न ुपछ।तसथ अपराध पीिडतलाई वा तिवक र भावकारी ितपिूतको लािग 
ितपिूतस ब धी काननू बनाएर मा ै हदँनै, सो काननू आफँैमा उपयु  र भावकारी हनकुो साथै सोको 
भावकारी एवम ् यथाथपरक काया वयनसमेत हन ुअप रहाय हने । 

 यायमा पहचँलाई सहज बनाउनका लािग रा यले यथोिचत उपायह  अवल बन गनपुदछ । ार भदिेख 

नै पीिडतले रा यको रेखदखे र संर णको अनभुिूत गन वातावरणको िसजना हनपुदछ बल कार र तथा 
मानव बचेिबखनका कारण मानिसक, शारी रक मनोवै ािनक तथा भावना मक चोट तथा पीडाबाट 
मािणत रहन बा य पीिडत मिहलाह  याियक उपचारको लागी अ सर हन रो ने अ य सामािजक तथा 
सां कृितक कारणह  भए सोलाई पिन रो नेतफ ला नपुन ह छ । 

 पीिडतको पीडाको स बोधन पीिडतमै ी एवं पीिडतको संर ण गन खालको काननूको िनमाण र यसको 
उिचत काया वयनबाट मा  हन स ने । 

नेकाप २०६८ िन 
नं ८५४१ 

 

 
 

लोकबहादरु 
साक  समेत िव. 
नेपाल सरकार, 
नेकाप २०७२ िन 
नं ९३४६ 
 

पु यशीला दवाडी 
िघिमरे समेत िव. 
मं तथा मपका. 
समेत, नकेाप 
२०७४ िन नं 
९७४१ 
 

नेकाप २०७६ िन 
नं १०२१२ 

 

१.६ यातना िव को हक 

कसरू गरेको आरोपमा थनुामा िलन ुभनेको सो यि को काननू िवप रत थप ि याकलापबाट समाजलाई र स बि धत यि लाई नै 
सरुि त गन ुहो।यसरी थनुामा आउने यि  भिव यमा असल भएर समाजम ैफकन ुपदछ र उसलाई फौजदारी यायले सु ि◌एको 
हालतमा समाजलाई िज मा िदन ुपदछ भ ने फौजदारी यायको उ े य हो।यो उ े य ाि का लािग थनुामा िलइएको यि लाई सु बाट 
नै मानवीय त रकाले यवहार गन मा यता हा ो संिवधानले अवल बन गरेको पाइ छ ।  
यस मा यताको अक  पाटो अिभयु लाई शारी रक एवं मानिसक यातना िदई वा अ य कारले बा य बनाई माण संकलन गन 
प रपाटि◌को अ य गन उ े य पिन हो । यो मा यता यि लाई आ नो िव  आफ सा ी हन कर ग रन ुहदँनै भ ने िस ा तसँग पिन 
स बि धत छ।एकाितर थनुामा रहकेा यि लाई आफू िव  बयान िदन कर नलगाइने र य तो माणको कुनै मािणक मू य नहन े
प रपाटि◌ छ भने अक ितर शारी रक एवं मानिसक यातना िदन नपाइन े प  संवैधािनक ावधानलाई काननूको योग गन िज मेवारी 
बहन गन सरकारी वक लह ले संवेदनशील भई प रपालना गनपुन दिेख छ ।  
संिवधान ारा याभतू ग रएको यातना िव को हकको समिुचत योगको लागि◌ यिद अमानवीय पमा यातना िदएर वा अ य 
िकिसमले अिभयु सँग अपमानजनक यवहार ग रयो भने काननूले तोके बमोिजम ितपिूत िदइन ेसमतेको यव था ग रएको पाइ छ 

। यस ावधानको िवप रत गई कसैले यातना िदएमा य तो यि ले अपराध गरेको मािनने गरी यातना स ब धी ितपिूत ऐन, २०५३ 

को यव था रहकेो पाइ छ । 
 

सवैंधािनक तथा कानूनी यव था र अिधकार यायोजन 
संिवधानले िहरासतमा रहकेो यि लाई मानवोिचत यवहार नगरेको वा य तो यि लाई आफ तस◌गँ वा काननू यवसायी माफत 
भेटघाट गन निदएको भ न ेउजरुी परेमा वा जानकारी हन आएमा छानिबन गरी य तो हनबाट रो नका लािग स बि धत अिधकारीलाई 
आव यक िनदशन िदने गरी महा यायािधव ालाई अिधकार दान गरेको छ । यसरी नै सरकारी वक ल स ब धी िनयमावलीले 
कारागारमा रहकेा कैदीको मानव अिधकारको अव थाबारे अनगुमन गरी स बि धत िनकायलाई आव यक िनदशन िदने अिधकार र 
िज मेवारी महा यायािधव ालाई ा  छ । यसका अित र  िहरासतमा रहकेा यि लाई मानवोिचत यवहार नगरेको वा य तो 
यि लाई आफ तसँग वा काननू यवसायी माफत भेटघाट गन निदएको भ न ेउजरूी परेमा वा सो िवषयमा जनुसकैु त रका वा 
मा यमबाट जानकारी हन आएमा आव यक छानिबन गरी य तो हनबाट रो न स बि धत अिधकारीलाई आव यक िनदशन िदन ेर 
सो बमोिजम छानिबन गरी िनदशन िदएको िवषयमा महा यायािधव ा सम  ैमािसक पमा ितवेदन पेश गन गरी उ च सरकारी 
वक ल कायालयका सह यायािधव ालाई पिन िनयमावलीले िज मेवारी िदएको छ । महा यायािधव ा तथा उ च सरकारी वक ल 

कायालयका सह यायािधव ालाई ा  उि लिखत िज मेवारी िनवाह गनका लािग सबै सरकारी वक लको मह वपणू भिूमका र 
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सि यता आव यक ह छ । यस स ब धमा महा यायािधव ाको कायालयबाट उ च सरकारी वक ल कायालयका 
सह यायािधव ालाई अिधकार यायोजन ग रएको छ । 
 
 

सवैंधािनक यव था 

 प ाउ परेको वा थनुामा रहकेो यि लाई शारी रक वा मानिसक यातना िदइन े वा िनजसँग िनमम, 
अमानवीय वा अपमानजनक यवहार ग रने छैन । 

 उपधारा (१) बमोिजमको काय काननू बमोिजम द डनीय हनेछ र य तो यवहारबाट पीिडत यि लाई 
काननू बमोिजम ितपिूत पाउन ेहक हनछे । 

 महा यायािधव ाले िहरासतमा रहकेो यि लाई यस संिवधानको अधीनमा रही मानवोिचत यवहार 
नगरेको वा य तो यि लाई आफ सँग वा काननू यवसायी माफत भेटघाट गव निदएको भ न ेउजरुी 
परेमा वा जानकारी हन आएमा छानबीन गरी य तो हनबाट रो न स बि धत अिधकारीलाई आव यक 

िनदशन िदने । 
 प ाउ परेको वा थनुामा रहकेो यि लाई शारी रक वा मानिसक यातना िदइन े वा िनजसँग िनमम, 
अमानवीय वा अपमानजनक यवहार ग रने छैन ।  

 उपधारा (१) बमोिजमको काय काननू बमोिजम द डनीय हनेछ र य तो यवहारबाट पीिडत यि लाई 
काननू बमोिजम ितपिूत पाउने हक हनछे । 

 

संिवधानको धारा 
२२ (१)  
 

ऐजन उपधारा (२) 

 
 

संिवधानको धारा 
१५८ (६) (ग) 
 
 

 
संिवधानको धारा 
२२ (१) 
 

ऐजन उपधारा (२) 

 

 

कानूनी यव था  

 प ाऊ भएका वा थनुामा रहकेा यि  घायल र िवरामी भएमा आव यक म तलाई चािहने कारबाही 
तु त गन र य तालाई पहरा िददँा वा अ त लाँदा िनजको यव थाको उिचत याल रा ने । 

 प ाउ भएका वा थनुामा रहकेा यि लाई चािहने िसदा र बासको इ तजाम गन ।  

 

हरी ऐन, २०१२ 

को दफा १५(१) (ज) 
 

ऐजन दफा 
१५(१)(झ) 

 

सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ को िनयम ११(छ) र १५(च) मा िहरासत अनगुमन स ब धी अिधकार र कायका बारेमा 
उ लेख ग रएको छ ।  
नेपालको संिवधानको धारा १५८ को उपधारा (७) तथा सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ को िनयम ४२ को उपिनयम 
(३) ले िदएको अिधकार योग गरी माननीय महा यायािधव ाले २०७८ साल वैशाख १३ गते यो अिधकार उ च सरकारी वक ल 

कायालयका सह यायािधव ालाई यायोजन गरेको अव था छ । 
 

अिधकार यायोजन 
िहरासतमा रहेको यि को मानव अिधकारको अव थाबारे अनुगमन गन स ब धमाः 

 िहरासतमा रहकेो यि लाई नपेालको संिवधानको अधीनमा रही मानवोिचत यवहार नगरेको वा य तो 
यि लाई आफ तसँग वा काननू यवसायीमाफत भटेघाट गन निदएको भ ने उजरूी परेमा वा जानकारी 
हन आएमा छानिबन गरी य तो हनबाट रो न स बि धत अिधकारीलाई आव यक िनदशन िदन े
स ब धमा नपेालको संिवधानको धारा १५८ को उपधारा (६) को ख ड (ग) ले दान गरेको अिधकार 
स बि धत े िभ का उ च सरकारी वक ल कायालयका सह यायािधव ा वा िनजको अनपुि थितमा 
सह यायािधव ाको हिैसयतमा काम गन सरकारी वक लले योग र पालना गन,  

 ख ड (क) बमोिजम अनगुमन गन ममा िहरासतमा रहकेो यि को मानव अिधकार संर ण गन र 
िहरासत यव थालाई सु ढ पानको लािग आव यक यव था िमलाउन स बि धत अिधकारीलाई 
िनदशन िदनपुन भए िनदशन समते िदने, 

 

 

नेपाल राजप  

२०७८।०१।१३ 

गते, बुँदा नं ४ 

को ख ड (क) 

 
 

 

ऐजन ख ड (ख)  

 

 
ऐजन ख ड (ग)  
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 ख ड (क) वा (ख) बमोिजम गरेको अनगुमन तथा िदएको िनदशन स ब धी कायको ितवेदन 
महा यायािधव ाको कायालयमा पेश गन । 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 फौजदारी मु ाको कसरूमा प ाउ परेको वा थनुामा परेको वा थनुामा रहकेो यि लाई समेत शारी रक वा 
मानिसक यातना निदइने वा िनजसँग िनमम, अमानवीय वा अपमानजनक यवहार नग रने याभिूत 
संिवधानले गरेको अव थामा कुन ै िकिसमको फौजदारी कसरू नलागेको वा थनुामा नरहकेो कुनै पिन 
यि लाई कुन ैिकिसमको यातना वा िनमम, अमानवीय वा अपमानजनक यवहार गन प रक पना गन 
नसिकने ।  

 अपराध अनसु धानको िसलिसलामा वा थनुामा रहकेो यि लाई रा यले उ च मयादा र उ च नैितकता 
कायम गरी यवहार गनपुछ।अपराध अनसु धानको नाममा वा कायकारी अिधकार स प न हिैसयतको 
अिधकारीको नाममा रा यले संवैधािनक एवं काननूी यव था र मानव अिधकारको यनूतम ्मा यता वा 
सीमा नाघी कसैलाई पिन कुनै कारको यातना िदन नस ने।रा यले सावजिनक िहतका लािग मौिलक 

हकमा िनय ण गन स छ भ दमैा रा यले वे छाचारी ढगंले यातना िदन स ने होइन । रा यको य तो 
अिधकार उिचत, िन प  र मनािसव हन ुपन । 

 वैयि क वत ताको अपहरण हन ुअित संवेदनशील िवषय हो । य तो िवषयमा अदालत ग भीर हन 
पदछ । कुन ै पिन यि लाई प ाउ ग रसकेप ात् के कुन कसरूमा प ाउ ग रएको हो भ न े
जानकारीसिहतको थनुवुा पजू  िदनपुन काननूी रा यको यनूतम ्मापद ड मा  नभई यसरी प ाउ गरी 
थनुामा रा नकुो कारणसिहतको सचूना पाउन ुपन हरेक यि को मौिलक हक न ैहो । नेपालको अ त रम 
संिवधानको धारा २४ ले यसलाई यि को मौिलक हकको पमा याभतू गरेको पाइ छ । केही 
सावजिनक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को कसरूमा कसरूदारलाई िवना बारे ट प ाउ गन सिकने 
यव था उ  ऐनको दफा (३) मा भए पिन यसरी थनुामा रा नकुो कारणसिहतको थनुवुा पजू  िदन नपन 
भ ने यव था उ  ऐनमा भएको नदिेखँदा काननूबमोिजमको थनुवुा पजू  अिनवाय पमा िदनपुन 
।काननू ारा सात िदनिभ  मु ा दायर गनपुन भनी अिनवाय गरेकोमा सो अविधमा मु ा दायर नगरेकोमा 
सोको ठोस एवं मनािसव कारण िवना नै पनुः १० िदन याद थप गरी थनुामा राखेको काय काननू बमोिजम 
मा न निम ने । 

 फौजदारी याय ि याको येक चरणमा व छताको अपे ा रहने गदछ । जथाभावी ज री प ाउ पजू  

जारी गन, थनुामा रा दा अिभयोग स ब धमा ट बेहोरा उ लेख नगन, िहरासतमा रा  ने अनमुित माग 
गदा तथा अनमुित दान गदा कुन ैउिचत, तकसङ्गत वा व तुपरक कारण उ लेख नगन ज ता काम 
कारबाहीको " प वा आवरणबाट" काननू ारा िनधा रत ि या परूा गरेको ज तो दिेखए तापिन "सारमा 
वा अ तयमा" हदेा यस कारको काम कारबाहीबाट काननूी सत परूा भएको मा न सिकने अव था दिेखन 
नआउने । 

 

देवे  आले िव. 
मपस. समेत, 
नेकाप २०६१, 

िन.नं. ७४३३ 

 
 

राजे  िघिमरे 
समेत िब. म◌ं. 

तथा मपका.समेत, 
नेकाप २०६६ 

अकं ३ िनणय नं 
८१०१ 

 

लो साङ्ग शेपा 
समेत िव. िज ला 
शासन 
कायालय, 
काठमाड  समेत 
नेकाप २०६८ 

अकं ८ िनणय नं 
८६७२ 

 

 

 

 
 

तेजबहादरु 
मो ानसमेत िव: 
नपेाल सरकार, गहृ 
म ालय समेत, 
नकेाप २०७६ अकं 

६ िन.नं १०२८१ 

 

िहरासत अनुगमन स ब धी यव था 
नेपालको संिवधानको धारा १५८ को उपधारा ६ को दहेाय (ग) ले िहरासतमा रहकेा यि लाई यस संिवधानको अिधनमा रही 
मानवोिचत यवहार नगरेको वा य तो यि लाई आफ तसँग वा काननू यवसायी माफत भेटघाट गन निदएको भ ने उजरुी परेमा वा 
जानकारी हन आएमा छानिबन गरी य तो हनबाट रो न स बि धत अिधकारीलाई आव यक िनदशन िदने काम महा यायािधव ालाई 
दान गरेको छ । ततु संवैधािनक यव थाले मलूभतू पमा तीनवटा काय े  तोकेको दिेख छ ।  

 िहरासतमा रहकेो यि लाई यस संिवधानको अिधनमा रही मानवोिचत यवहार नगरेको वा  

 य तो यि लाई आफ तसँग भेटघाट गन निदएको वा  

 काननू यवसायी माफत भटेघाट गन निदएको 
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संवैधािनक पमा िहरासतमा रहकेा यि लाई मानवोिचत यवहार नभएको वा आफ तसँग वा काननू यवसायी माफत भेटघाट गन 
निदएको भ न े िवषयमा कुनै उजरुी परेमा यस उपर महा यायािधव ा वा िनजले अिधकार यायोजन गरेका सरकारी वक लले 

आव यक छानिबन गनपुन ह छ । अथवा अ य कुनै मा यम ारा महा यायािधव ालाई उ लेिखत िवषयबारे जानकारी हन आएमा 
पिन छानिबन गरी उपयु  िनदशन िदनपुन ह छ । महा यायािधव ालाई दान ग रएको यस काम महा यायािधव ा ारा िमित 
२०७८।१।१३ मा सबै उ च सरकारी वक ल कायालयका सह यायािधव ालाई दान ग रएको हदँा उ च सरकारी वक ल 

कायालयका सह यायािधव ा वा सह यायािधव ाको काय गन तोिकएका अ य सरकारी वक लह ले सो स ब धमा उजरुी िलने, 
जानकारी िलन,े िनयिमत पमा िनरी ण वा अनगुमन गन र उ लंघन भएको दिेखएमा सो काय रो न िनदशन िदने लगायतका काय 
गनपुदछ ।  
महा यायािधव ालाई संिवधानत दान गरेको यस काय यि का मह वपणू मानव अिधकार र संिवधान द  मौिलक हकसँग साथक 

स ब ध रा ने भएकोले वैयि क मौिलक हकको संर णसँग संवेदनिशल यस काय िज मेवारीलाई स बि धत पदािधकारीह ले गहन, 
स म, िन प , वत  र सकृय भएर स पादन गनपुदछ । केवल उजरुी परेमा मा  छानिबन गन संवैधािनक यव थाको मम  नभै समय 
समयमा िनरी ण तथा अनगुमन गरी सो िवषयमा स बि धत पदािधकारीलाई उपयु  िनदशन िदने र सो बारे भए गरेका गितिविध तथा 
कायको ितवेदन महा यायािधव ा  सम  तुत गनपुन ह छ ।  
उि लिखत संवैधािनक यव था, काननूी यव था, महा यायािधव ाको कायालयको िनणय, सम वय सिमितको िनणय, अिधकार 
यायोजनका आधारमा महा यायािधव ाको कायालयबाट खिटने सरकारी वक लले आव यकता अनसुार खटाइएको समयमा र 
उ च सरकारी वक ल कायालयका येक सह यायािधव ाले आ–आ नो े िभ का स बि धत िनकायको िहरासत क को 
आव यकता अनसुार समय समयमा अनगुमन गनपुदछ । यसरी ग रएको अनगुमन तथा िनदशनको ितवेदन महा यायािधव ाको 
कायालयमा पेश गनपुदछ । यसरी अनगुमन गन िसलिसलामा िन न कायिविधको अनशुरण गनपुदछ ।  
 

अवलोकन  
िहरासत अनगुमन गदा स बि धत सह यायािधव ा वा सह यायािधव ाको काय गन गरी तोिकएका अ य सरकारी वक ल आफै 

िहरासत क मा गई अवलोकन गनपुदछ।अवलोकन गदा भ रश य िहरासत क  रहकेो कायालयको मखु सिहत भै अवलोकन 
गनपुदछ । तर िहरासतमा रहकेो यि लाई छु  ैभेट्नपुन औिच य दिेखएमा आव यकता अनसुार अ य उपयु  यि  सिहत वा ए लै 

अवलोकन गनपुदछ । िहरासत अनगुमन गदा मानव वा यसँग यनूतम◌् सरोकार रा न ेर अ याव यक िन न कुराह मा िवशेष 
यान िदई अवलोकन गनपुदछ ।  

 

िहरासत क को पूवाधारः  
िहरासत क  अवलोकन गदा अ याव यक पवूाधारको अव था के क तो रहकेो छ यानप◌ूवक अवलोकन गनपुछ।िहरासत क को 
मता, क को आकार, घाम, काश, हावा वेशको अव था, यालह  छन ्छैनन,् क  भवनको स◌ुर ा, पानी चिुहन ेनचिुहन े
रंगरोगनको अव था, लगायतका कुरालाई यान िदन ुपदछ । पु ष र मिहलाका क  छु ै छ छैन,् बालबािलका र वय क एउटै ठाउँमा 
छन छै न, बालबािलका पिन रािखएका छन छै न ् हनेपुदछ । िहरासतमा रािखएका यि को सं या सो अनपुातमा पाइखाना, 
िपसाबखाना, नहुाउने, लगुा धनु े थान, पु ष र मिहलाको लािग छु ै पाइखाना, िपसाबखाना, नहुाउन े थान छ छैन,् धािमक िन यकम 
गन थान छ छैन,् यहाँको सरसफाइको अव था के क तो रहकेो छ, भेटघाट क  छु ै छ छैन लगायतका अ याव यक 

प◌ूवाधारह को अवलोकन गन ुपदछ ।  
 

खाना र िसधा  
मानव जीवनको लािग खाना यनूतम र अ याव यक पवूाधार हो।िहरासतमा रहकेो यि लाई िसधा खच र खाना उपल ध गराइएको 
छ, छैन,् उपल ध गराएको भए िदनमा कित पटक के क तो खाना, िपउने पानी उपल ध गराइएको छ, उपल ध खाना र पानीको तर 
क तो छ, खाना खान े थान छु ै छ वा छैन,् वा यको ि ले सो थान उपयु  छ छैन ्ज ता कुरा अवलोकन गनपुदछ ।  
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वा य जाँच र औषिध उपचारः 
िहरासतमा रहकेो यि लाई समय समयमा वा य जाँच गराउने व ध छ छैन,् य तो यि  िबरामी भएमा त कालै वा य जाँच 

र औषिध उपचार सेवा उपल ध गराउने थान छ छैन,् औषिधको सहज उपल धता, उपचार सेवा सहज उपल ध गराउने गरेको छ 

छैन,् भ ने कुरा अवलोकन गनपुदछ ।  
 

अ य सिुवधा  
िहरासतमा रहकेो यि लाई िनयिमत पमा गनपुन कसरतका लािग यायामशाला वा कोठाको यव था छ, छैन ्प पि का टेिलफोन, 
रेिडयो, टेिलिभजन ज ता िनयिमत समाचार तथा संचार सेवा उपल ध गराउन ेगरेको छ, छैन,् अ ययन गन चाहनेका लािग आ नै 
खचमा पु तकह  लान े यव था छ छैन ्अवलोकन गनपुदछ । 
  

सु ने थानः  
िहरासतमा रािखएका यि लाई िनयिमत रा ने र सु ने शयन क  छु ै छ वा एउटै छ, एउटै छ भन ेसु नको लािग पिन पया  आकारको 
छ, छैन,् सु नको लािग मौसम अनकुुलका लगुा, झलु, खाटह को व ध छ छैन,् हनेपुदछ ।  
 

भेटघाटको व धः  
िहरासतमा रािखएका यि ले तोिकएको थान, समयमा आ नो प रवार, आफ त वा काननू यवसायीसँग वा िनज माफत भटेघाट 
गन पाउन ुिनजको नैसिगक अिधकार हो । भेटघाटका लािग छु ै क  छ वा छैन,् नभएको भए भेटघाट गन िदन ेगरेको छ वा छैन,् के 

कित समयमा भेटघाट गन िदएको छ, भेटघाट क  भएको भए सरुि त छ वा छैन,् भेटघाट गदा को को ब ने व ध िमलाईएको छ 

भेटघाटका लािग हे प डे क छ छैन ्अवलोकन गरेर जानकारी िलनपुदछ ।  
 

िहरासतमा रािखएको यि लाई हतकडी  
िहरासत अवलोकन गदा िहरासतमा रािखएको यि लाई िहरासत क मा हतकडी लगाउन ेगरेको छ छैन,् बािहर जाँदा मा  लगाउने 
गरेको छ वा िभ  पिन िनयिमत पमा लगाउन ेगरेको छ, कसैका हकमा िभ ै िनयिमत पमा लगाउन ेगरेको छ भने िकन लगाउन ु
परेको रहछे सो अवलोकन तथा जानकारी िलनपुदछ ।  
 

प ाउ प◌ुज ः  
नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा (१) मा कुनै पिन यि लाई प ाउ भएको कारण सिहतको सचूना निदई थनुामा रािखन े
छैन ्भ ने उ लेख ग रएको छ। मलुकु  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ९ मा कसरूसँग स बि धत यि लाई प ाउ गन 
कायिविध उ लेख छ । प ाउ गदा उ लेिखत कायिविध परूा ग रएको छ छैन । प ाउ पजू  िदएको छ छैन।प ाउ परेको अिभयु लाई 
अनसुचूी ८ बमोिजम प ाउ पजू  िदनपुनछ भ ने उ लेख भएकोले िहरासतमा अवलोकन गदा प ाउ पजू  िदएको छ, छैन ्सो पजू  

उ लेिखत अनसुचूी ८ को ढाँचामा छ छैन ्िनरी ण गनपुदछ । 
 

प ाउ गरेपिछ वा य जाँच  

कुनै पिन यि लाई थनुामा रा दा र छोड्दा स भव भएस म सरकारी सेवामा रहकेा िचिक सक र िचिक सक उपल ध हन नसकेको 
अव थामा स बि धत अिधकारी आफैले िनजको शारी रक ि थितको जाँच गरी गराई सोको अिभलेख खडा गरी रा नपुन कुरा यातना 
स ब धी ितपिूत ऐन, २०५३ को दफा ३ को उपदफा (२) मा उ लेख छ । उपदफा (३) मा यसरी ग रएको उ लेिखत शारी रक वा 
मानिसक ि थितको जाँच स ब धी ितवेदनको एक ित स बि धत िज ला अदालतमा पठाउनपुन उ लेख छ।मलुुक  फौजदारी 
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १४ को उपदफा (५) मा थनुामा रा ने अनमुितको लािग उपि थत गराइने यि लाई अदालतमा 
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उपि थत हदँा आ नो शारी रक जाँचको लािग अदालत सम  िनवेदन िदन स ने समेत यव था छ।उ लेिखत काननूी यव थाको 
स दभमा िहरासत अनगुमन गदा िहरासतमा रहकेो यि को िहरासतमा िलँदा िनजको वा य जाँच भएको छ, छैन ् य तो यि ले 

याद थ न लैजाँदा शारी रक जाँचको िनवेदन िदएको र अदालतले आदशे िदएकोमा शारी रक जाँच भएको छ छैन,् शारी रक जाँच 

प ात ्उपचार गराउनपुन दिेखएकोमा उपचार भएको छ छैन ्सो बारे अवलोकन गरी जानकारी िलनपुदछ । 
  

िहरासतमा रािखएका कागजात  

नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा (३) मा प ाउ ग रएको यि लाई मु ा हने अिधकारीको आदशे भएमा बाहके चौबीस 

घ टा भ दा बढी थनुामा रा न नपाउने उ लेख छ । मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १४ को उपदफा (६) मा 
अदालतले पटक पटक गरी वा एकै पटक गरी प चीस िदनस म थनुामा रा न ेअनमुित िदन स न े यव था छ भने लाग ूऔषध 

लगायतका िविभ न िवषयमा वनेका काननूमा यो याद फरक समते रहकेो छ।िहरासत अवलोकनका ममा िहरासतमा रा दा उपरो  

कायिविधको पालना ग रएको छ छैन,् याद थप गराइएको वा नगराइएको सो समेतका स बि धत कागजातह  पिन हनेपुदछ ।  
 

कानून यवसायीसगँको भेटघाट  

 िहरासतमा रहकेा यि ले काननू यवसायीसँग भेटघाट गन र परामश गन स न ेसमय िनधारण गरेको छ छैन,्  

 काननू यवसायीसँग भटेघाट गन चाहमेा य तो भटेघाटको अवसर उपल ध गराउने यव था छ छैन,्  

 िहरासतमा रहकेा यि ले भटेघाट वा परामश गरेको काननू यवसायीको नाम, ठेगाना र माणप  न बर उ लेख गरी 
िहरासतमा रा न ेिनकायले अिभलेख रा ने यव था गरेको छ छैन,्  

 िहरासतमा रहकेो यि  तथा िनजको काननू यवसायी बीचको भटेघाट वा परामश स बि धत अिधकारीले दे न स न ेतर 
परामशको िवषय सु न नस ने दरुी वा थानमा उपल ध गराउने यव था छ छैन,्  

 थानीय तरमा िनशु क काननूी सहायता उपल ध गराउन े सं था वा काननू यवसायी भएमा सोको लगत स बि धत 
अिधकारीले रा न ेर कुन ैिहरासतमा रहकेा यि ले काननू यवसायी िनयु  गन नस न ेभएमा य तो सेवा उपल ध गराउन े
सं था वा काननू यवसायी माफत आव यक सहायता उपल ध गराइिदन अनरुोध ग रिदने यव था छ छैन,्  

 प ाउमा परेको यि ले काननू यवसायीसँग भेट गदा भाषा नबु ने भई दोभाषेको माग गरेमा स भव भएस म उपल ध गराई 
िदने यव था छ छैन,्  

 काननू यवसायीले िहरासतमा रहकेो कुन ै यि लाई भेट्दा काननू यवसायीको यावसाियक आचार संिहताको पालना गन ु
पदछ भने कुराको जानकारी ा  गन यव था छ छैन ्जानकारी िलनपुदछ । 

 

आफ तसगँ भेटघाट  

 िहरासतमा रहकेो यि को निजकको आफ त/प रवारको नाम, थर, ठेगाना, स पक फोन न बर समेतको अिभलेख िहरासतमा 
रा न ेकायालयले रा न े यव था गरेको छ छैन,् 

 येक िहरासत के मा सहयोग क  (Help Desk) को यव था गरी य तो सहयोग क ले िहरासतमा रहकेा यि को 
आफ त तथा आग तुकलाई आव यक परामश दान गन यव था िमलाएको छ छैन,्  

 िहरासतमा रहकेा यि ले आफ तसँग भेटघाट गन चाहमेा भेटघाटको अवसर उपल ध गराइिदने यव था छ छैन,्  

 कुनै िवदशेी नाग रक िहरासतमा रहकेो भए य ता नाग रकलाई स बि धत मलुुकको कुटनीितक िनयोगका ितिनिधले भेट 
गन चाहमेा सोको अवसर उपल ध गराउने यव था छ छैन,्  

 भेटघाटको लािग छु ै क  वा कोठाको यव था छ छैन,्  

 भेटघाटको लािग िनि त समय िनधारण ग रएको छ छैन,्  
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 भेटघाट गरेको यि , भटेघाट गरेको िमित र समयसिहतको आव यक िववरण आग तुक पिु तकामा अिभलेख रा न े यव था 
छ छैन,्  

 िहरासतमा रहकेा यि ले आफ तसँग भेट गन चाहकेो िनजको निजकको नातेदारलाई खबर गन यव था छ छैन,्  

 िहरासतमा रहकेा यि लाई सामा यतया ह ाको दईु पटकस म आफ तसँग भेटघाट गन िदने यव था छ छैन,्  

 िहरासतमा रहकेा यि लाई एक ठाउँबाट अक  ठाउँमा थाना तरण गरेको कुरा िनजको आफ तलाई जानकारी गराउन े
यव था छ छैन ्अवलोकन गनपुदछ ।  

  

भेटघाट र अ तवाता  
िहरासत अनगुमन गदा अवलोकनका अित र  िहरासतमा रािखएका यि लाई मानवोिचत यवहार गरे नगरेको आफ त वा काननू 
यवसायी माफत भेटघाट गन िदइएको वा निदइएको स ब धमा िन न यि सँग भेटघाट र अ तरवाता गनपुदछ । 

 

िहरासतमा रािखएको यि  

िहरासतमा रािखएको यि सँग िनज ित मानवोिचत यवहार भए नभएको, यनूतम िश ता तथा मयािदत यवहार भए नभएको, 
आफ तसँग भेटघाट वा काननू यवसायी माफत भटेघाट गन पाए नपाएको, दोभाषे आव यक भएकोमा सो सिुवधा पाए नपाएको, 
खाना, व ने ठाउँ, सु ने ठाउँ पया  भए नभएको, संचार, प  पि का सिुवधा भए नभएको, वा य जाँच भए नभएको, हतकडी लगाए 
नलगाएको लगायतका िवषयमा भटेघाट गरी जानकारी िलनपुदछ ।  
 

स बि धत पदािधकारी  
िहरासत अवलोकन गदा दिेखएका कुरा, िहरासतमा रािखएको यि  सँगको कुराकानी, स बि धत पदािधकारीसँगको छलफल वा 
कुराकानी प ात◌ ्सो िवषयको जटीलता अनसुार िहरासतमा रा न ेकायालयका मखु वा अ य सरोकारवाला िनकाय वा यि ह  

समेत रा न ुपन दिेखए आव यकता अनसुार सबै प सँग वसी अ तरि या गनपुछ ।  
  

कायालय मुखसगँ अ तरि या 
िहरासत अवलोकन, िहरासतमा रािखएको यि सँगको कुराकानी, स बि धत पदािधकारीसँगको छलफल वा कुराकानी प ात सो 
िवषयको जटि◌लता अनसुार िहरासतमा रा न ेकायालयका मखु वा अ य सरोकारवाला िनकाय वा यि ह  समेत रा न ुपन 
दिेखए आव यकता अनसुार सबै प सँग बसी अ तरि या गनपुदछ । 
 

अनुगमन ितवेदन 
अनगुमन गन अिधकारीले अनगुमन समा  भएपिछ आ नो कायालय र महा यायािधव ा सम  ितवेदन तुत गन ुपछ । 
 

सम वय सिमितबाट भएको िमित २०६४।५।२१ को िनणय 

िहरासतमा रहकेा यि लाई मानवोिचत यवहार नगरेको वा भटेघाट गन निदएको स ब धमा ा  उजरुीको छानिबन स ब धमा दहेाय 
बमोिजमको कायिविध अनसुार गन ुपन गरी सम वय सिमितबाट िमित २०६४।५।२१ मा िनणय समेत भएको छ । 
 

िहरासतमा रहेका यि लाई आफ त वा कानून यवसायी माफत भेटघाट गन िदने स ब धमा  
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा (३) को ख ड (ग) मा “िहरासतमा रहकेा यि लाई यस संिवधानको 
अधीनमा रही मानवोिचत यवहार नगरेको वा य तो यि लाई आफ तसँग वा काननू यवसायी माफत भेटघाट गन निदएको भ ने 
उजरुी परेमा वा जानकारी हन आएमा छानिबन गरी य तो हनबाट रो न स बि धत अिधकारीलाई आव यक िनदशन िदने” भ न े
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यव था भएकोले सो संवैधािनक यव थालाई काया वयन गनका लािग दहेाय बमोिजम मानवोिचत यवहारको यनुतम मापद ड, 
आफ त तथा काननू यवसायीसँग भेटघाट गन ि या र सोको अनगुमन गन ि या समेत तय ग रएको छ । 
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा (३) को ख ड (ग) को योजनाथ िहरासतमा रहकेा यि लाई 
उपल ध हनपुन सिुवधा, आफ त तथा काननू यवसायीसँग भेटघाट गन िदने ि या तथा उजरुी िदन े यव था स ब धमा दहेाय 
बमोिजम गन◌ े:–  

 िहरासतमा रा ने अिधकार ा  िनकाय तथा पदािधकारीले कुन ै यि लाई िहरासतमा रा दा दहेाय बमोिजम सिुवधाह  

उपल ध गराउन ुपन :– 

(१ ) िहरासत क मा :– 

 िहरासतमा रहकेा यि को लािग सु ने ठाऊँ, कोठाको उपयु  यव था हन ुपन ।  

 स भव भएस म िहरासत थल वा कोठामा एक आपसमा िमलेर ब न स ने यि  छनौट गरी िमलाई रा ने यव था हन ुपन 
।  

 पया  हावा तथा उ यालोको यव था हन ुपन ।  

 िहरासतमा रहकेा यि लाई आव यक ओढ्न ेतथा ओ याउने सामा ी उपल ध गराइिदने यव था हन ुपन। 

 िपउन ेपानी उपल ध गराउने यव था हन ुपन ।  

 िहरासतमा ब न े यि को आव यकता अनसुार चप को यव था हन ुपन । 

 नहुाउन ेतथा लगुा धनु ेसिुवधा हन ुपन ।  

 धािमक िन यकम गन सिुवधा उपल ध हन ुपन । 

 आ नै ोत वा मा यमबाट पु तक वा प पि का ा  गरी वा िकनी पढ्न पाउन ेसिुवधा हन ुपन ।  

 स भव भएस म आफ त र काननू यवसायीसँग िच ी प  र टेिलफोन वाताको सिुवधा उपल ध हन ुपन ।  
(२) वा य परी णको सिुवधा उपल ध हन ुपन । 
(३) काननूले तोकेको िसधा खच समयमा उपल ध गराउने यव था हन ुपन । 
(४) िहरासतमा रहकेा यि ित िश  र मयािदत यवहार ग रन ुपन ।  
 

िहरासतमा रहेको यि ले आफ तसगँ भेटघाट गन पाउने यव था गन देहाय बमोिजम गनुपन :– 

 िहरासतमा रहकेो यि को निजकको आफ त/प रवारको नाम, थर, ठेगाना, स पक फोन न बर समेतको अिभलेख िहरासतमा 
रा न ेकायालयले रा न े यव था हन ुपन ।  

 स भव भए येक िहरासत के मा सहयोग क  (Help Desk) को यव था िमलाउन ुपन । य तो सहयोग क ले िहरासतमा 
रहकेा यि को आफ त तथा आग तुकलाई आव यक परामश दान गन यव था हन ुपन । 

 िहरासतमा रहकेा यि ले आफ तसँग भेटघाट गन चाहमेा भेटघाटको अवसर उपल ध गराइिदने यव था हन ुपन । 

 कुनै िवदशेी नाग रक िहरासतमा रहकेो भए य ता नाग रकलाई स बि धत मलुुकको कुटनीितक िनयोगका ितिनिधले भेट 
गन चाहमेा सोको अवसर उपल ध गराउने यव था हन ुपन । 

 भेटघाटको लािग उपल ध भएस म छु ै क  वा कोठाको यव था हन ुपन । 

 भेटघाटको लािग िनि त समय िनधारण गरी िदन ुपन ।  

 भेटघाट गरेको यि , भेटघाट गरेको िमित र समयसिहतको आव यक िवतरण आग तुक पिु तकामा अिभलेख रा ने यव था 
हन ुपन ।  
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 िहरासतमा रहकेा यि ले आफ तसँग भेट गन चाहकेो िनजको निजकको नातेदारलाई खबर गन यव था हन ुपन ।  

 िहरासतमा रहकेा यि लाई सामा यतया ह ाको २ पटकस म आफ तसँग भेटघाट गन िदने यव था हन ुपन । 

 िहरासतमा रहकेा यि लाई एक ठाउँबाट अक  ठाउँमा थाना तरण गरेको कुरा िनजको आफ तलाई जानकारी गराउन े
यव था हन ुपन ।   

 

िहरासतमा रहेका यि ले कानून यवसायीसगँ भेटघाट गन पाउने यव था गन देहाय बमोिजम गनुपन:– 

 काननू यवसायीसँग भटेघाट गन र परामश गन स ने समय िनधारण गरेको हन ुपन ।  

 काननू यवसायीसँग भटेघाट गन चाहमेा य तो भटेघाटको अवसर उपल ध गराउने यव था हन ुपन । 

 िहरासतमा रहकेा यि ले भटेघाट वा परामश गरेको काननू यवसायीको नाम, ठेगाना र माणप  न बर उ लेख गरी 
िहरासतमा रा न ेिनकायले अिभलेख रा ने यव था हन ुपन । 

 िहरासतमा रहकेो यि  तथा िनजको काननू यवसायी बीचको भटेघाट वा परामश स बि धत अिधकारीले दे न स न ेतर 
परामशको िवषय सु न नस ने दरुी वा थानमा उपल ध गराउने यव था हन ुपन । 

 थानीय तरमा िनशु क काननूी सहायता उपल ध गराउन े सं था वा काननू यवसायी भएमा सोको लगत स बि धत 
अिधकारीले रा न ेर कुन ैिहरासतमा रहकेा यि ले काननू यवसायी िनयु  गन नस न ेभएमा य तो सेवा उपल ध गराउने 
सं था वा काननू यवसायी माफत आव यक सहायता उपल ध गराइिदन अनरुोध ग रिदने यव था हन ुपन । 

 प ाउमा परेको यि ले काननू यवसायीसँग भटे गदा भाषा नबु ने भई दोभासेको माग गरेमा स भव भएस म उपल ध गराई 
िदने यव था हन ुपन ।  

 काननू यवसायीले िहरासतमा रहकेो कुन ै यि लाई भेट्दा काननू यवसायीको यावसाियक आचार संिहताको पालना गन ु
पदछ भने कुराको जानकारी ा  पन यव था हन ुपन । 

 

िहरासतमा रहेका यि ह ले उजुरी िदन पाउने यव था गन देहाय बमोिजम गनु पन :– 

 िहरासत िभ  मानवोिचत यवहार नभएको र आफ तसँग तथा काननू यवसायीसँग भटेघाटको अवसर उपल ध नगराएको 
िवषयमा िहरासतमा रहकेा यि ले उजरुी िदन पाउने यव था हन ुपन । 

 िहरासतमा रहकेो यि लाई उजरुी िदने थान र ि या िनधारण ग रएको जानकारी पिु तका (Meta Card) थनुवुा पजू सँग ै
उपल ध गराउन े यव था हन ुपन । 

 िहरासत िभ  उजरुी िदन सिकन ेकुरा, उजरुी िदने ि या आिद उ लेख ग रएको सचूना येक िहरासत के  िभ ै सावजिनक 

पमा रा न े यव था हन ुपन । 

 उजरुी िदन े यव थालाई काय प िदन िहरासतमा रहकेा यि लाई कमसेकम कागज तथा कलम/िससाकलमको यव था 
हन ुपन । 

 िहरासतमा रा न पाउने कायालयमा रािखएको उजरुी वा िसकायत पिेटकामा िहरासतमा रहकेा यि ह को पहचँ हन 
स ने यव था हन ुपन । 

 स बि धत िज ला सरकारी वक ल कायालयले उ  उजरुी  वा िसकायत पेटीका िनयिमत पमा खो न ेतथा स बि धत 
िज ला यायािधव ाले सो उजरुी उपर छानिबन गन कायमा िहरासतमा रा ने िनकायले पणू पमा सहयोग गनपुन । 

 स बि धत िज ला यायािधव ाले ा  उजरुीह  उपर छानिबन गरी स बि धत अिधकारीलाई िदएको िनदशन य तो 
अिधकारीले पणू पमा पालना गनपुन । 
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 स बि धत िज ला यायािधव ाले ा  उजरुीह  उपर आव यक छानिबन गदा कुनै किठनाई आइपरेमा सो उजरुीमा 
छानिबन गन स बि धत उ च सरकारी वक ल कायालयका सह यायािधव ा सम  पठाउन स नेछ । यसरी ा  हन 
आएको उजरुी उपर छानिबन गरी स बि धत अिधकारीलाई िदएको िनदशन य तो अिधकारीले पणू पमा पालना गनपुन 
। 

 

िहरासतमा रहेको यि ले िदएको उजुरी उपर छानिबन एवं कारबाही स ब धमा देहाय बमोिजमको ि या िनधारण गरी 
देहाय बमोिजम अिधकार यायोजन गन◌े◌ः  

 िहरासतमा रा न पाउने येक कायालयमा थनुवुा वा ब दीको पहचँ हने थानमा स बि धत िज ला सरकारी वक ल 

कायालयले एउटा उजरुी वा िसकायत पटेीका राखी स बि धत िज ला यायािधव ाले य तो िसकायत पटेीका सामा यतया 
ह ाको दईु पटक खोली उजरुी संकलन गन यव था िमलाउन े।  

 य तो उजरुी उपर स बि धत िज ला यायािधव ाले छानिबन गदा िहरासतमा रहकेा यि लाई उपरो  दफा १ को ख ड 
(क), ख ड (ख), र ख ड (ग) मा उ लेिखत सिुवधा दान ग रएको छ, छैन छानिबन गरी य तो सिुवधा दान गरेको नपाइएमा 
य तो सिुवधा उपल ध गराउन ुभनी स बि धत अिधकारीलाई िनदशन िदने र सोको जानकारी स बि धत उ च सरकारी 
वक ल कायालय तथा महा यायािधव ाको कायालयमा पठाउने । 

 ा  उजरुी उपर छानिबन गन वा िनदशन िदन स बि धत िज ला यायािधव ालाई किठनाई परेमा सो उजरुी उपर छानिबन 
गरी आव यक कारबाही गनका लािग स बि धत उ च सरकारी वक ल कायालयका सह यायािधव ा सम  आफूले 

छानिबनका ममा  गरेको  कामको िववरण र सह यायािधव ा सम  पठाउन ुपनाका कारण समते उ लेख गरी य तो उजरुी 
पठाउने र सोको जानकारी महा यायािधव ाको कायालयलाई पिन िदने ।  

 सह यायािधव ाले य तो उजरुी उपर छानिबन गरी कुन ैिनदशन िदनपुन दिेखएमा स बि धत अिधकारीलाई काया वयनको 
लािग िनदशन िदने यसरी िदइएको िनदशनको जानकारी महा यायािधव ाको कायालयमा समते पठाउने । 

 महा यायािधव ा सम  कुन ैउजरुी ा  भएमा िनजले आफै वा मातहतका अिधकृतबाट आव यक छानिबन गरी गराई कुनै 
िनदशन िदनपुन दिेखएमा स बि धत अिधकारीलाई आव यक िनदशन िदने ।  

 

कारागारमा मानव अिधकारको अव थाबारे अनुगमन स ब धी यव था 
नेपाल सरकार वादी भै चलाइने फौजदारी मु ामा कसरू ठहर भै सजाय काया वयनका लािग कसरूदारलाई कैदीको पमा कारागारमा 
रािख छ । कसरू ठहर नभएका तर मु ा च दाकै अव थामा अदालत वा मु ा हने अिधकारीको आदशेले पपू का लािग थनुवुाका 
पमा पिन कारागारमा रा न े यव था रहकेो छ । अथात ्कुन ैअदालतको फैसला अ तगत सजाय पाई कैदीका पमा रािखन ेकैदी र 
कसरूको अनसु धान, जाँचबझु वा पपू को लािग थनुामा रािखने यि ह लाई थनुवुाका पमा कारागारमा रा ने यव था कारागार 
ऐन, २०१९ ले गरेको छ।यसरी कैदी वा थनुवुाका पमा कारागारमा रािखएका व दी यि ह लाई यनूतम मानवोिचत यवहारको 
याभिूत पिन रा यले गनपुदछ । कैदी वा थनुवुा व दीह  ित ग रनपुन यनूतम मानवीय यवहारबारे िविभ न अ तराि य 
द तावेजह ले याभ◌ूत गरेका छन ्। नपेालले अनमुोदन गरेका य ता अ तराि य द तावेजह को काया वयन स दभमा पिन यो 
िवषय संवेदनशील रहकेो छ ।  
थनुवुा वा कैदी ब दीह ित यनूतम◌ ्मानवीय यवहार भए नभएको भ न े िवषयमा अनगुमन गन िज मेवारी सरकारी वक ल 

स ब धी िनयमावली २०७७ को िनयम ११ को उपिनयम (छ) ले महा यायािधव ालाई दान गरेको छ । यसमा कारागारमा रहकेा 
कैदीको मानव अिधकारको अव थाबारे अनगुमन गरी स बि धत िनकायलाई आव यक िनदशन िदने अिधकार समावेश ग रएको छ 

। सोह◌ी िनयमावलीको िनयम ४२ को उपिनयम (३) मा चिलत काननूको अधीनमा रही महा यायािधव ा र िवभागको मखुले 

आ नो अिधकारम ये आव यकतानसुार केही  अिधकार आफू मातहतको कमचारीले योग र पालन  गन पाउन ेगरी यायोजन गन 
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स ने ावधान रहकेो छ । यसैले कारागारमा रहकेा कैदी वा थनुवुाको मानव अिधकारको अव था बारे महा यायािधव ा व◌ा नायब 
महा यायािधव ाले खटाएको सरकारी वक ल, उ च सरकारी वक ल कायालयका सह यायािधव ा वा सह यायािधव ाको पमा 
काम गन सरकारी वक लले कारागारमा रहकेा कैदी वा थनुवुा ब दीह को मानव अिधकारको अव था बारे अनगुमन गदा िन न 
कुराह मा िवशेष यान िदन ुपदछ । अनगुमन प ात सो बारेमा िदएको िनदशन वा दिेखएको ितवेदन योजना, अनसु धान, अनगुमन 
र मानव अिधकार िवभाग माफत महा यायािधव ा सम  पेश गनपुदछ । उ च सरकारी वक ल कायालयले आफूले अनगुमन गरेको 
काय ितवेदन मािसक र वािषक ितवेदनमा समावेश गनपुदछ ।  
 

अवलोकन गनुपन कुराह   

कारागार  अनगुमन गदा स बि धत सह यायािधव ा वा सह यायािधव ाको काय गन गरी तोिकएका अ य सरकारी वक ल आफै 

कारागारको थनुवुा वा कैदी ब दी क मा गई अवलोकन गनपुदछ । अवलोकन गदा भ रस य थनुवुा वा कैदी ब दी क  रहकेो कारागार  
कायालयको मखु सिहत भै अवलोकन गनपुदछ । तर कारागारमा रहकेो थनुवुा वा कैदी ब दीलाई छु ै भटे◌्नपुन औिच य दिेखएमा 
आव यकता अनसुार अ य उपयु  यि  सिहत वा ए लै अवलोकन गनपुदछ । कारागार  अनगुमन गदा मानव वा यसँग यनूतम 
सरोकार रा न ेर अ याव यक िन न कुराह मा िवशेष यान िदई अवलोकन गनपुदछ ।  
 

थुनुवा वा कैदी ब दी क को पवूाधारः  
थनुवुा वा कैदी ब दी क  अवलोकन गदा अ याव यक पवूाधारको अव था के क तो रहकेो छ यानप◌ूवक अवलोकन गनपुछ । 
थनुवुा वा कैदी ब दी क को मता, क को आकार, घाम, काश, हावा वेशको अव था, यालह  छन छैनन,् क  भवनको 
स◌ुर ा, पानी चिुहने नचिुहन े रंगरोगनको अव था, लगायतका कुरालाई यान िदन ुपदछ । पु ष र मिहलाका क  छु ै छ छैन,् 
बालबािलका र वय क एउटै ठाउँमा छन छैनन,् बालबािलका पिन रािखएका छन छै न ्हनेपुदछ । कारागारमा रािखएका यि को 
सं या सो अनपुातमा पाइखाना, िपसाबखाना, नहुाउन,े लगुा धनुे थान, पु ष र मिहलाको लािग छु ै पाइखाना, िपसाबखाना, नहुाउन े
थान छ छैन,् धािमक िन यकम थान छ छैन,् यहाँको सरसफाइको अव था के क तो रहकेो छ, भेटघाट क  छु ै छ छैन ्लगायतका 
अ याव यक प◌ूवाधारका कुराह  अवलोकन गनपुछ ।  
 

खाना र िसधा  
कारागारमा रहकेो यि लाई खाना वापत िसधा खच उपल ध गराइएको छ, छैन,् उपल ध गराएको भए तोिकए बमोिजमको खच 

उपल ध गराइएको छ छैन,् िदनमा कित पटक के क तो खाना, िपउने पानी उपल ध गराइएको छ, उपल ध खाना र पानीको तर 
क तो छ, खाना खान े थान छु ै छ वा छैन,् वा यको ि ले सो थान उपयु  छ छैन ्ज ता कुरा अवलोकन गनपुदछ ।  
 

वा य जाँच र औषिध उपचारः 
कारागारमा रहकेो यि लाई समय समयमा वा य जाँच गराउन े व ध छ छैन,् य तो यि  िबरामी भएमा त कालै वा य जाँच 

र औषिध उपचार सेवा उपल ध गराउने थान छ छैन,् औषिधको सहज उपल धता, उपचार सेवा सहज उपल ध गराउने गरेको छ 

छैन,् भ ने कुरा अवलोकन गनपुदछ । 
  

अ य सिुवधा  
कारागारमा रहकेो यि लाई िनयिमत पमा गनपुन कसरतका लािग यायामशाला वा कोठाको यव था छ, छैन ् प पि का 
टेिलफोन, रेिडयो, टेिलिभजन ज ता िनयिमत समाचार तथा संचार सेवा उपल ध गराउन ेगरेको छ, छैन,् अ ययन गन चाहनेका लािग 
आ नै खचमा पु तकह  लान े यव था छ छैन ्अवलोकन गनपुदछ ।  
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सु ने थानः  
कारागारमा रािखएका यि लाई िनयिमत रा ने र सु न ेशयन क  छु ै छ वा एउटै छ, एउटै छ भने सु नको लािग पिन पया  आकारको 
छ, छैन,् सु नको लािग मौसम अनकुुलका लगुा, झलु, खाटह को व ध छ छैन,् हनेपुदछ ।  
 

भेटघाटको व धः  
कारागारमा रािखएका यि ले तोिकएको थान, समयमा आ नो प रवार, आफ त वा काननू यवसायीसँग वा िनज माफत भटेघाट 
गन पाउन ुिनजको नैसिगक अिधकार हो । भटेघाटका लािग छु ै क  छ वा छैन,् नभएको भए भेटघाट गन िदन ेगरेको छ वा छैन,् के 

कित समयमा भेटघाट गन िदएको छ, भेटघाट क  भएको भए सरुि त छ वा छैन,् भेटघाट गदा को को ब ने व ध िमलाईएको छ 

भेटघाटका लािग हे प डे क छ छैन ्अवलोकन गरी जानकारी िलनपुदछ । 
 

 थुनुवा वा कैदीलाई ह कडी लगाउने गरेको वा नगरेको  
कारागार अवलोकन गदा कारागारमा रािखएको यि लाई थनुवुा वा कैद क मा हतकडी लगाउन ेगरेको छ छैन,् बािहर जाँदा मा  

लगाउने गरेको छ वा िभ  पिन िनयिमत पमा लगाउने गरेको छ, कसैका हकमा िभ ै िनयिमत पमा लगाउने गरेको छ भने िकन 
लगाउन ुपरेको रहछे सो अवलोकन तथा जानकारी  िलनपुदछ ।  
 

थुनुवा पूज ः 
नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा (१) मा कुनै पिन यि लाई प ाउ भएको कारण सिहतको सचूना निदई थनुामा रािखन े
छैन ्भ न ेउ लेख ग रएको छ। मलुकु  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १३ मा प ाउ ग रएको यि लाई प ाउ ग रएको 
ठाउँ उ लेख गरी िहरासतमा रा न ुपन कारण सिहतको अनसुचूी १० बमोिजमको ढाँचामा थनुवुा पजू  िदन ुपन काननूी यव था 
छ।कारागार  ऐन, २०१९ को दफा ३ मा कुन ै यि लाई कुन ैअपराधको तहिककात जाँचबझु वा पपु का लािग थनुामा रा न ुपन 
भएमा िनजलाई चिलत नपेाल काननू बमोिजमको थनुवुा पजू  िदई अ य अिधकारीको िनय णको कारागारमा रा न ुपन भए 
स बि धत कारागार कायालयलाई पिन सो बमोिजमको जनाउ िदनपुछ र कुनै अदालतको फैसला बमोिजम कुन ै यि लाई कैद गनपुदा 
िनजले कुन काननू अ तगत के अपराध गरे वापत के कित सजाय हने फैसलामा कुन िमितदिेख कुन िमितस म कैद हने भएकोछ सो 
सबै खोली कैद ठेक  मु ा फैसला भएको तीन िदन िभ  कैदी पजू  िदई सो कुराह  र िनजको वतन, वष, वण र हिलया समेत खोली 
कारागार कायालयका नाउँमा पजू  लेखी कारागार पठाई िदनपुछ भ न ेउ लेख भएकोले कारागार अवलोकन गदा थनुवुा पजू  िदएको 
छ, छैन ्सो पजू  ढाँचामा छ छैन ्िनरी ण गनपुदछ । 
 
 

थुनुवा पठाएपिछ वा य जाँचः  
कुनै पिन यि लाई थनुामा रा दा र छोड्दा स भव भएस म सरकारी सेवामा रहकेा िचिक सक र िचिक सक उपल ध हन नसकेको 
अव थामा स बि धत अिधकारी आफैले िनजको शारी रक ि थितको जाँच गरी गराई सोको अिभलेख खडा गरी रा नपुन कुरा यातना  
स ब धी ितपिूत ऐन, २०५३ को दफा ३ को उपदफा (२) मा उ लेख छ । उपदफा (३) मा यसरी ग रएको उ लेिखत शारी रक वा 
मानिसक ि थितको जाँच स ब धी ितवेदनको एक ित स बि धत िज ला अदालतमा पठाउनपुन उ लेख छ । उ लेिखत काननूी 
यव थाको स दभमा कारागार अनगुमन गदा कारागारमा रहकेो यि को कारागारमा याउँदा िनजको वा य जाँच भएको छ, छैन,् 
य तो यि ले कारागारमा लैजाँदा शारी रक जाँचको िनवेदन िदएको वा मु ा हने अदालतले आदशे िदएकोमा शारी रक जाँच भएको 
छ छैन,् शारी रक जाँच प ात ्उपचार गराउनपुन दिेखएकोमा उपचार भएको छ छैन ्सो बारे अवलोकन गरी जानकारी िलनपुदछ ।  
 

कारागारमा रािखएका कागजात  

नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा (३) मा प ाउ ग रएको यि लाई प ाउ भएको समय तथा थानबाट बाटोको याद 
बाहके चौबीस घ टािभ  मु ा हने अिधकारी सम  उपि थत गराउन ुपन र य तो अिधकारीको आदशे भएमा बाहके थनुामा रा न 
नपाउने उ लेख छ । कारागार  ऐन, २०१९ को दफा ३ मा कुनै यि लाई कुन ैअपराधको तहिककात जाँचबझु वा पपु का लािग 
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थनुामा रा न ुपन भएमा थनुवुा पजू  िदनपुछ र कुनै अदालतको फैसला बमोिजम कुनै यि लाई कैद गनपुदा िनजले कुन काननू 
अ तगत के अपराध गरे वापत के कित सजाय हन ेफैसलामा कुन िमितदिेख कुन िमितस म कैद हन ेभएकोछ सो सबै खोली कैद ठेक  

कैदी पजू  िदई कारागार पठाई िदनपुछ भ न ेउ लेख भएकोले कारागार अवलोकनका ममा कारागारमा रा दा उपरो  कायिविधको 
पालना ग रएको छ छैन ्सो समतेका स बि धत कागजातह  पिन हनेपुदछ । 
 

कानून यवसायीसगँको भेटघाट  

 कारागारमा रहकेा यि ले काननू यवसायीसँग भेटघाट गन र परामश गन स न ेसमय िनधारण गरेको छ छैन,्  

 काननू यवसायीसँग भटेघाट गन चाहमेा य तो भटेघाटको अवसर उपल ध गराउने यव था छ छैन,्  

 कारागारमा रहकेा यि ले भटेघाट वा परामश गरेको काननू यवसायीको नाम, ठेगाना र माणप  न बर उ लेख गरी 
कारागारमा रा न ेिनकायले अिभलेख रा ने यव था गरेको छ छैन,्  

 कारागारमा रहकेो यि  तथा िनजको काननू यवसायी बीचको भेटघाट वा परामश स बि धत अिधकारीले दे न स ने तर 
परामशको िवषय सु न नस ने दरुी वा थानमा उपल ध गराउने यव था छ, छैन,्  

 थानीय तरमा िनशु क काननूी सहायता उपल ध गराउन े सं था वा काननू यवसायी भएमा सोको लगत स बि धत 
अिधकारीले रा न ेर कुन ैकारागारमा रहकेा यि ले काननू यवसायी िनयु  गन नस न ेभएमा य तो सेवा उपल ध गराउने 
सं था वा काननू यवसायी माफत आव यक सहायता उपल ध गराई िदन अनरुोध ग रिदने यव था छ, छैन,्  

 प ाउमा परेको यि ले काननू यवसायीसँग भेट गदा भाषा नबु ने भई दोभाषेको माग गरेमा स भव भएस म उपल ध गराई 
िदने यव था छ छैन,्  

 काननू यवसायीले कारागारमा रहकेो कुनै यि लाई भेट्दा काननू यवसायीको यावसाियक आचार संिहताको पालना गन ु
पदछ भने कुराको जानकारी ा  पन यव था छ छैन ्जानकारी िलनपुदछ । 

 

आफ तसगँ भेटघाट  

 कारागारमा रहकेो यि को निजकको आफ त/प रवारको नाम, थर, ठेगाना, स पक फोन न बर समेतको अिभलेख कारागारमा 
रा न ेकायालयले रा न े यव था गरेको छ छैन,् 

 येक िहरासत के मा सहयोग क  (Help Desk) को यव था गरी य तो सहयोग क ल ेकारागरमा रहकेा यि को 
आफ त तथा आग तुकलाई आव यक परामश दान गन यव था िमलाएको छ छैन,्  

 कारागारमा रहकेा यि ले आफ तसँग भटेघाट गन चाहमेा भेटघाटको अवसर उपल ध गराइिदने यव था छ छैन,्  

 कुनै िवदशेी नाग रक कारागारमा रहकेो भए य ता नाग रकलाई स बि धत मलुुकको कुटनीितक िनयोगका ितिनिधले भटे 
गन चाहमेा सोको अवसर उपल ध गराउने यव था छ छैन,्  

 भेटघाटको लािग छु ै क  वा कोठाको यव था छ छैन,्  

 भेटघाटको लािग िनि त समय िनधारण ग रएको छ छैन,्  

 भेटघाट गरेको यि , भटेघाट गरेको िमित र समयसिहतको आव यक िवतरण आग तुक पिु तकामा अिभलेख रा ने यव था 
छ छैन,्  

 कारागारमा रहकेा यि ले आफ तसँग भेट गन चाहकेो िनजको निजकको नातेदारलाई खबर गन यव था छ छैन,्  

 कारागारमा रहकेा यि लाई सामा यतया ह ाको दईु पटकस म आफ तसँग भेटघाट गन िदन े यव था छ छैन,्  
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 कारागारमा रहकेा यि लाई एक ठाउँबाट अक  ठाउँमा थाना तरण गरेको कुरा िनजको आफ तलाई जानकारी गराउने 
यव था छ छैन ्अवलोकन गनपुदछ ।  

  
कारागारमा नाबालकको हेरचाह  
थिुनएक  वा कैद परेक  मिहलाको कारागार िभ  छोरा छोरी ज मेको छ छैन,् द◌ुई वष नपगुकेो नाबालक छोरा छोरी भए िनजको 
पालन पोषणको अव था आमाले गरेको छ वा वािहर वारेस कहाँ छ, नाबालकको हरेिवचार गन कोही नभएमा य तो नाबालकको 
हरेिबचार िश ा िद ा र लालन पालनको यव था के क तो रहकेो छ सो बारेमा अवलोकन गनपुदछ । 
 

गभवती भएमा 
थनुवुा वा कैदी मिहला गभवती रहछे भन ेिनजलाई कारागार ऐन २०१९ को दफा १२ बमोिजम सिुवधा िदई जमािनमा छािडएको छ 

छैन हनेपुदछ । 
 

थुनुवा वा कैदीको मृ य◌ु भएमा 
थनुवुा वा कैदीको कारागारमा मृ य ुभएको छ छैन ्मृ य ुभएकोमा सरकारी िचिक सकलाई ज◌चँाएको छ छैन ्मचुु का खडा भएको 
छ छैन ्थनुवुा वा कैदीमा पठाउन े िनकायलाई जानकारी िदइयो, िदइएन मतृकको स पि  हकवालालाई िदइयो वा आ दानीमा 
बािधएको वा के ग रयो सो बारेमा जानकारी िलन ुपदछ । 
 

याद भ दा बढी थुनामा रा न नहने बारे 
याद तोिकई थनुा वा कैद परेका थनुवुा वा कैदीलाई याद पगुपेिछ र अिधकार ा  अिधकारीबाट छोडने आदशे भएपिछ छािडएको 
छ वा छैन,् हलेच◌े याइ◌ँपवूक सो भ दा बढी थिुनएकोमा कसैलाई िवभागीय कारबाही भयो भएन, पनुरावेदन अदालतका मु य 
यायाधीश वा यायाधीशले िनरी ण गरी िनदशन िदएकोमा सोको पालना भयो भएन हनेपुदछ । 

 

गोलघरमा राखे नराखेको 
कुनै थनुवुा वा कैदीलाई गोलघरमा रािखएको छ, वा छैन◌्, गोलघरमा रा दा कारागार ऐन िनयम िवप रत रािखएको छ वा छैन सो 
बारेमा अवलोकन गनपुदछ । 
 

लुगा, िसधा, सु केरीलाई थप िसधा स ब धी 
थनुवुा वा कैदीलाई कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २२ बमोिजम लुगा, िनयम २३ बमोिजम तोिकएको िसधा र थिुनएका 
जनाना सु केरी भएमा िनयम २४ बमोिजमको थप िसधा र सामान िदइएको छ वा छैन ्हनेपुदछ । 
 

काजि या 
थनुवुा वा कैदीलाई आफूले ि या ब नपुनमा जमानी िलई काज ि या गन िदइएको छ वा छैन,्  कैदी वा थनुवुा मरेकोमा िनजको 
धािमक चलन अनसुारको दाहसं कार काज ि या भयो भएन सो बारे जानकारी िलनपुदछ । 
 

भेटघाट र अ तवाता  
कारागार अनगुमन गदा अवलोकनका अित र  कारागारमा रािखएका यि लाई मानवोिचत यवहार गरे नगरेको आफ त वा काननू 
यवसायी माफत भेटघाट गन िदइएको वा निदइएको स ब धमा िन न यि सँग भेटघाट र अ तरवाता िलनपुदछ ।   
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कारागारमा रािखएको यि  

कारागारमा रािखएको यि सँग िनज ित मानवोिचत यवहार भए नभएको, यनूतम िश ता तथा मयािदत यवहार भए नभएको, 
आफ तसँग भेटघाट वा काननू यवसायी माफत भटेघाट गन पाए नपाएको, दोभाषे आव यक भएकोमा सो सिुवधा पाए नपाएको, 
खाना, व ने ठाउँ, सु ने ठाउँ पया  भए नभएको, संचार, प पि का सिुवधा भए नभएको, वा य जाँच भए नभएको, हतकडी लगाए 
नलगाएको लगायतका िवषयमा भटेघाट गरी जानकारी िलनपुदछ । 
 

स बि धत पदािधकारी  
कारागार अवलोकन गदा दिेखएका कुरा, कारागारमा रािखएको यि सँगको कुराकानी, स बि धत पदािधकारीसगँको छलफल वा 
कुराकानी प ात◌् सो िवषयको जटि◌लता अनसुार कारागारमा रा ने कायालयका मखु वा अ य सरोकारवाला िनकाय वा 
यि ह  समेत बझु◌न् ुपन दिेखए आव यकता अनसुार सबै प सँग बसी अ तरि या गनपुछ ।  

  

कायालय मुखसगँ अ तिकया 
कारागार अवलोकन, कारागारमा रािखएको यि सँगको कुराकानी, स बि धत पदािधकारी सँगको छलफल वा कुराकानी प ात सो 
िवषयको जटीलता अनसुार कारागार  कायालयका मखु वा अ य सरोकारवाला िनकाय वा यि ह  समेत रा न ुपन दिेखए 
आव यकता अनसुार सबै प सँग बसी अ तरि या गनपुदछ । 
 

अनुगमन ितवेदन 
अनगुमन गन अिधकारीले अनगुमन समा  भए पिन आ नो कायालय र महा यायािधव ा सम  ितवेदन गनपुछ । 
 

१.७ िनवारक नजरब द िव को हक  

कुनै पिन यि लाई अिधकार ा  अदालतमा मु ा नचलाई शासक य अिधकारीको आदशेले थनुामा रािखने काय िनवारक 

नजरब द हो । हचवुाको भरमा यि गत वे छाको पहलमा कसैको पिन वत ता हनन ्ग रन ुहदँनै भ ने मा यताबाट य तो हकको 
सिुनि तता नेपाली काननूी णालीमा ग रएको हो । रा य स चालन गन िज मेवारी बहन गदा समाजमा औिच यपणू तवरले शाि त 
थापना गनपुदा िनवारक नजरब दको ि या योगमा याइने गरेता पिन य तो ि याको दु पयोगबाट आम जनतालाई उ मिू  

िदन यो हकको सिुनि तता ग रएको हो । िनवारक नजरब दमा भएको पीिडतले ितपिूत ा  गन स मको याभिूत संिवधानले 

थािपत गरेको पाइ छ ।  
 
 

सवैंधािनक यव था  

 नेपालको सावभौमस ा, भौगोिलक अख डता वा सावजिनक शाि त र यव थामा त काल खलल पन पया  

आधार नभई कसैलाई पिन िनवारक नजरब दमा रािखन ेछैन ।  
 उपधारा (१) बमोिजम िनवारक नजरब दमा रहकेो यि का ि थितको बारेमा िनजको प रवारका सद य वा 
निजकको नातेदारलाई काननू बमोिजम त काल जानकारी िदन ुपनछ । तर श  ुदशेको नाग रकका हकमा यो 
उपधारा लाग ूहने छैन । 

 िनवारक नजरब दमा रा ने अिधकारीले काननू िवपरीत वा बदिनयतपवूक कुनै यि लाई नजरब दमा राखमेा 
य तो यि लाई काननू बमोिजम ितपिूत पाउन ेहक हनछे । 

 

संिवधानको 
धारा २३  

 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 संिवधानको धारा १५(१) नपेाल अिधरा यको सावभौमस ा, अख डता वा सावजिनक शाि त र 
यव थामा त काल खलल पन पया  आधार नभई कसैलाई पिन िनवारक नजरब दमा रािखन ेछैन भ न े

 

कृ ण वज खड्का 
िव. काननू तथा 
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यव था भएको दिेखदा त काल खलल पन पया  आधार नभ ैभ न ेउ  आधारमा परेको वा यांशलाई 
अदालतले छ छैन भ ने सब धमा छानिबन गरी अदालतले िनणय िदनपुन अव था रहकेो छ । 

 िनिष  फौजदारी काय गरे वापत काननू बमोिजम कारबाही चलाउन ुपन कुराको स ब धलाई िलएर 
सावजिनक सरु ा काननू अ तगत थनुामा रा न ुजनु काननू जनु ता पयको लागि◌ बनेको हो सोही 
ता पयको लािग यु  हनपुन भ न ेसामा य काननूी िस ा त अनु प भएको मा न निम ने ।  
सावजिनक सरु ा ऐन अ तगतको थनुा िनरोधा मक ि याको ह छ । कुनै यि लाई दशेको शाि त र 
यव थामा खलल पन स ने कायबाट त काल रो नको लािग केही अविधस म थनुामा रा ने उ े य 
रहकेो ह छ । य तो थनुामा रा दा ितवादीलाई नपेाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को धारा १४(६) 
ारा द  प ाउ भएको यि लाई २४ घ टा िभ  मु ा हने अिधकारीसम  उपि थत गराउन ेर २४ 
घ टा भ दा बढी मु ा हने अिधकारीको आदशे बेगर थनुामा रहन ुनपन र धारा १४ ारा द  अ य 
फौजदारी याय स ब धी हक समते उपल ध ह◌ँदनै । यसैले यस काननूको योग रा को सावभौमस ा, 
अख डता वा सावजिनक शाि त यव था सवसाधारण जनताको िहत वा िविभ न जाित वा स दायह  

बीच ससु ब ध कायम रा न ेउ े यले ग रएको ह छ । 
 नेपाल रा यको सावभौमस ा र अख डता वा सावजिनक शाि त र यव थामा त काल खलल पनस ने 
काम कुरा गनबाट कुनै यि लाई रो न पन उिचत र पया  आधार छ छैन नजरब दको आदशे िदन े
अिधकारीले नजरब दमा रा नपनु संिवधान र काननू ारा िनधा रत उ लेिखत पवूाव था िव मान छ छैन 
व तुिन  आधारमा िवचार गनपुछ । नजरब दको आदश ेिदने अिधकारीले मनोगत पमा नजरब दमा 
रा न ेआधार िनधारण गन िम दनै । 
कुनै फौजदारी कसरूको िसलिसलामा तयार पारेको आधार माणलाई िनवारक नजरब द ता पयको लािग 
आधार बनाउन निम ने । 

याय म ालय, 
नकेाप  २०५५, 
िन.नं. ६५३० 
 

बनेोज अिधकारी 
समेत िव. गहृ 
म ालय समेत, 
नकेाप  २०५५, 

िन.नं. ६४८७ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

मीरा े  िव. गहृ 
म ालय समेत, 
नकेाप  २०५५, 

िन.नं. ६४८९, 

 

१.८ छुवाछूत तथा भेदभाव िव को हक 

मािनस ज मिस  पमा वत  हन ेतथा अिधकार र स मानमा समान हने मानव अिधकारको अ तरव त ुपिन हो । कुन ैपिन यि लाई 
जात, जाित, ज म, वण, उ पि , शारी रक अव था, वैचा रक आ था आिदका आधारमा भेदभाव गन पाइ◌ँदनै । धम, वण, जात, 
जाती, स दाय, पेशाका नाममा भेदभाव र छुवाछूत गन काय अमयािदत र अमानवीय काय हो।नपेालको चिलत काननूले जात 
जाित, धम वण समतेका आधारमा ग रने भदेभावलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत स ब धी कसरू मानकेो छ । कुनै यि को वंश, 

समदुाय वा जातीय उ पि का आधारमा कुनै पिन िकिसमको भेदभाव, ितब ध, िनषेध वा छुवाछूत गन ुसामािजक पले ग भीर 
अपराध र नैितक पले अनिुचत काय हो । दिलत समदुाय ित जातीय र छुवाछूतका आधारमा ग रने भदेभाव, अवहलेना, असिह ण ु

यवहार, ितब ध, बिह कार र िनषेध लगायतका असमान दखेाउन ेउ चता र िनचताको यवहार वतमान ए काइस  शता दीमा पिन 
कायम रहन ुवै ािनक पले गलत, सामािजक पबाट ग भीर अपराध, निैतक पले िन दनीय र मानव स यताको ि ले अमानवीय 
काय हो । मानव अिधकार िव को ग मीर उ लंघन पिन हो । 
 

सवैंधािनक यव था  

 कुनै पिन यि लाई िनजको उ पि , जात, जाित, समदुाय, पशेा, यवसाय वा शरी रक अव थाको 
आधारमा कुनै पिन िनजी तथा सावजिनक थानमा कुनै कारको छुवाछूत वा भेदभाव ग रने छैन ।  

 कुनै व त,ु सेवा वा सिुवधा उ पादन वा िवतरण गदा य तो व त,ु सेवा सिुवधा कुनै खास जात वा जाितको 
यि लाई खरीद वा ा  गन बाट रोक लगाइन ेवा य तो व तु, सेवा वा सिुवधा कुन ैखास जात वा 
जाितको यि लाई मा  िब  िवतरण वा दान ग रने छैन ।  

 उ पि , जात, जाित वा शारी रक अव थाको आधारमा कुनै यि  वा समदाुयलाई उ च वा नीच दशाउने, 
जात, जाित वा छुवाछूतको आधारमा सामािजक भेदभावलाई यायोिचत ठा न ेवा छुवाछूत तथा जातीय 

 

संिवधानको 
धारा २४ 
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उ चता वा घणृामा आधा रत िवचारको चार सार गन वा जातीय िवभेदलाई कुन ैपिन िकिसमले ो साहन 
गन पाइने छैन । 

 जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी काय थलमा कुन ै कारको भदेभाव गन पाइने छैन । 
 यस धाराको ितकूल हन ेगरी भएका सबै कारका छुवाछूत तथा भदेभावज य काय ग भीर सामािजक 

अपराधका पमा काननू बमोिजम द डनीय हनछेन ्र य तो कायबाट पीिडत यि लाई काननू बमोिजम 
ितपिूत पाउन ेहक हनछे। 

 

कानूनी यव थाः 
येक यि को अिधकार र मानवीय मयादामा समान हने िस ा तलाई आम साथ गद कुनै पिन आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव 
नहन ेअव था िसजना गरी य तो कायलाई द डनीय बनाई पीिडतलाई ितपिूत िदन े यव था गन उ े यका साथ जातीय तथा अ य 
सामािजक छुवाछूत र भदेभाव (कसरू र सजाय) ऐन, २०६८ जारी भएको छ । मलूत जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई अपरािधकरण 

गन र पीिडतलाई ितपिूत दान गरी समतामलुक समाजको िसजना गन यो काननूको उ े य रहकेो छ । यस ऐनमा २०७२।११।१३ 

मा केही नपेाल ऐन संशोधन गन ऐन माफत, िमित २०७५।६।२ मा भएको पिहलो संशोधन ऐन, २०७५ र िमित २०७५।११।१९ मा 
नेपालको संिवधान अनकूुल बनाउन जारी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गन ऐन, २०७५ ले केही संशोधन ग रएको छ । 

 येक यि लाई जातीय तथा अ य सामािजक छुवाछुत तथा भेदभाव िव को अिधकार हनछे । 
 उपदफा (१) बमोिजम येक यि लाई दहेायको अिधकार ा  हनछेः - 
 अदालत वा अ य याियक िनकायबाट समान यवहार पाउने अिधकार, 
 कुनै सरकारी िनकायबाट उपल ध गराइने सेवा तथा सिुवधामा समान संर णको अिधकार, 
 सावजिनक सेवामा समान पहचँको अिधकार, 
 नेपालिभ  र बािहर आवत जावत र बसोवास गन पाउने अिधकार, 
 सां कृितक कृयाकलापमा समान सहभािगताको अिधकार, 
 िववाह गन तथा बरबध ुछा न ेअिधकार, 
 शाि तपवूक भलेा हन तथा सङ्गठन गन पाउन ेअिधकार, 
 रोजगारी छनौट गन तथा काम गन पाउन ेअिधकार, 
 समान काम गरे बापत समान तलब पाउने अिधकार, 
 सावजिनक थानमा समान पहचँको अिधकार, 
 छुवाछूत तथा भदेभाव िव  शी  याियक उपचार र उिचत ितपिूत पाउन े अिधकार । 

 यस ऐन अ तगतको मु ा सरकार वादी हनेछ र य तो मु ा मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ 
को अनसुचूी – १ मा समावेश भएको मािननेछ ।  

 

जातीय भेदभाव 

तथा छुवाछूत ऐनको 
दफा २क.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऐजन ऐनको दफा 
११ 

 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 यिद यसरी काननूले संिवधानको यव थामा अपवाद गन स न ेभ ने हो भन ेसंिवधान र कान◌नूका 
बीचको मौिलक िभ नता लोप हन गई संवैधािनक सव चतामा आँच आउन जाने ि थित सजृना हन 
पु छ, जसको प रणाम मौिलक हकको यव था गन धाराह लाई अप रवतनीय बनाउन े संवैधािनक 

समायोजन परा त हन जा छ, संिवधानको संशोधन काननूले गन पु छ । फलतः संवैधािनक शासनमा 
अ योलता उ प न हन जा छ । 
यसरी संिवधानको धारा ११(४) को यव थाको अपवादको प रणाम िन कन ेकाय गरी संिवधानको 
धारा ११(४) को यव थालाई साँगु  याउने अपवािदत गन काय गरेको दिेखदँा धारा ११(४) सँग सो 
हदस म अदल १०क. को उ  प ीकरण बािझएको दिेखन आयो।यसथ उपरो  लेिखए अनसुार उ  

 

मनबहादरु िव कमा 
िव. काननू म ालय, 
समेत नेकाप २०४९, 

अंक १२, िन.नं. 
४६७० 
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१०क. को प ीकरण नपेाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को धारा ८८(१) अ तगत यस अदालतमा 
िनिहत अिधकार योग गरी आजका िमित दिेख अमा य र बदर घोिषत ग रएको छ । 

 जातीय भेदभावको कुरा All human beings are born free and equal in dignity and 

rights भ ने मानविधकारको िव यापी घोषणाप को पिन िवपरीत हन जा छ।समाजमा रहकेो य तो 
िवभेदकारी यवहार र सँ कारको अ य गनपुछ । य ता जातीय छुवाछूत र िवभेदको अ य गन 
अिभ ायले नपेालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १४ मा छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव 
िव को हक दान गरी भदेभावपणू यवहारलाई द डनीय मािनन े। 

 वतमान समाज २१ औ ंशता दीमा वेश ग रसकेको अव थामा दासयगुीन कुसं कार र कुरीित तथा 
समाजलाई िवभािजत गरी मानव-मानवका बीच अनिुचत िभ नता याउने सबै कारका जातीय 
भेदभावलाई संिवधानले न ै िनषेिधत कायको पमा राखेको दिेख छ।यसरी संिवधानमा उि लिखत 
यव था काया वयनको लािग तजमुा भएको जातीय िवभेद र छुवाछूत (कस◌ूर र सजाय) ऐन, २०६८ 
को सहज काया वयनको लािग आव यक िनयमावलीको तजमुा लामो समयस म हन नस दा उ  

िढलाईका कारण संवैधािनक यव थाको काया वयनमा नै परो पमा असर पन जान ेदिेख छ।ऐनमा 
उि लिखत यव थाको वा तिवक पमा काया वयन गनका लािग आव यक िनयमावली तजमुाको 
िवषयलाई िविभ न बहानामा िढलाई ग ररहन ु संवैधािनक तथा काननूी आव यकताको रोहमा समेत 
उिचत मा न नसिकने । 

 

 

नेपाल सरकार 
िव. टेकबहादरु िव  

नेकाप २०६९, अंक 

७, िन. नं. ८८६३ 

 

 

यामकुमार 
िव कमा समेत िव. 

मं तथा म.प.का. 
समेत, नेकाप २०७३ 

अंक ७, िन. नं. 
९६३६ 

 

 

१.९ गोपनीयताको हक  

कुनै पिन यि को वैयि क जीवन िनजको आ नो सवाल हो । यि को जीउ, आवास, स पि , िलखत वा सचूना वा य तै िनजी 
कुरामा पणूतः आ नो हक िनिहत रह छ । तसथ य तो िनजी जीवनका गो य कुरालाई रा य समेतले ह त ेप गन नस ने गरी 
गोपनीयताको हक सिुनि त ग रएको हो । 
सवैंधािनक यव था  

 कुनै पिन यि को जीउ, आवास, स पित, िलखत, त याङ्क, प ाचार, र च र  स ब धी िवषयको 
गोपनीयता काननू बमोिजम बाहके अनित य हनेछ । 

संिवधानको धारा 
२८ 

 

 

कानूनी यव थाः  
येक यि को जीउ, आवास, स पित, िलखत, त याङ्क, प ाचार तथा च र  स ब धी िवषयको गोपनीयताको हकलाई सिुनि त 
गन ,सावजिनक िनकाय वा सं थामा रहकेा वैयि क सचूनाको संर ण र सरुि त उपयोगको यव था गन तथा यि को गोपनीयता 
अित मण हन निदन े यव था गरी मयािदत जीवन तर व न गन स ब धमा काननूी यव था गन नेपालमा पिहलो पटक छु ै िवशेष 
ऐनको पमा तु त ार भ हन ेगरी वैयि क गोपनीयता स ब धी ऐन ,२०७५ ,२०७५।६।२ दिेख काया वयनमा आएको छ । यो 
ऐनले आवास ,वैयि क सचूना ,स पि  ,सावजिनक िनकाय ,संगिठत सं था ज ता मह वपणू श दावलीको प रभाषा गनकुा साथै 

यि को जीउ तथा पा रवा रक गोपनीयता ,आवास स ब धी गोपनीयता ,स पि  स ब धी गोपनीयता ,िलखत स ब धी गोपनीयता ,
प ाचार स ब धी गोपनीयता ,च र  स ब धी गोपनीयताका अिधकारको संर ण स ब धी यव था गनकुा साथै िव तुीय मा यम र 
गोपनीयता ,वैयि क सचूना संकलन तथा संर ण र अ य िविवध िवषयमा काननूी यव था गरेको छ । सो ऐनलाई काया वयन गन 
२०७७।५।८ मा वैयि क गोपनीयता स ब धी िनयमावली ,२०७७ समेत जारी गरी लाग ूग रएको छ । यो ऐनले गरेका गोपनीयता 
स ब धी हक संि मा दहेाय बमोिजम उ लेख ग रएको छः 

 यि को जीउ तथा पा रवा रक गोपनीयताः 

 यि को िनजी जीवनसँग स बि धत जैिवक वा आनवंुिशक पिहचान, लैङ्िगक पिहचान, 
यौिनकता, यौन स ब ध, गभाधान वा गभपतन, कुमारी व, पु ष व, शारी रक रोग लगायतका 
िवषयको गोपनीयता कायम हन,े 

िव ततृ जानकारीका 
लािग हनेहुोस् वैयि क 

गोपनीयता स ब धी ऐन, 
२०७५ को प र छेद २ 
को  दफा ३,४,५,६ 
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 शरीर वा वा य परी ण, उपचार वा आपतकालीन उ ार काय गदाको अव थामा बाहके 

यि को म जरुी िवना शारी रक गोपनीयता अनित य हने, 

 पित प नीको गोपनीयतासँग स बि धत िवषय िनजह  बीच चलेको मु ाका स दभमा आव यक 

भएमा बाहके अनित य हने, 

 सरु ा जाँच वा फौजदारी कसरूको अनसु धानको िसलिसलामा काननू बमोिजम अिधकार ा  

अिधकारीले बाहके कुन ैपिन यि को म जरुी िवना शरीरको तलासी िलन नहन,े 

 मिहलाको जनन वा य र गभाव था स ब धी िवषय अनित य हने भ ने यव था रहकेो छ ।  

 आवास स ब धी गोपनीयताः 

 िवपद यव थापन तथा आपतकालीन उ ार गन योजनका लािग बाहके कुनै यि को िनजी 
जीवनको गोपनीयता भङ्ग हनगेरी आवासमा वेश गन, गराउन वा खानतलासी िलन नहने,  

 काननू बमोिजम प ाउ ग रएको  यि को आवासको समेत खानतलासी िलन ुपन मनािसव कारण 

भएमा छु ै आदशे िलई आवासमा वेश गनपुन योजन खलुाई िलिखत सचूना िदई खानतलासी 
िलन सिकने, 

 कुनै पिन यि को म जरुी िवना आवासमा सचूना संकलन हनगेरी िसिसिटिभ जडान गन नहने । 

 स पि  स ब धी गोपनीयताः 

 स पि  स ब धी गोपनीयता अ तगत येक यि को स पित स ब धी िववरण गो य हन,े स पित 
धिनको म जरुी िवना घर, ज गा, सवारी साधन लगायतका स पितमा अनिधकृत वेश गन नहन,े 

 कुनै कसरूको अनसु धानको िसलिसलामा अिधकार ा  अिधकारीको आदशे बमोिजम वा 
अदालतबाट माग भएको अव थामा बाहके स पित स ब धी िववरण रा न े िनकायले स बि धत 
यि को म जरुी िवना स पितको अिभलेख उपल ध गराउन नहने, 

 िलखत स ब धी गोपनीयताः 

 यि को सावजिनक िनकायमा रहकेा शिै क यो यता स ब धी माणप , वा य परी ण, 

िचिक सक य इितहास, नाग रकताको माणप , राहदानी लगायत प रचय खु ने कागजात, बक 

खाता र रकम, बिकङ कारोवार स बि धत चेक वा िविनमेय अिधकारप , वायोमिे क डाटा, 
लुबकु, ज गाधनी माण पजुा लगायत स पितको वािम व स ब धी कागजात, िधतोप , कमचारी 
स चयकोषको प रचयप  लगायतका वैयि क िलखत िनि त अव तथामा वाहके सावजिनक गन 
वा गराउन नहने, 

 त याङ्क स ब धी गोपनीयताः 

 कुनै पिन यि को म जरुी िवना वा य परी ण, स पित तथा आय आजन, रोजगारी, पा रवा रक 

िवषय, जैिवक िववरण, ह ता र/िव तुीय ह ता र, राजनीितक स ब ता, िनवाचन, यवसाय वा 
कारोवार स ब धी िववरण कसैलाई िदन, सावजिनक गन वा गराउन नहन े

 प ाचारको गोपनीयताः 

 स बि धत यि को म जरुीले वा फौजदारी कसरूको अनसु धानको िसलिसलामा बाहके कुनै पिन 
यि को िचठीप , प ाचार, इमले वा िव तुीय मा यमबाट वाह हने स वाद अ  कसैलाई 
उपल ध गराउन, काशन गन, सारण गन वा अ य िकिसमले सावजिनक गन नहन,े  

 िच ीप  खो न नहनःे 

 

 

 

 

 

 

 

िव ततृ जानकारीका 
लािग हनेहुोस् वैयि क 

गोपनीयता स ब धी ऐन, 
२०७५ को प र छेद ३ 
को  दफा ७ र ८ 
 

 

 

 

 

िव ततृ जानकारीका 
लािग हनेहुोस् ऐजन 
ऐनको दफा १० 
 

 

 

 

 

िव ततृ जानकारीका 
लािग हनेहुोस् ऐजन 
ऐनको दफा ११ 
 

 

 

 

 

िव ततृ जानकारीका 
लािग हनेहुोस् ऐजन 
ऐनको दफा १२ 
 
 

 

 

िव ततृ जानकारीका 
लािग हनेहुोस् ऐजन 
ऐनको दफा १३ 
 
 

 

िव ततृ जानकारीका 
लािग हनेहुोस् ऐजन 
ऐनको दफा १४ 
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 अनिधकृत पमा कसैको िचठीप  खो न नहन े

 च र को गोपनीयता 

 च र , आचरण वा यवहारको स ब धमा प  उठी काननू बमोिजम कारवाही गन ममा बाहके 

कसैको च र को स ब धमा िट पणी गन नहने, 

 त वीर िख न वा िब  गन नहनेः 

 कुनै यि को च र  वा सामािजक ित ामा ित पु ने गरी िनजको म जरुी िवना ति वर िख न वा 
िब  गन नहन,े 

 अनसु धानको िसलिसलामा रहकेो यि लाई सावजिनक गन नहनेः 

 अिभयोग लागेको यि को नाम र अिभयोगको िववरण बाहके स बि धत िनकायमा अिभयोगप  

दायर नभएस म अनसु धानको िसलिसलामा रहकेो यि लाई सावजिनक गन नहन,े 

 गो य कुरा कट गन नहन े

 िव तुीय मा यमको गोपनीयता 

 येक यि लाई िव तुीय मा यमवाट आ ना वैयि क सचूना, िलखत, प ाचार, संवाद, 
त याङ्क वा च र  स ब धी िवषयको गोपपनीयता रा न पाउन ेर यसमा अ  कसैको अनिधकृत 
पहचँ हन नपाउने, 

 सावजिनक थलमा िसिसिटिभ यामरेा जडान गन नहन े

 सावजिनक सचूना नगरी शौचालय, नान गहृ जा ता गो य थान बाहके सावजिनक थलमा 
िसिसिटिभ यामेरा जडान गन नहन,े  

 िनगरानी वा जाससूी गन नहन े

 कुनै यि को आवास वा कायालयमा िनगरानी वा जाससूी गन वा गो य कुरा ा  गन उ े यले कुन ै
मा यम वा त रका योग गन नपाईने, 

 ोन योग गन नहन े

 संरि त वा सरु ा संवेदनिशल े  वा कसैको िनजी आवासमा अनमुती िवना कुनै िकिसमको ोन 
योग गन नहन े

 नेपाल सरकार वादी हन ेकसरूः 

 म जरुी िवना कुनै यि को िजउ, िनजको साथमा रहकेो वा योग गन व तुको तलासी िलन नहन े

 कुनै यि को च र  वा सामािजक ित ामा ित पु ने गरी िनजको म जरुी िवना ति वर िख न वा 
िब  गन नहन े

 कुनै यि को आवास वा कुन ैकायालयको िनगरानी वा जाससुी गन नहन े

 मलुुकको िसमा े  वा सावजिनक थानमा बाहके ोन वा य तै कृितको य  योग गन नहन े

 पणू जानकारी निदई कुन ै यि को वैयि क सचूना संकलन, भ डारण, िव ेषण, शोधन वा 
काशन गन नहन े

 िनि त अव थामा बाहके स बि धत यि को सहमित िवना वैयि क सचूनाको उपयोग गन नहन े

 संवेदनशील वैयि क सचूनाको शोधन गन नहने । 

िव ततृ जानकारीका 
लािग हनेहुोस् ऐजन 
ऐनको दफा १५ 
 

िव ततृ जानकारीका 
लािग हनेहुोस् ऐजन 
ऐनको दफा १६ 
 

िव ततृ जानकारीका 
लािग हनेहुोस् ऐजन 
ऐनको दफा १७ 
 

 

िव ततृ जानकारीका 
लािग हनेहुोस् ऐजन 
ऐनको दफा १८ 
 

 

 

िव ततृ जानकारीका 
लािग हनेहुोस् ऐजन 
ऐनको दफा १९ 
 

 

 

िव ततृ जानकारीका 
लािग हनेहुोस् ऐजन 
ऐनको दफा २० 
 

 

िव ततृ जानकारीका 
लािग हनेहुोस् ऐजन 
ऐनको दफा २१ 
 
 

िव ततृ जानकारीका 
लािग हनेहुोस् ऐजन 
ऐनको दफा २२ 
 

 

हनेहुोस् ऐजन ऐनको 
दफा २९(३) 
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सव च अदालतको फैसला/आदेश 

  धारा २२ को गोपन◌ीयताको हकको यव थाबाट यि को िनजी िजउ अड्डको गोपन◌ीयतामा 
अित मण गन नपाइन ेगरी गोपन◌ीयताको हकको प  यव था भएबाट आदालत कै आदशे भए 
पिन यिद शरीरको य तो गो य अङ्ग िनजको म जरुी बेगर जाँच गन लगाइ छ भने यसबाट यि को 
सो गोपनीयताको हकबाट िनजलाई बि चत गन ुसरह न ैहन े प  दिेखन आउँछ । 

 महामारीले गदा िनि त यि , प रवार र समदुायका बीचमा ला छना, घणृा षेभाव, बिह करण, 

घणृाज य अपराध (................) ज ता घटनाह  घिटरहकेा छन ्। भदेभाव र ला छनाबाट संर ण गन 
गोपनीयतास ब धी अिधकारको सिुनि तता हनपुन ज री दिेख छ । यि  वा नाग रकका अ य त 
िनजी सचूनाह  कुनै खास उ े य र काननूी योजनको लािग बाहके खलुा गन लगाइयो भने अनाव यक 

पमा यि  वा नाग रकको शोषण िव को हक, िहसंा िव को हक, गोपनीयताको हक, 

आ मस मानका साथ बाँ न पाउने हक र वा यको आधारमा िवभेद नगन हकस ब धी थािपत 
िविधशा , अ तराि य काननू, नपेालको संिवधान, वैयि क गोपनीयताको हकस ब धी ऐन, २०७४ 

को उ े य एवम ्ऐ. ऐनको दफा ३ र दफा ७ को समते उ लङ्घन हन जाने । 

अ नपणू राणा िव. 
काठमाड  िज ला 
अदालत नकेाप  
२०५५, िन.नं. 
६५८८ 
 

रोशनी पौड्याल 

समेत 
िव. मं तथा 
म.प.स.समेत, नकेाप 
२०७७ अंक ६,  िन. 
नं. १०५२६ 

 

१.१० शोषण िव को हक  

मानव अिधकारको ित ाको िवप रत मािनसले मािनसलाई बे ने, दास तु याउने, बा◌ँधा बनाउन ेज ता पर परागत कुरीितह बाट 
अिहले पिन समाज मु  हन सकेको छैन । अ ानताको कारणले मानव बेचिबखन काय अ यािधक पमा बढ्दो छ । कमैया था 
काननूत उ मलून ग रए पिन यसको यापकतामा कमी नआउन,ु जाितगत िवभेद छुवाछूत ज ता कुरीितह मा कमी नआएको 
प र े यमा कसैले कसैलाई शोषण गन नपाइन ेभनी याभतू ग रएको हकको नेपाली समाजमा अ यािधक मह व रहकेो पाइ छ।य तो 
हकलाई काया वयन गन िवशेषत मानव बेचिबखन ज ता कायलाई रोकथाम गन सरकारी वक लले िवशेष पहल गनपुन ह छ । 
 

सवैंधािनक यव था  

 येक यि लाई शोषण िव को हक हनेछ । 
 धम, था, पर परा, सं कार, चलन वा अ य कुन ैआधारमा कुन ैपिन यि लाई कुन ैिकिसमले शोषण 

गन पाइने छैन । 
  कसैलाई पिन बचेिबखन गन, दास वा बाँधा बनाउन पाइन ेछैन । 
 कसैलाई पिन िनजको इ छा िव  काममा लगाउन पाइन ेछैन । 
तर सावजिनक योजनका लािग नाग रकलाई रा यले अिनवाय सेवामा लगाउन स ने गरी काननू बनाउन 
रोक लगाएको मािनन ेछैन । 

 उपधारा (३) र (४) िवपरीतको काय  काननू बमोिजम द डनीय हनछे र पीिडतलाई पीडकबाट काननू 
बमोिजम ितपिूत पाउन ेहक हनछे । 

 

संिवधानको 
धारा २९ 
 

 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 संिवधानले नाग रकलाई समानताको आधारमा स मानपवूक बा न पाउन ेहक दान गरेको, रोजगारी र 
सामािजक सरु ाको हक दान गरेको र सामािजक याय र शोषण िव को हकलाई मौिलक हकको पमा 
हक दान गरेको अव थामा डा स तथा यािवन रे रे टह  र डा स वारमा काम गरेको भ दमैा यस ठाउँमा 
काम गन मिहलाह  शोिषत हन नहने । 

 उिचत पा र िमक, सिुवधा वा योगदानमा आधा रत सामािजक सरु ा निदन ुवा म काननूले िनधारण 

गरेभ दा कम सिुवधा िदन ुवा समान हिैसयतमा काम गन सहकम भ दा कम पा र िमक, सिुवधा िदनसुमते 
म शोषण हने । 

काशमिण 

शमासमते िव. 
मिहला म ालय 

समते नेकाप 
२०६५, अकं ८, 

िन.नं. ६५८८ 
 

भुवने  वर साह तेली 
िव. सु दरका त 
म डल, नेकाप 
२०७७ अंक ५ िननं. 
१०४९८ 
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१.११ सवैंधािनक उपचारको हक 

संिवधानले कुन ैहकलाई मौिलक हक भनी संिवधानको धाराह मा उ लेख गनलेु मा ै कुन ैहक मौिलक हन स ै न । य तो हक 

मौिलक हकको पमा तब मा  पा तरण हन स छ जब यसरी घोिषत मौिलक हकको उ लंघन भएको ख डमा यसको उपचार 
व प भावकारी ि या अवल बन गन सिक छ । यसैले संिवधान ारा मैिलक हककै पमा थािपत ग रएको हकको चलनको 
लािग उपचार पाउन ेकुरा पिन हककै पमा सिुनि त ग रएको ह छ।मौिलक हकको पमा ा  अिधकारह  कथंकदािचत उ लंघन 
मै हालेको ख डमा य तो हकलाई थािपत गन क तो संर ण दान ग रएको छ भनेर उपचारा मक बाटोलाई संवेदनशील तबरले 

िनया न ुपन ह छ । 
 

सवैंधािनक यव था  

 यस भाग ारा द  हकको चलनका लािग धारा १३३ वा १४४ मा लेिखए बमोिजम संवैधािनक 

उपचार पाउने हक हनेछ । 

संिवधानको धारा 
४६ 

 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 संिवधानको भाग ३ ारा द  हक हनन भ ै चलन गराई मा न संिवधानको धारा २३ अ तगत आउने 
िनवेदकको सव थम कत य यो हन आउँछ क  कुन धारा ारा द  मौिलक अिधकार िवप ीह को 
कायबाट आघात हन गयो वा चिलत काननूले िदएको कुन काननूी हक हनन ्भएका छन ्सो कुरा 
आ नो िनवेदनमा प  ले न ुपदछ । 
 

 याियक उपचारको यव था नग रने हो भने मौिलक हकको घोषणा ग रनकुो केही साथकता रहदनै । 
यसैले धारा ११ दिेख २२ स म िविभ न मौिलक हकह को यव था भएको कारणले गदा नै धारा 
२३ को आव यकता भएको हो भ न सिक छ । 
 

 मौिलक हकको चलनका लािग संवैधािनक उपचारको हकसमेत संिवधानको धारा ४६ ले दान 
गरेको छ । उि लिखत हकम ये संिवधानको धारा १३३(१) बमोिजम उपचार दान गनका लािग 
संवैधािनक इजलास कायम रहन ुआव यक र अिनवाय छ । याियक उपचार दान गन संय को 
अभावमा मौिलक हकको चलन स भव हदँनै । संवैधािनक इजलासको यव था नाग रकको 
मौिलक हक चलनसँग अ यो याि त पमा जोिडएको िवषय हो । यो वयंमा मौिलक हकको 
िवषय पिन हने । 

 

रामगोपाल व◌ै य 
िव. नपेाल स ावना 
पाट , नेकाप  २०५१, 

िननं. ४९३१ 
 
 

ड वरिसंह गडाल िव. 
इलाम न.पा.समेत, 
सअबु २०६१, 

पणूाड्क ३०३, प.ृ १ 
 

माधवकुमार व नेत 
िव. याय प रषद 
सिचवालय नकेाप 
२०७५, अंक ४, 

िन.नं. ९९८५ 

 

१ . व छ सनुुवाइ, फौजदारी याय स ब धी िस ा त◌ः 
व छ सनुवुाइ स य याय णालीको आधार त भ हो । याय गरेर मा  हदँनै परेको अनभुिूत पिन प ले गन अव था ब नपुछ 

भ नकुो ता पय पिन यही हो। याय व छ भएन भने वे छाचारी दिेख छ, जसले गदा सम  याय णाली ित जनआ था र स मान 
घट्न जा छ । व छ यायले अ  मािथ िथचोिमचो गनलाई कारबाहीको भागी हन ुपदछ भनी सचेत गराउनकुो अलावा पीिडतलाई 
संर णको अनभुव गराउँछ ।  
िबल ब िवना सनुवुाइ, प ह लाई आ ना कुरा भ न ेअवसर, आफू िव को सा ीलाई िजरह गन, काननूले तोकेभ दा बढी सजाय 
बेहोन ुनपन, वत  र िन प  याियक िनकायबाट याय स पादन ग रने, मु ाका ि या र चरणचरणमा यसको िवकास थाहा पाउने 
अव थाको सिुनि तता ज ता कुरा व छ सनुवुाइका आधारभतू अवधारणा मािन छन ् । व छ सनुवुाइ फौजदारी र दवेानी दवैु 
खालका मु ामा अ याव यक ह छ । यसो भए पिन धेरैजसो फौजदारी मु ा मािनसको जीवन, वत ता र मयादाको अिधकारसँग बढी 
निजक हने र मु ाको एक प  सरकार ज तो सबल िनकाय हन ेहनाले व छ सनुवुाइको मह व यसमा बढी हन पु छ । 
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“दस जना अपराधी छुटुन ्तर एक जना िनद षले सजाय नपाओस”् भ ने कुरालाई फौजदारी याय स पादनको मह वपणू िस ा त 
मािनएको छ । यसैले कुन ैपिन यि लाई लागेको अिभयोग वा आरोपका स ब धमा उसको दािय व िनि त गन ुअगािड व छ र 
वत  पमा अदालत वा याियक िनकायबाट व छ सनुवुाइ साथ मु ाको पपु  ग रनपुछ । व छ सनुवुाइमा एकाितर अिभयु  

वा शङ्िकत यि को मानवीय मयादाको  ह छ भन ेअकाितर अपराध पीिडतको यायको कुरा ह छ । व छ सनुवुाइले अपराध 

पीिडत तथा अिधकारको दु पयोगका पीिडत दवैुको यायको याभिूतलाई र ा गन स नपुछ । यी कुरालाई नपेालको अ त रम 
संिवधान तथा िविभ न अ तराि य सि ध स झौताले सिुनि त गरेका छन ्। सनुवुाइ व छ के भए ह छ र के भए हदँनै भ न ेकुराको 
िन योल गन आधारका लािग केही िस ा तह  िवकास भएका छन ्। 
 

२.१ कायिविध कानूनसगँ स बि धत िस ा त◌ः  
व छ सनुवुाइ स ब धी फौजदारी कायिविधमा िन न िस ा तह  चलनमा रहकेो पाइ छ : 

 जथाभावी िगर तारी र थनुामा जान ुनपन, 

 िवना वारे ट (प ाउ पजू ) िगर तार हन ुनपन, 

 थनुामा रहदँा मानवोिचत यवहार पाउन ुपन, 

 आफू मािथ लगाइएको अिभयोगको स ब धमा पणू िववरण पाउन ुपन, 

 आफू मािथ लगाइएको अिभयोगको ितर ाको लागी पया  समय पाउन ुपन, 

 आफू िव  भएका सा ी माणह को परी ण गन पाउन ुपन, 

 आफू मािथ लगाइएको अिभयोगको खु ला इजलासमा सनुवुाइ गन पाउन ुपन, 

 आफू मािथ लगाइएको अिभयोगका स ब धमा त काल वत  र िन प  एवं काननू ारा थािपत याियक िनकायबाट सनुवुाइ 
गरी पाउने, 

 आफू मािथ लगाइएको अिभयोग उपर अिवल ब सनुवुाइ ग रपाउने, 

 आफूलाई थनुामा रा न ेआदशेका िव मा पनुरावलोकन गराई पाउने, 

 आफू उपर लागाइएको अिभयोग उपर वत  र िन प  याियक िनकायमा पनुरावेदन ग रपाउने, 

 आफू उपर लागाइएको अिभयोग आ नो उपि थितमा सनुवुाइ ग रपाउने । 
 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 सनुवुाइ िनवेदकको सिुवधा बमोिजम हनपुछ भ ने होइन, सनुवुाइको उिचत मौका दान ग रएको छ 

भ ने ाकृितक यायको िस ा तको प रक पनालाई यसले परूा गरेको ह छ । 
 आफ वादीको प धारण गरी मागदावी नै संशोधन हने िकिसमसँग बढी सजाय गन कतै िम ने कुरा 
होइन । 

 कुनै यि को अिभयोग मािणत नभएस म िनज बेकसरू मािननछे । A man is presumed to be 

innocent unitl proved gulity भ ने फौजदारी यायको िस ा तको मलूभतू मा यता रही आएको 
स दभमा अिभयोग ला ना साथ यो यि लाई कसरूदार मानी अ सर हन ु यायोिचत होइन । 

 

 काननूी सहायता येक नाग रकले पाउन ु पछ भ ने आधिुनक िविधशा को मखु िवचारधारा 
थािपत भैसकेको छ र आिथक पले स म सरकारह ले आ नो ितिनिध व गन असमथ प का 
तफबाट सहायता गन यव था ग रएको पाइ छ । 
यि को वैयि क सरु ाको लािग फौजदारी यायका मा य िस ा तह लाई हा ो संिवधानले न ै
सरुि त गरेको छ भ ने कितपय िस ा तह  यस अदालतका पवू फैसलाह बाट वीकार हदँ ैआएको 
अव था छ । फौजदारी अिभयोग मािणत हनको लािग सो काय गन मनसाय तयारी तथा मनसाय वा 

नकेाप  २०४८, िन.नं. 
४२७० 
 

नकेाप  २०४८, िन.नं. 
४३६४ 
 

रिव  भ राई िव. म.प. 
सिचवलय, नकेाप  
२०५५, अंक ११, िन.नं. 
६६२२ 
 

िशवपजून महतोको 
जाहरेीले नपेाल सरकार 
िव. कैलाश महतो 
समेत, नकेाप  २०५७, 

िन.नं. ६८८३ 
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तयारीको प रणाम व प कृया भएको हनपुछ । य तो कृया शंकारिहत तवरले पिु  भएको हनपुछ। 
यान मान काय भएको भ ने आधारले मा  कुनै यि लाई आरोिपत गन ुपया  आधार हन स दनै । 
िववादा पद, अ प , िवरोधाभाषपणू माणको आधारमा कसैलाई दोषी िस  गन हो भन ेप रणामतः 
याय परेको भ न िम दनै । 

 शंकाको सिुवधा अिभयु ले पाउँछ भ ने सवमा य फौजदारी यायको िस ा त हो । यस िस ा त 
अनसुार शंकािविहन त रकाबाट कसरू मािणत गन भार वादीमा रह छ य तो माणको भार पु  याउन 
नसके ितवादीलाई कसरू र ि थितको लाभ पु दछ भ ने हो । 

 फौजदारी मु ाका अिभयु ले अदालतबाट भएको आदशेलाई वीकार गरी समपण गरेपिछ मा  

िनजको सनुवुाइ हने First surrender then hear भ न ेिस ा तलाई काननूले अगंीकार गरेको दिेखन 
आउँछ।थनुछेकको आदशेानसुार थनुामा ब नपुन आदशे भएको यि ले आफू थनुामा नबसी उ  

आदशे उपर िनजको हकमा अ  कसैले अ.वं. १७ न.ं को िनवेदन िदन नपाउने।अ.वं. १७ नं. को 
िनवेदन र ब दी य ीकरणको कृित अलग अलग ह छ । 

 िसफ शंकाको आधारमा कसरूदार ठहराउन ुफौजदारी यायशा को िवप रत हने । 
 मलुुकमा आिथक पले स प न र काननूी ि यामा जािनफकार वग मा  अदालती ित मा स रक 

हन स म हन ेतथा ग रव, असहाय र िनमखुाह  रा य ारा थािपत याय शासिनक संय को 
पह◌चँ बािहर रहन ुस म याय णालीको िवशेषता नहदँा याय णालीमा सबैको लािग पहचँ 

िदलाउन एवं काननूी ितर ा र ितिनिध व िविहन ि थितको अ य गरी िन प  याय िदन ुिदलाउन ु
रा यको कत य हन े। 

 पणू समानता ा  गन ाय अस भव छ । समानता िनरपे  पिन हदँनै।िनरपे  समानता (Absolutely 

Equality) न त स भव छ न वा छनीय छ । भेदभावपणू काननू र भेदभावपणू त रकाले काननूको 
योग भ न ेवा यांश एकै नभई बे ला बे लै अथलाई बोध गराउने । 

 फौजदारी अपराधमा सजाय हन ुअिघ सबदु माण िदन, आ नो कुरा भ ने आिद आधारभतू मानव 
अिधकार उपल ध हनेछन ्। यसमा खलुा इजलाशमा याियक अिधकारी ारा मु ाको सनुवुाइ र िनणय 
ह छ । 

 नाग रकको जीवन, वत ता र हक अिधकार स ब धी मह वपणू िवषयमा िनणय गन े ािधकार 
भएको य तो िनकाय वा अिधकारीलाई अ को ह त पे, दवाव वा भावमा रा दा याियक कायमा 
िवचलन आउन स दछ । यसैले याियक िनकाय वा अिधकारीको िहत र ाथ नभई नाग रकह को 
याय ा  गन हकको स मान र सिुनि तताको लािग याियक वत ताको अप रहायता रहन े। 
मखु िज ला अिधकारी कायपािलकाको य  िनय ण र िनदशनमा काम गन शासिनक 

अिधकारी हो।कायपािलक य संरचनाको मह वपणू अवयव वा प ितिभ  रहकेो िज ला शासन 
कायालय र मखु िज ला अिधकारीको सरकारभ दा पथृक र वत  अि त वको खोजी गन तथा 
सोभ दा अलग भिूमकाको अपे ा गन सिकँदनै। यि लाई असीिमत कैद गन याियक े ािधकार 
सरकारको शासिनक अिधकारीलाई िदइएको ि थितबाट अ पमतमा रहकेा नाग रकह को हक 

अिधकार रा य संय बाटै दु पयोग हन स ने स भावनालाई उजागर ग ररहकेो हदँा य तो 
अ यासलाई वत  यायपािलकाको मू य र मा यता अनु प मा न नसिकने । 

 

 

 

 

 

नेपाल सरकार . म जु 
े  समेत, नकेाप  
२०५७, िन.नं. ६९३२ 
 

िदनवा भ ने अहमु ीन 
खाँको िव. नपेाल 

सरकार, नकेाप  
२०५८, िनं. नं. ७०१५ 

 
 

नेकाप  २०५९, िन.नं. 
७१५७ 
 

िललामणि◌ पौडेल 

िव. म.प.स, नकेाप  
२०६०,  िन.नं. ७२१४ 

 

 
 

बाबुराम पौडेल िव. 
म.प. सिचवालय, 
नेकाप  २०५१, िन.नं. 
४८७५ 
 
 

वेनोज अिधकारी िव. 
गहृ म ालय नेकाप  
२०५५, िन.नं. ६४८७ 
 

अ बरबहादरु राउत िव. 
गहृ म ालय समेत  
नेकाप २०६८ अंक ७, 

िन.नं. ८६४२ 

 

 

 

 

 

२.२ सारवान कानूनसगँ स बि धत िस ा तह  

फौजदारी यायमा व छ सनुवुाइका स ब धमा िन न िस ा तह  चलनमा रहकेो पाइ छ : 

 काननू र अदालतको समान संर ण ा  गन अिधकार, 

 िवना यातना आफू िव को अिभयोगमा सनुवुाइ गर◌ी पाउन ेअिधकार,  

 आफूमािथ लगाइएको अिभयोगको ितर ाको लािग काननू यवसायीको सहयोग र सहायता िलन पाउन ेर सो का लािग 
आफूसँग ोत–साधन वा अवसर नभएमा थनुामा रा न ेिनकायबाट िनशु क काननू यवसायीको सिुवधा पाउन ेअिधकार, 



89

सरकारी वक ल िद दशन 

 

 पपू को दौरानमा जमानत वा धरौट राखी थनुा मु  हन पाउने अिधकार, 

 आफूमािथ लगाइएको अिभयोगका स ब धमा सनुवुाइ हदँा िनद िषताको अनमुान ग रपाउन ेअिधकार, 

 आफू िव को अिभयोगमा सा ी ब न कर नला ने अिधकार,  

 घट्ना घट्दाको समयमा अपराध घोिषत नभएको कायलाई पिछ बनकेो काननूले अपराध घोषणा गरेको भए य तो कायका 
लागी सजाय भो न ुनपन अिधकार (काननूको प ातदश  योगका िव को अिधकार),  

 एकै दोष पणू कायका लािग दईु पटक पपु  र सजाय भो न ुनपन अिधकार ( ाङ्ग यायको अिधकार, दोहरो खतराको 
िस ा त) 

 आफू उपर लागाइएको अिभयोगको सनुवुाइ वा पपु  ग रँदा आफूले नवु न ेभाषामा ग रन ेभएमा मु ाको स पणू चरणमा 
दोभाषेको सिुवधा पाउन ेअिधकार,  

 अनिुचत र गरै काननूी पमा िगर तारी र थनुामा रािखएको भएमा यसका िव  ितपिूत पाउन ेअिधकार । 
 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 कायिविधको कुराले यि का सारवान अिधकारलाई असर गराउन उिचत नहने । 
 

 साधकको रोहबाट इ साफ जाँच भसैकेको भ न ेआधारमा पनुरावेदन गन नपाउने अथ गदा पनुरावेदन 
गन पाउने यि को सारवान अिधकारमा न ैसंकुचन ला न जाने स भावना रह छ जो सवथा याियक 

विववेक अनकुुल हन स ै न । 
 सारवान ्काननूलाई कायिविध काननूले डो  याउन ेहो।कायिविध काननू र सारवान ्काननू दवैुको 
योगमा प ले आ नो सहभािगताबाट चु न ु हदँनै।सारवान ्काननू र कायिविध काननू एकको 
अभावमा अकाको अि त व नरहने हदँा अदालतले कायिविध काननूलाई कम मू याङ्कन गरी 
सारवान ्काननूलाई मा  हरेी मु ाको कारबाही िकनारा गन निम ने । 

 अदालतले कायिविधको काननूको योग गदा अिधकतम पमा सावजिनक साथसाथै यि को 
िहतमा सरलीकरण कसरी ह छ भ ने कुराको सिुनि तता गनपुन ह छ।मु ाको कारबाहीको ममा 
कायिविध काननूलाई कम मू याङ्कन गरी सारवान ्काननूलाई मा  हरेी मु ाको कारबाही िकनारा 
गदा अपणू एवं अपरूो हन जाने । 

नेकाप २०५६, िन.नं. 
६६६४ 
 

िहमाकुमारी भ राई िव. 

नेपाल सरकार नकेाप  
२०५७, िन.नं. ६९४३ 
 

रामे  वर नायक 

िव. िवशे  वर नायक 

नेकाप  २०७४, अंक 

१२,  िन.नं. ९९१५ 
 

सिुम ादेवी साहसमेत 
िव: िहरालाल साद 
यादवसमेत नकेाप  
२०७५, अंक ९,  िननं. 
१००९४ 

 

२.३ मुलकु  अपराध सिंहतामा उ लेख ग रएका फौजदारी यायका सामा य िस ा त◌ः  
फौजदारी यायका स ब धमा थु ै िस ा तह  िवकिसत भएका छन ्। अपराधको अनसु धानको दौरानमा पिन य ता िस ा तलाई 
आ मसात गन ुपन र य ता फौजदारी यायका िस ा तलाई योग र अ यास गन ुपछ । मलुुक  अपराध संिहतामा यव था भएका 
फौजदारी काननूका सामा य िस ा तह  फौजदारी याय शासनमा योग हने िस ा तह  हन ्। यी िस ा तह  सामा य काननूको 
पमा समावेश भएको भए पिन जनुसकैु िकिसमको फौजदारी याय शासन संचालन गदा पालना गनपुन काननूी यव था ग रएको 
छ । यी िस ा तह  यसपवू िलिखत पमा उ लेख नग रए पिन हामीले अवल बन गद आएका िस ा तह  हन ्। मलुुक  अपराध 

संिहता, २०७४ मा थु ै य ता फौजदारी यायका िस ा तलाई उ लेख ग रएको ती िस ा तह  दहेाय बमोिजम रहकेा छन;् 
दफा  ६    काननू बमोिजमको काम कसरू नहने: काननू बमोिजम गन ुपन वा काननूले य मानेको कामलाई कसरू मािनन े 

छैन । 
दफा  ७ काननू बमोिजम बाहके सजाय नहने: काननूले सजाय नहने कुनै काम गरे वापत कुन ै यि  सजायको भागी हन े

छैन र कुनै पिन यि लाई कसरू गदाको अव थामा काननूमा तोिकएभ दा बढी सजाय हने छैन । 
दफा  ८   त यको ममा परी गरेको काम कसरू नहने : त यको ममा परी काननू बमोिजम गन ुपन वा य मािनएको 

िव ास गर◌ी असल िनयतले गरेको कुन ैकाम कसरू मािनने छैन । 
तर काननूको अनिभ तामा गरेको काम य हने छैन । 
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दफा  ९   एउटै कसरूमा दोहोरो सजाय नहने : कुनै यि  िव  अदालतमा एकै कसरूमा एक पटक भ दा बढी मु ा चलाईन े
र सजाय ग रने छैन । 

दफा  १० व छ सनुवुाइबाट वि चत नहन े: कुन ै यि  स म अदालत वा याियक िनकायबाट हन ेकारबाहीमा व छ 

सनुवुाइबाट वि चत हन ेछैन । 
दफा  ११ आ नो िव  सा ी हन कर नला ने : कुनै कसरूको अिभयोग लागेको यि लाई आ नो िव  सा ी हन कर 

ला ने छैन । 
दफा  १२ कसरू मािणत नभएस म कसरूदार नमािनन े: कुनै कसरूको अिभयोग लागेको यि लाई िनजले सो कसरू गरेको 

मािणत नभएस म कसरूदार मािनने छैन । 
दफा  १३ नाबालकले गरेको काम कसरू नहन े: दश वष उमरे नपगुकेो नाबालकले गरेको कुन ैकाम कसरू मािनन ेछैन । 
दफा  १४ होस ठेगानमा नरहकेो यि ले गरेको काम कसरू नमािनने◌ः कुन ैकाम गदाका वखत मानिसक अ व थताको 

कारणले य तो कामको कृित, गणु, दोष वा प रणाम बझुन नस ने गरी होस ठेगानमा नरहकेो यि ले गरेको 
काम कसरू मािनने छैन । 

दफा  १५ म जरुी िलई गरेको काम कसरू नहने : यान िलन ेवा अगंभगं गन िनयतले वा यान जान वा अङ्ंगभङ्ग हन 
स दछ भ ने थाहा भई गरेकोमा बाहके कसैले अठार वष मािथको कुन ै यि को म जरुी िलई गरेको कुन ैकामबाट 
य तो म जरुी िदने यि लाई कुन ै ित पु न गएमा सो काम कसरू मािनने छैन । 

दफा  १६ भलाईका लािग म जरुी िलई गरेको काम कसरू नहन े : कसैले कुन ै यि को भलाईका लािग िनजको म जरुी 
िलई असल िनयतले होिशयारी साथ गरेको कुन ैकामबाट य तो म जरुी िदन े यि लाई ित पु न गएमा सो 
काम कसरू मािनने छैन । 

दफा  १७ भलाईका लािग संर कको म जरुी िलई गरेको काम कसरू नहन े : अठार वष ननाघकेो वा मानिसक 

अ व थताको कारणले होस ठेगानमा नरहकेो यि को भलाईका लािग िनजको संर कले वा य तो संर कको 
म जरुी िलएर अ  कसैले असल िनयतले होिशयारी साथ गरेको कुन ैकामबाट य तो यि लाई कुन ै ित पु न 
गएमा सो काम कसरू मािनने छैन । 
तर यान जान वा अगंभंग हनबाट रो न ेउ े यले गरेकोमा बाहके यान जान स छ वा अङ्गभङ्ग हन स छ 

भ ने जानी जानी य तो कुन ैकाम गन यि ले आपरािधक दािय वबाट छ◌ुट पाउने छैन । 
दफा  १८ भलाईका लािग म जरुी निलई गरेको काम कसरू नहने : कुनै यि को भलाईका लािग त काल कुनै काम नगरी 

नहन ेभएको, य तो यि  कुन ैकारणले य तो काम गन िदनको लािग त काल आफै म जरुी िदन नस ने 
अव थामा रहकेो र िनजको तफबाट म जरुी िदन स न े संर क पिन त काल उपल ध नभएको अव थामा 
िनजको भलाईका लािग म जरुी निलएर पिन असल िनयतले होिसयारी साथ य तो काम गदा िनजलाई कुन ै
ित वा हानि◌ नो सानी पु न गएमा य तो काम कसरू मािनन े छैन। दहेाय बमोिजमको कायलाई भलाई 
मािन◌ँदनै◌ः 
(क) आिथक पमा ा  लाभलाई जनाउने छैन, 
(ख) यान िलने वा मनािसव कारण िवना अगंभगं गन िनयतले गरेको काम भलाईका लािग गरेको मािनने छैन 

दफा  १९ म जरुी िलएर पिन कसरू गन नहने : दफा १५, १६ वा १७ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ती दफामा 
लेिखएको काम काननू बमोिजम अ य कसरू मािनन ेभएमा य तो काम म जरुी िलएर गरेको भए पिन कसरू 
मािननेछ । 

दफा  २० म जरुी : म जरुी मौिखक वा िलिखत पमा वा इशारा वा आचरण ारा य  गन  सिकनेछ । 
तर दहेायका अव थामा िदइएको म जरुीलाई म जरुी मािनने छैन◌ः 
(क) त यको ममा परी वा कुनै िकिसमको हािन नो सानी हन स न ेडर, ासमा परी कुनै यि ले म जरुी 
िदएको र य तो म जरुी अनसुार काम गन यि लाई सो म जरुी यसरी िदइएको हो भ ने कुरा थाहा 
भएमा वा िनजले िव ास गन ुपन कुनै मनािसव कारण भएमा, 

(ख) मानिसक अ व थताको कारणले आफूले िदएको म जरुीको गणु, दोष र प रणाम बझुन नस ने गरी होस 

ठेगानमा नरहकेा बखत कुन ै यि ले म जरुी िदएकोमा, 
(ग) अठार वष ननाघकेो नाबालकले म जरुी िदएकोमा । 
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दफा  २१ असल िनयतले िदएको जानकारीबाट ित पगुमेा कसरू नहने : कसैले कुनै यि लाई िनजको भलाईको लािग 
असल िनयतले िदएको कुन ैकुराको सचूना वा जानकारीबाट य तो यि लाई कुन ै ित पु न गएमा सो काम 
कसरू मािनने छैन । 

दफा  २२ डर ासमा परी गरेको काम कसरू नहने : (१) कसैले जोिखमी हातहितयार वा िवषाल ुवा िव फोटक पदाथ िलई 
कुनै यि लाई िनजले त काल कुनै काम नगरे िनज वा िनजको निजकको नातेदारको यान िलने वा शारी रक 

अङ्गभङ्ग गराउन ेडर ास दखेाएको र त काल य तो काम नगरे आ नो वा आ नो निजकको नातेदारको 
यान जान वा शारी रक अङ्गभङ्ग हन स ने खतरा छ भनी िव ास गन ुपन मनािसव कारण भई य तो यि ले 

य तो काम गरेमा सो काम कसरू मािनने छैन । 
तर दहेायको अव थामा य तो काम कसरू मािनने छ◌ः 
(क) यान िलएको वा शारी रक अङ्गभङ्ग गरेकोमा, 
(ख) रा य िव को कसरू गरेकोमा, वा 
(ग)  य तो काम गन यि  आफैले गदा वा आफूले कुन ैकाम गरेको कारणबाट िनज य तो डर ासको 
अव थामा पगुकेोमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम कसरू गराउने यि लाई िनज आफैले सो कसरू गरे सरह काननू बमोिजम सजाय 
हनेछ । 

दफा  २३ अ य हािन नो सानी वचाउन असल िनयतले गरेको काम कसरू नहन े: कसैलाई कुनै हानी नो सानी हने कुन ै
काम त काल नगरे आ नो वा अ  कसैको जीउ, यान वा स पि मा सो भ दा ठूलो हानी नो सानी हने िनि त 
भई आपरािधक िनयत िवना र संभािवत ठूलो हािन नो सानी रो न ेवा टान उ े यले असल िनयतले य तो हािन 
नो सानी हन ेकाम गरेमा हानी पु न स दछ भ न ेजानीजानी गरेको कारणले मा  य तो काम कसरू मािनने छैन 
। 

दफा  २४ िनजी र ाको लािग गरेको काम कसरू नमािनन े : (१) यस प र छेदको अधीनमा रही िनजी र ाको अिधकार 
योग गदा भए गरेको कुन ैकाम कसरू मािनने छैन । 

(२) येक यि लाई आ नो वा अ  कसैको जीउ, यान वा स पि लाई कुनै गरैकाननूी ितबाट बचाउन े
अिधकार हनछे । 
(३) यस दफा बमोिजम िनजी र ाको अिधकार योग गदा त काल कुनै काम नगरेमा आ नो वा अ  कसैको 
जीउ, यान वा स पि लाई कुनै गैर काननूी ितवाट बचाउन सिक◌ँदनै भ न ेमनािसव िव ास भएमा वा िव ास 

गन ुपन कारण भएमा मा  योग गन ुपनछ । 
दफा  २५ िनजी र ाको अिधकारमा ब दजे : (१) दफा २४ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दहेायको अव थामा वा 

कामका िव  िनजी र ाको अिधकार ा  हन स न ेछैन: 
(क) कसैको िजउ वा स पि मा गरैकाननूी ित पु  याउने काम हदँाका वखत सो ित बचाउन त काल 

सावजिनक अिधकारीको संर ण वा म त उपल ध हने वा हन स न ेअव था भएकोमा, 
(ख) जसको ज◌ीउ वा स पि मा ित पगुकेो हो सो यि ले नै ित पु  याउने यि लाई उ ेिजत गरेको 
कारणबाट यसरी ित पगुकेोमा, 

(ग) अदालतको फैसला वा आदशे अनसुार कुनै रा सेवकले असल िनयतले कुनै काम गरेकोमा, 
(घ)  कुनै रा सेवकले आ नो पदीय अिधकारको योगमा असल िनयतले कुनै काम गरेकोमा, 
(ङ) कुनै रा सेवकले आ नो पदीय अिधकारको योगमा असल िनयतले िदएको िनदशन अनसुार कसैले 

कुनै काम गरेकोमा । 
(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दहेायको अव थामा कुन ै यि  िनजी र ाको 
अिधकारबाट वि चत हने छैन:– 

(क) उपदफा (१) को ख ड (ग) मा उि लिखत काम गन यि  रा सेवक हो र िनज अदालतको फैसला वा 
आदशेानसुार काम गदछ भ न ेकुरा जानकारी हन ेवा िव ास गन कारण नभएमा वा नीजको प रचय वा सो 
काम गन पाएको अिधकारप  मांग गदा पिन िनजले आ नो प रचय निदएमा वा सो काम गन पाएको 
अिधकारप  नदखेाएमा, 
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(ख) उपदफा (१) को ख ड (घ) मा उि लिखत काम गन यि  रा सेवक हो भ न ेकुरा जानकारी हने वा 
िव ास गन ुपन कारण नभएमा, 

(ग) उपदफा (१) को ख ड (ङ) मा उि लिखत काम गन यि ले य तो काम कुनै रा सेवकको िनदशनमा 
ग ररहकेो हो भ ने कुरा जानकारी हने वा िव ास गन ुपन कारण नभएमा वा य तो िनदशन अनसुार सो 
काम गन लागेको हो भ ने कुरा िनजले जानकारी निदएमा वा सो काम गन अिधकारप  भएकोमा माग गदा 
पिन सो अिधकार प  नदखेाएमा । 

(३) दफा २४ वा यस दफा अ तगत िनजी र ाको अिधकार योग गदा य तो र ा गनको लािग आव यक पन 
बल भ दा बढी बल योग गन सिकने छैन । 

दफा  २६ यान िलने अिधकार नहने : (१) यस प र छेद बमोिजम िनजी र ाको अिधकार योग गदा कसैलाई कसैको 
यान िलने अिधकार हन ेछैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकै कुरा लेिखएको भएता पिन दफा २५ को उपदफा (३) को अधीनमा रही दहेायको 
अव थामा िनजी र ाको अिधकार योग गदा कसैको यान गएकोमा य तो काम कसरू मािनने छैन◌ः  
(क) आफू वा अ  कसै मािथ भएको आ मण िव  त काल र ा नगदा आ नो वा अ  कसैको यान जान 
वा आफू वा अ  कसैलाई ग भीर चोट ला न वा शारी रक अङ्गभङ्ग हन स छ भ न ेमनािसव िव ास 

भएमा, 
(ख) जवज ती करणी गन िनयतले आ मण गरेको हो भ ने मनािसव िव ास भई वा जबरज ती करणी गदाका 
बखत वा ग रसके पिछ पीिडतबाट त काल कुन ैकाम भएकोमा, 

(ग)  यान मान, ब धक वा अपहरण गराउन मिु  रकम िलने, जवज ती करणी गन, अङ्गभङ्ग गन िनयतले 

शरीरब धक िलएकोमा वा अपहरण गरेकोमा, 
(घ)  मािनस ब ने, पजूा वा ाथना गन, स पि  रा ने कुनै घर, पाल वा सवारी साधनलाई घरेाब दी गरी, 
जोिखमपणू हातहितयार योग गरी, आगो लगाई वा िव फोटक पदाथ योग गरी ित पु  याउन 
खोजेकोमा, 

(ङ)  डाँकाको कसरू िव  र ा गन ुपरेमा, 
(च)  कुनै यि को वैयि क सरु ा वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पणू वा अिधकांश वािम व वा 
िनय ण भएको सँगिठत सं थाको स पि  वा सावजिनक स पि को सरु ाका लािग अिधकार ा  

अिधकारीको आदशेबाट खिटएको सरु ाकम ले य तो यि  वा स पि  िव  भएको आ मण रो न 
त काल ितकार गन ुपरेकोमा । 

दफा  २७ मामलुी हािन नो सानी भएकोमा कसरू नहन े : साधारण समझको यि ले उज◌रु ग ररहन नपन मामलुी 
िकिसमको हािन नो सानीलाई कसरू मािनने छैन । 

दफा  २८ नाबालकबाट गराएको कसरूमा उमेर पगुकेोलाई सजाय हन े : कसैले कुन ैनाबालकलाई फकाई, िसकाई वा 
भावमा पारी कुनै कसरू गन लगाएको रहछे भन े यसरी कसरू गन लगाउने यि लाई िनज आफैले सो कसरू गरे 
सरह सजाय हनछे । 

दफा  २९ िनरपे  दािय व ( ी ट लायिविलिट) हने कसरूमा आपरािधक मनसाय परी ण नहने : यस संिहता वा काननू 
बमोिजम िनरपे  आपरािधक दािय व हने कसरूमा सो कसरू मनसायपवूक गरेको हो वा होइन भ ने कुरा परी ण 

हने छैन । 
दफा  ३० सँगिठत सं थाबाट भएको कसरूमा काम गन गराउनेको आपरािधक दािय व हन े: कुनै फम, क पनी वा सँगठि◌त 

सं थाले यस संिहता वा काननू बमोिजम कसरू मािनन ेकुन ैकाम गरेको वा गराएकोमा जसले य तो काम गरे वा 
गराएको हो सोही यि  िज मेवार हनेछ र य तो यि  िकटान हन नसकेमा फमको हकमा य ता काम गन 
स बि धत धनी वा िह सेदारह  र क पनी वा सँगठि◌त सं था भए य तो काम गन वा गराउने संचालक, ब ध 

संचालक, महा ब धक र य तो यि  पिन िकटान हन नसकेमा य तो सं थाको कायकारी मखुले 

आपरािधक दािय व यहोन ुपनछ । 
दफा  ३१ समहूबाट भएको कसरूमा सबै सद यलाई सजाय हने : दईु वा दईु भ दा बढी यि को समहूबाट कुनै कसरू 

भएकोमा सो समहूका सबै सद यलाई सो कसरूको सजाय हनेछ । 
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३. मानव अिधकार एव ंफौजदारी यायसगँ स बि धत नेपालले अनुमोदन गरेका अ तराि य द तावेजह  र यसको 
योग 

राि य काननू मानव अिधकारको संर णको औजारको पमा पा तरण ग रन ुहरेक जाताि क रा यको मखु ल य हो । मानव 
अिधकारको सजृना अ तराि य काननू ारा ग रएता पिन यसको संर ण गन संरचना राि य काननूले तयार पारेको ह छ । मानव 
अिधकारको उ लंघन रा को सीमानािभ  हन ेहनाले य ता उ लंघनलाई रोकथाम गनमा राि य काननूले न ै ाथिमक भिूमका िनवाह 
गनपुदछ । यसै कारण सबै रा ह ले आ–आ नो संिवधान र िविभ न ऐन काननूह मा आ नो नाग रकह का लािग िविभ न 
अिधकारह को यव था गरेका ह छन ् । राजनीितक अिधकार बाहके आ ना नाग रकह लाई उपल ध गराइएका य ता 
अिधकारह  गरै नाग रकह लाई पिन उपल ध गराइएका ह छन ् । राि य काननू ारा सजृना ग रएका य ता अिधकारह लाई 
नाग रक अिधकार, मौिलक अिधकार, संवैधािनक अिधकार इ यािद नाममा उ लेख गन ग र छ ।  
मानव अिधकारका अ तराि य सि धह  अनमुोदन वा वीकार नगन रा ले पिन य ता अिधकारह  चाहमेा आ ना 
नाग रकह लाई उपल ध गराउन स छ । साधारणतया राि य काननू ारा उपल ध गराइन ेनाग रक र अ य अिधकारह  पिन 
अ तराि य काननू ारा घोषणा ग रएका मानव अिधकारह स◌गँ मले खान े कृितका ह छन ्। येक रा मा मानव अिधकारको 
ि थित फरक फरक अव थामा हनस छ तर पिन अ तराि य काननू ारा सजृना ग रएका मानव अिधकारह  म ये कितपय आधारभतू 
मानव अिधकारह  भन े ायशः सबै रा ले आ ना नाग रकह लाई उपल ध गराएको पाइ छ ।  
मानव अिधकार स ब धी अ तराि य सि धलाई अनमुोदन गन रा  आफू ारा अनमुोिदत सि धह मा उ लेख भएका सबै 
अिधकारह  आ नो संिवधान वा राि य ऐनह मा समावेश गन स छ । कितपय रा ह ले आ नो संिवधानमा य तो वाधान 
समावेश गन गरेका पिन छन ्। जस अनसुार ती रा ह ारा अनमुोदन ग रएका सि धह ले ितनीह को राि य काननू सरह मा यता 
ा  गदछन ्। यसको अलावा अ य कितपय रा ह ले संिवधानमा कुनै कुरा उ लेख नगरी आ ना रा ले अनमुोदन गरेको सि ध 

स झौताह का यव था राि य काननूको दजामा राखी िवशेष मा यता िदने गरी ऐनह मा नै समािव  गरेका ह छन ्।  
 

३.१ मानव अिधकार एव ंफौजदारी यायसगँ स बि धत नेपालका प  रहेका द तावेजह   

हालको िव  प रि थति◌लाई हदेा अ तराि य सि धह ले याभतू गरेका मानव अिधकारह को संर ण गन येक रा ले राि य 
काननूमा यवि थत गन ुअप रहाय छ । नेपालले हालस म िन न अ तराि य द तावेजह लाई अनमुोदन/सि मलन गरेको छ । 

िस. 

नं. 
सि धको नाम पा रत भएको िमित नेपालले अनुमोदन गरेको 

(अ) वा सि धमा सि मिलत 
भएका (स) िमित  

१. दास व महासि ध २५ से टे बर, १९२६ ७ जनवरी, १९६३ (स) 

२. २५ से टे बर, १९२६ मा जेनेभामा ह ता र ग रएको 
दास व महासि धलाई संशोधन गन ोटोकल (परूक 

महासि ध) 

२३ से टे बर, १९५३ ७ जनवरी, १९६३ (स) 

३. दास व, दास यापार र दास व समान सं था र 
अ यासह को उ मलून स ब धी परूक महासि ध 

७ से टे बर, १९५६  ७ जनवरी, १९६३ (स) 

४. नारीको राजनीितक अिधकारस ब धी महासि ध  २० िडसे बर १९५२ २० अि ल, १९६६ (स) 

५. जाित ह या अपराधको रोकथाम र सजायस ब धी 
महासि ध 

९ िडसे बर १९४८ १७ जनवरी, १९६९ (स) 

६. सबै िकिसमका जातीय भेदभाव उ मलून गनस ब धी 
अ तराि य महासि ध  

२१ िडसे बर १९६५ ३० जनवरी, १९७१ (स) 
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७. रंगभदे अपराधको दमन र द डस ब धी अ तराि य 
महासि ध 

३० नोभे बर १९७३ १२ जलुाई,  १९७७ (स) 

८. खेलकुदमा रंगभेदिव को अ तराि य महासि ध  १० िडसे बर १९८५  १ माच,  १९८९ (अ) 

९. बालअिधकार स ब धी महासि ध २० नोभे बर १९८९ १४ से टे बर, १९९० (अ) 

१०. मिहलािव  हने सबै कारको भदेभाव उ मलून 
स ब धी महासि ध 

१८ िडसे बर १९७९ २२ अि ल, १९९१ (अ) 

११. आिथक, सामािजक तथा सां कृितक अिधकार स ब धी 
अ तराि य ित ाप   

१६ िडसे बर १९६६ १४ मे, १९९१ (स) 

१२. नाग रक तथा राजनीितक अिधकार स ब धी 
अ तराि य ित ाप   

१६ िडसे बर १९६६ १४ मे, १९९१ (स) 

१३. नाग रक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी 
अ तराि य ित ाप को वैि छक ोटोकल 

१६ िडसे बर १९६६ १४ मे, १९९१ (स) 

१४. यातना तथा अ य ू र, अमानवीय वा अपमानजनक 

यवहार वा द ड िव को महासि ध  

१० िडसे बर १९८४ १४ मे, १९९१ (स) 

१५. जीउ मा ने–बे ने तथा अ को बे याविृ को शोषणको 
दमनको लािग यव था भएको महासि ध  

२ िडसे बर १९४९  २७ िडसे बर,१९९५ (स) 

१६. मृ यदु ड उ मलून गन उ े यले यव था भएको नाग रक 

तथा राजनीितक अिधकार स ब धी अ तराि य दो ो 
वैि छक ोटोकल 

१५ िडसे बर, १९८९
  

४ जनु, १९९८ (स) 

१७. मिहला िव  हने सबै कारको भेदभाव 
उ मलूनस ब धी महासि धको वैि छक ोटोकल 

६ अ टुबर १९९९ १५ जनु २००७(अ) 

१८. सश  मा बालबािलकाको संल नता स ब धमा 
यव था भएको बालअिधकार स ब धी महासि धको 
वैि छक ोटोकल   

२५ म े२००० ३१ अ टुबर २००५(अ) 

१९. बालबािलकाको बचेिबखन, बाल बे याविृ  तथा बाल 

अ ील िच ण स ब धमा यव था भएको 
बालअिधकार स ब धी महासि धको वैि छक 

ोटोकल 

२५ म े२००५  

२०. अपाङ्गह को अिधकार स ब धी महासि ध १३ िडसे बर, २००६ २० जनवरी २००६(अ) 

२१. अपाङ्गह को अिधकार स ब धी महासि धको 
वैि छक ोटोकल 

१३ िडसे बर, २००६ २०१०(अ) 

२२. दि ण एिसयामा बाल क याण वधन गनका लािग 
े ीय ब ध गन स ब धी साक महासि ध  

५ जनवरी २००२ २०१०(अ) 

२३. बे याविृ को लािग मिहला तथा बालबािलकाको जीउ 
मा ने–बे न ेकाम रोकथाम गन र सो िव  संघष गन 
स ब धमा यव था गन भएको साक महासि ध 

  

५ जनवरी २००२ १५ नोभे बर २००५ दिेख लाग ू
भएको 
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३.२ मानव अिधकार एव ंफौजदारी यायसगँ स बि धत नेपाल प  रहेका द तावेजह को योग 

मानव अिधकार स ब धी िव यापी घोषणाप ारा संरि त कितपय मानव अिधकारका आधारभतू मा यताह  नपेालको  
संिवधानमा आ मसात ग रएको छ । सि ध ऐनको पमा िनिमत यव थापक य काननू ारा नपेालले अनमुोदन/सि मलन गरेका सि ध 

महासि धह को हिैसयत के क तो हने भनी अलग यव था गरेको पाइ छ । यसको अलावा दशेको सव च यायालयले य तो सि ध 

महासि धलाई मानव अिधकारको संर ण गन औजारको पमा अवल बन गद थु ै िस ा तह  ितपादन ग रसकेको पाइ छ ।  
 

कानूनी यव था 

 संिवधान सभाबाट अनमुोदन, सि मलन, वीकृित वा समथन भई नपेाल वा नेपाल सरकार प  भएको 
कुनै सि धको कुरा चिलत काननूसँग बािझएमा सो सि धको योजनको लािग बािझएको हदस म 
चिलत काननू अमा य हनछे र त स ब धमा सि धको यव था नपेाल काननू सरह लाग ू हनेछ । 

 

नपेाल सि ध ऐन, 
२०४७ दफा ९(१) 

 

 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 नेपालले अनमुोदन ग रसकेको नेपाल प  भएको कुन ैसि धमा यव था भएको कुरा चिलत नपेाल 

काननूसँग बािझएमा सो बािझएको हदस म चिलत नपेाल काननू अमा य हनछे र त स ब धमा 
सि धको यव था नपेाल काननू सरह लाग ूहनेछ भ ने यव था चिलत नपेाल काननूले गरेबाट नेपालले 

अनमुोदन गरेको सि ध, स झौता, ित ाप को कुराह लाई हा ो ज तो जाताि क यव था 
अपनाएको दशेले मशः काया वयन गद जानपुन कुरालाई नकान निम ने । 

 नेपाल प  भएको सि ध स झौता राि य काननू सरह लाग ूहने र यसता सि ध स झौतासँग राि य 
काननू बािझएमा राि य काननू नै अमा य हने समेतको प र े यमा सवसाधारणको जानकारी र 
महासि धको राि य तरमा काया वयनको लािग सि ध ऐनको उि लिखत दफा ९(२) समतेलाई िवचार 
गदा जेनेभा महासि धको काया वयनको लािग यसको भावना अनु प राि य काननू बनाइनपुन कुराको 
उपयु ता र आव यकता रहकेो दिेखने । 

 बाल अिधकार महासि धको धारा १५(१) ले बाल बािलकाको संगठन खो न ेअिधकार र शाि तपवूक 

भेला हने अिधकार सिुनि त गरे अनु प उ  अिधकारमा ितब ध लगाउन िम दनै । 
 सन ्१९४८ को मानव अिधकारको िव यापी घोषणा, सन ्१९७९ को मिहला िव  हन ेसबै कारको 
भेदभाव उ मलून स ब धी महासि धले काननूको ि मा मिहलालाई पु ष सरहको समान यवहार गनपुन 
कुरालाई वीकारेका, नपेाल सि ध ऐन, २०४७ को दफा ९ ले य ता मानव अिधकार स ब धी सि धलाई 
सामा य काननू भ दा मािथ लो णेीमा राखी ितनको काया वयनलाई सरल र िछटो छ रतो बनाएको 
मा न सकि छ । 

 यस संिवधानमा य  र परो  पले सार वा िवषद पल मिहला िव को सबै कारको भेदभावको 
उ मलून गन भावना अ तरिनिहत छ भ ने कुरा धारा ११(३) को ितब धा मक वा यांश, धारा २६(७) 
को यव था र धारा ११(५) ले सपु ि◌ गदछ । 
मानव अिधकारको िव यापी घोषणाप  १९४८ को धारा ५, नाग रक तथा राजनीितक अिधकार 
स ब धी महासि ध, १९६६ को धारा ७, बाल अिधकार स ब धी महासि ध, १९८९ को धारा १९, 
२८(२) र ३७ र यातना र अ य ू र अमानवीय र अपमानजनक यवहार वा सजाय िव को महासि ध, 

१९८४ को धारा १ र ४ ले जनुसकैु कारका यातना, अमानवीय र अपमानजनक यवहार र सजायलाई 
िनषेध गरेको अव था छ । नेपाल प  भएका उपरो  सि धका यव थाह ले सबै कारका यातना, 
अमानवीय र अपमानजनक यवहारलाई पणूत िनषेध गरेको ि थितमा ती सि धका यव था ितकूल 

हने गरी काननू ब न ु उपयु  ह◌दँनै । तसथ बालबािलका स ब धी ऐन, २०४८ को दफा ७ को 
ितब धा मक वा यांशमा उि लिखत ावधान म ये “... वा सामा य िपटाई गरेको” अशं अमा य र 
बदर घोिषत ग रिदएको छ । 

सपना धान म ल 

िव. म.प. 
सिचवालय, नकेाप  
२०६१, िन.नं. 
७३५८ 

 

राजाराम ढकाल िव. 
धानम ी 
कायालय, नकेाप  
२०६०, िन.नं. 
७२७४, 

 
ितलो म पौडेल िव. गहृ 
म ालय, नेकाप  
२०५८, िन.नं. ७०२० 
 

रना ब ाचाय 
समेत िव. म.प. 
सिचवालय समेत, 
नकेाप  २०५७, 

िन.नं. ६८९८ 

 

 

देवे  आले समेत 
िव. .म. तथा म.प. 
को कायालय 
स.अ.बु. २०६१, 

पणूाक ३०० 
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 राजनैितक अिधकार स ब धी अ तराि य ित ाप  १९६६ को धारा ९(३) र तदनकु◌लू नेपाल 

अिधरा यको संिवधान, २०४७ को भाग ३ मा विणत मौिलक हक म ये धारा १४(६) ले याभिूत 
गरेको संवैधािनक ावधानको प र े यमा ततु रट िनवेदकलाई िवप ीह ले काननू बमोिजम थनुामा 
राखेको नदिेखने । 

 यातना तथा ू र अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा द ड िव को महासि ध १९८४ को धारा 
१४(१) बमोिजम उिचत र पया  ितपिूत िदइन े यव था गरेकोमा कित ितपिूत उिचत र पया  हो 
भ ने कुरा येक मु ाको त य र प रि थित बमोिजम फरक फरक हन स ने, उ  महासि धको यव थाले 

राि य काननूमा बा या मक दािय व िसजना गरेको भ न निम न े। 
 रा य प  भएको सि ध स झौता स मेलनमा भएका ावधानलाई आ नो रा यिभ  लाग ूगन गराउने र 
सोही बमोिजम काननू िनमाण गन दािय व रा यप को सवमा य िस ा त हन े।  

 नेपाल सि ध ऐन, २०४७ को दफा ९ मा नपेाल प  भएका सि ध स झौता नपेाल काननू सरह लाग ूहन े
यव था भएबाट पिन नपेाल प  रहकेा अ तराि य सि ध स झौताले िसजना गन दािय व पालनाबाट 
रा यले उ मिु  पाउन नस ने । 

 अदलको १०क न.ं संिवधानको धारा ११(४) को उ े य पिूत गन तथा नेपालले सबै कारका जातीय 
भेदभाव उ मलून स ब धी अ तराि य महासि ध अनमुानेदन गरी य  गरेको ितब ता काया वयन 
गन स दभमा समेत बनेको काननू मा न ुपदछ । 

 संिवधानको धारा ११ ले सामा य काननूको योगमा िलङ्ग समेतका कुनै कुराको आधारमा भेदभाव 
नग रन ेकुराको याभिूत गरेको छ । नपेाल सि ध ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोिजम नेपाल काननू सरह 
लाग ूहन ेनाग रक तथा राजनीितक अिधकार स ब धी अनवु ध १९६६ को धारा १४(१) र मिहला 
िव का स पणू भदेभाव उ मलून गन महासि ध १९७९ को धारा २ का ावधानह ले काननूको सबै 
यि  बीच समान योग हनपुन र िवशेष गरी मिहलालाई भदेभाव नगन गरी काननू िनमाण गन, भएका 
ऐन िनयम था र चलनलाई संशोधन गन र मिहलालाई भेदभाव गन द डा मक यव थाह   समेत 
खारेज गन दािय व यसका प रा ह लाई सिु पएको दिेख छ । तदअनु प गनपुन दािय व रा यको 
हो । 

 नेपाल सि ध ऐन, २०४७ को धारा ९ ले नपेालले अनमुोदन गरेका सि ध समझौताको यव था नेपाल 

काननू सरह लाग ूहने यव था गरेकोले नपेालले समेत वीकार ग रसकेका यी द ताबेजह ले िनधारण 

गरेको दािय वबाट रा यले उ मिु  पाउन स ने अव था नरहने ।  
संिवधानले यस अदालतलाई संिवधानको संर क र नाग रक वत ताको पहरेदारको पमा दािय व 
सु पेको हनाले संिवधानले तोकेको दािय व रा यका अ य संय ले परुा गन नसकेको अव थामा य तो 
दािय व परुा गराउन यस अदालतले उिचत र आव यक आदशे िदन स ने । 

 कैद भु ान गरी छुटेको यि लाई अनमुित िवना िहरासतमा रा  ने काय संिवधान र नेपालले अनमुोदन 
गरेका मानव अिधकार स ब धी सि धह को ितकूल हन े। 

 

िव कुमारी े  िव. 
गहृ म ालय, 
नेकाप  २०४९, िन. 
नं. ७११३, 

 

जय साद पौडेल िव. 
म.प. सिचवालय, 
नकेाप  २०६०, िन.नं. 
७२२२ 
 

शिमला पराजुली िव. 
म.प.स., नेकाप  २०६१ 

िन.नं. ७४४९ 
 

नारायणबहादरु खड्का 
िव. गहृ म ालय समते, 
नेकाप  २०६१ िन.नं. 
७३९६ 
 
 

र नबहादरु बागच द 
समते िव. म. तथा 
मपका. सअबु २०६२, 

पूणाक ३०७ 
 

सपना धान म ल 

िव. म◌ं तथा 
म.प.का. स.अ.बु. 
२०६२, पणूाक 

३०१ 

 

 

 
 

राजे  ढकाल िब. 

गहृ म ालय समेत, 
नेकाप २०६४, िन. 
नं. ७८१७ 

 

 

 

नेकाप २०७७ अंक 

५ िन. नं. १०५०३ 
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१ . कानूनको सचूीः 
फौजदारी मु ाह  म ये सरकार वादी हन े फौजदारी मु ाको अनसु धान, तहिककात, अिभयोजन, िनवेदन, पनुरावेदन तथा 
पीिडतको तफबाट बहस पैरवी एवं ितर ाको मु य िज मेवारी रा यको भएको हदँा ती मु ाह को स ब धमा स बि धत संिहता 
एवं ऐनकाननू ारा तोिकएको िनकाय तथा पदािधकारीह ले आव यक कारबाही गन ुपन काननूी यव था रहकेो छ । सरकार वादी 
फौजदारी मु ाह को अनसु धानदिेख याियक िनणय एवं िनणय काया वयन हदँाको अव थास म कायिविधको पमा योग र 
पालना हन ेकाननू, िनदिशका, कायिविधह  यस कार रहकेा छन:्–   

मलुुक  अपराध संिहता, २०७४ 

मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ 

फौजदारी कसरू (सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ 

याय शासन ऐन, २०७३ 

सव च अदालत ऐन, २०७४ 

माण ऐन, २०३१ 

अपराध पीिडत संर ण ऐन, २०७५ 

संि  कायिविध ऐन, २०२८ 

हरी ऐन, २०१२ 
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ 

यातना स ब धी ितप◌ूित ऐन, २०५३ 

लाग ूऔषध (िनय ण) ऐन, २०३३ 

मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ 
कालोबजार तथा केही अ य सामािजक अपराध र सजाय ऐन, 
२०३२ 

िव तुीय (इले ोिनक) कारोबार ऐन, २०६३ 

संगिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० 

कसरूज य स पि  तथा साधन (रो का, िनय ण र जफत) ऐन, 
२०७० 

बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ 

स पि  शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ्ग) िनवारण ऐन,२०६४  
वैयि क गोपनीयता स ब धी ऐन, २०७५ 

आवासको अिधकार स ब धी, ऐन, २०७५ 

सरुि त मातृ व तथा जनन वा य अिधकार ऐन, २०७५  

वन ऐन, २०७६ 

नेपाल हरी र दशे हरी (काय स चालन, सपु रवे ण र 
सम वय) ऐन, २०७६ 

तेजाब तथा अ य घातक रासायिनक पदाथ (िनयमन) ऐन, २०७९ 

मलुुक  फौजदारी कायिविध िनयमावली, २०७५ 

फौजदारी कसरूको अनसु धान स ब धी िनयमावली, २०७५ 

फौजदारी कसरू (सजाय िनधारण तथा काया वयन) स ब धी 
िनयमावली, २०७५ 

बाल याय स पादन कायिविध िनयमावली, २०७६ 

बालबािलका स ब धी िनयमावली, २०७८ 

मलुुक  दवेानी कायिविध िनयमावली, २०७५ 

सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ 

सव च अदालत िनयमावली, २०७४ 

सव च अदालत (संवैधािनक इजलास स चालन) 
िनयमावली, २०७२ 

उ च अदालत िनयमावली, २०७३  

िज ला अदालत िनयमावली, २०७५ 

हरी िनयमावली, २०७१ 

िवशेष कृितका मु ाको कारबाहीमा प को गोपनीयता 
कायम रा न ेकायिविध िनदिशका, २०६४ 

सरकार वादी मु ाको अनसु धान, अिभयोजन, बहस परैवी 
तथा ितर ा स ब धी िनदिशका, २०७९, 

महा यायिधव ाको कायालय तथा मातहत कायालयको 
एक कृत काय स चालन तथा काय िववरण िनदिशका, 
२०७८ 

अिभयोजन नीित तथा मागदशन, २०७७ 

नेपाल सरकार वादी हन े फौजदारी मु ाको बहस, पैरवी, 
ितर ा तथा काननूी राय स ब धी िनदिशका, २०७५  

अपराध पीिडत तथा सा ी सहायता िनदिशका, २०७३ 

सरकारी वक ल तथा महा यायािधव ाको कायालयमा 
कायरत कमचारीको यावसाियक आचार संिहता, २०७५ 

महा यायािधव ाको कायालयबाट िविभ न समयमा जारी 
प रप ,  
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यस प र छेद िभ  
 

१. मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी-१ 
िभ का मु ासँग स बि धत कसरू  

२. कसरूको अनसु धानमा सरकारी वक लको संल नता र िनवाह गन ु
पन भिूमका 

२.१ जाहरेी दरखा त, ारि भक अनसु धान ितवेदन  र िनदशन  
 जाहरेी दरखा त वा कसरूको सचूना  
 जाहरेी दरखा त वा सचूना दता गन इ कार◌ी उपरको उजरुी 
ि या 

 ारि भक अनसु धान ितवेदन 
 िनदशन 

२.२ जाहरेी तामेलीमा रा न सिकने अव था र ि या  
२.३ कसरूसँग स बि धत यि  प ाउ 
२.४ याद थप  
२.५ िहरासतमा रा ने अविध  

२.६ धरौट, जमानत, तारेख वा हािजर जमानी  
२.७ अिभयु को बयान 

 बयान गराउन ुअिघ सरकारी वक लले यान िदन ुपन कुरा 
 बयान गराउँदा सरकारी वक लले िवचार गन ुपन कुरा 
 बयानको ामािणक मू य 
 मिहला, बो न असमथ, फरक मता भएका र नपेाली भाषा 
नबु न े यि को बयान िलँदा िवचार गनपुन थप कुरा 

२.८ अनसु धान अिधकारीलाइ राय स लाह िदन े
२.९ अनसु धान ितवेदन, िमिसल संल न माणको मू यांकन र थप 
िनदशन 

 

 अनसु धान ितवेदन र अनसु धान ितवेदन पेश गन ु
पन अविध 

 अनसु धान ितवेदनमा खलुाउन ुपन कुरा 
 अनसु धान ितवेदन ा  भए पिछ सरकारी वक लले 

यान िदन ुपन कुरा 
२.१० िमिसल संल न माणको मू यांकन 

 सा ी एवं मौिखक माणको मू यांकन 
 िलिखत माणको मू यांकन 
 दशी माणको मू यांकन  
 अ य माणह को मू यांकन  

२.११ थप िनदशन  
२.१२ पीिडत भाव ितवेदन 
३. मु ा च ने नच ने िनणय ि यामा सरकारी वक लको 
भिूमका 
३.१ स बि धत यि ले  मु ा चलाउन े
३.२ आंिशक पमा मु ा चलाउन ेिनणय  
३.३ ितवादी नभएको वा नखलेुको वारदात 
३.४ ितवादी खलेुको तर पया  माण नभएको 
३.५ सानाितना मु ा नचलाउन े
४. अिभयोगप को तयारी र मु ाको दायरी 
४.१ अिभयोगप  तयार गदा िवचार गनपुन कुरा 
४.२ सजायको मागदावीमा छुट 
४.३ अिभयोगप  दता गन 
४.४ थप वा परुक अिभयोगप  दायर गन 
४.५ अिभयोगप  संशोधन 
४.६ सानाितना टुि◌ स याउन 
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१. मुलुक  फौजदारी कायिविध सिंहता, २०७४ को अनुसचूी –१ िभ का मु ाह सगँ स बि धत कसरू 
मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसु◌चूी –१ िभ  पन कसरू, कुनै ऐनले मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहताको 
अनसुचूी–१ अ तगत पन भन◌ी तोक◌ेका मु ाह  र नपेाल सरकारले नेपाल राजप मा सचूना कािशत गरी मलुुक  फौजदारी 
कायिविध संिहताको अनसुचूी–१ मा समावेश गरेका फौजदारी मु ाह को िववरण तल तािलकामा उ लेख ग रएको छ:  

 

.स.ं कसरू र स बि धत कानून अनुस धान 
अिधकारी  

अदालत हद याद कायिविध पुनरावेद
न याद 

मलुुक  अपराध संिहता, २०७४ को भाग – २ अ तगत 

१ 
प र छेद १: रा य िव को कसरू अ तगत 

१.१ दफा ४९: सावभौमस ा, अख डता वा राि य 
एकता उपर खलल गन नहन े

हरी िनरी क िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१.२ दफा ५०: राज ोह हरी िनरी क िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 
१.३ दफा ५१: रा िहत ितकूल काम गन नहन े हरी िनरी क िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 
१.४ दफा ५२: जाित ह या गन नहन े हरी िनरी क िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 
१.५ दफा ५३: नेपाल िव  यु  गन वा नेपालसँग 

यु मा स◌ंल न सेनालाइ सहायता गन नहन े
हरी िनरी क िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१.६ दफा ५४: िम  रा  िव  यु  वा िव ोह गन 
नहन े

हरी िनरी क िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले दईु 
वष 

 

सामा य ७० िदन 

१.७ दफा ५५: सैिनक वा हरीलाइ भड्काउन नहन े हरी िनरी क िज ला अदालत सामा य ७० िदन 
१.८ दफा ५६: जाससुी गन नहन े हरी िनरी क िज ला अदालत सामा य ७० िदन 
१.९ दफा ५७: रा पित उपर आ मण गन नहन े हरी िनरी क िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 
१.१० दफा ५८: रा पित वा सांसदलाइ ध क  िदन 

नहन े
हरी िनरी क िज ला अदालत थाहा पाएको 

िमितले दईु वष 
सामा य ७० िदन 

२ प र छेद-२ सावजिनक शाि त िव को कसरू अ तगत 
२.१ दफा ६०: गैरकाननूी भेला गन नहन े .ना.िन. .िज.अ.  

 

कसरू भएको 
िमितले 

तीन मिहना 
 

 

 

 

सामा य ७० िदन 
२.२ दफा ६१: गैरकाननूी भेला रो न ेवा भंग गन 

आदशे उ लंघन गन नहन े
.ना.िन. .िज.अ. सामा य ७० िदन 

२.३ दफा ६३: हलदङ्गा गन नहन े
- जोिखमी हितयार िलई गरेको भए 
- जोिखमी हितयार निलई गरेको भए 

.ना.िन. िज ला अदालत 
/ .िज.अ. 

सामा य ७० िदन 

२.४ दफा ६४: हलदङ्गा गन दु साहान िदन नहन े .ना.िन. .िज.अ. सामा य ७० िदन 
२.५ दफा ६५: सावजिनक शाि त खलल पान नहने  

- कुनै दवे थल वा पजूा वा ाथना गन ठाउँ वा 
सावजिनक चाड वा समारोह भई रहकेो ठाउँमा 
गरेको भए  

.ना.िन. .िज.अ. / 

िज ला अदालत 
सामा य ७० िदन 

२.६ दफा ६६: रा सेवकलाई बाधा िवरोध गन नहन े .ना.िन. .िज.अ. सामा य ७० िदन 
२.७ दफा ६७: सावजिनक थानमा आवागमनमा 

बाधा गन नहन े
.ना.िन. िज ला अदालत सामा य ७० िदन 
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२.८ दफा ६८: सावजिनक सेवा अब  गन नहन े .ना.िन. िज ला अदालत सामा य ७० िदन 
२.९ दफा ६९: क य ूउ लङ्घन गन नहने .ना.िन. .िज.अ. सामा य ७० िदन 
२.१० दफा ७०: झु ा अफबाह फैलाउन नहन े .ना.िन. .िज.अ. सामा य ७० िदन 
२.११ दफा ७१: शाि त भगं गन घर, ज गा, सवारी 

साधन िदन नहन े
.ना.िन. .िज.अ. सामा य ७० िदन 

२.१२ दफा ७२: संवेदनशील सावजिनक े मा 
मशाल जलुुस गन नहन े

.ना.िन. .िज.अ. सामा य ७० िदन 

२.१३ दफा ७३: आव यक व तु तोडफोड वा हानी, 
िन सानी गन नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत सामा य ७० िदन 

३. प र छेद –४ को सावजिनक याय िव को कसरू अ तगत 
३.१ दफा ९२: िलखत न  गन नहने,  .ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 

िमितले तीन  
मिहना 

सामा य ७० िदन 
३.२ दफा ९३: कसरूको माण दवाउन नहने,  .ना.िन. िज ला अदालत सामा य ७० िदन 
३.३ दफा ९४: सचूना िदन अवरोध पु  याउन नहन,े  .ना.िन. िज ला अदालत सामा य ७० िदन 
३.४ दफा १०२: प ाउबाट उ काउन वा थनुाबाट 

भगाउन नहन े
.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४.  प र छेद – ५ को सावजिनक िहत, वा य, सरु ा, सिुवधा र नैितकता िव का कसरू अ तगत 
४.१ दफा १०४: सङ् ामक रोग फैलाउन नहने,  .ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 

िमितले छ मिहना 
सामा य ७० िदन 

४.२ दफा १०५: मानव रोग ितरोधक मता 
उ मिु  गन िजवाण ु (एच.आई.भी.) को रोग 
फैलाउन नहन,े  

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले छ 

मिहना 

सामा य ७० िदन 

४.३ दफा १०६: स वा रोग स ब धी काननूको 
उ लङ् घन गन नहने, 

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

४.४ दफा ११०: िब  गन उपभो यव तु िब  

नगरी ज माखोरी गन नहन,े  
.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 

िमितले छ मिहना 
सामा य ७० िदन 

४.५ दफा ११४: िवषालु वा िव फोटक पदाथ योग .ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

४.६ दफा ११८: अभ  यवहार गन नहने,  .ना.िन. .िज.अ. कसरू भएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

४.७ दफा ११९: वे यागमनको चार गन नहने, .ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

४.८ दफा १२०: वे  याविृ  वा वे  यागमनका लािग 
घर, ज गा योग गन िदन नहने,  

.ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

४.९ दफा १२१: अि  लल िकताब, पचा, इ यािद 
बनाउन वा िब  गन नहन,े  

.ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

४.१० दफा १२२: सावजिनक थानमा यौनाङ्ग 
दखेाउन नहने,  

.ना.िन. .िज.अ. कसरू भएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 
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४.११ दफा १२३: सावजिनक थानमा यौन ि या गन 
नहने,  

.ना.िन. .िज.अ. थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

४.१२ दफा १२४: सावजिनक उप याई ंगन नहने,  .ना.िन. .िज.अ. थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

४.१३ दफा १२५: जवुा खे न वा स ाबाजी गन ुनहने, 
  

.ना.िन. .िज.अ. 

/िज ला 
अदालत 

थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

४.१४ दफा १२६: िभ ा मा न वा मा न लगाउन नहन े .ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

४.१५ दफा १२६क. कसरू पीिडतको नाममा सहयोग 
िलन नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

५ प र छेद – ६ को हातहितयार खरखजना स ब धी कसरू अ तगत 
५.१ दफा १२९ इजाजतप  ा  नगरी हातहितयार 

उ पादन गन नहन े
.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 

िमितले छ मिहना 
सामा य ७० िदन 

५.२ दफा १३० इजाजतप  ा  नगरी 
हातहितयारको कारोबार गन नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

५.३ दफा १३१ खास िकिसमका हतहितयार ा  

गन नहन े
.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 

िमितले छ मिहना 
सामा य ७० िदन 

५.४ दफा १३२ इजाजतप  ा  नगरी हातहितयार 
रा न वा िलइ िहड्न नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

५.५ दफा १३३ हातहितयार खरखजनाको 
अिभलेख रा न ुपन 

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

५.६ दफा १३४ आणिवक, रसायिनक, जवैि◌क 

(िजवाणयुु ) वा िवषाल ुहातहितयार उ पादन 
वा कारोबार गन नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत कसरू भए गरेको 
थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

६. प र छेद– ७ को िव फोटक पदाथ स ब धी कसरू अ तगत 
६.१ दफा १३८ िव फोटक पदाथ उ पादन गन नहन े .ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 

िमितले छ मिहना 
सामा य ७० िदन 

६.२ दफा १३९ िव फोटक पदाथको कारोबार गन 
नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

६.३ दफा १४० कृि म िव फोटक पदाथ बनाउन र 
योग गन नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

६.४ दफा १४१ बा दी सु ङ बनाउन र िव फोटक 

पदाथ ओ छाउन नहन े
.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 

िमितले छ मिहना 
सामा य ७० िदन 

६.५ १४२ उ पादन वा कारोबारको अिभलेख रा न ु
पन 

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

६.६ दफा १४३ िव फोटक पदाथ को ढुवानी वा 
ओसापसार गदा होिसयारी अपनाउन ुपन 

.ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 
िमितल ेतीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

७ प र छेद– ८ को राि य तथा सावजिनक स पदा िव को कसरू अ तगत 
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७.१ दफा १५१ राि य गान, झ डा वा िनशान◌ा 
छापको अपमान वा ित गन नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत कसरू गरेको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

७.२ दफा १५२ राि य िवभिूतको अपमान गन नहन े  .ना.िन. िज ला अदालत कसरू गरेको 
िमितल ेछ मिहना 

सामा य ७० िदन 

८ प र छेद – ९ को धम स ब धी कसरू अ तगत 
८.१ दफा १५५ धािमक थल वा पिव  मािनएको 

थानलाइ ित पु  याउन नहने   
.ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 

िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

८.२ दफा १५६ धािमक भावनामा आघात पु  याउन 
नहने   

.ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

८.३ दफा १५७ को धािमक रीिति थितमा बाधा 
पु  याउन नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

८.४ दफा १५८ को धम प रवतन गराउन नहन े .ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

९. प र छेद – १० को भेदभाव तथा अ य अपमानज य यवहार स ब धी कसरू अ तगत 
९.१ दफा १६० को भदेभावपणू यवहार गन नहन े .ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 

िमितले छ मिहना 
सामा य ७० िदन 

९.२ दफा १६१ को भदेभाव गरी व तु वा सेवा 
ख रद वा िब  वा िवतरण गन नहने 

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

९.३ दफा १६२ को जबरज ती काममा लगाउन 
नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

९.४ दफा १६३ को दास बनाउन नहन े .ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 
९.५ दफा १६४ को ब धक बनाउन वा बाँधा रा न 

नहन े
.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

९.६ दफा १६५ को सामािजक रीिति थितमा खलल 

पान नहन े
.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 

िमितले छ मिहना 
सामा य ७० िदन 

९.७ १६६ को जाितपाितको आधारमा छुवाछुत वा 
अ य भेदभावपणू यवहार गन नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

९.८ दफा १६७ को यातना िदन नहन े .ना.िन. िज ला अदालत मु  भएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

९.९ दफा १६८ को अपमानजनक वा  अमानवीय 
यवहार गन नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

१० प र छेद – ११ को िववाह स ब धी कसरू अ तगत 
१०.१ दफा १७१ को म जरुी िवना िववाह गन नहन े .ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 

िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

१०.२ दफा १७२ को हाडनातामा िववाह गन नहन े .ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितल ेतीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

१०.३ दफा १७३ को बाल िववाह गन नहने .ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
तीन मिहना 

सामा य ७० िदन 

१०.४ दफा १७४ िववाहमा लेनदने गन नहन े .ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 
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१०.५ दफा १७५ को बहिववाह गन नहन े .ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

११ प र छेद– १२ को यान स ब धी कसरू अ तगत 
११.१ दफा १७७ को यान मान िनयतले कुनै काम 

गन नहन े
हरी िनरी क िज ला अदालत कसरूदार सािबत 

भई पोलेकोमा 
जिहलेसकैु, 

कत यको उजरुी 
परेको तर 
कत यवाला 
प ा नलागेकोमा 
वीष वष, 

कत यको उजरुी 
नपरेकोमा कसरू 
भएको िमितले 

दईु वष 

सामा य ७० िदन 

११.२ दफा १७८ को यान जान स ने  काम गन नहन े हरी िनरी क िज ला अदालत सामा य ७० िदन 
११.३ दफा १७९ को गभं◌ीर उ ेजना वा रीसको 

आवेशबाट यान िलन नहन े
हरी िनरी क िज ला अदालत सामा य ७० िदन 

११.४ दफा १८० को मान चाहकेो यि  नमरी अक  

यि  मरेमा सजाय हन े
हरी िनरी क िज ला अदालत सामा य ७० िदन 

११.५ दफा १८१ को लापरबाहीपणू काम गरी यान 
मान नहने   

हरी िनरी क िज ला अदालत सामा य ७० िदन 

११.६ दफा १८२ को हलेच◌े याइ गरी यान मान 
नहन े

हरी िनरी क िज ला अदालत सामा य ७० िदन 

११.७ दफा १८३ यान मान उ ोग गन नहन े हरी िनरी क िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

११.८ दफा १८४ आ नो संर क वमा रहकेो 
यि लाई फा न वा प र याग गन नहने  

- मृ य ुभएकोमा  

हरी िनरी क िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

/ 

जिहलेसकैु 

सामा य ७० िदन 

११.९ दफा १८५ आ मह या गन दु साहन गन नहन े हरी िनरी क िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

१२. प र छेद – १३ को गभ संर ण िव को कसरू अ तगत 
१२.१ दफा १८८ गभपतन गन नहन े .ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 

िमितले छ मिहना 
सामा य ७० िदन 

१३. प र छेद – १४ को कुटिपट वा अगंभंग स ब धी कसरू अ तगत 
१३.१ दफा १९२ अङ्गभङ्ग गन नहन े .ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 

िमितले एक वष 
सामा य ७० िदन 

१३.२ दफा १९२क. तेजाब योग गरी अङ्गभङ्ग 
गन नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 
िमितले एक वष 

सामा य ७० िदन 

१३.३ दफा १९३ तेजाब वा अ य रासायिनक, जिैवक 

वा िवषालु पदाथ योग गरी कू प पान नहन े
.ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 

िमितले एक वष 
सामा य ७० िदन 

१३.४ दफा १९४ ग भीर उ ेजना वा रीसको 
आवेशबाट कुटिपट वा अङ्गभङ्ग भएकोमा 
हने सजाय 

.ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 
िमितले एक वष 

सामा य ७० िदन 

१३.५ दफा १९५ लापरवाहीपणू काम गरी वा 
हलेचे याइ ँगरी कुटिपट गन वा अङ्गभङ्ग वा 
अ य चोट पु  याउन नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 
िमितले एक वष 

सामा य ७० िदन 

१४. प र छेद – १५ को गरैकाननूी थनुा स ब धी कसरू अ तगत 
१४.१ दफा २०० बदनि◌यतपवूक थनुछेक गन नहन े .ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 

िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 
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१४.२ दफा २०१ मानवोिचत यनूतम सिुवधा निदइ 
थनुामा रा न नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत मु  भएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

१४.३ दफा २०२ छाड्न ेआदशे भएकोमा थनुी र न 
नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत मु  भएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

१४.४ दफा २०३ गो य त रकाले थनुामा रा न नहन े .ना.िन. िज ला अदालत मु  भएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

१५. प र छेद –१६ को यि  बपे ा पान स ब धी कसरू अ तगत 
१५.१  दफा २०६ यि  बपे ा पान काम गन गराउन 

नहन े
.ना.िन. िज ला अदालत कसूर भएको थाहा 

पाएको वा बपे ा 
यि  सावजिनक 

भएको वा ग रएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

१६ प र छेद – १७ को अपहरण वा शरीरब धक स ब धी कसरू अ तगत 
१६.१ दफा २११ अपहरण गन नहन े हरी िनरी क िज ला अदालत यान िलएकोमा 

जिहलेसकैु, 

कसरू भएको 
िमितले दईु वष, 
दफा २११ र 
२१२ को 
कसरूमा मु  

भएको िमितले 
छ मिहना 

सामा य ७० िदन 
१६.२ दफा २१२ को शरीरब धक िलन नहन े हरी िनरी क िज ला अदालत सामा य ७० िदन 
१६.३ दफा २१५ दु साहन िदने वा आदशे िदने वा 

उ ोग गन वा  षडय  गन यि  वा 
मितयारलाई हन ेसजाय 

हरी िनरी क िज ला अदालत सामा य ७० िदन 

१७. प र छेद – १८ को करणी स ब धी कसरू अ तगत 
१७.१ दफा २१९ को जवरज ती करणी गन नहन े  

 

जबरज ती 
करणी 
कसरूमा हरी 
िनरी क 

अ यमा 
.ना.िन. 

िज ला अदालत बालबािलका 
िव को 

कसरूमा १८ वष 
परूा भएको 
िमितले तीन वष, 
पणू अश , 

अपाङ्गता 
भएका, सु त 
मनि थित भएका 
वा बृ  यि का 
िव  कसरू 
भएको िमितले 

तीन वष,  
अ यका हकमा 
दईु वष, अ य 
कसरूमा कसरू 
भएको र  मु  

भएको िमितले 

तीन मिहना 

सामा य ७० िदन 
१७.२ दफा २२१ को थनुामा रहकेो यि सँग करणी 

गन नहन े  
िज ला अदालत सामा य ७० िदन 

१७.३ दफा २२२ को आ नो संर ण वा सरु ामा 
रहकेो यि सँग करणी गन नहन े

िज ला अदालत सामा य ७० िदन 

१७.४ दफा २२३ को कायालय वा पेशागत सेवा ा  

गन यि सँग करणी गन नहन े
िज ला अदालत सामा य ७० िदन 

१७.५ दफा २२५ बालयौन दु पयोग गन नहन े िज ला अदालत सामा य ७० िदन 
१७.६ दफा २२६ को उपदफा (३)  बालबािलका 

िव  अ ाकृितक मैथनु गन नहन े
िज ला अदालत सामा य ७० िदन 

१७.७ दफा  २२७क.  िमलाप  गन वा गराउन नहन े िज ला अदालत सामा य ७० िदन 

१८. प र छेद – १९ को इलाज स ब धी कसरू अ तगत 
१८.१ दफा २३० इजाजत ा  नगरेको यि ले 

इलाज गन नहन े
हरी िनरी क िज ला अदालत यान 

मरेकोमा 
यान 
स ब धी 

सामा य ७० िदन 

१८.२ दफा २३१ बदिनयत िचताई इलाज गन नहन े अनसु धान 
सिमित 

िज ला अदालत सामा य ७० िदन 
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१८.३ दफा २३२ लापरबाही वा हलेचे याइ गरी 
इलाज गन नहन े

अनसु धान 
सिमित 

िज ला अदालत कसरूको 
हद याद, दफा 
२३०(१) को 
कसरूमा  थाहा 
पाएको 
िमितले एक 

वष र अ यमा 
कसरू भएको 
िमितले छ 

मिहना 

सामा य ७० िदन 

१८.४ दफा २३३ अनमुित िवना मानव शरीरमा 
परी ण गन नहन े

अनसु धान 
सिमित 

िज ला अदालत सामा य ७० िदन 

१८.५ दफा २३४ जोिखमपणू औषिध िब  िबतरण 

गन नहन े
.ना.िन. िज ला अदालत सामा य ७० िदन 

१८.६ दफा २३५ औषधीमा िमसावट गन िमसावट 
गरेको औषधी िब  गन नहन े

हरी 
िनरी क 

िज ला अदालत सामा य ७० िदन 

१८.७ दफा २३६ याद नाघकेो वा पवू सावधानी 
निलई औषधी िब , िवतरण गन नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत सामा य ७० िदन 

१८.८ दफा २३७  एक औषधीलाई अक  औषधी 
भनी  िब  िवतरण गन नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत सामा य ७० िदन 

१८.९ दफा २३८ झु ा ितवेदन िदन नहन े अनसु धान 
सिमित 

िज ला अदालत सामा य ७० िदन 

१९. प र छेद – २० को चोरी तथा डाँका स ब धी कसरू अ तगत 
१९.१ दफा २४१ चोरी गन नहन े .ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 

िमितले छ मिहना 
सामा य ७० िदन 

१९.२ दफा २४३ नकबजनी चोरी गन नहने .ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

१९.३ दफा २४४ डाँका गन नहन े हरी 
िनरी क 

िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

१९.४ दफा २४५ चोरीमा योग हने औजार िलई 
िहड्ँन नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत कसरू गरेको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

१९.५ दफा २४६ बगली मान नहन े .ना.िन. िज ला अदालत कसरू गरेको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

२०.  प र छेद – २१ को ठगी, आपरािधक िव ासघात तथा आपरािधक लाभ (ए सटसन) स ब धी कसरू अ तगत 
२०.१ दफा २४९ ठगी गन नहन े .ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 

िमितले एक वष 
सामा य ७० िदन 

२०.२ दफा २५० ठे का वा करारको काममा फरक 

पान नहन े
.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 

िमितले एक वष 
सामा य ७० िदन 

२०.३ दफा २५१ स पि को आपरािधक उपयोग गन 
नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले एक वष 

सामा य ७० िदन 

२०.४ दफा २५२ आपरािधक िव ासघात गन नहन े .ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले एक वष 

सामा य ७० िदन 

२०.५ दफा २५३ आपरािधक लाभ (ए सटसन) िलन 
नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले एक वष 

सामा य ७० िदन 

२१ प र छेद–२२ को मु ा स ब धी कसरू अ तगत 
२१.१ दफा २५६ खोटा मु ा बनाउन नहन े हरी िनरी क िज ला अदालत थाहा पाएको 

िमितले एक वष 
सामा य ७० िदन 

२१.२ दफा २५७ खोटा मु ा चलन गन नहन े हरी िनरी क िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले एक वष 

सामा य ७० िदन 
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२१.३ दफा २५८ खोटा मु ा बनाउने सामान बनाउन, 
रा न वा ममत गन नहन े

हरी िनरी क िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले एक वष 

सामा य ७० िदन 

२१.४ दफा २५९ मापद ड िवप रत मु ा बनाउन .ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले एक वष 

सामा य ७० िदन 

२१.५ दफा २६० मु ा बनाउने औजार बािहर लैजान 
नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले एक वष 

सामा य ७० िदन 

२१.६ दफा २६१ मु ाको तौल घटाउन वा प बद न 
नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले एक वष 

सामा य ७० िदन 

२१.७ दफा २६२ रोक लगाएको मु ा चलन च तीमा 
याउन नहने   

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले एक वष 

सामा य ७० िदन 

२१.८ दफा २६३ बक नोट वा िस का जलाउन, 
गा न, या न वा बक नोटमा ले न नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले एक वष 

सामा य ७० िदन 

२१.९ दफा २६४ झु ो बक नोट दु पयोग गन नहन े .ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले एक वष 

सामा य ७० िदन 

२२ प र छेद प र छेद-२३ को िटकट स ब धी  कसरू अ तगत 
२२.१ दफा २६७ खोटा िटकट बनाउन वा चलन गन 

नहन े
.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 

िमितले एक वष 
सामा य ७० िदन 

२२.२ दफा २६८ खोटा िटकट बनाउने औजार ख रद, 
िब , ममत इ यादि◌ गन नहन े  

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले एक वष 

सामा य ७० िदन 

२२.३ दफा २६९ योग भएको िटकट पनु: योगमा 
याउन नहने   

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले एक वष 

सामा य ७० िदन 

२२.४ दफा २७० सावजिनक िलखतमा योग भएको 
िटकट उ काउन नहने   

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले एक वष 

सामा य ७० िदन 

२३ प र छेद – २५ को िलखत स ब धी कसरू अ तगत 
२३.१ दफा २७६ (३) (क)  रा पितबाट माणीकरण 

भएको िलखत िकत गन 
.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 

िमितले दईु वष 
सामा य ७० िदन 

२३.२ दफा २७६ (३) (क१)  दशे मखुबाट 
माणीकरण भएको िलखत िकत गन 

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले दईु वष 

सामा य ७० िदन 

२३.३ दफा २७६ (३) (ख)  अदालतको फैसला वा 
आदशे स ब धी िलखत िकत गन 

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले दईु वष 

सामा य ७० िदन 

२३.४ दफा २७६ (३) (ग)  अ य सरकारी वा 
सावजिनक िलखत क त गन 

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले दईु वष 

सामा य ७० िदन 

२३.५ दफा २७८ क त िलखत बनाउने औजार 
बनाउन नहन े 

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले दईु वष 

सामा य ७० िदन 

२४. प र छेद–२६ को आपरािधक वशे तथा आपरािधक उप व स ब धी कसरू अ तगत 
२४.१ दफा २८५ आपरािदक उप व गन नहन े .ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 

िमितले छ मिहना 
सामा य ७० िदन 

२४.२ दफा २८७ कसरू गरी ा  गरेको स पि  िलन 
नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

२५. प र छेद – २७ को पशपु ी स ब धी कसरू अ तगत 
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२५.१ दफा २८९ गाइ गो  मान वा कुट्न नहने   .ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

२५.२ दफा २९० पशपु ी ित िनदयी यवहार गन 
नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

२५.३ दफा २९१ सावजिनक थलमा पश ु वा प ी 
मान नहन े

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

२६. करण १ दिेख २५ स म उि लिखत कसरूको 
उ ोग, दु साहन, षडय , मितयारको कसरू, 

तत् तत् कसरूका 
अनसु धान 
अिधकारी 

तत् तत् कसरूको 
मु ा हने अिधकारी 

तत् तत ्कसरू 
कै हद याद 

सामा य ७० िदन 

२७. मानव बचेिबखन तथा ओसारपसार स ब धी 
कसरू 

.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

 हलाक ऐन, २०१९ अ तगतको कसरू .ना.िन. िज ला अदालत 
/ े ीय िनदशक 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

२९. नाग रकता स ब धी कसरू .ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 
३०. ाचीन मारक स ब धी कसरू .ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 
३१. लाग ूऔषध स ब धी कसरू ऐनको दफा २ को 

ख ड (ञ२) 
बमोिजम तोिकएको 
अिधकारी 

िज ला अदालत जिहलेसकैु िवशेष ७० िदन 

३२. आव यक सेवा स चालन ऐन, २०१४ 
अ तगतको कसरू 

.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

३३. अपाङ्गता भएका यि को अिधकार 
स ब धी ऐन, २०७४ को दफा ५५(१), (२), 
(३), (४) र (५) बमोिजम सजाय हने कसरू 

.ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

३४. िलखतह को गो यता स ब धी ऐन, २०३९ 

अ तगतको कसरू 
.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

३५. राहदानी स ब धी कसरू हरी िनरी क िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 
३६. आव यक व तु संर ण स ब धी कसरू .ना.िन. .िज.अ. जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 
३७. कारागार ऐन, २०१९ अ तगतका कसरू तोकेको 

अिधकृत 
िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

३८. च दा ऐन, २०३० अ तगतको कसरू .ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 
३९. िच ा ऐन, २०२५ अ तगतको कसरू .ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 
४०.१ सवारी साधनले िकची, ठ कर वा ध का िदई 

वा दघुटना गराई कसैको यान मरेको कसरू 
हरी िनरी क िज ला अदालत मलुकु  अपराध 

संिहताको दफा 
१८७ 

सामा य ७० िदन 

४०.२ सवारी साधनले िकची, ठ कर वा ध का िदई 
अङ्गभङ्ग वा घाइते भएको कसरू  

.ना.िन. िज ला अदालत मलुकु  अपराध 

संिहताको दफा 
१९९ 

सामा य ७० िदन 

४०.३ सवारी साधनले िकची, ठ कर वा ध का िदई 
वा दघुटना गराई कसैको यान मरेको वा 
अङ्गभङ्ग वा घाइते भएको कसरूमा घा खच, 

.ना.िन. .िज.अ. कसरू गरेको 
िमितले ३० 
िदन 

सामा य ३५ िदन 
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िक रया खच र ितपिूत िवषय 
४१. गैरसैिनक हवाई उडान ऐन, २०१५ दफा ९क. 

अ तगतको कसरू 
.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४२ छापाखाना तथा काशन स ब धी ऐन, २०४८ 

को दफा १५ अ तगतको काशनमा िनषेध 

स ब धी कसरू 

.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४३ फौजदारी कायिविध संिहताको अनसुचूीमा 
समावेश भएका कसरूको कारणबाट उठेको 
िकत वा जालसाज स ब धी कसरू 

.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४४ चिलत कानून बमोिजम मुलकु  फौजदारी कायिविध सिंहताको अनुसचूी -१ मा समावेश हने भनी 
तोिकएको देहायका कसरूः 

४४.१ आव यक पदाथ िनय ण (अिधकार) ऐन, 
२०१७ अ तगतका कसरू 

.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु िवशेष ७० िदन 

४४.२ आवासको अिधकार स ब धी ऐन, २०७५ को 
दफा २५ अ तगतका कसरू 

.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४४.३ केही सावजिनक िलखत माणीकरण 

(कायिविध) ऐन, २०६३ अ तगतको कसरू 
.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४४.४ घरेलु िहसंा (कसरू र सजाय) ऐन, २०६६ को 
दफा ५क अ तगतको कसरू  

.ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 
िमितले न ब े
िदन 

संि  ७० िदन 

४४.५ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसरू र सजाय)  
ऐन, २०६८ अ तगतको कसरू  

.ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 
िमितले तीन 
मिहना 

संि  ७० िदन 

४४.६ जे  नाग रक स ब धी ऐन, २०६३ को दफा ८ 
र २६ अ तगतको कसरू  

.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४४.७ त यांक ऐन, २०७९ अ तगतको कसरू .ना.िन. .िज.अ. जिहलेसकैु संि  ३० िदन 
४४.८ तेजाब तथा अ य घातक रासायिनक पदाथ 

(िनयमन) ऐन, २०७९ को दफा २८ को 
उपदफा (१)  बाहकेका अ य कसरू  

.ना.िन. .िज.अ. जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

४४.९ तेजाब तथा अ य घातक रासायिनक पदाथ 

(िनयमन) ऐन, २०७९ को दफा २३ को ख ड 
(क) को िनकासी वा पैठारी स ब धी कसरू 

राजप ांिकत 
थम ेणीको 
कमचारी 

भ सार अिधकृत जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

४४.१० दरू स चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को 
उपदफा (५) अनसुारको कसरू  

.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४४.११ नेपाल नोटरी पि लक प रषद ् ऐन, २०६३ 
अ तगतको कसरू  

.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४४.१२ नेपाल रा  बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ९५ मा 
उ लेिखत कसरू 

.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४४.१३ नेपाल रे वे ऐन, २०७९ को दफा ६३ को .ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 
िमितले तीन 

सामा य ७० िदन 
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उपदफा (१) अ तगतको कसरू मिहना 

४४.१४ ितिलिप अिधकार ऐन, २०५९ को दफा २७ र 
२८ अ तगतको मु ा 

हरी 
िनरी क 

िज ला अदालत थाहा पाएको 
िमितले तीन 
मिहना 

संि  ७० िदन 

४४.१५ बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ को दफा 
६६ अ तगतका कसरू 

.ना.िन. बाल अदालत उमेर पगेुको 
िमितले एक वष 

सामा य ३५ िदन 

४४.१६ िबमा ऐन, २०७९ को दफा १४० अ तगतको 
कसरू 

.ना.िन. तोकेको  
अदालत 

छ मिहनािभ  

उजुरी िदन सिकने  
र यसरी उजुरी 
परेको िमितले तीन 
मिहना िभ  

संि  ७० िदन 

४४.१७ बो सीको आरोप (कसरू र सजाय) ऐन, २०७२ 

अ तगतको कसरू 
.ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 

िमितले न बे िदन 
सामा य ७० िदन 

४४.१८ बिकङ्ग कसरू तथा सजाय ऐन, २०६४ 
अ तगतको कसरू    

.ना.िन. उ.अ. वािण य 
इजलास 

थाहा पाएको 
िमितले एक वष 
िभ  जाहरेी िदने र 
जाहरेी परेको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

४४.१९ ब◌ै◌ंक तथा िव ीय सं था स ब धी ऐन, 
२०७३ को दफा १०३ अ तगतको कसरू 

.ना.िन. उ.अ. वािण य 
इजलास 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४४.२० मानव शरीरको अङ्ग यारोपण (िनयिमत 
तथा िनषेध) ऐन, २०५५ अ तगतको कसरू 

.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४४.२१ राि य खेलकुद िवकास ऐन, २०७७ को दफा 
३३ को ख ड (क), (ख), (ग) र (घ) 

बमोिजमको कसरू 

.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

४४.२२ राि य प रचयप  तथा प जीकरण ऐन, 
२०७६ को दफा ४१ (१) (छ), (ज), (झ),  

(ञ) बाहकेका कसरू  

.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु संि  ३५ िदन 

४४.२३ राि य प रचयप  तथा प जीकरण ऐन, 
२०७६ दफा ४१ (१) (छ), (ज), (झ),  (ञ) 

अ तगतको कसरू  

.ना.िन. .िज.अ. जिहलेसकैु संि  ३५ िदन 

४४.२४ रेिडयोधम  पदाथ (उपयोग तथा िनयमन) ऐन, 
२०७७ अ तगतको कसरू 

.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४४.२५ िव तुीय (इले ोिनक) कारोबार ऐन, २०६३ 
अ तगतको कसरू  

.ना.िन. काठमाड  िज ला 
अदालत/ स.ू . 

यायािधकरण 

थाहा पाएको 
िमितले पैतीस 

िदन 

सामा य ७० िदन 

४४.२६ िवपद ्जोिखम यनूीकरण तथा ि य थापन ऐन, 
२०७४ को दफा दफा २४ को उपदफा (१), 
(२) र (३) बमोजि◌मको कसरू 

तोिकएको 
अिधकारी 

िज ला अदालत कसरू भएको 
िमितले तीस 

िदन 

सामा य ७० िदन 

४४.२७ िव ापन (िनयमन गन) ऐन, २०७६ को दफा 
२५ को उपदफा (२) अ तगतको कसरू 

.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

४४.२८ वैयि क गोपनीयता स ब धी ऐन, २०७५ 

अ तगतको दफा २९ को उपदफा (१) को 
.ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 

िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 
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ख ड (ग), (ड), (त), (थ), (द), (ध) वा (न) 
बमोिजमको कसरू 

४४.२९ िश ा ऐन, २०२८ को दफा १७ को उपदफा 
(१क) बमोिजम सजाय हन ेकसरू  

हरी िनरी क िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४४.३० सावजिनक ऋण यव थापन ऐन, २०७९ को 
दफा २२ अ तगतको कसरू 

.ना.िन. िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४४.३१ सरुि त कारोबार ऐन, २०६३ अ तगतको कसरू हरी िनरी क उ.अ. वािण य 
इजलास 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४४.३२ सरुि त मातृ व तथा जनन वा य  अिधकार 
ऐन, २०७५ को दफा २५ अ तगतको कसरू 

.ना.िन. िज ला अदालत थाहा भएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

४४.३३ वा थकम  तथा वा य सं थाको सरु ा 
स ब धी ऐन, २०६६ को दफा ३ को ख ड 
(ख) बमोिजमको कसरू 

.ना.िन. िज ला अदालत कसरू भएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

४४.३४ स◌ंगठि◌त अपराध िनवारण ऐन, २०७० 

अ तगतका कसरू 
हरी अिधकृत िज ला अदालत जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

 ४५ नेपाल सरकारले नपेाल राजप मा सचूना काशन गरी फौजदारी कायिविध संिहताको अनसुचूी -१ मा समावेश गरेको 
कसरू । 

 

२. कसरूको अनुस धानमा सरकारी वक लको सलं नता र िनवाह गनु पन भूिमका 
मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी–१ िभ का कसरूबारे थाहा पाउन े यि ले निजकको हरी कायालयलाई 
सोको जानकारी िदन ुपन र हरी कायालयले पिन त कालै अनसु धान अिधकारी तोक  सो वारदात तथा कसरू बारेमा अनसु धान 
ार भ गन ुपन काननूी यव था रहकेो छ । चिलत काननूी यव था अनसुार अपराध अनसु धानको काय हरी िनकायले गन र 
मु ा चलाउन ेवा नचलाउन ेस ब धी िनणय गरी मु ाको अिभयोजन, बहस परैवी तथा ितर ाको काय सरकारी वक लले गन 
काननूी यव था गरेको पाइ छ । 
 

२.१ जाहेरी दरखा त, ारि भक अनुस धान ितवेदन र िनदशन 
जाहेरी दरखा त वा कसरूको सचूनाः 
समाजमा घिटत कुन ै पिन कसरूज य कायका स ब धमा जित स दो िछटो य ता कसरूको बारेमा जानकारी ा  हन सकेमा 
अनसु धान गरी कसरू गनलाई काननूी कारबाही गन सिकन ेभएकाले मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ ले जाहरेी 
दरखा त िदन ेर कसरूको अनसु धान गन स ब धमा िव ततृ यव था गरेको छ । जाहरेी दरखा तको ाि  र दताका स ब धमा 
फौजदारी कायिविध संिहतामा खास गरेर कसरूको जाहरेी दरखा त वा सचूना िदन ुपन, मौिखक सचूनालाइ लेख ब  गरी सिहछाप 
गराउन ुपन, सचूना िदनलेाइ भरपाई  िदन ुपन, सचूना िदन े यि लाइ िझकाई सनाखत गराउन स ने, कसरूको सचूना हरीले अ य 
कुनै ोत वा आफैले ा  गरेमा ितवेदन खडा गनपुन, जाहरेी दरखा त वा सचूना दता िकताबमा दता गनपुन स ब धमा यव था 
ग रएको छ ।  
 

कानूनी यव थाः 

 अनसुचूी १ मा उि लिखत कुन ैकसरू भएको, भई रहकेो वा हन लागकेो छ भ न ेकुरा थाहा पाउने यि ले 

य तो कसरूका स ब धमा आफूसँग भएको वा आफूले दखे ेजान ेस मको सबदु माण खलुाई य तो 
कुराको िलिखत जाहरेी दरखा त वा मौिखक सचूना वा िव तुीय मा यमको सचूना अनसुचूी–५ 
बमोिजमको ढाँचामा निजकको हरी कायालयमा यथािश  िदन ुपनछ । 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहत◌ाको 
दफा ४ 
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 उपदफा (१) बमोिजम जाहरेी दरखा त वा सचूना िदन े यि ले य तो सचूना िलिखत पमा निदएमा वा 
िनजले िदएको जाहरेी दरखा त अनसुचूी-५ बमोिजमको ढाँचा अनु प नभएमा िनजले िदएको सचूनाका 
सबै कुराह  स बि धत हरी कमचारीले अनसुचूी–५ बमोिजमको ढाँचामा खलुाई िनजलाई सो पढी 
बाची सनुाई िनजको सहीछाप समते गराई रा न ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम जाहरेी दरखा त वा सचूना कुन ै यि ले स बि धत हरी कायालयमा आँफै 

उपि थत भई िदएमा वा हलाक वा कुनै यि  माफत पठाएमा वा िव तुीय मा यमबाट सचूना िदएमा 
य तो हरी कायालयले य तो जाहरेी दरखा त वा सचूना दता गरी िनजलाई अनसुचूी–६ बमोिजमको 
ढाँचामा भरपाई िदन ुपनछ । कसैले िव तुीय मा यमबाट सचूना िदएकोमा सोही मा यमबाट य तो सचूना 
पाएको जानकारी गराउन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम हलाक वा िव तुीय मा यमबाट ा  हन आएको सचूनाको िव वसनीयता यिकन 
गनपुन भएमा य तो सचूना िदन े यि लाइ िझकाइ हरी कायालयले सनाखत गराउन स नेछ । 

 उपदफा (१), (२) वा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अनसुचूी–१ मा उि लिखत कुनै कसरू 
भएको कुराको सचूना वा जानकारी हरीले अ य कुन ै ोतबाट वा आफँैले ा  गरेमा सो स ब धमा 
अनसुचूी–५ मा उि लिखत िववरण सिहतको ितवेदन खडा गन ुपनछ । 

 यस दफा बमोिजमको जाहरेी दरखा त, सचूना वा उपदफा (४) बमोिजमको ितवेदनलाई हरी कायालय 
वा अनसु धान गन अिधकार ा  कायालय वा अिधकारीले अनसुचूी–७ बमोिजमको ढाँचाको दता 
िकताबमा दता गरी रा न ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम ा  जाहरेी दरखा त वा सचूनाको स ब धमा काननू ारा छु ै अनसु धान गन 
अिधकारी तोिकएकोमा य तो अिधकारी सम  र छु ै अनसु धान गन अिधकारी नभएकोमा स बि धत 
िज ला हरी कायालय सम  पठाउन ुपनछ । 

 

सव च अदालतको फैसला / आदेश 

 रट िनवेदकले आ नो छोराको मृ य ुस ब धमा िनवेदन िदएकोमा हालस म कारबाही नचलेको भ न े
दाबी अनसुारको ितवादीलाई प ाउ गरी अनसु धान तहिककात भएको भ न ेनदिेखँदा यस स ब धमा 
महा यायािधव ाको यानाकषण गराई िनवेिदकाको जाहरेी अनसुारका काम कारबाही यथाशी  गन ु
भनी परमादशे जारी हने । 

 घटनाको त कालै जाहरेी नपरेको भ ने आधारमा मा  काननूले िनधारण गरेको हद यादिभ  परेको जाहरेी 
दरखा तलाई अ यथा भ न निम ने । 

सअबु २०५१, 

पणूाङ्क ७०, 

प ृ१३ 
 

 

 

नेकाप. २०७६, 

अंक ८, िननं. 
१०३३२ 

 

जाहेरी दरखा त वा सचूना दता गन इ कार◌ी उपरको उजुरी ि या◌ः 

कसरूका स ब धमा अनसु धान गरी काननू बमोिजम कारबाही गरी पाउँ भनी कसैले आफूलाइ थाहा भएस मका त य र सबतु 
माण सिहत कसरूका बारेमा िदएको सचूना वा जाहरेी दता गन इ कार गन नहन ेर ग रएमा उजरु गन पाउने काननूी यव था गरेको 
दिेख छ । काननू बमोिजम अनसु धान गनपुन िनकाय वा अिधकारीले उजरुी दता गन इ कार गन वा अनसु धान नै नगरी घटनाको 
अनसु धान हन नपन भनी भ न नपाउने काननूी ब ध गरेको दिेख छ । जाहरेी दरखा त वा सचूना स बि धत हरी कायालयले 

दता गन इ कार गरेमा जाहरेी दरखा त वा सचूना गन यि ले य तो यहोरा खलुाई स बि धत िज ला सरकारी वक ल कायालय 
वा य तो जाहरेी दरखा त वा सचूना दता गन ुपन हरी कायालय भ दा मािथ लो तहको हरी कायालयमा जाहरेी दरखा त वा 
सचूना सिहत उजरु गन स ने, यसरी ा  भएको उजरुी स बि धत िज ला सरकारी वक ल कायालय वा हरी कायालयले यसको 
अिभलेख राखी य तो जाहरेी दरखा त वा सचूना आव यक कारबाहीको लािग स बि धत हरी कायालयमा पठाउन ुपन र यसरी 
लेखी आएमा स बि धत हरी कायालयले दता गरी कारबाही गन ुपन काननूी यव था छ । 
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कानूनी यव थाः 

 जाहरेी दरखा त वा सचूना स बि धत हरी कायालयले दता गन इ कार गरेमा जाहरेी दरखा त वा सचूना 
गन यि ले य तो यहोरा खलुाई स बि धत िज ला सरकारी वक ल कायालयमा जाहरेी दरखा त वा 
सचूना सिहत उजरु गन स नेछ । 

 उपदफा (१) बमोिजमको उजरु ा  भएमा स बि धत िज ला सरकारी वक ल कायालयले यसको 
अिभलेख राखी य तो जाहरेी दरखा त वा सचूना आव यक कारबाहीको लािग स बि धत हरी 
कायालयमा पठाउन ुपनछ । 

 उपदफा (२) बमोिजम ा  हन आएको जाहरेी दरखा त वा सचूनालाई स बि धत हरी कायालयले दफा 
४ को उपदफा (३) बमोिजम दता गरी कारबाही गन ुपनछ । 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा ५   

सव च अदालतको फैसला /आदेश 

 रट िनवेिदकाले दता गन याएको जाहरेी दरखा त काननू बमोिजम दता गरी … अनसु धान गन ुभनी 
िवप ीह का नाममा परमादशेको आदशे जारी हन े। 

 

 कुनै अपराध स ब धमा जाहरेी दखा त परी अनसु धानको कारबाही अगािड बढ◌ी थप अनसु धानको 
कारबाही हन नसकेको अव थामा वारदातसँग स व  सबदु माण न  हन स न ेर यसले अनसु धान 
कृया समेत अव  हन जाने । … अनसु धान तहिकातको काम कारबाही िनयमानसुार अगािड बढाउन 
हरी कमचारी समतेलाई सरकारी वक ल कायालयले आव यक िनदशन िदनपुन काननूी कत य 
भएकोमा सरकारी वक लको कायालयबाट य तो काननूी कत य प◌ूरा हन नसकेको अव थामा उ  

काननूमा यव था भएको कत य पालन गराउन सरकारी वक लको कायालयलाई परमादशेको आदशे 

जारी हन स ने । 

२०५५को रट 
नं. ३३६९ िमित 
२०६२।७।२  

 

नेकाप २०६३ 

अंक ७ िननं. 
७७३१ 

 

 

 

 

ारि भक अनुस धान ितवेदन 
कुनै घटना वा वारदातको अनसु धान गन अिधकार ा  िनकाय तथा पदािधकारीले वारदात स ब धमा त काल ा  सचूना वा 
जाहरेीको आधारमा त कालै ारि भक अनसु धान गरी खु न आएका कुराह  समते खलुाई स बि धत िज ला सरकारी वक ल 

कायालयमा ततु गन ितवेदनलाई न ैसामा यतयाः ारि भक अनसु धान ितवेदन भिन छ । 
ारि भक अनसु धान ितवेदनले अनसु धान अिधकारी र अिभयोजन अिधकारीका बीच अपराधको ारि भक चरणदिेख न ै
कायगत स ब ध र सम वय कायम रा न सघाउ पु  याउँदछ । वारदात वा अपराध बारेको सचूना (जाहरेी दखा त)  दता भएपिछ 

तोिकएको अनसु धान अिधकारीले अनसु धान गरी बाँक  अनसु धान कायलाई भावकारी बनाउन आव यक पन िनदशन माग 
गरी स बि धत िज ला सरकारी वक ल कायालयमा ारि भक अनसु धान ितवेदन पठाउनपुन काननूी यव था रहकेो दिेख छ ।  
कानूनी यव था 

 अनसुचूी–१ मा उि लिखत कुनै कसरू भएको वा भइरहकेो वा हन लागेको जानकारी ा  भएमा 
स बि धत हरी कायालयले यथािश  क तीमा हरी नायब िनरी क दजाको हरी कमचारीलाई 
अनसु धान अिधकारी तोक  यसको जानकारी स बि धत सरकारी वक ल कायालय र आफू भ दा 
मािथ लो हरी कायालयलाई िदन ुपनछ र यसरी तोिकएको अनसु धान अिधकारीले य तो कसरूको 
अनसु धान गन ुपनछ । 

 तर दहेायको कसरूको अनसु धान गन कि तमा हरी िनरी क दजाको हरी कमचारीलाई अनसु धान 
अिधकारी तो न ुपनछः – 

 अपराध संिहताको भाग–२ को प र छेद–१, प र छेद–१२, प र छेद–१७, प र छेद–१८ को दफा २१९, 
प र छेद–१९ को दफा २३०, २३१, २३२, २३३, २३५, २३८, प र छेद–२० को दफा २४४, 
प र छेद–२२ को दफा २५६, २५७ र २५८ का कसरू, नपेाल सरकारले कसरूको ग भीरता हरेी नपेाल 

राजप मा सचूना काशन गरी तोकेको अ य कसरू । 

मलुकु  

फौजदारी 
कायिविध 

संिहता, 
२०७४ को 
दफा ८  

 

 

 

 

 

मलुकु  
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 अनसुचूी–१ वा अनसुचूी–२ मा उि लिखत कुनै कसरूको जाहरेी दरखा त वा सचूना दफा ४ बमोिजम 
दता हना साथ य तो कसरूको अनसु धान गन तोिकएका हरी कमचारी वा अनसु धान अिधकारीले 

तु त ारि भक अनसु धान गन ुपनछ । 
 ारि भक अनसु धान शु  गरेपिछ य तो हरी कमचारी वा अनसु धान अिधकारीले सोको ितवेदन 
िज ला सरकारी वक ल कायालयमा तीन िदनिभ  पठाउन ुपनछ । 

 प ीकरण: यस प र छेदको योजनको लािग “ ारि भक अनसु धान” भ नाले घटना थल िववरण, 

कसरू भएको थानको व तुि थित मचुु का, खानतलासी वा बरामदी मचुु का वा यान मरेको कसरू भए 
लाश जाँच मचुु का तथा अ य कसरू भए य तो कसरूको कृित अनसुार तयार गन ु पन ितवेदन, 
मचुु का वा अ य आव यक िववरणलाई स झन ुपछ । 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहता, 
२०७४ दफा 
१० 

 

 

 

 

ारि भक अनुस धान ितवेदनमा खुलाउनुपन कुराः 
अपराधको अनसु धान गन अनसु धान अिधकारीले ारि भक अनसु धान गरी त काल संकलन भएका सबदु माणका कागजह  

समेत सामले गरी थप अनसु धान गन खलुाउन ुपन कुराह  खलुाई सरकारी वक ल कायालयमा ारि भक अनसु धान ितवेदन 
पठाउन ुपदछः– 

 अपराधको स ब धमा परेको जाहरेी दखा तको संि  िववरण,  

 त कालै शंिकत यि  प ाउ परेको रहछे भन ेितनीह को िववरण, 

 अपराध िनय ण तथा सबदु माण संर ण स ब धमा त कालै ग रएका कायह , 

 त काल संकलन भएका सबदु माणह , 

 उ लेिखत अपराध स ब धमा आफूले के–के कुराको अनसु धान तहिककात गन हो सो कुराको िववरण, 

 अनसु धानको काय स पादन गन कुनै िनकाय, पदािधकारी वा िवशेष को सहयोग आव यक दिेखएमा सो कुरा। 
 

ारि भक अनुस धान ितवेदन ा  भएपिछ सरकारी वक लले यान पु  याउनु पन कुरा◌ः 
अनसु धान अिधकारीले सरकारी वक ल कायालयमा ततु गरेको ारि भक अनसु धान ितवेदन उपर सरकारी वक लले 

ारि भक पमा यान िदन ुपदछः– 

 जनु िनकाय तथा पदािधकारीले ारि भक अनसु धान ितवेदन पठाएको हो यो िनकाय तथा पदािधकारीको सो 
िवषयमा अनसु धान वा तहिककात गन अिधकार छ वा छैन, 

 अनसु धान तहिककात ार भ ग रएको िवषयमा सो काय गन िनकाय वा पदािधकारीको भौगोिलक े ािधकार छ वा 
छैन, 

 जनु िवषयमा अनसु धान ार भ ग रएको छ सो िवषय मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी–१ 
िभ  पन िवषय हो वा होइन भ ने कुरा यिकन गन, 

 प ाउ गन ुपवू मु ा हने अिधकारीबाट प ाउ गन अनमुित िलन ुपनमा अनमुित िलए निलएको यिकन गन,  

 प ाउ परेको शंका पद यि लाई अनसु धान योजनको लािग २४ घ टा भ दा बढी अविध िहरासतमा रा न ुपन 
अव था भएमा मु ा हने अिधकारी सम  उपि थत गराई अनमुित िलए निलएको यिकन गन, 

 ा  ारि भक अनसु धान ितवदेनको आधारमा अनसु धानको ि कोणबाट वारदातको गि भरता पिह याउने र के 

क ता िवषयमा िनदशन िदन ुआव यक छ सो कुरा, 

 मु ा दायर गन हद याद छ वा छैन, 

 सावजिनक पदमा बहाल रहकेो कुनै यि लाई प ाउ गन ुपिहले नेपाल सरकारको कुनै िनकाय वा पदािधकारीलाई पवू 
जानकारी िदई प ाउ गन ुपन वा हरी िहरासतमा िलएको जानकारी िदन ुपन, वा अिभयु  उपरको आरोपको सचूना 
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िदन ुपन वा अनसु धान हदँ ैगरेको िवषयमा जानकारी िदन ुपन भनी चिलत काननूमा उ लेख भएको भए सो बमोिजम 
सो कायिविध परूा भएको छ वा छैन । 

 

िनदशनः 
अनसु धान अिधकारीले ारि भक अनसु धान ितवेदन पठाउने र सरकारी वक लले अनसु धान अिधकारीलाइ िनदशन तथा राय 
िदन े यव था गनकुो उ े य दवैुको िवशेष ताको कदर गद उनीह  बीच अनसु धानको ममा िनर तर सहयोग स लाह र परामश 

ा  हन सकोस भ न ेहो । माणको संकलन कसरी गन भ न ेकुराको ान हरीलाइ हने र अदालती ीकोण एवं माण ा ता 
कायिविध काननू र माणका िनयमह को स ब धमा सरकारी वक ललाइ जानकारी हने हनाले सरकारी वक ल र अनसु धान 
अिधकारी िनयिमत स पकमा रही अनसु धानलाइ भावकारी बनाउन रणनीित तय गन सकुन भ न ेयो ावधानको उ े य हो। 
हरीले सरकारी वक ल कहाँ पठाउने ारि भक अनसु धान ितवेदन अनसु धानको रणनीित ह छ भने सरकारी वक लले िदन े
िनदशन यो रणनीित मािथको पृ पोषण हो । सरकारी वक लले अनसु धान अिधकारीलाइ िदन े िनदशनको पवू सचूी तयार गन 
संभव नभए पिन साधरणतया यी िवषय समावेश ह छन:् 

 अनसु धान अिधकारीले तयार गरेको अनसु धानको रणनीित वा खाकामा सधुार गनपुन िवषयह  

 ारि भक अनसु धानबाट संकिलत त यबाट दिेखएका िवषय र थप अनसु धान गनपुन िवषयह  

 भौितक माणको पिहचान, संर ण, संकलन र परी णको िवषय 

 माणको ा ताको लािग पु  याउन ुपन रीत र परी ण 

 बु नपुन यि ह का खलुाउन ुपन कुराह  

 शंिकतको मानव अिधकारको संर ण 

 शंिकतको वैयि क िववरण, आिथक हिैसयत, स पि  िववरण, पटके अपराधी भए नभएको खु न े िववरण, ठेगाना 
टेिलफोन न बर, नाग रकता फोटो, इमेल आिदको िववरण ा  गरी िमिसल सामेल रा ने कुरा 

 मानव बचेिबखन तथा ओसारपसरा र जबरज ती करणी ज ता पीिडत नै अपराधको य  माण हने मु ामा 
अपराधको सचूना ा  गन िवषयह  ज तो िवदशे लैजान ेबीचस म पु  याउने यि , िटकट अधक ी बोिडङ पास 

सहयोगी यि  समतेको हिलया, सचूना नाम थर वतन, टेिलफोन न बर, इमले आिदको िववरण खलुाउने कुरा 

 पीिडत र सा ीको संर ण र गोपनीयता लगायतका अ य आव यक कुरा । 
 

सरकारी वक लले िनदशन िद◌ँदा  िवचार पु  याउनु पन कुरा 
वारदातको कृित, वारदात भएको थान, समय, पीिडतह को ि थित, शंका पद यि ह  प ाउ पन स ने स भावना, बरामद 
भएका दशी माण, ब तुपरक, काननूसँगत, यवहा रक र काया वयन हन स ने ज ता िविवध कुराह  समते मनन गरी िनदशन 
दान गनपुछ । िनदशन िद◌ँदा दहेायका कुराह  समेत िवचार गन ुपदछः– 

 अनसु धान अिधकारीले ारि भक अनसु धान ितवेदन पठाउन ुभ दा पिहले गरेको अनसु धान ि याको उपयु ता 
बारे, 

 बाँक  अनसु धान ि या तथा प ितबारे अनसु धान अिधकारीले उ लेख गरेको कुराह को पया ता बारे, 

 अपराधसँग स बि धत दशी माणको भावकारी ढंगले खोजी गन बारे, 

 अपराधसँग स बि धत दशी माण संकलन गदा काननूको रीत पु  याई मा  संकलन गन तफ अनसु धान अिधकारी 
सजग हन ुपन कुराह  बारे, 

 अपराध अनसु धानसँग स बि धत भौितक माण संकलन गदा िवशेष को संल नता, सहयोग र परामश जटुाउन ुपन 
बारे, 
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 ारि भक अनसु धान ितवेदनको अ ययन गदा कुनै िवशेष कुरा बु न आव य दिेखएको वा कुन ैिवशेष माण संकलन 
गन आव यक दिेखएको भए य ता िवषयह , 

 अनसु धान गदा कुन ैिवशेष ि या अनसुरण गन ुपन कुरा भए सो कुरा, ज तै कालो बजार तथा केही अ य सामािजक 

अपराध र सजाय ऐन, २०३२ अ तगतको मु ामा पवू अनमुित िलन ुपन यव था रहकेो छ । 

 अनसु धान ि या वा काननूी यव था बारे अनसु धान अिधकारीलाई ि िवधा परेको कुनै िवषय । 
 

सव च अदालतका फैसला /आदेश 

 … कुन ैअपराधको तहक कात शु  गनभु दा पिहले तहिककात गन हरी कमचारीले तहक कात गन 
कुराह  खलुाई स बि धत सरकारी वक ल कायालयमा अपराध स ब धी ारि भक अनसु धान 
ितवेदन पठाउन ु पन र … य तो ारि भक अनसु धान ितवेदन ा  भएपिछ सरकारी वक लले 

तहक कातको स ब धमा तहिककात गन हरी कमचारीलाई आव यक िनदशन िदनस ने यव था 
भएबाट सरकारी वक ललाई अनसु धानको दायराबाट िनरपे  राखकेो छैन । वारदातको कृित अनसुार 
के कसरी अनसु धान गन भ ने तफ मागदशन गन ुसरकारी वक लको कत य हन आउँछ ।  
सरकारी वक लले अनसु धानलाई बिलयो, भरपद  र िव ािसलो बनाउन स बि धत हरी कमचारीलाई 
आव यक िनदशन िदन स ने अिधकार काननूले िदएको कुरालाई िवसन नहने । 

नेपाल सरकार 
िव.धौलादेवी 
िव  नकेाप 
२०६८, अकं 

८ िनणय नं. 
८६६८, प.ृ 
१३७६ 

 

महा यायािधव ाको कायालयबाट जारी प रप  

 सरकारी वक लले िनदशन िददँा मु ासँग स ब  कुराह मा मा  सीिमत रही आव यक कुराको िनदशन 
िदन ुपदछ । अनाव यक कुराह मा िनदशन िदन उपयु  नहने । िज ला सरकारी वक ल कायालयमा 
कायरत िज ला यायािधव ाले अपराध अनसु धानको ारि भक अनसु धान ितवेदन उपर िदएको 
िनदशन पालना भए नभएको स ब धमा समय समयमा अनगुमन गरी पनुः िनदशन िदन स न े। 

 नेपाल सरकार वादी भई च न ेसवसाधारणको िवगो समतेमा ित पगुकेा मु ाको अनसु धानमा घटनामा 
यि को ित पगुेको धनमाल के कित हो ? एिकन िवगो कायम गरी ित तफको दाबी िलनका लािग 
स बि धत अनसु धानकताले ित िववरणको मचुु का गन र सो भए नभएतफ मु ाको िनणय अगावै 
स बि धत सरकारी वक लले यान पु  याउने गन ुभनी िनदशनप  लेखी पठाउने । 

 सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को दफा ६ (१) बमोिजम हरीबाट तुत हन े ारि भक ितवेदन 
हाल केवल औपचा रकताको पमा मा  िसिमत रहकेो त यलाई म यनजर रा द ैत स ब धमा त काल 

आव यक सधुार गन उ  ितवेदनमा घटनाको व तुिन  त यगत िववरणका अित र  क ता माणह  

संकलन ग रनपुन अव था रहकेो छ, सरकारी वक लबाट के क ता कुरामा िनदशन िदनपुन अव था छ 

ज ता कुराह  प  खलुाई िववरण समावेश गरी अपराध अनसु धान गन सबै स बि धत हरी 
कायालयलाई िनदशन िदने र ारि भक अनसु धान ितवेदन पेश हना साथ स बि धत सरकारी वक लले 

हरी अनसु धानकतासँग आव यक परामश गरी अपराध अनसु धानको काननूी कायिविध र संकलन 
गनपुन माणको वैधताका स ब धमा हरी अनसु धानकतालाई त काल िनदशन िदने प रपािटलाई 
यवि थत गन । यसरी िदइएको िनदशनह को िटपोट तयार गरी ारि भक अनसु धान ितवेदन साथ 

संल न गरी फाइलमा रा न े प रपािटलाई सं थागत गन । स बि धत पनुरावदने सरकारी वक ल 

कायालयले येक मिहना आफू मातहतका सरकारी वक ल कायालयले स पादन गनपुन गरी जारी 
ग रएको उपयु  िनदशनको पालना भए नभएको र भएकोमा ब तगुत ढंगबाट भए नभएको िनरी ण गरी 
महा यायािधव ाको कायालयको अनसु धान महाशाखा माफत महा यायािध ा सम  पेश गन । 

िमित 
२०६०।११।२
० च.नं. 
३१३५  

 

िमित 
२०६७।०९।१
२ च.नं. 
४६९०  

 

महा यायािधव
ाको 
कायालयबाट 
मातहतका 
सरकारी 
वक लह ला
ई िमित 
२०६७।१२।२
७ मा जारी 
ग रएको 
कायिनदिशका 
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िनदशन पालन नगरेमा वा नभएमा अपनाउनु पन ि या 
अनसु धान अिधकारीले सरकारी वक लको िनदशन अिनवाय पमा पालन गन ुपदछ । अनसु धानलाइ िनदिशत गन सरकारी 
वक लको अिधकार र कत य दबैु हो । सरकारी वक लको हरेक िनदशनको पालना गन ुअनसु धान अिधकारीको कत य हो । 
मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १० को उपदफा (४) मा सरकारी वक लले मु ाको अनसु धानका ममा 
िदएको िनदशनको पालना गन ुस बि धत अनसु धान अिधकारीको कत य हने भ ने प  उ लेख ग रएको छ । यस◌गैरी मलुुक  

फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १२ बमोिजम गिठत अनसु धान िवशेष टोलीलाइ सरकारी वक लले मु ाको 
अनसु धानका ममा िदएको िनदशनको पालना गन ुस बि धत िवशेष टोलीको कत य हन ेकुरा  उ लेख ग रएको छ । 
अतः अनसु धान काय परूा भए प ात्  सरकारी वक ल कायालयमा तुत भएको राय सिहतको ितवेदन अ ययन गदा सरकारी 
वक लले िदएको िनदशन पालना भएको नदिेखएमा काननू बमोिजमको ि या अपनाउन ुपदछः– 

सरकारी वक लले िदएको िनदशन पालना नहन े चलनमा सधुार याई भिव यमा य तो िुट दोह◌ो रन निदन सरकारी वक ल र 
अनसु धान स ब धी काय गन सब◌ै तरका िनकायह  बीच यथास भव सम वय कायम गन उ े यले मलुुक  फौजदारी कायिविध 

संिहता, २०७४ को दफा १८९ मा अनसु धान सिमितको यव था रहकेो छ । फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ मा अ य  

जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अपराध संिहताको दफा ९९ बमोिजमको वदिनयतपवूक अनसु धान गरेको कसरूको स ब धमा 
परेको उजरुीको अनसु धान फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १८९ बमोिजमको सिमितले अनसु धान गन काननूी 
यव था रहकेो छ । उ  सिमितमा महा यायािधव ाले तोकेको क तीमा राजप ाङ्िकत थम णेीको सह यायािधव ा अ य , 

नेपाल सरकारले तोकेको नपेाल सरकारको क तीमा राजप ाङ्िकत थम णेीको अिधकृत सद य र नेपाल सरकारले तोकेको 
नेपाल हरीको क तीमा राजप ाङ्िकत थम णेीको अिधकृत सद य रहकेो सिमितले सरकारी वक लले िदएको िनदशन पालना 
भए नभएको िवषयमा अनसु धान गरी पालना नभएको पाइएमा आव यक कारबाही अगािड बढाउन स ने दिेख छ ।   
फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १९४ मा सम वय सिमतको यव था ग रएको दिेख छ भने सरकारी वक लले कुन ै
मु ाको अनसु धानका ममा िदएको िनदशन अनसुार अनसु धानको काय नगन अनसु धान अिधकृत वा अिधकारी उपर 
उि लिखत संिहताको दफा १९५ मा य तो अनसु धान अिधकृत वा अिधकारी उपर िवभागीय कारबाही हन ेगरी यव था गरेको 
दिेख छ । अपराध अनसु धानको स दभमा सरकारी वक लले िदएको िनदशन बराबर पालन नगरेको वा पालन गन नसकेको 
िवषयलाई स बि धत सरकारी वक लले फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १९४ मा यव था भएको के ीय सम वय 
सिमितमा जानकारी गराउने योजन तथा स बि धत िनकायमा िवभागीय कारबाहीको लािग लेखी पठाउने योजनका लािग 
महा यायािधव ा सम  लेख◌ी पठाउन स छ । अतः अनसु धान काय परूा भए प ात्  सरकारी वक ल कायालयमा ततु 
भएको राय सिहतको ितवेदन अ ययन गदा सरकारी वक लले िदएको िनदशन पालना भएको नदिेखएमा अपनाउन ुपन ि या:- 

 सरकारी वक लले िदएको िनदशन पालना नहने चलनमा सधुार याई भिव यमा य तो िुट दोह रन निदन सरकारी 
वक ल र अनसु धान स ब धी काय गन सबै तरका िनकायह  बीच यथास भव सम वय कायम गन । 

 अपराध अनसु धानको स दभमा सरकारी वक लले िदएको िनदशन बराबर पालन नगरेको वा पालन गन नसकेको 
िवषयलाई स बि धत सरकारी वक लले फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १९४ मा यव था भएको के ीय 
सम वय सिमितमा जानकारी गराउने योजनको लािग महा यायािधव ाको कायालयमा लेखी पठाउने । 

 फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १९५ मा अनसु धान तथा तहिककात गन अिधकारीले लापरबाही वा 
बदिनयतपवूक अनसु धान गरी मु ालाई कमजोर बनाएको दिेखएमा महा यायािधव ाले य तो अनसु धान 
अिधकारीलाई िवभागीय कारबाहीको लािग स बि धत िनकायमा लेखी पठाउन स ने यव था रहकेाल े सरकारी 
वक लले िदएको िनदशन पालना नगरी वा सो को िवप रत काम गरेको कारण मु ा कमजोर हन गएमा य तो अनसु धान 
अिधकारीलाई िवभागीय कारबाही गन स बि धत िनकायमा लेखी पठाउने योजनका लािग महा यायािधव ा सम  

लेखी पठाउने । 
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महा यायािधव ाले आव यक िनदशन िदन स ने 
मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा २७ ले संिहताको अनसुचूी १ र २ अ तगतका मु ामा भई रहकेो वा भएको 
अनसु धानका िवषयमा स बि धत अनसु धान अिधकृत वा अनसु धान अिधकारीलाइ आव यक िनदशन िदन स न ेअि तयारी 
िदएको दिेख छ । फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा २७ को उपदफा (१) ले नपेाल सरकारबाट दायर हन ेकुन ैफौजदारी 
मु ामा भई रहकेो अनसु धानको बारे महा यायािधव ाले आव यक जानकारी िलन स ने र सोही दफाको उपदफा (२)  मा 
उपदफा (१) बमोिजम जानकारी िलँदा नेपाल सरकार वादी हन ेकुन ैकसरूको अनसु धान अपया  भएको वा य तो कसरूमा कुन ै
खास उपाय, त रका वा िविध अपनाउन ुपनमा य तो उपाय, त रका वा िविध नअपनाइएको वा थप अनसु धान गन ुपन भ न े
लागेमा महा यायािधव ाले अनसु धान स ब धमा अनसु धान अिधकारी वा िनजको िवभागीय मखुलाई जनुसकैु समयमा 
िनदशन िदन स ने यव था गरेको दिेख छ । यसैगरी उ  दफाको उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोिजम िदएको िनदशनको पालना 
गन ुस बि धत अनसु धान अिधकारीको कत य हने काननूी यव था रहकेो दिेख छ । 
कानूनी यव थाः 

 नेपाल सरकारबाट दायर हन े कुन ैफौजदारी मु ामा भई रहकेो अनसु धानको बारे महा यायािधव ाले 

आव यक जानकारी िलन स नेछ ।  
 जानकारी िलँदा नेपाल सरकार वादी हने कुनै कसरूको अनसु धान अपया  भएको वा य तो कसरूमा 
कुन ैखास उपाय, त रका वा िविध अपनाउन ुपनमा य तो उपाय, त रका वा िविध नअपनाइएको वा थप 
अनसु धान गन ुपन भ ने लागेमा महा यायािधव ाले अनसु धान स ब धमा अनसु धान अिधकारी वा 
िनजको िवभागीय मखुलाई जनुसकैु समयमा िनदशन िदन स नछे । 

 यसरी िदएको िनदशनको पालना गन ुस बि धत अनसु धान अिधकारीको कत य हनछे । 

मलुकु  

फौजदारी 
कायिविध 

संिहता, 
२०७४ को 
दफा २७  

 

 

२.२  जाहेरी तामेलीमा रा न सिकने अव था र ि या  
मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहताले कसैले कुन ैघटना  सरकार वादी फौजदारी कसरू हो अनसु धान गरी पाऊँ भनी िदएको जाहरेी 
दरखा त वा सचूना िदए पिछ दता गन इ कार गन नपाइने र अनसु धान हनपुन उ े य राखेको दिेख छ। कुनै कसरूको स ब धमा 
ा  जाहरेी दरखा त वा सचूनाका स ब धमा स बि धत यि  वा जाहरेवाला समतेलाई ब◌ु दा य तो दरखा त वा सचूना 
मपणू, झु ा वा का पिनक भई अनसु धान गन आव यक नभएमा वा िनरथक दिेखएमा स बि धत हरी कायालयले सोही कुरा 
खलुाई सामा यतया तीन िदनिभ  स बि धत सरकारी वक ल कायालयमा ितवेदन पठाउन ुपन काननूी यव था दिेख छ । 
यसैगरी मािथ उि लिखत आधारमा ितवेदन ा  भएपिछ स बि धत सरकारी वक ल कायालयले य तो कसरूको स ब धमा 
त काल अनसु धान गन मनािसव आधार नदिेखएमा यसको कारण खलुाई थप माण ा  हन आएका बखत अनसु धान गन 
सिकने गरी त काल तामेलीमा रा ने वा वारदातको कृित अ ययन गदा त काल अनसु धान गन उपयु  हन ेदखेेमा कारण खलुाई 
थप अनसु धान गन अनसु धान अिधकारीलाई िनदशन िदन स ने गरी सरकारी वक ललाइ अनसु धान अगािड बढाउने वा 
नबढाउने बारेमा िनणय िलन स ने अिधकार दान गरेको दिेख छ ।  
सरकारी वक ल कायालयले अनसु धान गन िनदशन िदएमा स बि धत अनसु धान अिधकारीले य तो कसरूका स ब धमा 
अनसु धान गन ुपन कत य पिन अनसु धान अिधकारीलाइ सु पकेो छ । 
 

कानूनी यव थाः 

 कुनै कसरूको स ब धमा ा  जाहरेी दरखा त वा सचूनाका स ब धमा स बि धत यि  वा जाहरेवाला 
समेतलाई बु दा य तो दरखा त वा सचूना मपणू, झु ा वा का पिनक भई अनसु धान गन आव यक 

नभएमा वा िनरथक दिेखएमा स बि धत हरी कायालय वा स बि धत अनसु धान अिधकारीले सोही 
कुरा खलुाई सामा यतया तीन िदनिभ  स बि धत सरकारी वक ल कायालयमा ितवेदन पठाउन ुपनछ । 

 ितवेदन ा  भएपिछ स बि धत सरकारी वक ल कायालयले य तो कसरूको स ब धमा त काल 

अनसु धान गन मनािसव आधार नदिेखएमा यसको कारण खलुाई थप माण ा  हन आएका बखत 

मलुकु  

फौजदारी 
कायिविध 

संिहता, २०७४ 

को दफा ११ 
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अनसु धान गन सिकने गरी त काल तामलेीमा रा न े वा वारदातको कृित अ ययन गदा त काल 

अनसु धान गन उपयु  हने दखेेमा कारण खलुाई थप अनसु धान गन अनसु धान अिधकारीलाई 
िनदशन िदन स नेछ ।  

 सरकारी वक ल कायालयले अनसु धान गन िनदशन िदएमा स बि धत अनसु धान अिधकारीले य तो 
कसरूका स ब धमा अनसु धान गन ुपनछ । 

 
 

२.३  कसरूसगँ स बि धत यि  प ाउ 
नेपालको संिवधान, िवषय िवषयका िवशेष ऐनह , मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, हरी ऐन, २०१२, नेपाल हरी र दशे 

हरी (काय स चालन, सपु रवे ण र सम वय) ऐन, २०७६, फौजदारी कसरूको अनसु धान स ब धी िनयमावली, मलुुक  

फौजदारी कायिविध िनयमावली समेतका काननूमा कसरूसँग स बि धत यि लाइ कसरू गदा गद दे ने यि ले प ाउ गरी 
अनसु धान गन िनकायलाइ िज मा लगाउन स ने काननूी यव था छ । यसैगरी नपेाल हरी, सश  हरी बल नपेाल, दशे हरी 
समतेले कसरूको कृित, कसरू गदा गद भेिटएको वा दिेखएको वा काननूले यव था गरेको अव थामा ज री प ाउ पजू  िदइ सोझै 

प ाउ गन सिकन ेर अव था अनसुार मु ा हने अिधकारीबाट प ाउ पजू  अनमुित िलएर मा  प ाउ गनपुन यव था काननूमा 
ग रएको छ । 
यि को वैयि क वत ताको हनन हने प ाउ स ब धी काननूी यव थाको काया वयनमा सरकारी वक लले अनसु धान 
अिधकारीलाइ काननू स मत प ाउ गन परूा गन ुपन कायिविधका स दभमा राय स लाह तथा िनदशन िदन ुसरकारी वक लको 
मह वपणू िज मेवारी ह छ । गंभ◌ीर तथा जघ य कसरूसँग स बि धत अिभयु को प ाउमा सरकारी वक लले समयमै कसरूको 
अनसु धान गन अनसु धान अिधकारीलाइ उिचत राय स लाह तथा िनदशन िदन आव यक ह छ । 
 

कानूनी यव थाः 

 कसरूसँग स बि धत कुनै यि  फेला परेमा वा कसरू गद गदको अव थामा रहमेा िनजलाई हरी वा 
अनसु धान अिधकारीले प ाउ गन स नेछ । 

 कुनै यि लाई कसरूको अनसु धानको िसलिसलामा यस प र छेद बमोिजम त कालै प ाउ गन ुपन 
भएमा यसको कारण खलुाई स भव भएस म प ाउ गन ु पन यि को पिहचान खु न े िववरण 

सिहतप ाउ पजू  जारी गन अनमुितको लािग मु ा हने अिधकारी सम  िनवेदन िदन ुपनछ । 
 उपदफा (२) बमोिजम िनवेदन परेमा र प ाउ गन ुपन कारण मनािसव दिेखएमा मु ा हने अिधकारीले 

सोही िनवेदनमा प ाउ पजू  जारी गन अनमुित िदन स नेछ । 
 प ाउ पजू को ढाँचा अनसुचूी–८ मा उ लेख भए बमोिजम हनछे ।  
  उपदफा (३) बमोिजमको आदशे प ाउ गन ुपन यि  प ाउ नपरेस म सावजिनक ग रने छैन । 
 उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कसरू गन यि  त काल प ाउ नभएमा य तो 
यि  भा न ेउ कने वा िनजले माण, दसी वा सबदु न  गन मनािसव कारण भएमा य तो यि लाई 
अनसुचूी–९ बमोिजमको ढाँचामा त कालै ज री प ाउ पजू  जारी गरी प ाउ गरी वीकृितको लािग 
प ाउ परेको यि  सिहत मु ा हने अिधकारी सम  पेश गन ुपनछ । 

 उपदफा (६) बमोिजम ज री प ाउ पजू  जारी गरी कुनै यि  प ाउ भएकोमा मु ा हने अिधकारीबाट 
वीकृित ा  नगरी य तो कसरूसँग स बि धत अ य अनसु धान स ब धी कारबाही गन सिकन ेछैन । 

 तर कसरूसँग स बि धत सवतू माण न  हन,े हराउने वा नािसन े संभावना भएमा प ाउ ग रएको 
यि को शरीर, िनजले योग गरेको िचजव तु, सवारी साधन िनज रहबेसेको घर वा थानको त काल 

खानतलासी िलन सिकनेछ । यसरी खानतलासी िलएकोमा यसको िववरण, खानतलासी पजू  तथा 
बरामदी मचुु का समेत संल न राखी मु ा हने अिधकारी सम  पेश गनपुनछ ।  

 कुनै कसरू भएको बखत त काल हरी उपल ध नभएमा कसरू गदाका बखत उपि थत भएको वा कसरू 
भएको दे ने यि ले य तो कसरू गन यि लाई भा न वा उ कन निदई िनजलाई निजकको हरी 

 
मलुकु  फौजदारी 
कायिविध 

संिहता, २०७४ 

को दफा ९  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122

सरकारी वक ल िद दशन 

कायालयमा बझुाउन स नछे । 
 उपदफा (१) वा (६) बमोिजम कुन ै यि लाई प ाउ गन ुपदा िनजलाई प ाउ गनअुिघ प ाउ गन ुपन 
कारण खलुाई स झाई बझुाई आ म समपण गन आदशे िदन ुपनछ । 

  उपदफा (९) बमोिजम स झाउँदा, बझुाउँदा वा आदशे िददँा पिन कुनै यि ले आ मसमपण नगरी 
प ाउबाट ब ने वा भा ने वा उ कने य न गरेमा वा बल योग गरी वा नगरी कुनै िकिसमले जोर जलुुम 
गरेमा वा गन य न गरेमा िनजलाई प ाउ गन हरी कमचारीले आव यक बल योग गन स नेछ । 

 यस दफा बमोिजम कुनै मिहलालाई प ाउ गन ुपरेमा यथास भव मिहला हरी ारा प न लगाउन ुपनछ 

। 
 तर प ाउ गन ुपन अव थामा त काल मिहला हरी उपल ध नभएमा िनजको इ जत वा ित ामा 
आँच नआउने गरी मिहलाको शारी रक संवेदनिशलताको स मान गद पु ष हरी कमचारीले प ाउ गन 
बाधा पन छैन । 

 यस दफा बमोिजम पि एको यि को खानतलासी वा शरीरत लासी िलन सिकनेछ । 
 यस दफा बमोिजम प ाउ गन ुपन यि  कुन ैघर वा ठाउँमा बसेको छ भ ने शङ्का गन ुपन मनािसव 
कारण भएमा य तो घरवा ठाउँको खानतलासी िलई प ाउ गन सिकनेछ । 

 उपदफा (१३) बमोिजम खानतलासी िलँदा कुन ै यि  प ाउ परेमा सो यि को शरीरको तलासी पिन 
िलन सिकनेछ । 

 उपदफा (१२) वा (१३) बमोिजम तलासी िलँदा फेला परेका माण स ब धी िलखत वा दसी माण वा 
अ य कुनै व तु य तो यि लाई प ाउ गन यि  वा अनसु धान अिधकारीले आ नो क जामा िलई 
यसको भरपाई िदन ुपनछ । 

 उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन अनसुचूी–१ वा अनसुचूी–२ अ तगतका कुन ै
कसरू कुनै यि ले कुनै हरी कमचारी वा अिधकारीको उपि थितमा वा कुनै सरकारी कायालयमा 
गरेमा य तो यि लाइ स बि धत हरी कमचारी, अिधकारी वा कायालय मखुले भा न उ कन निदइ 
िनजलाइ प ाउ गरी स बि धत हरी कायालय वा अनसु धान अिधकारी सम  बझुाउन ुपनछ ।  

 उपदफा (८) र (१६) बमोिजम प ाउ गरी याएको यि लाइ स बि धत हरी वा अनसु धान 
अिधकारीले ज री प ाउ पजू  िदइ उपदफा (६) बमोिजम वीकृितको लािग मु ा हने अिधकारी सम  

पेश गन ुपनछ । 
 यो ऐन र चिलत काननू बमोिजम नपेाल हरीबाट अनसु धान हन ेकुनै अपराधमा संल न भएको वा 
संिद ध यि लाई नेपाल हरीले काननू बमोिजम प ाउ गन ुपनछ । 

 यो ऐन र चिलत काननू बमोिजम दशे हरीबाट अनसु धान हन े कुन ैअपराधमा संल न भएको वा 
संिद ध यि लाई दशे हरीले काननू बमोिजम प ाउ गन ुपनछ । 

 उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दशे हरी वा अ य िनकाय वा 
अिधकारीबाट अनसु धान हन ेअपराधमा संल न भएको वा संिद ध यि लाई नपेाल हरीले र नपेाल 

हरी वा अ य िनकाय वा अिधकारीबाट अनसु धान हने अपराधमा संल न भएको वा संिद ध 

यि लाई दशे हरीले काननू बमोिजम प ाउ गन स नेछ । 
 उपदफा (३) बमोिजम प ाउ परेको यि लाई यथािस  य तो अपराधको अनसु धान गन िनकाय वा 
अिधकारीलाई ह ता तरण गन ुपनछ । 

 काननू बमोिजम प न पन यि ह लाई र प न ुपन पया  कारण भएका यि लाई प न ु येक 

हरी कमचारीको कत य हनछे । 
 हरी कमचारीले िवना बारे ट जनुसकैु सावजिनक ठाउँमा दहेायका यि लाई िगर तार गनह छः  
 काननूले तीन वष वा यसभ दा बढी कैदको सजाय हने अपराध गरेको वा गन आँटेको छ भ न ेथाहा 
भएको यि ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नेपाल हरी र 
देश हरी 
ऐनको दफा १९  

 

 

 

 

 

 
हरी ऐन, 
२०१२ को दफा 
१५ (ङ) 
 

हरी ऐन, 
२०१२ को दफा 
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 फरार घोिषत ग रएको प न ुपन अपराधी,   
 मािथ उपदफा (१) मा लेिखए बमोिजम प ाउ भएका यि लाई बाटाको मनािसव मािफकको याद 
बाहके चौबीस घ टािभ  सकभर चाँडै अदालतमा पेश गनपुछ । 

१७  

 
 

२.४  याद थप  

अपराध अनसु धानको िसलिसलामा प ाउमा परेको यि लाई मु ा हने अिधकारीको अनमुित िलएको अव थामा बाहके 

चौबीस घ टा भ दा बढी अविध थनुामा रा न पाइ◌दँनै । कुनै वारदातमा संल न रहकेो आशंकामा प ाउमा परेको अिभयु को 
स ब धमा िनजलाई चौबीस घ टाभ दा बढी अविध िहरासत राखेर अनसु धान काय परूा गन ुपन भएमा याद थपको ि यामा 
जान ुपदछ ।  
 

कानूनी यव थाः 

 प ाउ ग रएको यि लाई प ाउ भएको समय तथा थानबाट बाटोको याद बाहके चौबीस घ टा िभ  

मु ा हने अिधकारी सम  उपि थत गराउन ुपनछ र य तो अिधकारीबाट आदशे भएमा बाहके प ाउ 
भएको यि लाई थनुामा रािखने छैन । 

 कुनै यि लाई कसरूको अनसु धानको लािग यस प र छेद बमोिजम प ाउ गरेपिछ चौबीस घ टािभ  

जितस दो चाँडो मु ा हने अिधकारी सम  उपि थत गराउन ुपनछ । 
 उपदफा (१) िवपरीत हन ेगरी कसैलाई िहरासतमा रा न सिकने छैन । 
 कुनै यि लाई उपदफा (१) मा लेिखएको याद भ दा बढी िहरासतमा रा न ु परेमा अनसु धान 
अिधकारीले यसको आधार र कारण खलुाई सरकारी वक ल कायालय माफत मु ा हने अिधकारी 
सम  अनमुितको लािग िनवेदन िदन ुपनछ । 

 प ीकरणः यस दफाको योजनको लािग चौबीस घ टाको अविधिभ  प ाउ परेको यि लाई मु ा 
हने अिधकारी सम  उपि थत गराउनको लािग प ाउ ग रएको ठाउँबाट हरी कायालय वा अनसु धान 
गन अिधकार ा  कायालयमा याउन वा हरी कायालय वा अनसु धान गन अिधकार ा  

कायालयबाट अदालतमा पु  याउन बाटोमा ला ने अविधलाई गणना ग रने छैन । 
 अनसु धान अिधकारीले मु ा हने अिधकारी सम  उपदफा (३) बमोिजम िनवेदन िददँा िहरासतमा 
रहकेो यि  उपर लागेको अिभयोग, यसको आधार, िनजलाई िहरासतमा राखी अनसु धान गन ुपन 
कारण रिनजको बयान भइसकेको भए बयान कागज अनसुारको यहोरा प पमा उ लेख गन ुपनछ । 

 उपदफा (३) बमोिजम िहरासतमा रा न ेअनमुितको लािग उपि थत गराइएको यि ले चाहमेा आ नो 
शारी रक जाँच गरी पाउनका लािग मु ा हने अिधकारी सम  िनवेदन िदन स नछे । 

 अनसु धान अिधकारीले कुन ै यि लाई उपदफा (३) बमोिजम िहरासतमा रा न ेअनमुित माग गरेकोमा 
मु ा हने अिधकारीले स बि धत कागजातह  हरेी अनसु धान स तोषजनक पमा भएको वा नभएको 
िवचारगरी, आव यक दिेखए स बि धत काननू यवसायीको बहस समेत सनुी अनसु धानको लािग 
िहरासतमा राखी रा न आव यक भएको दिेखएमा एकैपटक वा पटकपटक गरी बढीमा प चीस 

िदनस म िहरासतमा रा ने आदशे िदन स नेछ । 
 उपदफा (६) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अनसुचूी–१ अ तगतको कसरू म ये रा पित 
उपरको आ मण, जाससूी, सैिनक भड्काउने, नेपाल रा य िव  यु  गन वा नेपालसँग यु मा संल न 
रा यका सेनालाई सहयोग गन वा िव फोटक पदाथ, अपहरण र शरीरब धक स ब धी कसरूको 
अनसु धान उपदफा (६) बमोिजम िदएको समयाविध िभ  परूा हन नस ने भ न े कारण सिहतको 
ितवेदन अनसु धान गन अिधकारी तथा सरकारी वक ल दवैुले संयु  पमा मु ा हने अिधकारी सम  

पेश गन स ने छन ्। 

संिवधानको 
धारा २० (३) 

 

 

मलुकु  

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको दफा 
१४  
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 उपदफा (७) बमोिजमको ितवेदन पेश हन आएमा अनसु धानको ि थित हरेी मु ा हने अिधकारीले एकै 

पटक वा पटक पटक गरी बढीमा थप प  िदनस म िहरासतमा रा ने आदशे िदन स नेछ । 
 तर कुन ै पिन अिभयोग लागेको यि लाई य तो अिभयोग ठहर भएमा िनजलाई हन स ने कैदको 
अविध भ दा बढी िहरासतमा रा न सिकने छैन । 

 उपदफा (६) वा (८) बमोिजम मु ा हने अिधकारीले िहरासतमा रा ने आदशे िददँा कारण सिहतको पचा 
खडा गन ुपनछ । 

 यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सात मिहना भ दा बढी अविधको गभवती 
मिहला, बालबािलका र पचह र वष नाघकेो यि लाई कसरूको कृित हरेी अनसु धान अिधकारीले 

थनुामा नराखी अनसु धान गन मनािसव दखेेमा सोको कारण खलुाई पचा खडा गरी ता रखमा राखी 
अनसु धान गन स नेछ । 

 

महा यायािधव ाको कायालयबाट जारी प रप  

 नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (३) बमोिजम प ाउ ग रएको शंिकत 
यि लाई चौबीस  घ टािभ  स बि धत याियक अिधकारी सम  पेश गरेको प को ितिलिप 
सरकारी वक ल कायालयमा अिभलेखब  गन िज ला हरी कायालयलाई लगाउन े र यसरी 
स बि धत याियक अिधकारी सम  याद थपका लािग पशेगन ुपवू सरकारी वक ल सम  शंिकत 
यि लाई उपि थत गराउने यव था िमलाउन स बि धत िज ला हरी कायालयलाई िनदशन िदने । 
त प ात् येक पटक याद थपका लािग याियक अिधकारी सम  ततु गन ु पवू शंिकत प ाउ 
परेका यि  र यस बलेास म स पादन ग रएको अनसु धानको गित र संकलन ग रएका माणह को 
जानकारी िलई य ता माणह को वै ताको स पिु  गन योजनको लािग आव यक िनदशन िदने र 
सोको योजनको लािग यस बेलास म संकिलत माणह को संल न रहकेो फाइल तुत गन लगाई 
अनसु धानलाई सहयोग पु ने र अनसु धानकताले संकलन गरेका माणह को स यता एवं वै ता 
थािपत हने गरी आव यक िनदशन िदई सो िनदशनको यहोराको अिभलेख गन । सो योजनको लािग 
एक छु ै रिज र तयार पान  । 

 तहिककातको ममा िहरासतमा रहकेो शंिकतलाई याद थप गन अदालत/मु ा हने अिधकारी सम  

लैजान ुपवू संकिलत िमिसल कागजातका काननूी प का स ब धमा सरकारी वक ल सम  स पक र 
सम वय गन लगाउने । 

 िनवेदकले अकाको नामबाट झु ा नाग रकता िलएको भ ने त य िवप ी हरी कायालयलाई ठगी 
मु ाको अनसु धानको िसलिसलामा िमित २०६५।१।११ मा थाहा भएकोमा ठगी मु ाको पपू को 
िसलिसलामा आ नै िहरासतमा रहकेा यी ितवादीलाई सोही बखत झु ा नाग रकता क त मु ामा 
अनसु धान नगरी हाल आएर ठगी मु ाबाट सफाइ पाई छुिट जाने भएप ात् मा  िमित २०६६।७।१७ 
बाट अनसु धानको लािग भनी यी िनवेदकलाई िवप ीह ले वृ  भावना राखी थनुामा राखेको 
दिेखएबाट सो कायलाई कदािप काननू र यायसँगत भ न िम ने दिेखँदनै भ ने सव च अदातलबाट 
िमित २०६६ साल मिंसर १३ गते (नेकाप २०६६ अकं ९ प.ृ १४८३) आदशे भएको हदँा मौकामान ै
अनसु धानको काय स प न गन गराउने यव थाका लािग सबै िज ला सरकारी वक ल कायालयह मा 
प रप  गन एवं मातहतका हरी कायालयह मा सो बमोिजम गन गराउनका लािग प रप  । 

 

म. या.का.बाट  
मातहतका 
सरकारी 
वक ललाई िमित 
२०६७।१२।२७।
१ जारी ग रएको 
काय 
िनदिशकाको 
िनदशन नं २ 

 

 

 

 

िमितः२०६७।१२
।०७ च.नं. ६५६ 

को प रप  

 

 

िमितः 
२०६८/०३/३१ 

 को प रप  

 

 

मु ाको गि भरता र कुन ैमु ाका स दभमा अनसु धान अिधकारीले याद थपको लािग तुत गरेको िमिसल संकिलत सबदु माण, 

याद थप गन ुपन आधार र कारण स तोसजनक नदखे◌ी कुन ैमु ामा याद थप गन ुपन वा नपन स ब धमा अदालत िव त 
हनको लािग सरकारी वक लको ितिनिध व हन ुपन दखेमेा सरकारी वक ल समेत िझकाई याद थपको ि यामा दवैु प को 
बहस पैरवी गन गराउने चलन रहकेोल ेसरकारी वक ल र अनसु धान अिधकारी बीच सम वय हन ुज री छ । यसका साथै 

काननूले याद थप गन ुअिघ सरकारी वक ल कहाँ पेश गन ु पन यव था नभएपिन अनसु धानको भावकारि◌ताका लािग 
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महा यायािधव ाको कायालयबाट मािथ उ लेख ग रएको याद थप अिघ सरकारी वक ल सम  अिभयु  र फाइल पेश गन 
लगाउने स ब धी िनदशनलाई काया वयन ग रन ुपछ । 
 

 याद थपको स ब धमा बहस पैरवी 
याद थपको स दभमा अदालतले अिभयु लाई थनुामै राखी अनसु धान गन आव यक भए नभएको स ब धमा काननू 
यवसायीको बहस सु न स ने भएकाले बहस परैवीको लािग सरकारी वक ल तयार रहन ु पदछ । यसमा सरकारी वक लले 

दहेायका िवषयमा  िवचार पु  याउन ुपदछः– 

 येक पटकको याद थपको ि यामा जान ुपदा मु ाको त यगत कुराह  थाहा पाउन ुपन भएको हदँा अनसु धान 
अिधकृत माफत संिकत यि  र मु ामा यसबेलामा स म संकिलत भएका कागजात िमिसल ा  गरी अ ययन गन, 

 थनुामा रा ने गरी याद थप गन ुपरेको आधार र कारण स ब धमा सप  धारणा बनाउने, 

 याद थपको बहस गदा अ य कुराह का अित र  प ाउ परेको यि ले गरेको कसरू, िनज उपरको अिभयोग, िनजको 
बयान यहोरा, संकिलत अ य सबदु माण, अनसु धान तहिककात गन बाँक  कुराह  समते सबै खलुाई िनजलाई हन 
स ने सजाय र थनुामै राखी तहिककात गन ुपरेको कारण समते खलुाउने,   

 याद थपको स ब धमा बहस गदा के कुन योजनको लािग के कित अविधको याद थप गन चाहकेो हो सो कुरा प  

पान,  

 संकिलत य ता माणह को वैधता र ा ताका बारेमा अनसु धान अिधकारीलाई आव यक िनदशन िदने, 

 एकै अिभयु को एकभ दा बढी कसरूको स ब धमा अनसु धान गन ुपन भए िहरासतमा रहकेो सोही अविधमा एकै पटक 

अनसु धान गन अनसु धान अिधकारीलाई िनदशन िदन े। 
 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 केवल अनसु धान गनको लािग मा  थनुामा रा न पाउन ेनभई थनुामा नरा ने हो भने अनसु धान न ै
अब  हने ज तो कुन ैकारण वा अव था आ नो पचामा वा अनमुित िद◌ँदाको आदशेमा स बि धत 
अिधकारीले खलुाउन ु पन काननूी बा यता भएको ि थितमा ब दीलाई थनुामा नै राखी अनसु धान 
तहिककात गनपुन कुनै कारण खलुाएको नदिेखएकोले थनुामा रा ने कुराका स ब धमा भएको सो 
आदशे वे रतको दिेखन गएको । 
तहिककातको लािग थनुामा रा न चाहन े हरी कमचारीले सोको कारण खलुाउन ु पन र िनजबाट 
ग रएको तहिककात स तोषजनक भए नभएको समेत अनमुित िदन ेअिधकारीले हरेी थनुामा राखी 
तहिककात गन गरी अनमुित िदएमा आ नो पचामा पिन कारण खलुाउन ुपन । 
अनसु धानको लािग प ाउ परेका यि लाई थनुामा नराखी तहिककात हन नस ने वा बाधा पन 
ि थित वा तहिककातको लािग थनुामै रा न ुपन अव था प  उ लेख गरी हरी कमचारीले अनमुित 
माग गन ुपन र यसरी दशाइएको अव थामा िनजबाट भैराखेको अनसु धान तहिककात स तोषजनक 

छ, छैन िवचार गरेर मा  थनुामा राखी तहिककात गन अनमुित िदन ुपन काननूी यव था रहकेो छ । 

 केवल अनसु धान गनको लािग मा  थनुामा रा न पाउने नभई थनुामा नरा ने हो भने अनसु धान न ै
अव  हने ज तो कुनै कारण वा अव था आ नो पचामा वा अनमुित िददंाको आदशेमा स बि धत 
अिधकारीले खलुाउन ुपन काननूी बा यता दिेखन आउने । 

 लामो अविधको िबदाको समयमा तहिककात काय सामा यत नहन ेअव थामा तहिककातका लािग 
थनुामा राखीरा न मनािसव नहन ेभनी हािजर जमानीमा छाडी अदालत खलेुका िदन कारबाहीका 
लािग उपि थत गराउन ु। 

 … याद थप ग रएको यहोरा आदशेानसुार अनरुोध ग र छ भनी अदालतका स बि धत कमचारीले 

 

मिु नारायण 

धानको हकमा 
उपे कुमार धान 
िव. गहृ म ालय 
समेत, स.अ.बु. 
२०५४, पणूाङ्क 

१९९, 

प.ृ १४  

 

 

 

 

 

माया पाठक िव  

गहृ म ालय समेत, 
नकेाप, २०५३, 
िन.नं. ६१८२ 
 

 सअवु अंक ३२ प.ृ 
७ 

 
 

राम काक  िव  
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यायाधीशको आदशेानसुार मािणत गरी जानकारी िदएकोलाई याद थपको आदशे गरैकाननूी छ 

भ न िम दनै । 
 अिभयु लाई जनुसकैु यहोराले थनुामा रा दा य तो अिभयोगमा यस काननूको यो न बर दफा 
अनसुार थनुामा रािखएको हो भनी सो थनुामा राखीएको यि लाई कारण खोली पजू  निदई थनुामा 
रा न हदँनै । यसरी पजू  निदई थनुामा राखी याद थपका लािग आएको अव थामा अनमुित दान गन 
हदँनै । 

 मु ाको अनसु धान समा  भई मु ा च ने नच ने िन िपत भइसकेको अव था नभई अनसु धानकै 

मको अव था दिेखएको हदँा यो ऐनको यो दफा वा उपदफा अ तगतको कसरू गरेको भ न े कुरा 
यिकन हन बाँक  न ै रहकेाले मु ाको पपु का ममा थनुामा रा न ेअव था सरह काननूको दफा 
उपदफा खोली थनुवुा पजू  िदन स भव दिेख◌ँदनै । 

 अनसु धान अिधकारीलाई िनवेदकले दईु वटा वारदात घटाएको कुरा ठगी मु ाको अनसु धानको 
ममा थाहा भएको, सो दवैु वारदात घटनाको स ब धमा उितवेला न ैअनसु धान भ ैमु ा दायर भएको 
भए सबैभ दा ठूलो कलममा मा  सजाय हने द ड सजायको ४१ न.ं काननूी यव थाबाट दिेखएको 
हऊदा सोही वखत मु ा नचलाई हाल आएर प ाउ गरी िज ला अदालतको अनमुितबाट 
अनसु धानको ममा राखेको थनुालाई काननू बमोिजम थनुामा राखेको भ न निम न े । आ न ै
िहरासतमा रहकेा ितवादीलाई सोही बखत झु ा नाग रकता क त मु ामा अनसु धान नगरी हाल 

आएर ठगी मु ाबाट सफाइ पाई छुिटजाने भए प ात ्मा  अनसु धानको लािग भनी वृ  भावना राखी 
थनुामा राखेको कायलाई काननू र यायसँगत भ न निम ने । 

 यि को वैयि क वत ताको अपहरणको िवषयलाई याियक परी ण िबना योगमा याउन नहन े
कुरालाई अ यथा सो न ु र अ यथा या या गन ु हा ो संवैधािनक यव था, गद आएको अ यास, 

य  गरेको अ तराि य ितव ता,  काननूी रा यको अवधारणा र यसको मू य मा यता समतेको 
ितकूल हन जाने हदा अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(४) को 
ावधान अ तगत धरौटी वा जमानत िदन नसकेको वा निदएको कारणबाट थनुामा रा दा नपेालको 
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा २४ (३) ले तोकेको समयाबिध (बाटाको याद वाहके चौिवस 

घ टा) िभ  स बि धत मु ा हने अिधकारी सम  पेश गनपुन र य तो अिधकारीको आदशे बमोिजम 
गनपुन ह छ । यिद यसो नगन हो भने य तो थनुाका स ब धमा किह यै पिन याियक परी ण नहन ेर 
अन तकालस म थनुामा न ै रहन ुपन अव थाको िसजना हन जा छ, जनु िविधकताको मनसाय हन ै
स दनै र य तो वे छाचा रतालाई संिवधानले य िदएको पिन छैन ।  

 यि को मौिलक हकको पमा रहकेो संिवधानले दान गरेको प ाउ गरेको समयबाट बाटोको याद 
बाहके चौबीस घ टािभ  मु ा हने अिधकारी सम  उपि थत गराउन ु पन र य तो अिधकारीबाट 
आदशे भएमा बाहके प ाउ भएका यि लाई थनुामा नरािखने संवैधािनक याभिूतलाई येक 

यि  वा िनकायले पालना गनपुन । 
 मु ा हने अिधकारी सम  पशे ग रने र मु ा हने अिधकारीले अनसु धानको लािग थनुामा रा न 
अनमुित िदन ेकुरा केवल काननूी औपचा रकता मा  नभ ैयो उिचत र पया  आधारको िव मानतामा 
भर पन कुरा हो । यसरी मु ा हने अिधकार ा  अिधकारीले त काल ा  माणको आधारमा उिचत र 
मनािसव दिेखए अनसु धानको लािग थनुामा रा न अनमुित िदन सिकने काननूको उ े य रहकेो ह◌ँदा 
अनमुित िद◌ँदा न ैअिधकार ा  अिधकारीले याियक िववेक योग गरेको हनपुन । 

का.िज.अ. समेत, 
नकेाप २०५१,  िन.नं. 
४८८९ 
 

नकेाप २०४८ 

िन.नं. ४२६० 

 

 

 नकेाप २०४९ 

िन.नं. ४५११ 

 

 

नानीबाबु ख ी िव 

िमहानगरीय हरी 
प रसर, 
हनमुानढोका, 
काठमाड  समेत 
नकेाप २०६६ पसु 

अकं ९ िनणय नं. 
८२२१ 

 

 
 

सिवना े   िव. 
अि तयार 
दु पयोग 
अनसु धान 
आयोग, समेत 
नकेाप २०६५ अंक 

१ िनणय नं. ७९१२ 

 

 

 

 

नकेाप २०६६ 

अंक, ७ िन.नं. 
८१८४ 

 

 

ऋिष धमला समेत 
िव. गहृ म ालय 
समेत, न.ेका.प. 
२०६६ अंक १, 

िनणय नं. ८०५० 
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२.५  िहरासतमा रा ने अविध  

अनसु धान अिधकारीले प ाउ परेको शंका पद यि लाई चौबीस घ टा भ दा बढी समय िहरासतमा रा न ु परेमा के कुन 
योजनको लािग के कित अविधको लािग िहरासतमा रा न आव यक परेको हो सो कुरा खलुाई मु ा हने अिधकारी  सम  प ाउ 
परेको यि  समते पेश गन ुपदछ । अदालतले याद थप गन आधार भने कसरूदार उपरको आरोप, िनजको बयान, अ य संकिलत 
सबदु माण र तहिककात गन बाँक  कुराह  समतेको मू यांकनको आधारमा तहिककात स तोषजनक पमा भए वा नभएको 
िवचार गरी स तोषजनक पमा तहिककात भइरहकेो दिेखएमा मा  याद थप ग रिदन े यव था रहकेो पाइ छ । िहरासतमा रा न े
याद कित िदनको हन ेभ न ेस ब धमा छु ाछु ै िवषयमा बनेका िवशेष ऐनह ल ेछु ै यव था गरेकोमा सोही बमोिजम र य तो 
छु ै यव था नगरेको अव थामा मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहताले गरेको यव था अनसुार ह छ । 
 

कानूनी यव थाः 

 कसरूज य कायको आरोप लागी एवं काननूको िववादमा परी िनगरानी क मा रा न पन अव थाको 
बालबािलकाको हकमा बाल अदालत वा बाल इजलाससँग अनमुित मा दा एक पटकमा पाँच िदनमा 
नबढ्ने गरी बढीमा ए काइस िदन मा  याद मा न र रा न सिकने । 

 लाग ूऔषध (िनय ण) ऐन २०३३ अ तगतको कसरूमा सजाय हने मु ामा बढीमा न ब े िदनस म 
िहरासतमा रा न सिकने यव था रहकेो छ । 

 अनसु धान अिधकारीले कुन ै यि लाई संिहताको दफा १४ (३) बमोिजम िहरासतमा रा ने अनमुित 
माग गरेकोमा मु ा हने अिधकारीले स बि धत कागजातह  हरेी अनसु धान स तोषजनक पमा 
भएको वा नभएको िवचारगरी, आव यक दिेखए स बि धत काननू यवसायीको बहस समेत सनुी 
अनसु धानको लािग िहरासतमा राखी रा न आव यक भएको दिेखएमा एकैपटक वा पटकपटक गरी 
बढीमा प चीस िदनस म िहरासतमा रा ने आदशे िदन स नेछ । 
तर कुन ैपिन अिभयोग लागेको यि लाई य तो अिभयोग ठहर भएमा िनजलाई हन स ने कैदको 
अविधभ दा बढी िहरासतमा रा न सिकने छैन । 

 अनसुचूी– १ अ तगतको कसरूम ये रा पित उपरको आ मण, जाससूी, सैिनक भड्काउने, नेपाल 

रा य िव  यु  गन वा नेपालसँग यु मा संल न रा यका सेनालाई सहयोग गन वा िव फोटक पदाथ, 

अपहरण र शरीरब धक स ब धी कसरूको अनसु धान उपदफा (६) बमोिजम िदएको समयाविधिभ  

परूा हन नस ने भ ने कारण सिहतको ितवेदन अनसु धान गन अिधकारी तथा सरकारी वक ल दवैुले 

मु ा हने अिधकारी सम  पेश गरेमा दफा १४ (७) बमोिजमको ितवेदन पेश हन आएमा 
अनसु धानको ि थित हरेी मु ा हने अिधकारीले एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा थप प  

िदनस म िहरासतमा रा ने आदशे िदन स नेछ । 
 बैिकङ्ग कसरू तथा सजाय ऐन, २०६४ अ तगतको कसरूमा मु ा हने अिधकारीले स बि धत 
कागजातह  हरेी अनसु धान तथा तहिककात स तोषजनक पमा भएको वा नभएको िवचार गरी 
स तोषजनक पमा अनसु धान तहिककात भइरहकेो दिेखएमा एकै पटक वा पटक पटक गरी 
एकपटकमा दश िदनमा नबढ्ने गरी बढीमा पैतालीस िदनस म थनुामा रा न ेअनमुित िदन स ने छ । 

 संगिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० अ तगतको कसरूमा पटक पटक गरी साठी िदन स म पपु का 
लािग थनुामा रा न सिक छ । 

बालबािलका 
स ब धी ऐन, 
२०७५ को दफा 
२१ (७) 
 

ऐनको दफा २२(ग) 
 
मलुकु  फौजदारी 
कायिविध संिहता, 
२०७४ को दफा 
१४ (६) 

 

 

 

 
मलुकु  फौजदारी 
कायिविध संिहता, 
२०७४ को दफा 
१४ (७) र (८) 

 

 

 
 

बैिकङ्ग कसरू तथा 
सजाय ऐन, २०६४ 

को दफा १९(४) 

 
 

स◌ंगिठत अपराध 

िनवारण ऐन, २०७० 

को दफा १४ 
 

२.६ धरौट, जमानत, तारेख वा हािजर जमानी  
कुनै पिन यि को वैयि क वत ता अ य सवै हक अिधकार र वत ता भ दा उ च मािन छ । यसैले कुनै पिन यि लाई 
चाह े यो अपराधी नै िकन नहोस◌ ्काननू बमोिजम बाहके एक िमनेट पिन िनय णमा रा न हदँनै भ ने िव यापी मा यता रह◌ी 
आएको छ । कुनै कसरू वा वारदातको स दभमा शंकाको भरमा कुन ै यि  प ाउमा परी हरी िहरासतमा रहकेो छ भने य तो 
यि लाई चौबीस घ टा भ दा बढी थनुामा रा न ुपदा अिनवाय पमा अदालतको अनमुति◌ िलन ुपन यव था रहकेो छ । 
यसरी अनमुति◌ िलएर थिुनएका अिभयु  वा शंका पद यि ह लाई अनसु धान गद जादा हरी िहरासतमा राखी रहन ु
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आव यक नदिेखएमा वा कुन ैऔिच य नदिेखएमा अनसु धान अिधकारीले चिलत काननूको रीत पु  याई िहरासतबाट मु  गन ु
पन काननूी यव था रहकेो छ । 
 

कानूनी यव थाः 

 यस संिहता बमोिजम अनसु धानको िसलिसलामा िहरासतमा रहकेो कुनै यि लाई िहरासतमा 
रािखरहन ुआव यक वा उपयु  नदिेखएमा अनसु धान अिधकारीले सरकारी वक लको सहमित िलई 
वा त काल य तो सहमित िलन सिकने अव था नभएमा कारण सिहतको पचा खडा गरी य तो 
यि बाट धरौट वा जमानत िलई वा िनजलाई कुनै माथवर यि को िज मामा हािजर जमानीमा 
छाड्न वा ता रखमा रा न स नेछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम धरौट वा जमानीमा छाड्दा वा ता रखमा रा दा यसरी छोिडएको वा ता रखमा 
रािखएको यि  उपर मु ा चलाउने भएमा य तो अव थामा िनज उपि थत हन ेगरी िनजको कागज 

गराउन ुपनछ । 
 उपदफा (१) बमोिजम हािजर जमानी िदन े यि ले हािजर जमानीमा छोिडएको यि लाई अनसु धान 
अिधकारी वा सरकारी वक ल कायालयले तोकेको समयमा उपि थत गराउन ुपनछ । 

 उपदफा (३) बमोिजम तोकेको समयमा य तो मािनस उपि थत नगराएमा हािजर जमानी िदन े
यि लाई अनसु धान गन अिधकारीले पचास हजार पैयाँस म ज रबाना गन स नछे । 

 उपदफा (१) बमोिजम ता रखमा राखी अनसु धान गरेकोमा अनसु धान अिधकारीले यसको जानकारी 
सरकारी वक ल र मािथ लो हरी कायालयलाई िदन ुपनछ । 

 संिहताको दफा १५ को उपदफा (१) बमोिजम अनसु धानको िसलिसलामा िहरासतमा रहकेो कुन ै
यि लाइ िहरासतमा रािखरहन आव यक वा उपयु  नदिेखएमा वा िनजको िव मा त काल 

व तुिन  सबदु माण नभएमा वा नदिेखएमा धरौट वा जमानत िलई वा कुन ैमाथवर यि को िज मा 
जमानीमा छाड्न ु पन भएमा स बि धत अनसु धान अिधकारीले अनसुचूी-९ बमोिजमको ढाँचामा 
आ नो राय वा िनणय र कागजात िमिसल सिहत सहमितको लािग स बि धत सरकारी वक ल 

कायालयमा पठाउन ुपनछ । 
 उपिनयम (१) बमोिजम ा  िमिसल अ ययन गदा य तो यि लाइ िहरासतमा राखी रहन आव यक 

नदखेेमा िहरासतमा रहकेो य तो यि लाइ िहरासतबाट छोड्न स बि धत सरकारी वक लले सहमित 
िदनेछ । 

 उपिनयम (१) बमोिजम ा  भएको िमिसल अ ययन गदा मु ाको गांभीयता तथा संकिलत माणलाइ 
िवचार गरी यसरी छाड्न उपयु  नदिेखएमा यसको कारण खलुाइ स बि धत सरकारी वक लले 

सहमित निदन स नेछ ।  
 उपिनयम (१) बमोिजम सहमति◌का लािग स बि धत सरकारी वक ल कायालयमा त काल पठाउन 
नसिकने अव था भएमा अनसु धान अिधकारीले कारण सिहतको पचा खडा गरी सरकारी वक लको 
सहमित निलइकन पिन य तो यि लाइ धरौट वा जमानत िलई वा कुनै माथवर यि को िज मा 
जमानीमा छाड्न वा ता रखमा रा न स नेछ ।  

 उपिनयम (४) बमोिजम सरकारी वक लको सहमित निलइकन धरौट वा जमानत वा िज मा जमानीमा 
छाड्न े र ता रखमा रा न े गरी िनणय भएकोमा सो िनणयको जानकारी यथािस  सरकारी वक ल 

कायालयमा पठाउन ुपनछ । 

मलुकु  फौजदारी 
कायिविध संिहता, 
२०७४ को दफा 
१५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

फौजदारी कसरूको
अनसु धान 
स ब धी 
िनयमावली, 
२०७५ को िनयम
२०  

 

 

 

धरौट, जमानत, हािजर जमानी वा ता रखमा छोड्दाको ि या: 
फौजदारी कसरूको अनसु धान िनयमावली, २०७५ को िनयम २१ को उपिनयम (१) दिेख उपिनयम (८) स म अनसु ध◌ानको 
िसलिसलामा िहरासतमा रहकेो यि लाई धरौट, जमानत, हािजर जमानी वा तारेखमा छाडी अनसु धान गन यव था गरेको छ । 
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कानूनी यव थाः 

 संिहताको दफा १५ को उपदफा (१) तथा यस िनयमावलीको िनयम २० बमोिजम अनसु धान 
अिधकारीले िहरासतमा रहकेो यि लाई धरौट वा जमानतमा छाड्दा सो स ब धमा िनणय गरी नगद 
वा बक यारे टी िलन ुपनछ । नगद वा बक यारे टी िदन नस ने भएमा स बि धत मालपोत कायालयले 

मू यांकन गरे अनसुारको जथेा जमानत िलन ु पनछ । बक यारे टी िदएकोमा य तो बक यारे टी 
अिसिमत अविधको हन ुपनछ । 

 संिहताको दफा १५ को उपदफा (१) बमोिजमको अव थामा अनसु धान अिधकारीले दहेायको कुरा 
िवचार गरी अनसु धानको ममा िहरासतमा रहकेो यि साँग धरौट वा जमानत वा बक यारे टीको 
रकम तो नपुछ: 

 कसरूको कृित र ग भीरता, 

 अिभयु  तथा कसरूदारको आिथक अव था तथा पा रवा रक ि थित, 

 अिभयु  वा कसरूदारको उमेर र शारी रक ि थित, 

 िनज पिहले कुनै कसरूमा कसरूदार ठहरी सजाय पाएको वा नपाएको, 

 िनजले एकै वारदातमा िविभ न कसरू गरेवा नगरेको, 

 िनजलाई हन स नेसजाय र िनजले योहोन ुपन ितपिूत, 

 कसरूबाट पीिडतलाई पगुेको ित, 

 कसरूबाट सिृजत प रणाम, 

 कसरूमा सािवती भए वा नभएको, 

 असहाय वा अश  यि  वा गभवती वा तनपान गराउने िशश ुभएक  मिहला भए नभएको । 

 यस िनयम बमोिजम कुन ै यि बाट धरौट, जमानत वा बक यारे टी िलँदा अनसुचूी (१०) बमोिजमको 
ढाचाँमा कागज गराउन ुपनछ । 

 उपिनयम (१) बमोिजम ितवादीले नगद रकम दािखल गन याएमा सो रकम स बि धत कायालयले 

धरौटी खातामा ज मा गरी यसको माण िमिसल सामले रा न ु पनछ । अदालतबाट थनछेुकको 
ममा अनसु धान अिधकारीले िलएको धरौटी न ैकायम गरेमा यसरी कायम गरेको रकम बाहके 

बाँक  धरौटी स बि धत अनसु धान अिधकारीले स बि धत यि लाई त काल िफता ग रिदन ुपनछ । 
 उपमनयम (१) बमोिजम धरौट, जमानत वा बक यारे टी िलई अनसु धानमा रहकेो यि  अनसु धान 
अिधकारीले खोजेका बखत उपि थत नभई फरार भएमा िनजले राखेको य तो धरौट, जमानत वा बक 

यारे टी बापतको रकम जफत हनेछ । 
 तर काब ुबािहरको प रि थित परी उपि थत हन नसकेको भनी म ाु दायर गन हद याद िभ  ैएकै पटक 

वा बढीमा दईु पटकस म कारण जनाई िनवेदन िदएमा र य तो यहोरा मनािसव दिेखएमा एकै पटक 

वा पटक पटक गरी बढीमा प  िदनस म उपि थत नभए पिन िनजले राखेको य तो धरौट, जमानत 
वा बक यारे टी वापतको रकम जफत हने छैन । 

 उपिनयम (१) बमोिजम नगद,  बक यारे टी वा जमानत निदन े यि लाई अनसु धान अिधकारीले 

थनुामा न ैरा नेछ । 
 थनुामा रािखएको यि लाई यस िनयम बमोिजम नगद, बक यारे टी वा जमानत िलई वा कसैको 
िज मा जमानीमा छाडी अनसु धान अनधकारीले ता रखमा राखी वा आव यकता भएको बखतमा 
उपि थत हने गरी अनसु धान गन स नेछ । 

 संिहताको दफा १५ को उपदफा (४) बमोिजम अनसु धान अिधकारीले जमानी िदन े यि लाई 
ज रवाना गरी असलू गरेको रकम नपेाल सरकारको खातामा ज मा गन ुपनछ । 

 

फौजदारी कसरूको
अनसु धान 
िनयमावली, 
२०७५ को िनयम
२१  
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उपरो  काननूी यव था अनसुार हरी िहरासतमा रहकेो यि लाई िहरासतमा रािखरहन ुआव यक नदिेखएमा अनसु धान 
अिधकारीले िहरासतबाट मु  गनस ने दिेख छ । िहरासतबाट छोड्न ुपदा अनसु धान अिधकारीले सरकारी वक लको सहमित 
िलई वा अव था अनसुार निलई पिन अिभयु लाई छोड्न स ने हदँा िहरासतबाट मु  गदा कारण सिहतको पचा खडा गरी हािजर 
जमानीमा छोड्न सिक छ ।  
अपराधको गंिभरता, कृति◌, अिभयु को शारी रक, मानिसक एवं पा रवा रक ि थित समेतलाई म यनजर राखी भरसक 

अिभयु लाई िहरासतमै नराखी अनसु धान र तहिककात गन र अनसु धान तहिककात प ात ् िनजको िव  यथे  माण ा  

भए पिछ मा  िहरासतमा िलने र थनुामा रा न े ि यालाई ो सािहत गन गराउने स दभमा अनसु धान र अिभयोजन अिधकारीले 

िवशेष यान िदन ु पदछ । िहरासतमा िलएको यि लाई छाड्दा अनसु धान गन आव यक परेका बखत वा अदालतमा 
अिभयोगप  पेश गदा उपि थत हने / गराउने, खोजेका बखत उपि थत नभए राखेको धरौट जमानत जफत हने समतेको शतको 
कागज गराउनका साथै हािजर जमानीमा िलने र हािजर जमानीमा जानेको फोटो सिहतको प रचय खु न ेआिधका रक कागजको 
मािणत ित िमिसल सामले रा न ु पदछ ।   

 

२.७  अिभयु को बयानः 
प ले वे छाले य  गरेको कुरा िनजको िव मा माणमा ला न ेभएकाले अपराध अनसु धानको िसलिसलामा अिभयु को 
बयान गराउन ेकाननूी यव था छ । कसरूको आरोप लागेको अिभयु सँगको बयान िनज िव को आरोपमा आ ना िजिकर रा न े
र िनद िषताका आधार ततु गन पाउन ेमौका पिन हो । अिभयु को बयान गराउन ु व छ सनुवुाइको िस ा तको अबल वनसँग 
पिन स बि धत छ । अिभयु ले गरेको बयान यहोरा िमिसल संल न अ य माण ारा पिु  भएमा माणको पमा हण गन 
सिकने भएकाले फौजदारी मु ाह मा अिभयु को अिधकार ा  अिधकारी सम को बयानको मह वपणू थान रहकेो छ । 
अिभयु को बयान एकाितर अिभयु का िव  माण ला छ भन ेअक तफ अनसु धान गन सब◌तु माण संकलन गन अ य 
अिभयु को संल नता प ा लगाउन पिन उि कै मह वपणू भिूमका खे दछ । अ य माणबाट समिथत अनसु धान अिधकारी वा 
अिधकार ा  अिधकारी सम  गरेको बयान अ यथा मािणत नभएस म अदालतले पिन भर पद  माणको पमा हण गदछ ।  
प ाउ परेका वा हरी िहरासतमा रहकेा यि को बयान गराउ◌दँा संबैधािनक तथा काननूी यव था, सव च अदालत ारा 
थािपत िस ा तह , राि य तथा अ तराि य मा यताह  र मानव अिधकार संर ण स ब धी अ तराि य द तावेजह ले गरेको 
यव थाह  पालन गन ुपदछ । एउटै यि लाई पटक पटक बयान िलन ुउपयु  नहने भएता पिन अनसु धानबाट खलेुका नयाँ 
त यका बारेमा आव यकता अनसुार एक पटक बयान िलई सकेका अिभयु को थप बयान (तित बा) िलन बाधा पदन । 
िव ान र िविधमा भएको िवकास एवं सरु ा र सिुवधाका ि ले समय सापे  पमा काननूमा यव था भए अनु प  कसरूको 
आरोप लागेको वा अनसु धानबाट संकिलत सवदू माणबाट कसरूमा संल न भएको दिेखने मनािसव आधार कारण भइ बयान वा 
सोधपछु गन ुपन कुन ै यि  शारी रक अ व थताको कारणले अनसु धान अिधकारी सम  उपि थत हन नस ने भएमा वा य तो 
यि को सरु ाको कारणले िनजलाई य तो अिधकारी सम  उपि थत गराउन उपयु  नदिेखएमा अनसु धान अिधकारीले य 
य स वाद (िभिडयो क फरे स) को मा यमबाट य तो यि सँग बयान िलन वा सोधपछु गन सिकने यव था छ । 
संयु  रा य अमरेि◌काको सव च यायलयले Mirinda Vs. Arizona US 436 (1966) को मु ामा सन १९६६ मा 
यि को बैयि क वत ताको या या गद कुनै पिन यि लाई रा यले आ नो िनय णमा िलदा दहेायका चार वत तामा 
आघात नपु ने गरी काय गन ुपन गरी फैसला गरेको पाइ छ ।  जसलाई अक  श दमा Mirinda Warning को पमा िच ने ग र छ 

। उ  चार वत ताका िवषयह  यस कार छ◌्नः–  

 तपाइ◌ँलाई चपु ला ने अिधकार छ ।  

 तपाइ◌ँले य  गरेका कुराह  तपाइको िव  अदालतमा पेश हन ेछन ।  

 तपाइ◌ँलाई काननू यवसायी रा ने अिधकार छ ।  

 तपाइ◌ँले काननू यवसायी रा न स नहु न भने बयान िलन ुभ दा अगािड नै रा यले तपाइका लािग काननू यवसायी 
उपल ध गराउनेछ । 
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कानूनी यव थाः 

 कुनै कसरूको अिभयोग लागेको यि लाई आ नो िव  सा ी हन बा य पा रने छैन । 

 अनसुचूी–१ वा अनसुचूी–२ अ तगतका कसरूको स ब धमा अनसु धान अिधकारीले सरकारी 
वक ल सम  अिभयु को बयान िलनछे ।   
तर स बि धत काननूमा अल गै यव था भएकोमा सोही अनसुार बयान िलन सिकनेछ ।  

 बयान िलँदा कसरूको स ब धमा खलुाउन ुपन आव यक कुरा सो ने अिधकार सरकारी वक ललाई 
हनेछ । 

 यस दफा बमोिजम बयान वा सोधपछु गन ु पन कुनै यि  शारी रक अ व थताको कारणले 

अनसु धान अिधकारी सम  उपि थत हन नस ने भएमा वा य तो यि को सरु ाको कारणले 

िनजलाई य तो अिधकारी सम  उपि थत गराउन उपयु  नदिेखएमा अनसु धान अिधकारीले य 
य स वाद (िभिडयो क फरे स) को मा यमबाट य तो यि सँग बयान िलन वा सोधपछु गन 
स नेछ । 

 यसरी बयान िलएको वा सोधपछु गरेकोमा अनसु धान अिधकारीले सोको अिभलेख रा ने यव था 
गन ुपनछ । 

 मु ाको कुनै प सँग मु ाका िवषयमा कुन ैकुरा सो न ुपरेमा अदालतले जनुसकैु बखत सोधी िनजको 
कागज गराउन स नेछ । एक पटक बकाई सकेको सा ीलाई कुनै मनािसव कारणबाट फेरी नबकाई 
नहने दिेखएमा अिघ प  नभएका कुराह का स ब धमा मा  तित बा गरी बकाउन ुह छ । 

 य य संवाद (िभिडयो क फेरे स) माफत िलइएको अिभयु को बयान पिछ सु न हने वा पढ्न 
स ने र िम ने गरी पेन ाइभ, िसडी ज ता कुनै िव तुीय मा यम वा उपकरणमा रेकड गरी रा न ु 
पछ । 

 तित बा बयान गराउँदा पिहले भै सकेको बयानमा अपगु कुराह  खलुाउने वा प  हन नसकेका 
कुराह  ट पान योजनको लािग बयान गराउन ुपदछ । 

 एक पटक बकाई सकेको सा ीलाई कुनै मनािसव कारणबाट फे र नबकाई नहने दिेखएमा अिघ प  

नभएका कुराह का स ब धमा मा  तित बा गरी बकाउन ह छ ।  
 

संिवधानको धारा २० (७) 
 

कायिविध सिंहता, 
२०७४ को दफा १६ 

(१)  
 

कायिविध सिंहता, 
२०७४ को दफा ३  
 

ऐजन (२) 
 

 

 

ऐजन दफा १६(६)  

 

 

 

 

 
 

ऐजन उपदफा (७) 
 

 

 

मलुुक  फौजदारी 
कायिविध संिहता, 
२०७४ को दफा 
१२२ (७) 
 

 कसूरको अनसु धान  
िनयमावलीको िनयम 
२२ 

 
 

फौजदारी कायिविध  

िनयमावलीको िनयम 
८९ 
 

माण ऐन, २०३१ 

को दफा ४९ (४) 

अिभयु को बयान गराउनु अिघ सरकारी वक लले यान िदनु पन कुरा 
शंका पद पमा प ाउ परेका यि ह को बयानको लािग सरकारी वक ल सम  उपि थत गराएको अव थामा य तो यि को 
बयान गराउन ुभ दा पिहले सरकारी वक लले यान िदन ुपदछः– 

 अनसु धान अिधकारीले शकंा पद यि  प ाउ गरी बयान गराउन याउँदा सो अव थास म अनसु धानबाट संकलन 
भएका माण कागजातह  समेतको िमिसल साथम ै याएको छ वा छैन,  

 अिभयु को बयान गराउन सरकारी वक ल सम  तोिकएको अनसु धान अिधकारी उपि थत भएको छ वा छैन,  

 बयान गराउन याइएको यि ले आफू शारी रक वा मानिसक पमा अ व य भएको कुरा य  गरेकोमा वा सो य  

नगरेको भए पिन िनजको प ाउ गदाको अव थामा वा य परी ण गराई ितवेदन िमिसल सामेल भए नभएको, 

 बयान गराउन ुपन अिभयु ले नपेाली भाषा बु न नस ने भए दोभाषकेो ब ध गन ुभए नभएको,  

 बयान गराउन याइएको यि लाई रीतपवूक प ाउ गन ुपरेको कारण सिहतको प ाउ पजू  िदइएको छ वा छैन,  

 बयान गराउन याएको यि लाई बाटोको याद बाहके चौबीस घ टा िभ ै मु ा हने अिधकारी सम  उपि थत गराएको 
छ वा छैन,  
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 मु ा दायर गन हद याद कायम छ वा छैन,  

 जनु कसरूको आरोपमा प ाउ गरी बयान गन याइएको हो सो कसरू चिलत नपेाल काननू अनसुार द डनीय हो वा 
होइन, 

 जनु कसरूको आरोपमा बयान गन याइएको हो सो कसरू ठहर भएमा ितवादीलाई कैदको सजाय हने अव था छ वा 
छैन हरेी कैदको सजाय नहने कसरू गन कसरूदारको हकमा जति◌ स दो चाडो अनसु धान काय परूा गन े रत गन, 

 िहरासतमा रहकेो ितवादीलाई मानवोिचत यवहार ग रएको छ वा छैन भ ने कुरा ितवादीसँग सोधपछु गरी नगरेको 
भए हरीलाई मानवोिचत यवहार गन िनदशन िदन ुपछ, 

 बयान िलन उपि थत गराइएको यि ले सरकारी वक ल सम  बयान गन ुभ दा पिहले प रवारका सद यह  वा आ नो 
काननू यवसायीसँग भटेघाट गन इ छा य  गरेकोमा काननूस मत ढंगबाट भेटघाटको अवसर उपल ध गराई िदन ु
पदछ, 

 तर यसरी भेटघाटको अवसर िददँा िनज अिभयु ले गन वे छाको बयानमा ितकूल असर पन गरी बयान गन 
िसकाउने वा उ े रत गन काय भन ेगन िदन ुहदँनै,  

 काननू यवसायी रा न समथ रह ेवा नरहकेो सोधपछु गरी नस ने अव थामा काननूी सहायता गन सं थालाई खबर 
ग रिदन ुपछ र िनजले काननू यवसायी रा न चाहमेा त स ब धमा सम वय ग रिदन ुपछ , 

 िवशेष कृितका मु ाह को कारबाहीमा प ह को गोपनीयता कायम रा ने स ब धी िनदिशका, २०६४ बमोिजम गन ु
पछ । 

 

बयान गराउँदा सरकारी वक लले िवचार गनु पन कुरा 
फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी १ र २ िभ  पन नेपाल सरकार वादी हने फौजदारी मु ाका अिभयु ह को 
अनसु धानको बयान सरकारी वक ल सम  गन ु पन काननूी यव था रहकेो स दभमा अिभयु को बयान गराउँदा सरकारी 
वक लको संल नता मा  होइन नेतृ वदायी भिूमका रहन ुपछ । अिभयु को बयान िलदा सरकारी वक लले दहेायका काननूी तथा 
यवहा रक प का कुराह मा िवशेष यान िदन ुपदछः 

 बयानको लािग उपि थत गराइएको यि लाई िनजको इ छा िव  बयान िदन कर नला ने आरोिपत कसरू वीकार गन 
िनज बा य नहन ेर िनजले गरेको बयान िनजका िव  माणमा ला छ भ न ेकुरा जानकारी गराउने, 

 बयान गन याइएको अिभयु लाई िनजको बयान िलन ुभ दा पिहले िनज उपर लागेको अिभयोगको सबै कागज सनुाई 
मतलब स झाउने, 

 बयान गराउँदा कुरा फोरी मु ा छुट्याई छोटकरी सबाल गन र सोिधएको सबाल र सो को जवाफ लेखब  गन लगाउने, 

 बयान िलन ुपन अव थाको यि  शारी रक अ व थताको कारणले अनसु धान अिधकारी सम  उपि थत हन नस ने 
वा सरु ाको कारणले य तो यि  उपि थत गराउन उपयु  नदिेखएमा य य संवाद (िभिडयो क फेरे स) माफत 
बयान िलन ुपन र सोको अिभलेख लेखव  गरी मािणत गरी रा ने, 

 य य संवाद (िभिडयो क फेरे स) माफत िलइएको अिभयु को बयान पिछ सु न हने वा पढ्न स ने तर फेरबदल गन 
निम ने गरी पने ाइभ, िसडी ज ता कुनै िव तुीय मा यम वा उपकरणमा रेकड गरी रा न,े  

 अिभयु को बयान आ नै सम मा गराउन ुपदछ । येक अिभयु को छु ाछु ै बयान गराउने, 

 बयान गराउँदा  राखी अिभयु ले आफै जवाफ ले न चाहमेा िनजलाई जवाफ ले न िदने, 

 अनाव यक सबाल गन वा एकै सबाल पटक पटक गन काय नगन वा नगराउने, 

 बयान िलने स दभमा उपि थत गराइएको यि लाई कुनै पिन शारी रक वा मानिसक यातना िदन वा िनजसँग िनमम, 
अमानवीय वा अपमानजनक यवहार नगन, नगराउने, 



133

सरकारी वक ल िद दशन 

 बयान िलँदा त यगत कुराह को बारेमा पिहले खलुाउन लगाउन,े 

 वारदातबाट पीिडत भएको यि  वा प रवारसँग िनजको िचनाजानी, स ब ध, झै-झगडा, रसइवी, लेनदने, कारोबार 
आिद के छ सो खलुाउने, 

 वारदातमा संल न अ य अिभयु ह को नाम, थर, बतन, हिलया र िनजह  फेला पन स ने स मको जानकारी खलुाउन,े 

 वारदात तथा अपराधमा संल न अ य अिभयु ह सँग िनजको िचनाजानी, स ब ध, रसइवी, झै–झगडा, लेनदने, 
कारोबार र आफू तथा अ य अिभयु को भिूमका खलुाउने, 

 बारदात घट्दाको अव था, वातावरण, समय, संल न यि ह , योग भएका साधनह , वारदातको अवधी, दे न े
यि ह  खलुाउन,े 

 वारदात घटाउँदा योग भएका साधनह को िववरण तथा ती साधनह  हाल कहाँ, कोसँग, के क तो अव थामा रहकेो 
छ सो कुरा र बरामद गन ुपन भए त स ब धी िववरण, 

 बारदात घटाई सके पिछ वारदात थलबाट उठाई लगेका नगद िज सी तथा अ य साम ीह  बारे, 

 बयानमा उ लेख भएका अ य अिभयु ह को नाम थर, वतन, सकेस म तीन पु ते र फोन नं. लगायत  पमा 
प रचया मक िववरण, 

 अिभयु को पेशा, यवसाय, स पि , पा रवा रक ि थित, आय ोत र आिथक अव था बारे, 

 वारदातको पृ भमूि◌, कारण योजना बारेमा  रा ने, 

 बयानमा अपराधको पृ भिूम, कारण, अपराधमा िनजको संल नता अपराधमा संल न अ य यि ह को भिूमका 
अपराधसँग स बि धत िचजब त,ु लाश आिद राखेको वा लकुाएको थानका स ब धमा  खु न ेगरी प  रा ने, 

 माण ला ने व तु बरामद भएको भए सोको सनाखत गराउने, 

 एकै यि  एक भ दा बढी अपराधको कसरूमा पोिलएको अव थामा येक मु ाको लािग छु ा छु ै बयान गराउने, 

 बयान गराउँदा ठ ा म करी वा अनाव यक सबाल गरी अिभयु लाई हतो साही गराउन वा िझ याउन ेसबाल नसो ने, 

 मु ाको कृित र यसले पीिडत उपर पानस ने असरको आधारमा गोपनीयता कायम गनपुन दिेखएका बला कार, 
गभपतन, यौन दु यवहार, मानव बचेिबखन, जीउ मा ने, बे ने, हाडनाता करणी एवम ्मिहला िव को िहसंा लगायतका 
मु ामा पीिडतको पमा मिहला भएका फौजदारी मु ाह , बाल अदालत वा बाल इजलासबाट हे रने बालबािलका प  

भएका फौजदारी मु ाह  र एच.आइ.भी./एड्सबाट भािवत वा सं िमत यि ह सँग स बि धत य तो िववरण 

खलेुका मु ाह  प रचया मक िववरण गो य रा न ेस ब धमा सव च अदालतबाट जारी िनदिशकाको पणू पमा 
काया वयन गन, 

 अिभयु को बयान गराई सकेपिछ पिहलो पानाको शीरमा बयान गराउने अनसु धान अिधकारी र सरकारी वक लले 

मािणत गरी पिहलो पानाको पछुार र हरेक पानाको शीर र पछुारमा बयान गन अिभयु , अनसु धान अिधकारी र 
सरकारी वक लले समेत सिहछाप गरी िमित समते अिनवाय पमा उ लेख गन ुपनछ र कायालयको छाप समेत लगाउन ु
पनछ । 

 बयान गराउँदा केरमेट र थप गन ुहदँनै । मानवीय लेखाइको िुटको कारण केरमटे नगरी नहने अव था भएमा कुन कुरा 
के रएको हो  दिेखने गरी र थप गन ुपरेकोमा कुन ठाउँमा थिपएको हो संकेत गरी यहोरा थपी यसरी केरमेट र थप 
ग रएको यहोराको अिध र पिछ बयान गन अिभयु को सिहछाप गराउन ुपछ, 

 बयान गराउँदा एक पटक लेिखसकेको यहोरा मािथ पन गरी स याउन ुवा दोहो  याउन ुहदँनै । 

 अभयुु ले बयान गन इ कार गरेमा वा कुनै सबालको जवाफ निदएमा सो न ुपन स पणू सबाल सोधी जवाफ निदएको 
यहोरा उ लेख गरी अनसु धान अिधकारी र सरकारी वक लले मािणत गन ुपनछ । 
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बयानको मािणक मू य◌ः 

 फौजदारी मु ामा कुनै अिभयु ले िनज उपर लगाइएको अिभयोगको स दभमा अदालत बाहके अ य  

य  गरेको कुरा अदालतले दहेायको अव थामा मा  माणको पमा िलन हने यव था रहकेो छः 
o सो कुरा य  गदा अिभयु  सचते अव थामा र आफूले भनेको र गरेको कुरा बु न स ने अव थामा 
िथयो भ ने पु ि◌ भएमा, 

o िनजलाई बा य गरी वा िनज वा अ  कसैलाई यातना िदई वा यातना िदने ध क  िदई वा िनजलाई 
आ नो इ छा िव  सो कुरा य  गन ि थितमा पारी सो कुरा य  गरेको होइन भ न ेपु ि◌ भएमा, 

o िनज उपर लागेको अिभयोगको स ब धमा कारबाही गन अिधकारीले य तो कुन ैध क  वा आ ासन 
िदएको िथएन जसबाट  िनजले सो कुरा अ यथा य  गन स भावना िथयो भ न ेपिु  भएमा 

 दइु वा दइु भ दा बढी यि ले कसरू गरेकोमा य ता यि ह  म ये कुन ै यि ले अदालतमा आफू 

सािवत भइ अ य अिभयु लाइ पोल गरेकोमा य तो पोल अ य माणबाट पु ि◌ भएमा माणमा िलन 
ह छ  । 

माण ऐन, 
२०३१ को 
दफा ९ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ऐजन दफा 
९क. 

 
 

मिहला, बो न असमथ, फरक मता भएका र नेपाली भाषा नबु ने यि को बयान िल◌ँदा िवचार गनुपन थप कुरा 
मिहला, बालबािलका, बो न असमथ, फरक मता भएका र नेपाली भाषा नबु ने ज ता यि को बयान िलदा मािथ उ लेिखत 
कुराह का अित र  िन न कुराह मा पिन यान िदन ु पदछ◌ः 

 मिहलाको बयान िलदा िववािहत मिहला भए िनजको पितको नाम वा बाब/ुससरुाको नाम उ लेख गन, 

 मिहलाको बयान गराउँदा बेमनािसव ठ ा म करीका िहसाबसँग सोधपछु गन ुहदँनै । स य, िश  र स मानजनक भाषा 
योग गन ुपन, 

 मिहलाको बयान गराउँदा संभव भएस म मिहला हरी कमचारीबाट र मिहला सरकारी वक ल सम  बयान िलन,े 

 बयान गराउँदा मिहलामै ी वातावरण सजृना गरी मिहलाको स मान, मयादा, र ित ामा आचँ नपु ने अव था कायम 
गन, 

 आँखा नदे ने र बो न असमथ यि को को बयान गराउँदा उनीह को संर क वा हकवाला भए उिनह लाई नभए 
िनजह ले रोजेको मािनस राखी िनजको इसारा बु ने यि ले रा ोसँग इसारा बझुी कागज गराई रोहवरमा यसको 
मतलव िनजलाई बझुाउन ुपदछ र बयान काय परूा भए पिछ सो यहोरा जनाई मािणत गन, 

 बो न असमथ यि को बयान िलन ुपदा िनज लेखपढ गन जा न ेरहछे भन ेलेखरे वा इसारा बु ने मािनसको रोहवरमा 
बयान िलन,े 

 नेपाली भाषा नबु ने यि को बयान िलँदा दोभाषेको यव था गरी दोभाषेको सहयोग िलन,े 

 बालबािलकाको स ब धमा बाल याय स ब धी शीषक भाग दईु प र छेद ते मा उ लेख ग रएको छ । 
 

सव च अदालतको फैसला / आदेश 

 सामा यतया अनसु धान अिधकारी सम  गरेको सािबती बयानको आधारमा मा  कसरू ठहर गन पया  

माण होइन । तर अनसु धान अिधकारी सम को बयान कुनै दबाब भाव िवना आ नो अ तर 
दयबाट व फूत पमा आरोिपत कसरूसँग व◌ाभािवक सामा ज यता हने गरी बयान गरी सो 
बयानलाई अ य वत  माणबाट पिु  भइराखेको छ भन े अनसु धान अिधकारी सम  गरेको 
बयानलाई माणमा हण नगन हो भने सो बयान गन पन काननूी यव थाको कुनै अथ र योजन 
दिेखन नआउने । 

कौिशलादवेी महतो 
िव. नेपाल सरकार 
ने.का.प. २०७५, अंक 

७, िन.नं. १००५९ 

 
 

बालकृ ण था  

समेत िव. नपेाल 
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 ितवादीह  अदालत सम  आरोिपत कसरू गरेकोमा इ कार रह े पिन िनजह ले अिधकार ा  

अिधकारी सम  गरेको बयानमा आरोिपत कसरू गरेकोमा सािवती बयान िदएका छन,् जनु िनजह को 
म जरुी िवप रत डर, धाक, ध क का कारणबाट िदएको हो भनरे मा न सो को माण ऐन, २०३१ को 
दफा २८ अनसुार ितवादीह ले गजुान स न ु पनमा सो माण गजुान नसकेको अव थामा 
ितवादीह  अदालतमा कसरूमा इ कार रहकेो भए पिन िनजह ल ेअिधकार ा  अिधकारी सम  

आरोपि◌त कसरूमा सािवत रहकेोलाई अ यथा भ न निम ने भएबाट सोलाई ितवािदह को िव  

माणमा िलन िम ने । 
 सािवत◌ी अिधकार ा  अिधकारी सम  सािवत हनेह ले अदालतमा बयान गदा इ कार भएका छन ्
र िनजह ले बयानमा िजिकर िलए मतुािवक घाउ चोट परेको दिेखने भएबाट िजह को सो वे छाले 

भएको रहछे भनी मा न िम ने दिेखन आएन । 
 … सरकार वादी हने फौजदारी मु ामा तहिककातको लािग थनुामा रा ने याद थपको लािग 
अदालतमा उपि थत गराउ◌ँदा आ नो शारी रक जाँचको लािग अदालत सम  िनवेदन गन स ने 
यव था ग रएको र यस यव थाले मु ाको अनसु धान तहिककातको अव थामा हरीबाट हन स न े
गैरकाननूी बल योगबाट अिभयु लाई सरु ाको याभ◌ूित दान ग रएको दिेखनकुा साथै उ  

काननूी यव थाअनसुार िनवेदन िदन सिकन े यव थाको माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) को 
काननूी यव थास◌गँ साथक स ब ध रहकेो मा नपुन । 

 िवदशेी नाग रकलाई प ाउ गदा, अिभयोजन गदा तथा िनज िव  भएका जनुसकैु याियक 

कारबाहीमा िनजलाई सोधपछु, िनजको बयान तथा िनज उपरको याियक दािय व वहन गराउन 
समेतका लािग िनजले बु न स ने दोभाषे समेतको यव था गन अनसु धान िनकाय, अिभयोजन गन 
िनकाय एवम ्यस अदालत र मातहतका सवै अदालत ितवादीले बु न वा बो न स ने भाषा जा न े
यि को सचूी तयार पारी आव यकता अनसुार सेवा िलन ेदोभाषकेो सेवाल◌ाई िनयिमत बनाउन 
आव यक िनदिशका सिहतको यव था गन र त कालका लािग क तीमा अं ेजी िवषयमा नातक 

उत ण गरेको दोभाषे समतेको िनयु  गन आव यक व ध गन ु भनी हरी धान कायालय, 
महा यायािधव ाको कायालय एवम ्यस अदालतका रिज ारको नाउँमा िनदशन गरी हने । 

 हरी ारा प ाउ गरी चौबीस घ टा िभ  मु ा हने अिधकारी सम  उपि थत नगराई थनुामा रा न े
कायलाई संिवधान तथा काननूसँगत भ न निम ने, 

      िगरफतार गदाको अव थामा गैरकाननूी पले थिुनएको भएपिन रट िनवेदनको सनुवुाइ हदँा काननू 
बमोिजम मु ा चलाई अदालतको आदशेानसुार थनुामा रहकेो ि थितमा पवु अबैधतालाई आधार बनाई 
िनज उपर अदालतमा काननू बमोिजम चिलरहकेो मु ामा अनकूुल वा ितकूल असर पन गरी रट जारी 
गन निम ने, 

 सोधपछु गदा, बयान गदा गराउदा वा कुनै आदशे िदई Suspect/Accused बाट केही काम गराउदा 
संिवधानको धारा १४(३) को हक र ICCPR को धारा १४.३(a) र (f) ले दान गरेको सिुवधा दान 
गन ुपदछ । तर नपेाल काननू मलुकु  ऐनको अ.वं. १७२ को कायिविध अपनाई खानतलासी गरी वा 
अ य तरि◌काले अपराध सँग स बि धत िचज र व तु बरामद गदा उपरो  सिुवधा ा  नहने । 
Testimonial हने कायमा ICCPR को धारा १४(३) को a र f आकिषत ह छ र य तो 
Suspect/Accused लाई Covenant ले िदएको धारा १४.३(a) र (f) को सिुवधा अिनवाय  पले 

उपल ध गराउन ुपन । 
 हा ो याय णालीले िमिसल कागजातबाट खु न आएका त य र यहोरालाई कुनै न कुनै पमा हण 

गन वा वीकार गन गरी आएको प र े यमा सहअिभयु को पोललाई माणको पमा हण गन 
सिकने मा यतालाई वीकार ग रएको पाइन े। 

     सहअिभयु को पोललाई माणमा िलने वा लगाउने स ब धमा िन न बमोिजमको अव था र 
प रि थितको मू याङ्कन गरी िवचार गन ुउपयु  एवं वा छनीय दिेखन◌े◌ः 
 एकै साथ सह अिभयु ह  मु ामा प◌ुप  ग रएको अव था हनपुन, (A statement made by 

one of two co-accused should not be used against the other, whare later on their 

cases are trailed separately)  

सरकार, स. अ. 

बु., २०५४, 

पणूाङ्क १२४, प.ृ 
१२ 

 

 
 

नेकाप २०५४, 

िन.नं. ६३६३, 

 
 

सिचन े  िव. ी 
५ को 
सरकार नकेाप 
२०६३ अंक २ 

िन.नं. ७६४९ 

 
 

ओमबुनमी 
माइकल ओजोर 
िव. नेपाल सरकार, 
लागू औषध, 

ने.का.प २०७२ 

अंक ५ िन.नं 
९४०० 

 

 
 

अ बरबहादरु गु ङ 

िव. ि .िव.शरु ा 
हरी गाड 
कायालय, नकेाप 
२०४९, िन.नं. 
४४५० 

 

 

Florin Percul 

िव. नेपाल सरकार 
नेकाप २०६४ 

अंक २ िन.नं. 
७८१८ 

 

 
 

रामशरण महत िव. 
नेपाल सरकार, 
ने.का.प. २०६३ 

अंक ८, िन.नं. 
७७४९ 
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 सोही कसरूमा पोल गरेको हनपुन, (the expression as same offence means the identical 

offence and not offence of the same kind. It means offence falling within the 

same definition and arising out of the same transaction.) 

 एउटा कसरूमा सािवत हनलेे अका कसरूमा अ लाई पोल गरेको निम ने,  
 आफू कसरूमा इ कार भ ैएक अकालाई पोल गरेको हन नहने,   
 पोल गन सह अिभयु को मृ य ुभएकोमा पिन िनजको भनाइलाई िवचार गन सिकने । 
 सह अिभयु को पोललाई आधारभ◌ूत एवं सारभतू (Substantive) माणको पमा िलन 
निम ने,  

 मु ाको जग (Foundation) अथात् यसकै आँडमा कसरू मािणत भएको मा न नमि ने,  
 अ य आधारभतु वत  माणह बाट वारदात वा कसरू कायम हन स ने ि थितमा मा  ै

सहअिभयु को पोललाई थप िन यका लािग माणमा िलन सिकने । 
 गैर याियक सिवती र याियक िनकाय सम  भएको सािवतीको पोललाई सोही अनपुातमा 
ामािणक मलूयलाई फरक राखी हनेपुन। 

 अपराध अनसु धानकता सम  भएको सािवती मा का आधारमा याियक िन कष िनका न िम दनै । 
तर यो सािवती अ य माणबाट स य रहकेो थािपत ह छ भने यसलाई मु ाको अनसु धानकता हरी 
सम  भएको भ ने मा  आधारमा माण श◌ु य िलखतको पमा हण गन यायोिचत हदँनै । हरी 
सािवतीको पिु  गन अ य माण वत  हन ्वा होइनन ्र ती के कसरी संकिलत भए भ ने मा भने 
अदालतले संवेदनशीलताका साथ शतक हन ुपन । हरी सम  भएको कागजले कुनै मािणक मह व 
रा दनै भ न सिक न । माणको मह व सं यामा होइन आ नो गणुव ामा िनभर रह छ । माण भ न े
कुरा कृितले होइन, आ नो िव सनीयताका आधारमा मू याङ्िकत हने । 

 सह ितवादीको पोल आफैले वत  माणको व प हण गन स दनै । य तो पोल अ य वत  

ठोस माणबाट समिथत हनपुन। 
 अिधकार ा  अिधकारी सम  भएको बयान अ य वत  माणबाट समिथत भइरहकेो र बल पवूक 

बयान गराएको भ न ेसमेत पिु  हन नसकेको अव थामा माणयो य हने । मािनस बे ने जघ य अपराध 

गरेको पिु  भएको र य तो अपराध रो न एवं अपराधीलाई सजाय गन बनेको िवशेष ऐन 
काया वयनमा रहकैे अव थामा उ  काननू न ैआकिषत हने, 

 सािवती बयान आफैमा मह वपणू माण भए पिन सािवती मा  अिभयोग पिु  गन आधार ब न स दनै 
। सािवतीलाई अिभयोग पिु  गन एकमा  आधार बनाइयो भने यसले फौजदारी याय णालीमा थु  ै
जिटलताह लाई ज म िद छ । यसले अनसु धान एवं अिभयोजन प बाट दावी मािणत गनका लािग 
अ य माणको संकलन र िव ेषणमा भ दा अिभयु लाई सािवती बयान िदन बा य पा रने 
स भावनालाई बल दान गन हदँा वा तिवक अपराधी उ कने र अनसु धानका ममा अिभयु का 
पमा तुत ग रएका द डीत हनपुन िबड बनापणू अव था पिन आउन स ने भएकाले य ता 
स भावनालाई बल पु न ेगरी याियक या या ग रन ुनहने । 
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महा यायािधव ाको कायालयबाट जारी प रप ः 

 अिभयोगप  दायर गदा अिभयु को नाम, ठेगाना, वतन  हन े स भव भएस म नाग रकताको 
माणप , चालक माणप  वा प रचय खु ने अ य माणप  ज ता आिधकारीक माणह को 
ितिलिप, इमेल, टेिलफोन, मोबाइल न बरह  र फेला परेका अिभयु को फोटो बयानको अि तममा 
टाँस गरी सो बयान ग रएको कागजमा या चे वा सिहछाप गराउने । यो काय त काल सु  गन गराउन 
हरी अनसु धानकतालाई समते िनदशन िदने । कुन ैशंिकत यि ले बयानमा लेखाएको नाम, थर 
वतनलाई छानिबन गरी यिकन गन गराउने । िनजले लेखाएको गाउँपािलका/महा/उपमहा/नगरपािलका 
छ िक छैन, स बि धत यि  सो गाउँपािलका र वडा न.ं को हो होइन थािनय िनकायको नाम 
उ लेिखत िववरण पिु तका वा टेिलफोन या स ज ता मा यमबाट यिकन गन गराउने । 

 

िमित 
२०६७।१२।२७ मा 
जारी ग रएको 
िनदशन 
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२.८ अनुस धान अिधकारीलाइ राय स लाह िदने 
संवैधािनक एवं काननूी िवषयमा नपेाल सरकार र नपेाल सरकारले तोिकिदएको अिधकारीलाइ काननूी राय स लाह िदन ुसरकारी 
वक लको मु य िज मेवारी हो । मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहताले सरकार वादी फौजदारी मु ाको अनसु धानका ममा 
अनसु धान अिधकारीलाइ अनसु धानका िविवध काननूी सबालमा सरकारी वक लले राय स लाह िदनपुन िज मेवारी उ लेख 

गरेको छ । सरकारी िनकायका अिधकारीह को काननूी स लाहकार सरकारी वक ल हन े भएकोले सरकार वादी मु ाको 
अनसु धान अिभयोजन र याय िनरोपणका चरणमा सरोकारवाला िनकाय वा अिधकारीलाइ मु ाको आव यक काननूी ि याका 
िवषयमा राय स लाह िदन ुसरकारी वक लको काननूी कत य पिन हो । 
कानूनी यव थाः 

 यस प र छेद बमोिजम अनसु धान गदा स बि धत अनसु धान अिधकारीले कुन ै िवषयमा सरकारी 
वक लको राय स लाह माग गन स नेछ ।  

  उपदफा (१) बमोिजम राय स लाह माग भएकोमा स बि धत सरकारी वक लले आ नो राय वा 
स लाह िदन ुपनछ ।  

  उपदफा (२) बमोिजम राय स लाह िददँा अनसु धानको समयमा कुनै िवषयमा थप अनसु धान गन वा 
थप माण संकलन गन वा कुनै दशी माण संकलन गन वा कुन ैदशी माण बरामद गन वा कसैसँग 
केही कुरा बु न आव यक छ भ न ेलागमेा सरकारी वक लले यस बमोिजम गन वा गराउन स बि धत 
अनसु धान अिधकारीलाइ िनदशन िदन स नेछ ।  

  उपदफा (३) बमोिजम िदएको िनदशन पालना गन ुअनसु धान अिधकारीको कत य हनछे । 

  

 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहता, २०७४ 

को दफा २६ 

 

 

राय स लाह िदनु अिघ  सरकारी वक लले िवचार गनु कुरा 
 राय स लाह माग गन कायालय वा अिधकारी कसरूको अनसु धान गन कायालय वा अिधकारी भए वा नभएको  
 अनसु धान अिधकारीबाट राय स लाह माग भए वा नभएको,  
 राय स लाह माग ग रएको िवषय कसरूको अनसु धानसँग स बि धत भए वा नभएको,  
 राय स लाह माग ग रएको िवषयसँग स बि धत स पणू िववरण िमिसल कागजात संल न गरी पठाए वा नपठाएको,  
 राय स लाह माग गन कायालय वा अिधकारीले राय स लाह माग ग रएको िवषयमा आ नो ि कोण िदएको वा 
निदएको, 

 यस अिघ यसै िवषयमा राय स लाह िदएको वा निदएको,  
 

सरकारी वक लले देहायको अव थामा राय स लाह  िदन  इ कार  गन स नेछः  
 राय स लाह माग गन कायालय वा अिधकारी कसरूको अनसु धान गन अिधकारी  नभएमा,  
 राय स लाह माग भएको िवषय कसरूको अनसु धानसँग स बि धत नभएमा,  
 राय स लाह माग ग रएको िवषयसँग स बि धत फाइल कागजात संल न नभएमा,  
 सोही िवषयमा सोही अिधकारीलाई पिहले राय स लाह िदएको भएमा,  
 राय स लाह माग ग रएको िवषयमा अनसु धान अिधकारी वा कायालयको ि कोण उ लेख नभएमा,  
 का पिनक वा नीितगत िवषयमा राय स लाह माग ग रएको भएमा  

 

२.९  अनुस धान ितवेदन, िमिसल सलं न माणको मू यांकन र थप िनदशन 
अनसु धान अिधकारीले अपराध अनसु धान/तहिककातको काय परूा ग रसके पिछ प ाउ परेका अिभयु ह को बयान र संकलन 
ग रएका अ य सबदु माणह को आधारमा अिभयु ह  उपर के क तो कसरूमा के क तो अिभयोग लगाई के कित सजायको 
माग दाबी गन भ न ेआ नो राय सिहतको अनसु धान ितवेदन तयार गरी अिभयोजन स ब धी कायको लािग संकलन गरेको दशी 
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माण साथ अनसु धान िमिसल सरकारी वक ल सम  पेश गन ु पदछ । सरकारी वक लले आफू सम  पेश हन आएको 
अनसु धान ितवेदन अ ययन गन, िमिसलमा भएका माणह को मू यांकन गन र आव यक दिेखएमा अनसु धान 
अिधकारीलाई कुन ैखास यि  बु ने वा कुन ैखास माण संकलन गन थप िनदशन िदन स नेछ । 
 

अनुस धान ितवेदन र अनुस ध◌ान ितवेदन पेश गनु पन अविध 

कुनै कसरूको स ब धमा अनसु धानको काय प◌रूा भएपिछ अनसु धान अिधकारीले अनसु धान ग रएका सबै वा कुन ैअिभयु  

उपर मु ा चलाउन पया  माण पु ने दिेखएमा िनजलाई कुन काननू अ तगत सजाय हन ुपन हो सो कुरा खलुाई तथा कसरू नभएको 
दिेखएको वा कसरू भएको भए पिन य तो कसरू गन यि  यही हो भ न ेयिकन हन नसकेको वा कुन ै यि  उपर मु ा चलाउन 
पया  माण नपु न ेदिेखएकोमा सोही यहोरा खलुाई अनसु धान ितवेदन िनधा रत ढाँचामा तयार गरी िमिसल कागजको स कल 

तथा न कल ित प ाउ परेका अिभयु  र दशी माण समेत स बि धत सरकारी वक ल कायालयमा पठाउन ुपन काननूी यव था 
रहकेो छ । अनसु धान ितवेदन पठाउँदा थनुवुा नभएको मु ा भए स बि धत काननूको हद याद पु ने क तीमा प  िदन अगावै र 
थनुवुा भएको मु ा भए मु ा चलाउने वा नचलाउने िनणय गन र अिभयोगप  तयार गरी अदालतमा दायर गन ला ने समयलाई 
समेत यानमा राखी मु ा दायर गन िदनभ दा सामा यतया क तीमा तीन िदन अगािड नै पठाउन ुपदछ । 
कानूनी यव थाः 

 अनसुचूी–१ वा अनसुचूी–२ अ तगतको कुनै कसरूको स ब धमा अनसु धान परूा भएपिछ अनसु धान 
अिधकारीले कसरू गरेको शङ्का ग रएका सबै वा कुनै यि  उपर मु ा चलाउन पया  माण पु न े
दिेखएमा िनजलाई कुन काननू अ तगत सजाय हन ुपन हो सो कुरा खलुाई तथा कसरू नभएको दिेखएको 
वा कसरू भएको भए पिन य तो कसरू गन यि  यही हो भ ने यिकन हन नसकेको वा कुन ै यि  उपर 
मु ा चलाउन पया  माण नपु न े दिेखएकोमा सोही यहोरा खलुाई िमिसल कागजको स कल तथा 
न कल ित र दसी माण सिहतको अनसु धान ितवेदन अनसुचूी–१९ बमोिजमको ढाँचामा तयार गरी 
स बि धत सरकारी वक ल कायालयमा पठाउन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम ितवेदन पठाउँदा थनुवुा नभएको मु ा भए स बि धत काननूको हद याद पु न े
क तीमा प  िदन अगावै र थनुवुा भएको मु ा भए मु ा चलाउन ेवा नचलाउन ेिनणय गन र अिभयोगप  

तयार गरी अदालतमा दायर गन ला ने समयलाई समते यानमा राखी मु ा दायर गन िदन भ दा 
सामा यतया क तीमा तीन िदन अगािड नै पठाउन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम अनसु धान ितवेदन सिहतको िमिसल ा  भएपिछ स बि धत सरकारी वक लले 

िमिसल अ ययन गरी अनसु धानको िसलिसलामा सङ्किलत सबदु माणको मू याङ्कन गरी मु ा 
चलाउने वा नचलाउने स ब धमा िनणयको लािग महा यायािधव ा सम  िमिसल पठाउन ुपनछ । 

 तर मु ा चलाउने वा नचलाउने िनणय गन आ नो अिधकार महा यायािधव ाबाट मातहत सरकारी 
वक ललाई सिु पएकोमा य तो िमिसल स बि धत सरकारी वक ल सम  पठाउन ुपनछ । 

 प ीकरणः यस दफाको योजनका लािग “मातहतको अिधकृत” भ नाले महा यायािधव ा अ तगतका 
सरकारी वक ल स झन ुपछ र सो श दले संिवधानमा अ यथा यव था भएकोमा बाहके नपेाल सरकार 
वादी हन े अ य कुन ै मु ा चलाउन महा यायािधव ाले अि तयारी िदएको नेपाल सरकारको कुन ै
अिधकृत वा कमचारीलाई समेत जनाउँछ । 

  उपदफा (३) बमोिजम मु ा चलाउने वा नचलाउन े िनणय गन िसलिसलामा िमिसल अ ययन गदा 
सरकारी वक लले थप सबदु माण सङ्कलन गन वा थप अनसु धान गन वा कुन ै यि सँग थप सोधपछु 

गन आव यक दखेेमा य तो सबदु माण सङ्कलन गरी वा थप अनसु धान गरी पठाउन वा य तो 
यि सँग सोधपछू गरी पठाउन अनसु धान अिधकारीलाई िनदशन िदन स नेछ । 

 

 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहता, २०७४ 

को दफा ३१ 
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 सरकारी वक लले कसरूको थप अनसु धान गन उपदफा (४) बमोिजम िनदशन िदएमा अनसु धान 
अिधकारीले य तो िनदशन ा  भएको िमितले प  िदनिभ  थप अनसु धान परूा ग रस न ुपनछ । 

 उपदफा (५) बमोिजमको थप अनसु धान सोही उपदफामा उि लिखत अविधिभ  परूा हन नस ने भ न े
अनसु धान अिधकारीलाई लागमेा र कुन ै यि  िहरासतमा रहकेो भएमा अनसु धान अिधकारीले य तो 
यि लाई माथवर यि को जमानी िलई वा निलई ता रखमा रा न स नेछ । 

 अनसु धान अिधकारीले यस दफा बमोिजम कुन ै यि  उपर मु ा चलाउन नसिकने कारण सिहतको 
ितवेदन सरकारी वक ल सम  पशे गरेकोमा अनसु धानको िसलिसलामा कुनै यि  िहरासतमा रहकेो 
भए अनसु धान अिधकारीले य तो यि लाई सरकारी वक लले मु ा च ने वा नच ने िनणय नगरेस म 
िहरासतमा राखी रा न ुपनछ । 

 यस प र छेदमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अनसुचूी–१ मा उि लिखत कुनै कसरूमा 
माणको अभावमा मु ा नचलाउने गरी िनणय भएपिन पिछ कुनै मह वपणू माण ा  भएमा य तो 
कसरूका स ब धमा पनुः अनसु धान गरी अिभयोगप  दायर गन सिकनेछ । 

 

अनुस धान ितवेदनमा खुलाउनु पन कुरा: 
सरकारी वक ल कायालयमा पेश गन अनसु धान ितवेदनमा िन न कुरा खलुाउन ुपदछः 

 मु ा नं. र दायरी िमित, 

 कसरूको सचूना ा  भएको वा उजरुी परेको िमित र समय, 

 सचूना िदन े यि को नाम र ठेगाना, 

 वारदात स ब धी जाहरेी यहोरा तथा अ य त यगत यहोरा, 

 अिभयु को परूा नाम, थर, वतनसिहतको प  पिहचान िववरण खलेुका कागजातह , 

 प ाउ परेको र फरार रहकेा येक अिभयु को स ब धमा िनजह ले गरेको कसरूज य काय, सोसँग स बि धत काननू र 
येक अिभयु ले गरेको कसरूको लािग पथृक–पथृक िववरण, 

 अिभयु ले अिधकार ा  अिधकारी सम  गरेको बयानको छोटकरी िववरण, 

 प को गोपनीयता कायम रा नपुन मु ामा पीिडतको नाम, थर सिहतको िववरण खलेुका कागजातह को छु  ै

खामब दी, 

 मु ा पेश वा दता गन ुपन याद वा हद याद स ब धी, 

 अपराध अनसु धानको िसलिसलामा चिलत काननू बमोिजम बरामद गरी िनय णमा िलएको नगद, िज सी, चीज, 

व तु तथा साधनह को िववरण, 

 अनसु धानको ममा संकलन गरेको भौितक सबदु माणको िव ेषण, चिलत काननू तथा सा दिभक निजरह  

समेतको उ लेख भई सोही आधारमा सजायको मागदावी गनपुन यहोरा, 

 अपराध अनसु धानको ममा सरकारी वक लसँग भएको स पक, सम वय र िनदशनको यहोरा, 

 अिभयु  उपरको कसरू मािणत गन आधार, कारण र स ब  सबदु माणह , 

 मु ा नचलाउने गरी ताव ग रएको भए वा केही यि ह  उपर मु ा नचलाउन ेगरी ताव ग रएकोमा यसको आधार 
कारण 

 लगातार सनुवुाइको ि या अवल बन गनपुन अव था स ब धी िववरण, 

 फौजदारी कायिविध संिहताको अनसुचूी -१९ बमोिजमका िवषयह  । 
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अनसु धान ितवेदन साथ सरकारी वक ल कायालयमा पेश ग रएका अिभयु  र सरु ाको ि कोणले सरकारी वक ल 

कायालयमा रा न उपयु  नहन ेदिेख सरु ि◌त साथ रा न िफता पठाएका दशीका सामान समते स बि धत हरी कायालयले 

अिभयोगप  पेश गन िदनस म सरुि त साथ राखी अिभयु  र दश◌ीका सामान सरकारी वक लबाट ा  जानकारी बमोिजम 
अिभयोगप  दता गन समयमा अदालतमा पेश गन लैजान ुपदछ । 
 

अनुस धान ितवेदन ा  भए पिछ सरकारी वक लले यान िदनु पन कुरा 

 जनु िनकाय वा पदािधकारीले अनसु धान गरी िमिसल माण पठाएको छ सो िवषयमा अनसु धान गन िनजको काननूी 
अिधकार छ वा छैन,  

 अनसु धान तहिककात परूा गरी याद िभ  ैअनसु धान ितवेदन ा  भएको छ वा छैन,  

 तािवत रायका स ब धमा मु ा दायर गन हद याद छ छैन, 

 अनसु धान अिधकारीले अनसु धान तहिककात गदा अिनवाय पले परूा गन ुपन कायिविध एवं ि याह  अनशुरण 

गरेको छ वा छैन, 

 मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ वा अ य िवशेष ऐन अनसुार जनु कसरूको स ब धमा अनसु धान गरेको हो 
सो अिभयोग स ब धी कसरू मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी-१ र २ िभ  पन हो वा होइन,   

 जनु अपराध घटेको भिनएकोछ सो काय भए घटेको कुरा थािपत भएको, छ छैन भनी यिकन गन ु पछ । अ यथा 
अनाहकमा िनद ष यि ले मु ा झे न ुपन ह छ,  

 शव फेला पन नसकेको अव थामा ह याको अिभयोग लागेको यि ले के कसरी किहले ह या गरेको हो भ ने त य 
अ य वत  माणबाट पिु  गन दािय व वादी प ले वहन गन ुपन । कुन ै यि  हटाएकै आधारमा िनजको ह या 
भएको िन कष िनका दा भोली यो यि  जीिवतै समाजमा फकर आयो भने सम त याय नै कलंिकत हन पु दछ । 
(नेपाल सरकार िव  मन कुमारी नेपाली मु ा कत य यान, ने.का.प २०६८ अकं १२ िन.नं. ८७२५) 

 अनसु धान अिधकारी ारा तािवत कसरूको स ब धमा चिलत ऐन काननूले द ड सजायको यव था गरेको छ वा 
छैन, 

 तािवत कसरू स ब धी मु ा कुन कुन िनकायमा दायर हने हो सो िवषय,   

 अनसु धान तहिककातबाट संकिलत सबदु माण एवं सा ीह  मु ा दायर गन पया  छ वा छैन, 

 पया  सबदु माणको अभाव भएको वा संकलन गन ुपन सबदु माण संकलन गन बाँक  रहकेो दिेखएमा अनसु धान 
अिधकारीलाई थप सबदु माण बु ने वा संकलन गन स ब धमा कुनै िनदशन िदन ुपन नपन,  

 शकंा पद यि  प ाउ परेको र िनजको हकमा थनुामा रा न काननू बमोिजम याद थप गरे नगरेको,   

 अनसु धान अिधकारीको राय ितवदेनमा उ लेिखत सबदु माण तथा दशीका सामानह  खोजेका बखत पेश गन 
सिकने गरी अनसु धान अिधकारीको िनय णमा रह ेनरहकेो,  

 सरकारी वक लले िदएको पवू िनदशन पालन◌ा भए नभएको ।  
 

२.१०  िमिसल सलं न माणको मू यांकन 
अनसु धान अिधकारीले अनसु धान/तहिककातको काय स प न गरी मु ा चलाउने वा नचलाउने स ब धी िनणय गन सरकारी 
वक ल कायालयमा आ नो अनसु धान अनसु धान ितवेदन साथ संकिलत सबदु तथा दशी माणह , मचुु काह , भौितक 

चीज ब तहु , प ाउमा परेका अिभयु ह  तथा पीिडत सा ीह  समेत साथै तुत गन ुपदछ । अनसु धान अिधकारी ारा 
तुत हन आएको िमिसल कागजात अ ययन गरी मु ा च ने वा नच ने िनणयमा पु न ुभ दा पिहले सरकारी वक लले तुत हन 
आएको स पणू सबदु माणको अ ययन, िव ेषण तथा उिचत मू याङ्कन गरी िनणयमा पु न ुपदछ । माणको मू याङ्कन के 

कसरी गन भ न ेिवषयमा िनि त काननूी मागदशन िनधारण भएको पाइदँनै । 
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सरकारी वक लले िमिसल संल न माणह को अ ययन, िव ेषण एवं मू याङ्कन गरी मु ा चलाउने वा नचलाउने स ब धी 
िनणय गन ुपन हदँा दहेाय अनसुारका माण कागजातह को बारेमा जानकारी रा न ुआव यक छ◌ः  
 

सा ी एव ंमौिखक माण                

जाहरेी दरखा त          जाहरेवालाको कागज     अिभयु को बयान    च मदीद गवाह     

वारदातका सा ी   मृ यकुाल◌ीन घोषणा    िवशेष को राय 
 
िलिखत माण 

िलखत माण        अ पतालको जाँच माण        भरपाई िन सा        े गत कागजात माण 

 
भौितक माण         

लाश कृित मचुु का  खानतलासी एंव वरामदी मचुु का      घटना थल कृित मचुु का  
 
वै ािनक जाँच/परी ण 

शव परी ण           घा◌ँ जा◌ँच ितवेदन 
   

अिभयु  वा पीिडतको साथबाट वा वारदातमा योग भएका ब तहु को जाँच  सनाखत 
वारदात थलबाट उठाइएका माण ला न स ने ब तुह को जाँच   लाग ूऔषध जा◌चँ   

िभसेरा जा◌ँच,  DNA जा◌चँ, Finger and Foot Print को जाँच   शारी रक परी ण ितवेदन      

रगत, िवय, खकार जा◌ँच      

हातहितयार, खरखजना वा िव फोटक पदाथ जा◌चँ                   िववादा पद िलखत 
परी ण 

ह ता र, या चे परी ण          उमेर जाँच 

 
दशी माण        

अपराधसँग स बि धत दशी                योग भएका हातहितयार    

   
अ य माण 

िव तुीय मा यमबाट ा  िडिजटल सबदु माण 

य य सामा ी 
फेसबकु/ ाट्सएप/ यासे जर/भाइवर लगायतका य तै कारका िविवध ए सह को मा यमबाट द◌ेिखने सिुनन ेवा अनभुिूत हन े
जानकारी मलूक सचूना वा संवाद वा अिभलेखह  

क य◌टुर/ यापटप/मोवायल/ट्याव लगायतका िविभ न- कृितका िव तुीय साधन माफत कसरू स ब धी घट्नाका बारेमा वा 
घट्नामा संल नताका बारेमा त य वा जानकारी संकलन, अिभलेखन, संचय, आदन दान स ब धी सबदु माण । 
सरकारी वक लले िमिसल संल न रहकेा पि जका बमोिजमका येक माण कागजको बारेमा िन प  एवं स◌ु म अ ययन गन ु
ज री छ । सरकारी वक लले अ ययन, िव ेषण एवं म◌ू याङ्कन गरेको दिेखने गरी येक िलखत कागजातह को छु ै िटपोट 
बनाई आफूसँग रहने िमिसल साथ रा न ुपदछ जसले  मु ाको बहस ब◌ुँदा तयार गदा र अदालतमा बहस परैवी गदा पिन िनकै 

सहयोग पु  याउँदछ । 
 

माण मू याङ्कनको वै ािनक िविधः 
फौजदारी मु ामा माणको मू याङ्कन गदा िमिसल संल न वत  एवं य  माणको पिहचान र िव ेषण गन ुमलू िवषय हो । 
माणको व तुपरक स यता पिह याउन वत  माणलाई समथन गन अ य माणह को याियक िववेक स मत िव ेषण गन ु
एक कला हो । अिभयोजनकताले ती वत  माणले उजागर गरेका त यह  िमिसल संल न अ य माणले गन समथन वा 
ख डनको स यता िव ेषण गरी अिभयु को कसरू व तुपरक ढंगले मापन र िव ेषण गद जान ुपदछ । वत  माणलाई समथन 
गन िमिसल संल न अ य माणह को िव ेषणबाट िनचोडमा पु न ुपदछ ।  
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सा ी एव ंमौिखक माणको मू यांकन 
फौजदारी मु ाह मा सा ी माण तथा मौिखक माणको िनकै मह व छ । वारदातबाट पीिडत भएको यि , वारदात घटेको दे न े
वा थाहा पाउन े यि ले य  गरेको कुराले फौजदारी मु ामा याियक िनरोपण गन िनकै म त पु  याउँदछ । अनसु धान 
अिधकारीले य ता माणको संकलन गदा अ य तै संवेदनशील भएर सतकता साथ संकलन गन ुपदछ । यी य ता माण हन ्
जसको संकलनमा कुनै कैिफयत वा ि यागत िुट भएमा यसको प रणाम ितवादीको लािग सकारा मक र वादीको लािग 
नकारा मक हन स दछन ्। सरकारी वक लले अिभयोजन योजनको लािग अ ययन, िव ेषण तथा म◌ू याङ्कन गन सा ी एवं 
मौिखक माणह  यस कार छनः– 
 

(क) जाहेरी दरखा तः  
कुनै थानमा अपराध भएको छ वा हदँछै भ ने कुरा नजीकको हरी कायालयमा जानकारी गराउने िनवदेनलाई अपराधको सचूना 
वा जाहरेी दखा त भ न सिक छ । मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ४ ले गरेको यव था अनसुार जाहरेी 
िलिखत वा मौिखक वा अ य कुन ैमा यम ारा िदन सिक छ ।  केवल जाहरेी िद◌ँदमैा वारदात भएको पु ि◌ हदँनै । नत कुन ै
यि मािथ अिभयोग लगाई मु ा चलाउन र सजाय गन न ैसिक छ । जाहरेी आफैमा एउटा माण होइन तर अ य माणबाट 
समथन वा पिु  भएमा सबैभ दा भरपद  माण न ैजाहरेी हो भ ने कुरा सव च अदातलको फैसलाह बाट पिन पिु  भैसकेको छ ।  
सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 हलाकबाट जाहरेी पठाउ◌ँदमैा दािय व परूा नहन ेर यती आधारबाट मा  मु ाको जृना गरी मु ा दायर 
हन नस ने । 

 

 जाहरेी दखा त यित समय िभ  िदन ुपछ भनी सरकारी मु ा स ब धी ऐनमा तोकेको नदिेखन े। 
 

 बारदात घटेको एक मिहना पिछ परेको जाहरेी न ैशंका पद दिेखन े। 
 

 पिहलो जाहरेीमा कसैको नाम उ लेख नभएकोमा वारदातको करीब एक ह ापिछ गाउ◌ँघरमा स लाह 
गरी प ा लगाउ◌ँदा भनी नाम उ लेख गरी िदएको जाहरेी शंका पद दिेखन े। 

 

 फौजदारी मु ामा जाहरेी दरखा त आफैमा माण होइन । अपराध अनसु धानको आधार मा  हन स छ 

।… जाहरेी दरखा त र हरीमा भएको सािवती बयानको आधारमा मा  कसरूको ठहर गन ु याय काननू 
समेतबाट निम ने । 

 

 ज◌ाह◌रेवाला य दश  नभए पिन िनज अ य बाट घर आउँदा घर प रवारले बताए बमोिजम 
आफूले जाहरेी िदएको िनजको िकटानी जाहरेीलाई िनज वयं अदालतमा उपि थत भ ैबकप  गरी पिु  

गर◌ी िदएको दिेख छ । चौध वष य बािलका आ नै सामािजक मान ित ानमा आचँ आउने गरी यी 
ितवादीलाई जवज ती करणीको आरोप लगाउन ु पछािड कुनै भरपद  कारण रहकेो त य समते 
ितवादील ेखलुाउन सकेको अव था छैन । यसबाट जबरज ती करणीको उ ोगको वारदातमा ियन ै
ितवादीको संल नता रहकेो पिु  हन आउने । 

 जाहरेी दरखा त यती घ टा, वा िदन िभ  िदई स न ुपन भनी याि क तवरबाट गणना गरी कठोरतापवूक 

िनधारण ग रन े हद याद ज तो िवषय भने होइन । अपराधको कृति◌, समाजको चतेनाको तर, 
भौगोिलक अव था, पीिडतको पा रवा रक पृ भिूम, कसरूको िपडा, पीिडत भएर पिन पीिडत उपर न ै
धािमक वा सामािजक कुसं कारको प रमाण व प पीिडतलाई न ै दागी बनाउन े (Stigmatisation) 

विृ को फल व प कसरूको जाहरे गन वा नगन भ ने कुरामा नै ि◌िवधा हने मनोवै ािनक दवाव 
(Psychological Stress) ज ता त वह ले यसमा भाव पा ररहने । … जाहरेवाला घटनाको पीिडत 
हन ुपन वा घटना य  दखेकेो यि  नै हन ुपन काननूी अिनवायता समेत नह◌ँदा अपराध बारेको 
स पणू त य जाहरेी दरखा तमा नै उ लेख भएको हन ुपदछ भनी मा न िम ने अव था नहन े। 

स. अ. ब.ु 
२०५८, पणूाङ्क, 

पृ  २१ 
 

नेकाप २०२६, 

िननं. ४८० 
 
 

नेकाप २०४१, 

िननं. १९१६ 
 

नेकाप २०४१, 

िननं. १९९४ 

 

नेकाप २०५६ 

िननं. ६६५६ 
 

 
 
 

नेपाल सरकार 
िव. तपसी कुम , 

नेकाप २०६३ 

अंक ९ िन.नं. 
७७६२ 

 

 
 

नेपाल सरकार 
िव. िदपक 

तुलसी वा यो, 
नेकाप २०६३ 

अंक १० 

िन.नं.७७७२ 
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 सरकार वादी हने फौजदारी मु ामा वारदात वा कसरूको िवषयमा कसै उपर पोल गरी दरखा त वा िनवेदन 
मु ा हने अड्डा सम  पठाउन सिकने र यसमा सनाखत गराई थप माण समेत खलुाउन लगाई 
आरोिपत यि लाई प  कारबाही गन सिकने स मको यव था रहकेो तर य तो िनवेदनले एकपटक 

अिभयोगप  दायर भैसकेको मु ाको आरोिपत यि ले सफाई पाउन माणको थान हण गन नस ने । 

 घटना र वारदातलाई वत  माणह ले पिु  ग ररहकेो छन ्तथा सावजिनक िनकायका अिभलेखले 

समथन ग ररहकेा छन भने जाहरेीको ९ िदनको िढलाई न ै ितवािदले सफाइ पाउने आधार ब न नस ने । 

 जाहरेी दरखा तलाई अदालतले अ य संकिलत माणको रोहमा परी ण नगरेस म वा अ य माणह ले 

समथन (Corroborate) नगरेस म य तो जाहरेी दरखा त आफैमा वत  माण हन स दनै ।  
 

 कुनै अपराध भएको भ ने सचूनाको आधारमा अनसु धान ि याको थालनी भएपिछ सोही कसरूमा मा  ै

अिभयोजन हनपुदछ भ न ेमा यता थािपत हन ेहो भन ेअनसु धान र अिभयोजन कायको प रभाषा न ै
सीिमत हन पु न े। 

 

 

नेपाल सरकार 
िव. पारसनाथ 

पाठक, नकेाप 
२०६५ अंक ९ 

िन.नं.८०१४ 
 

नकेाप २०६७, 

अंक ६, िन.नं. 
८३८७ 
 

नकेाप २०६९ 

अंक २ िन.नं 
८७६४ 
 

ने.का.प. 
२०७७, अंक २,  

िन.नं. १०४३६ 
 

(ख) अिभयु को बयानः   
यस स ब धी िव ततृ िववेचना यसै प र छेदको करण २.७  मा ग रएको छ । 
 

(ग) गवाह◌ः  
फौजदारी मु ामा च मिदद ्गवाह य  माण हो । कुन ैवारदात घटेको दे ने य दश  वा वयं पीिडत घटनाको च मिदद ्
गवाह हन ेभएको हदँा िनजह ले अनसु धानको ममा खलुाएको कुरा मह वपणू माण मािन छ । सबै सा ी वारदातका च मिदद ्
गवाह नहन पिन स दछन ्। सा ी दखेी जा न ेवा सनु◌ी जा ने दवैु हन स दछन ्। वारदात हदँाको अव थामा च मिददक्ो पमा 
दे ने यि  नभए पिन वारदात हन ुभ दा अगािड वा वारदात भैसक◌ैपिछ घटना थलमा उपि थत भ ैवारदात भएको पिु  गन 
यि  वा वारदात घटेको वा घटाएको बारेमा यिकन साथ थाहा पाउने यि  वारदातका सा ी हन स दछन ्। वारदातका सा ीले 

वारदातको स ब धमा दखेेको वा सनुेको कुरा ज ताको य तै य  गरेका ह छन भ ने अनमुान ग र छ तथािप िनजह को 
भनाइलाई अ य सबदु माणसँग िभडाई हने ुवा अ ययन ग रन ुपदछ । वारदातका सा ीले य  गरेको कुरा कहा◌ँ, किहले र 
कसको रोहवरमा य  गरेका हन भ ने कुरा अ य तै मह वपणू हने हनाले यी कुराको मू याङ्कन ग रन ुपदछ ।  
दे ने यि ले य  गरेको कुरा िनजले वारदात हदँा आफू यही वारदात थलमा रहरे वा टाढा भएपिन िनजले प  पमा दखेेको 
कुरा य  गरेको भ ने िमिसलबाट दिेखन ुपदछ । गवाहसँग गराइएको कागजमा पु  याउन ुपन ि या ज तै के कुन योजनको 
लािग तयार गरेको, के कुन िमित समयमा कुन थानमा गरे गराएको, िनजको पिहचान खु ने िववरण कागज तथा सिहछाप गराएको 
वा नगराएको, कसैलाई रोहवरमा रा न ुपन भए सो उ लेख भए वा नभएको कुरामा िवचार गन ुपदछ । 
 
  

कानूनी यव थाः 

 कुनै काम घटना वा अव थाका स ब धमा दहेायका कुनै यि ले मौकामा वा यसको त काल अिघ वा 
पिछ य  गरेको कुरा माणमा िलन ह छः 

 सो काम गन वा सो काम, घटनाका वा अव था य  पमा दे न ेथाहा पाउने यि , वा 

 सो काम, घटनाका वा अव थाबाट पीिडत भएका यि । 

 कुनै यि ले िनजको शारी रक वा मानिसक अव था प  पमा बोध हन ेगरी य तो अव था कायम 
छँद ै य  गरेको कुरा माणमा िलन ह छ । 

 अनसुचूी–१ वा अनसुचूी–२ अ तगतका कुन ैकसरूको स ब धमा कुन ैमह वपणू कुरा थाहा छ भ ने िव ास 

 

माण ऐन, 
२०३१ को 
दफा १० 

 

 

 

 

फौजदारी 
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गन ुपन मनािसव कारण भएको यि सँग अनसु धान अिधकारीले आव यक सोधपछु गन स नेछ । 
तर बालबािलका वा शारी रक पमा असमथ भएको यि सँग सोधपछु गन ुपरेमा िनज रह ेबसेकै ठाउँमा 
नै गई सोधपछु गन सिकनेछ । 
प ीकरणः यस दफाको योजनको लािग “शारी रक पमा असमथ” भ नाले िहडँडुल गन नस ने, 
ि िवहीन, वृ  अव था ज ता शारी रक पमा असमथ यि लाई स झन ुपछ । 

 उपदफा (३) बमोिजम सोधपछु गरेकोमा अनसु धान अिधकारीले यसरी सोधपछु गरेको कुरा अनसुचूी–११ 

बमोिजमको ढाँचामा लेखब  गरी स बि धत िमिसलमा रा न ुपनछ ।  

 यस दफा बमोिजम बालबािलका वा शारी रक पमा असमथ यि बाट कुनै कागज गराउन ुपन भएमा 
िनजको संर क वा उपल ध अ य यि को रोहवरमा गराउन ुपनछ । 

 बयान वा सोधपछु गन ुपन कुनै यि  शारी रक अ व थताको कारणले अनसु धान अिधकारी सम  

उपि थत हन नस ने भएमा वा य तो यि को सरु ाको कारणले िनजलाई य तो अिधकारी सम  

उपि थत गराउन उपयु  नदिेखएमा अनसु धान अिधकारीले य य स वाद (िभिडयो क फरे स) को 
मा यमबाट य तो यि सँग बयान िलन वा सोधपछु गन स नछे । 

 यसरी बयान िलएको वा सोधपछु गरेकोमा अनसु धान अिधकारीले सोको अिभलेख रा ने यव था गन ु
पनछ । 

 संिहताको दफा १६ को उपदफा (६) बमोिजम शारी रक अ व थताका कारणले वा सरु ाका कारणले 

अनसु धान अिधकारी सम  उपि थत हन नस ने अव थाको यि सँग य– य संवाद (िभिडयो 
क फरे स) को मा यमबाट िलएको बयान वा ग रएको सोधपछु वा संिहताको दफा १८४ बमोिजम 
िलइएको बयान, कागज वा कुनै िलखत पिछ सु न, हने वा पढ्न स ने गरी पने ाइभ, िस.िड. ज ता कुनै 
िव तुीय व त ुवा उपकरणमा रेकड गरी रा न ुपनछ । 

 संिहताको दफा १६ को उपदफा (१) बमोिजम कुन ै जघ य वा ग भीर कृितका कसरूका स ब धमा 
अिभयु को बयान िलएकोमा सो को लेखब  अिभलेखको अित र  य- यको संवाद पिन सरुि त 
रा न आव यक र मनािसव छ भ ने अनसु धान अिधकारीलाई लागेमा सरकारी वक ल सम  गरेको 
अिभयु को बयानलाई य- यको साधनमा अिभलेखब  गन, गराउन स नेछ । 

 उपिनयम (१) र (२) बमोिजम रािखएको रेकड स बि धत अिधकारीले मािणत गरी कसैले तोडमोड वा 
फेरवदल (ट्या प रङ्ग) गन नस न े यव था िमलाई सरुि त साथ रा नपुनछ । 

 अनसु धान अिधकारीले यस प र छेद बमोिजम कुनै कसरूको स ब धमा अनसु धान गदा सोधेको को 
जानेस मको जवाफ िदई स बि धत यि ले अनसु धानमा सहयोग गन ुपनछ । 
तर आफू उपर कुन ैकसरूको अिभयोग ला न स ने िकिसमको जवाफ िदन कुन ै यि लाई कर ला न ेछैन । 

 यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन दहेायको अव थामा अनसु धान अिधकारीले 

कसरूबाट पीिडत यि , जाहरेवाला वा सा ीको बयान, कागज वा कुनै िलखत सरकारी वक लको 
रोहबरमा य यका साधन माफत अिभलेख गन वा गराउन स नेछ:- 

 कसरूबाट पीिडत यि , जाहरेवाला, वा कुन ैसा ीलाइ अिभयु ले अनिुचत भावमा पारी वा िनज उपर 
डर, ास, ध क  दखेाइ िनजलाइ अदालतमा उपि थत हन निदने वा अदालतमा उपि थत भएपिन िनजले 

अनसु धान अिधकारी सम  गरेको बयान वा कागज भ दा ितकूल हने गरी बयान वा बकप  गराउन 
बा य गराउनछे भ ने िव ास गनपुन मनािसव कारण भएमा,  

 शारी रक अश ता तथा नाबालक भएको कारणले य तो यि , जाहरेवाला वा सा ी हरी कायालय 

कायिविध 

संिहता, २०७४ 

को दफा 
१६(३) 

 

 

ऐजन दफा 
१६(४) 
 

ऐजन दफा 
१६(५) 

 

ऐजन दफा 
१६(६) 

 
 

 

ऐजन दफा 
१६(७) 

 
 

 कसरूको 
अनसु धान 
िनयमावलीको 
िनयम २२ 

 

 

 

 

 

 

 
 

मलुुक  फौजदारी 
कायिविध 

संिहत◌ा, 
२०७४ को दफा 
१७ 
 

मलुुक  फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको दफा 
१८४ ( १) 
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वा सरकारी वक ल कायालयमा उपि थत हन नस ने भएमा,  

 माणको पमा अदालतमा पेश ग रने व तु सो व तु रहकेो ठाउँबाट उठाएर अदालतमा याउन नसिकने 
भएमा । 

 उपदफा (१) बमोिजम अिभलेख ग रएका य य साधनलाइ  अदालतले माणको पमा वीकार गन 
स नेछ । 

 

 

 

 

ऐजन उपिनयम 
(२) 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 च मिदद ् यि ह को भनाइमा एक पता एवं िव ास गन द रलो आधार नदिेख◌ँदा य ता च मिदद ्
यि ह को बकाईलाई भर गन ि थित नदिेखने । 

 जबरज ती करणी मु ामा सामा यतया य दश  सा ीको उपि थित ह◌ँदनै । पीिडत न ै घटनाको 
आधारभतू गवाह हो । िनजले अनसु धान अिधकारी तथा अदालत सम  य  गरेको कुरालाई माण ऐन 
२०३१ को दफा १०(ख) (क) बमोिजम य  र िनणायक माणको पमा िलनपुन ह छ । 

 मौिखक माण जिहले पिन य  हनपुछ, अ प  र अिन या मक कथनलाई कसरूदार ठह  याउने आधार 
बनाउन िम दनै । सा ीका शंका पद एवं िवरोधाभाषयु  कथनलाई माण मानेर कसैलाई दोषी ठहर गन 
िम दनै, यसो गन ुकाननू र यायका मा य िस ा त िवपरीत हन जा छ । 

 सा ीह ले आ नै इ ीयले अथवा आँखा कानले वा ईसाराले दखेे सनुे बझेुको कुरा मा  भ न पाउने । 
वारदात गरेको हो होइन भनी इ साफको तवरबाट िनणयमा माण पु ने कुरा य  गन पाउने कत य  
नभएको । 

 किललो उमेरको बालकको बकाईलाई माणमा िल◌ँदा बढी शतकता साथ िवचार गन ुपन । 
 धेरै होिशयारी साथ छानिवन गरेर मा  याद ैकम उमेरका किलला केटाकेटीको बचनलाई माणमा िलन 
हने । 

 

नकेाप २०४८, 

िन. नं. ४३१७ 

 

नकेाप २०६५ 

अंक १२, 
िन.नं. ७९२३ 

 

नकेाप २०६५ 

अंक ४, िन.नं. 
७९५३  
 

नकेाप २०३३, 

िन. नं. ९६७ 
 

नकेाप २०५१, 

िन.नं. ४९३५, 

नकेाप २०२६, 

िन.नं. ४६९ 

 

(घ) मृ युकालीन घोषणा◌ः 
कुनै यि ले आफू मन ुभ दा अगािड य  गरेको कुरा मृ यकूाल◌ीन घोषणा हो । मन लागेको यि ले झु ो कुरा बो दनै, जो 
मन लागेको छ यसले स य कुरा य  गदछ भ न ेमा यताबाट िनिद  मृ यकूाल◌ीन घोषणाको िस ा तले हा ो माण काननूमा 
पिन मह वपणू थान पाएको छ । 
मृ यकुालीन घोषणा स ब धमा िन न चार अव था दिेखन ुपदछ । अथात् मृ यकुालीन घोषणाः– 

 मनलागकेो यि ले य  गरेको, 
 आफू मदछु भ ने िव ाससाथ य  गरेको, 
 आ नो मृ यकुो कारण य  गरेको,  
 मनभु दा अगािड होसछद ै य  गरेको हन ुपदछ । 

 

  मृ यकुाल◌ीन घोषणा िलिखत, मौिखक वा इसारा ारा य  गन स दछ । मन यि ले आफैँ, आ नै ह ता रबाट 
लेखेको वा अ ले सनुेर लेखकेो वा मन यि ले भनेको कुरा सनुेको यि ले य  गरेको हन स दछ ।     

  मन लागेको मािनसले य  गरेको कुरा सु ने यि लाई अनसु धानको ममा बिुझएकोमा सो यि  वयं अदालतमा 
उपि थत गराउन सिकने अव थाको भएमा मा  िनजको भनाईलाई बिलयो माणको पमा िलन सिकने हदँा िनजलाई 
पिछ अदालतमा उपि थत गराउन सिक छ वा सिकदनै सो कुरा यिकन गन,   

 मन लागेको यि ले य  गरेको कुरा लेखब  गरेको छ भने सो कहाँ लेिखएको हो, कुन समयमा के क तो अव थामा 
लेिखएको हो, क को ह ता रबाट लेिखएको हो, सो यहोरा लेखब  गदा को क को उपि थित िथयो, रोहवरमा को 
को बसेका छन आिद कुरा शु म पले हने ुपदछ । 
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कानूनी यव था 

 कुनै यि ले आफू मन लागेको अव थामा होस छ◌ँद ैिनजको मृ यकूो कारणका स ब धमा मृ य ुहन ु
अिघ य  गरेको कुरा माणमा िलन ह छ । 

 

माण ऐन, २०३१ 

को दफा ११ 
 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 मतृक मनु भ दा अगािड आफू सम  गरेको कागज स ब धमा विलराज गोलीको वेदनाले सरसत  भ न 
नसके पिन रोक  रोक  होसमा िनजले भने बमोिजम लेिखएको हो भनी यौटा हरी कमचारीले अदालतमा 
आई गरेको बयानलाई अस य मा न निम ने । घाइतेले मन ुभ दा अगािड गरेको कागज िनज होस भएको 
बेला लेखेको हो भनी प  बयान बकप  गरेको दिेखन आउँछ । सो बयान दफा १८ बमोिजम माणमा 
िलन िम ने । 

 मतृकले आ नो मृ यकुो कारणको स ब धमा मृ य ुपवू होस हदँ ै य  गरेको बयान लाश कृित मचुु का 
समेतबाट मतृकको मृ य ू ितवादीह ले आगो लगाई िदएकोबाट नै भएको दिेखन आएकोले दफा 
१३(३) बमोिजम सजाय गरेको इ साफ मनािसव नै ठहन । 

 मतृकले जाहरेी दखा त िदएको र सोही रात वीर अ पतालमा उपचार हदँाहदँ ैमृ य ुभएको भएपिछ जाहरेी 
दखा तमा उ लेिखत कुरालाई मृ य◌ुकालीन घोषणा हो भनी माण ऐन, २०३१ को दफा ११ ले मा न 
िम न े। 

 य तो यि को रोहवरमा य तो अिधकारी सम  य  गरेको कुरा माणमा िलन हने भनेको अव था 
नभएपिछ मरेको यि ले होस छद ै य  गरेको हो, हनै ? सो त य पया  माणबाट पिु  ह छ, हदँनै ? 

सो कुरा मह वपणू हन आउने । 
म◌ृतकले अ पतालमा आ नो होस खलेु पिछ िदएको बयान (मृ यकुािलन घोषणा) को रोहवरमा ब न े
मतृकका दाजलेु अदालतमा उपि थत भ ैमृ य◌ुकाल◌ीन घोषणाको त यलाई समिथत हन ेगरी बकप  

गरेको र िनजको बकप लाई शकंा गरी रहन ु पन अव था िब मान नहदँा मतृकले आ नो होस छद ै
आ नो मृ यकुो कारण स ब धमा य  गरेको कुरालाई माणमा िलन िम ने । 
िव ान अिधव ाले िजिकर िलन ुभए बमोिजम मृ यकुाल◌ीन घोषणा (Dying Declaration) उपचार 
गन, डा टर, नस वा य तै अ पतालका िज मेवार पदािधकारीको रोहवरामा भएमा य तो िववाद कम हन,े 
मृ यकुाल◌ीन घोषणामा उपचार गन डा टर, नसलाई रोहवरमा रा न काननूले बाधा नगरेको स दभमा 
महा यायािधव ाले आ नो मातहतका कायालयलाई िनदशन िदए मृ यकुाल◌ीन घोषणामा उपचार गन 
डा टर, नस रोहवरमा रा न सिकने अव थामा िव मान हदा सो तफ महा यायािधव ाको यान 
आकिषत गराउने । 

 मतृकले आ नो मृ यकुो कारण अ पतालको वेडमा घरधनीको रोहवरमा य  गरेको र सो य  गरेको 
कुरालाई य◌ँहा उपि थत हरी कमचारीले िटपोट गरेको, िटपोट गन हरी कमचारी अदालतमा 
उपि थत भै मतृकले भने अनसुारको कुरा मलेै िटपोट गरी िनज मतृकको या चे सहीछाप गराएको ह ँभनी 
बकप  ग रिदएको अव थामा मतृकले आ नो मृ यकुो स ब ध य  गरेको कुरालाई माणमा िलन 
निम ने भ न निम न े । मतृकले आफू मनकुो कारण आफू सम  उपि थत मािनस सम  य  गन 
वभािवक ि या हो । मतृकले आ नो मृ य ुस ब धमा कुन समयमा के कुरा य  गदछ सो समयमा 
यहा जनु जनु यि  उपि थत ह छन ्ती यि ह ले नै ती कुरा सु ने र िट ने हदा काननूले सो स ब धमा 
प  यव था नगरेको अव थामा उपि थत यि ले सनुेको र िटपेको कुरालाई माण यो य नमा ने भ न 
उपयु  नदिेखने ।मृ यकुाल◌ीन घोषणामा हन ुपन मू य त व भनकेो मतृकको  मृ यकूो कारण, मतृक 

मन ुभ दा पिहले सो कुरा य  गरेको हन ुपन, मतृकले य  गरेको कुरा िनजको मृ यसु◌ँग स बि धत 

पंखबहादरु शाही 
िव. नपेाल 

सरकार, नकेाप 
२०४४, िन. नं. 
३२०९ 

 

नपेाल सरकार िव. 
उ व कु. पडुासैनी, 
सअब ु२०४८, 

पणूा◌ंक १४, प.ृ 
३ 
 

 

 नेकाप  २०४४, 

िननं. ३०९८ 

 

 

नेपाल सरकार 
िव. कलावती 
यादव, नकेाप 
२०६३ अंक ३ 

िन.नं. ७६६३ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

नेपाल सरकार 
िव. अ बर ब.  

आले मगर, 
नेकाप २०६४ 

अंक ११ िन.नं. 
७८९८ 
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हनपुन र कुन ै यि को उपि थितमा य  गरेको हनपुन । 

 मनअुिघ होस छ◌दँ ैमतृकले आ नो मृ यकुो कारणका स ब धमा य  गरेको कुरा र कुन ैघटनाका 
स ब धमा सो घटनाबाट पीिडत मािनसले मौकामा य  गरेको कुरा माण ऐन, २०३१ को दफा १० र 
११ अनसार माणमा िलन िम ने । 

  मृ यकुालीन घोषणा माणमा गा  हनको िनि त िनि त शतह  परूा भएको हनपुन : 
क) मृ यकुालीन घोषणालाई माणको पमा पेस गदाको अव थास ममा सो घोषणा गन यि को मृ य ु
भइसकेको हनपुन  

ख) घोषणा गन यि ले आ नो मृ यपुवू घोषणा गरेको हनपुन 
ग) घोषणा आ नो मृ यकुो कारण वा प रि थितसँग स बि धत हनपुन 
घ) घोषणा गन यि ले आफू बाँ न स छु िक भ न ेआशा यािगसकेको हनपुन 
ङ) मन यि ले आ नो वा तिवक ानको आधारमा वेि छक पमा ग रएको घोषणा हनपुन  
च) मन यि ले आफू होसमा हदँा नै सो घोषणा गरेको हनपुन 
छ) घोषणा गन यि  मानिसक पले सबल रहकेो हनपुन 
ज) घोषणा गन यि ले आ नो मृ यकुो कारणको बारेमा एकभ दा बढी फरक फरक घोषणा गरेको हन 
नहन े

झ) मृ यकुालीन घोषणा सु ने यि  अदालतमा सा ीको पमा उपि थत हनको िनि त यो य हनपुन र  
ञ) मृ यकुालीन घोषणा मौकामा य  भई अदालतमा आएर पिु  ग रएको हनपुन ।  
बकप मा उ लेख भएको मृ यकुालीन घोषणा मौकाको कागजातबाट पिु  हन नसकेको अव था हदँा 
सोलाई माणको पमा हण गन मनािसव नदिेखन े। 

 

 
 

नेकाप २०६६ 

अंक ४ िन.नं. 
८१३५ 

 

िजते  काक  

िव  नपेाल 

सरकार नकेाप 
२०७६ अंक ७ 
िन.नं. १०३१२ 

 

 
 

महा यायािधव ाको कायालयबाट जारी प रप  

 पनुरावेदक/ ितवादी कलावती यादव र यथ /वादी नपेाल सरकार भएको स वत् २०६० सालको 
फौ.प.ुनं. ३५९७ को कत य यान मु ामा सव च अदालतबाट िमित २०६३।०२।२४ मा उ  मु ामा 
भएको फैसलाबाट माण ऐन, २०३१ को दफा ११ ले गरेको यव थालाई प  गरी मृ यकुालीन घोषणा 
(Dying Declaration)को बारेमा उपचार गन डा टर, नस वा य तै अ पतालका िज मेवार 
पदािधकारीको रोहबरमा भएमा य ता िववाद कम हने, मृ यकुालीन घोषणामा उपचार गन डा टर, 
नसलाई रोहबरमा रा न काननूले बाधा नगरेको स दभमा यस कायालयको यान आकिषत ग रएकोले 

आव यक काय गन यव था िमलाउनका लािग उ  फैसलाको ितिलिप यसैसाथ राखी पठाइएको । 

िमितः 
२०६३।०९।१
६ च.नं. 
२१२८ (सवै 
प.ुस.व.का 
समेत ) 

 

(ङ) िवशेष को राय 

िवशेष को राय फौजदारी मु ामा अ य तै मह वपणू माण हो । फौजदारी मु ामा संकलन ग रएका भौितक माणह  ज तैः– 

शव–परी ण, Vicera परी ण, DNA (Deoxyribonucleic Acid) परी ण, रगत, व◌ीय, थकु, खकार, बा ता, रौ, हाड, 
छाला, मास,ु िदसा, िपसाब, नसालु पदाथ, लाग ूऔषध, िवष, औषिध, खा  वा अखा  पदाथ, र◌ासायिनक वा चणू पदाथ, 

धातु वा झोल पदाथ, औ◌ँठाछाप, ग ध, ह ता र, िव फोटक वा वलनशील पदाथ ज ता थु ा िवषय ब तुको वै ािनक वा 
ािविधक परी ण अिनवाय पमा गरी सो को ितवेदन िमिसल संल न गन ुपदछ । अदालतमा माण परी ण (Evidence 

Examination) को स दभमा कुन ै यि को ह ता र वा या चे, िवदशेी काननू, र◌ीित रवाज, िव ान वा कला वा य तै अ य 
िवषयमा यिकन हन आव यक दखेेमा अदालतले िवशेष लाई सा ी सरह उपि थत गराई बकप  गराउन स ने काननूी यव था 
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रहकेो छ । िवशेष लाई अदालतमा सा ी सरह उपि थत गराई बकप  गराउने र मु ाका अक  प ारा िजरह गन िदन ुपन भएको 
हदँा समेत िवशेष ले आ नो ितवेदनमा य  गरेको कुराह  बारे सरकारी वक लले जानकारी रा न ुज री छ ।  
वै ािनक वा ािविधक परी णको ितवेदनह  समावेश भएको मु ामा िवशेष को राय– ितवेदनमा उ लेिखत कुराको यथाथता, 
िन प ता एवं भावका रता स ब धमा सरकारी वक लले अ ययन िव ेषण गन ु पदछ । किहले काही वै ािनक परी ण 

ितवेदनले अ य सबदु माणह लाई समेत खि डत हन ेत य खलुाउन स दछ । य तो अव थामा पिन य तो ितवेदनलाई 
अिभयोजनको ममा िमिसलबाट अलग गन स भब नभएको हदँा सरकारी वक लले य ता ितवेदनको स◌ु म अ ययन गन र 
अ य सबदु माणलाई बढी सा दिभक गन तफ यासरत रहन ुपदछ । 
 

कानूनी यव था 

 अदालतले िवदशेी काननू, िव ान, कला ह ता र वा या चेका स ब धमा यिकन गन ुपरेमा सो स ब धी 
िवशेष को राय माणमा िलन ह छ । 

 प ीकरणः यस दफाको योजनको लािग “िवशेष ” भ नाले िवशेष अ ययन, तािलम वा अनभुवबाट 
कुनै िवषयमा िवशेष ान ा  गरेको यि लाई स झन ुपछ । 

 अदालतले कुनै यि को ह ता रका स ब धमा यिकन गन ुपरेमा सो यि को ह ता र बराबर दे न े
मौका पाई सो ह ता र िच न स न ेि थितमा भएको यि को राय माणमा िलन ह छ । 

 अदालतले कुनै धािमक, जातीय वा सावजिनक हक वा रीिति थितका स ब धमा कुन ैकुरा यिकन गन 
परेमा य तो हक वा रीिति थितको िवशेष जानकारी हन स ने ि थितमा भएका यि को राय माणमा 
िलन ह छ ।     

 अदालतले कुनै यि को अक  कुनै यि सँग कुनै नाता स ब ध छ वा छैन भ न ेकुरा यिकन गन परेमा 
य तो नाता वा स ब धको िवशषे जानकारी हन स ने ि थितमा भएका यि को राय माणमा िलन 
ह छ ।  

 अदालतले कुन ैखास थानमा योग हन ेखास श द वा श दह को अथ यिकन गन ु परेमा यसको 
िवशेष ान हन स ने ि थितमा भएका यि को राय माणमा िलन ह छ ।   

 यस दफा बमोिजम कुनै यि को राय माणमा िलइएमा य तो रायलाई समथन वा ख डन गन कुराह  

र य तो रायको आधार पिन माणमा िलन ह छ ।  

  कुनै यि ले य  गरेको कुन ैराय सो यि  सा ीको पमा आफै अदालतमा उपि थत भएमा मा  

यस दफा बमोिजम माणमा िलन ह छ ।  

 तर कुन ै िवषयको िवशेष ारा कुनै पु तक वा लेखमा य  भएको राय वा सो रायको आधारलाई 
माणमा िलन सो पु तक वा लेखको लेखक आँफै अदालतमा उपि थत हन अिनवाय हन ेछैन । 

 अनसु धान अिधकारीले अनसु धानको स दभमा आव यक ठानमेा कुनै िवशेष लाई साथमा लैजान वा 
अपराधसँग स बि धत कुन ैकुराको स ब धमा िवशेष को राय िलन स नेछ । 

 उपदफ◌ा (१) बमोिजमको राय माग भएमा य तो राय उपल ध गराउन ुस बि धत िवशेष को कत य 
हनेछ । 

 उपदफा (२) बमोिजम उपल ध भएको िवशेष को राय िमिसल साथ र न ुपनछ । 

 यस दफा बमोिजमको िवशेष  यि  गैरसरकारी यि  भए िनजको सेवा िलँदा ला ने रकम नेपाल 

सरकारले उपल ध गराउन ुपनछ । 

 यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन अनसु धान अिधकरीले कुनै मु ाको 

 

माण ऐन, 
२०३१ को 
दफा २३  
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संवेदनिशलता वा जिटलताको कारणबाट य तो मु ामा मिेडकल बोड वा अ य कुन ै िवशेष ह को 
बोडबाट राय िलन ुउपयु  ठानी िसफा रस गरेमा नेपाल सरकारले य तो बोड गठन गन स नेछ । 

 उपदफा (५) बमोिजम बोड गठन भएकोमा य तो बोडले सो स ब धमा राय िदन ुपनछ । 

 ह ता र, या च,े िवदशेी काननू, िव ान, रीित रवाज, कला, वै ािनक वा ािविधक पमा परी ण हन ु
पन िवषय वा य तै अ य िवषय स ब धी कुरा यिकन गनपुन हन आएमा अदालतले यस स ब धमा 
िवशेष द ता, अनभुव वा तािलम ा  यि लाई सा ी सरह उपि थत गराई बकाउन ह छ । सो 
बमोिजम अदालतले कुन ैिवशेष लाई सा ी सरह बकाएमा मु ाको प ह लाई यस ऐन बमोिजम िजरह 
गन मौका िदन ुपछ । 

 

 

 

 

 

माण ऐन, 
२०३१ को 
दफा ५२ 

 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 एकजना डा टरले जाँच गरेकोमा िच  नबझेु डा टरको बोडबाट जाँच गराउन ुपछ नजचाई बे चले िटका 
िट पणी गन नहने । 

 िवशेष को रायलाई माणमा िलनको लािग राय िदन े िवशेष लाई सा ी सरह बकप  गराई उ  

रायलाई समथन गराउन आव यक पन । 

 िलखत जाँच गदा श◌ु मदशक य  र अित जिैवक करण (Ultra Violet) योग गन िवशेष को 
रायलाई माणमा िलन िम ने । 

 िवशेष को राय िनि त कारणमा आधा रत हनपुछ । अ यथा य तो रायले कुन ैमह व रा दनै । अ दाज 

ग रएका कुरा मािणत हन स दनै । बिुझएका भनाई समेत अ दाज, शंकामा आधा रत भएकाले 

ियनीह को लेखाई बकाई मािणत मा न नसिकने । 

 िवशेष को रायलाई तकस◌ंगत पमा ख डन नभएस म मा न ुपन । 
 

 मािनसको मृ यकुो स ब धमा सो स ब धी िवषयगत िवशेष ता हािसल गरेका िवशेष ह ारा ग रएको 
परी ण र यसका आधारमा ततु ग रएको रायको ामािणक मह व रहने । 

 

 तुत मु ामा नमनूा िनका दा योगशालामा वादीको अनपुि थित र अक  मािनसको अनिधकृत वेश 

भएका कारण कारणीबाट िनकािलएको िनिववािदत थािपत नभएको भ ने आधारमा परी ण ितवेदन 
माणमा हण नगरेको भएपिन Paternity  स ब धी िववाद, अपराध अनसु धान आिदमा िड.एन.ए. 

Test मह वपणू हन े भ द ै यस स ब धमा यसको योग लगायतका िवषयमा  काननू बनाउन पिन 
िनदशना मक आदशे जारी भएको। 

 अपराध अनसु धान एक याद ैजिटल िविधिव ान अथात ् Forensic Science ारा समिथत सबदु 
माण संकिलत हनपुन काय हो । Suspect ले िदएको बयानको भरमा  नपरी सबदु माणको आधारमा 
अिभयोग मािणत गन काननूी कत य हरीको हो । यसका लािग येक माण Forensic Evidence 

बाट समिथत हनपुछ । आजको अिभयोजन िकटानी जाहरेी दरखा त, हरीस◌गँको सािवत◌ी बयान र 
सजिमनको अिधकांशभ दा बढी यि ले यि गत धारणामा अपराधी हो भनी बकेको बकाईको 
अिभयोजन होइन । अ य य  माण लगायत Forensic Evidence ले समिथत माणको आधारमा 
ग रने अिभयोजन हो । 

 शवपरी ण  गन िवशेष ले मृ यकुो कारणमा Asphyxia due to Hanging भ न े राय िदएको 
अव थामा मतृक झु डी मरेको भ न े प रि थित बाहके अ य ि थितको क पना गरी कुन ै य  र 
अकाट्य माणको अभावमा दोषी ठहर गन माण स ब धी काननू र यायका मा य िस ा त ितकूल 

हन जाने । 
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 सामा य अव थामा बािहरबाट हदेा नदिेखन ेकितपय घाउ◌ँ, चोट, दाग वा िच ह शव परी णका ममा 
दिेखनलुाई अ यथा मा न नसिकने, िकनभने शव परी ण भनेको शवको बािहरी तथा िभ ी स पणू 

अव थाका स ब धमा िवशेष ारा ग रने िवशेष अ ययन, अनसु धानयु  परी ण भएकाले य तो 
परी णबाट शवमा रहकेा मृ यअुिघ (Ante-Mortem) र मृ यपुिछ (Post-Mortem) का सबै 
ल णह को पिहचान ग रने हदा य तो परी णबाट दिेखएको िच ह लाश कृित मचुु कामा नदिेखएको 
अव थालाई ती दईु माणका बीचमा तादा यता नरहकेो भनी सं ा िदन निम न े। 

नेकाप २०६६ 

अङ्क २, 

िनणय 
नं.८०६९ 

 

िलिखत माणको मू याङ्कनः 
अपराध अनसु धानको ममा अनसु धान अिधकारीले खडा गरेका कागजातह  बाहके कुन ै यि ले कुन ैवारदात घटाउन पवू 
तयारी गरेको, वा कुन ैवारदात घटे–घटाएको वा कुन ैवारदात घटि◌त भैसके पिछ लुकाउन दबाउन यास गरेको कुरा पिु  हन े
िलखतह  वा कुनै यि  कुन ैकसरूमा संल न भएको वा षड्य  गरेको वा उ ोग गरेको कुरा पिु  हन ेिलखतह  िच ी प ह , 

रिसद भपाईह लाई माणको पमा अनसु धानको ममा संकलन ग रएको ह छ । य ता िलखत माणह  आफैले वत  

पमा िववादको िवषय पिु  गन वा नगन हन स दछ । यसैले अिभयोजन गदा य ता िलिखत माणह को बारेमा शु म 
अ ययन गरी मा  य ता माणह को भावका रता बारे उ लेख गन ुपदछ ।   
कितपय अव थामा यसरी संकलन गरेको माणले वादी प लाई भ दा मु ाका अ य प ह लाई सकारा मक असर पान पिन हन 
स दछ । य तो अव थामा सरकारी वक लह ले य ता माणह  िमिसलमा समावेस गन वा नगन भ ने िवषयमा िन य लमा 
पु न स ने अव था नरहने भएता पिन अिभयोजन गदा य ता माणह को ततुि◌ कसरी गन भ ने िवषयमा भन ेअ य तै 
संवेदनशील हन ुआव यक छ ।   
अपराध अनसु धानको ममा अनसु धान अिधकारीले संकलन गन िलखत माणह  ज तै अ पतालमा भना भएको वा चेक 

जांच गराएको कागज, सरकारी छाप द तखत क त मु ासँग स बि धत िलखत, बैङ्क ठगी मु ासँग स बि धत चेक, बैङ्क भाउचर 
वा अ य िलखत, न कली राहदानी, नाग रकता तथा अ य प रचयप , शिै क तथा अ य माणप , न कली वेषा ाप  (Fake 

Visa), या ा गरेको माण (Travel Documents) वा वारदात हदँाको अव थामा आँफूअ य  भएको िजिकर (Plea of Alibi) 

पिु  गन आिधका रक िलखत, िच ी प , रिसद, िवल भपाई ज ता कागजातह  हन स दछन◌् । सरकारी वक लले य ता 
िलखतह को मू याङ्कन गदा छु ै िटपोट तयार गरी आ नो िमिसलमा रा न ुपदछ ।    
 

घटना थल वा भौितक माणको स ब धमा उठाइएका मुचु काह को मू यांकन  
कुनै िनि त थानमा वारदात घटेको िथयो वा वारदातमा कुनै साधन, हात–हितयार, लाठा–ढुङ्गा योग भएको िथयो वा 
वारदातको प रणाम व प मािनस, जीवज तु एवं धनमालको हानि◌ नो सानी, तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, चोरी, डकैती वा 
प प रवतन भएको िथयो भ न ेकुरा पिछस म फरक नपन गरी पिु  गन आधार भनेकै ती घटना स ब धमा तयार ग रएको मचुु का 
कागजह  न ैहन ्।  
कुनै पिन मचुु का कागजह ले वारदात थल, हानी नो सानी भएको जीउ धन एवं लिुटएका स पि ह को यथाथ फेह र त ततु 
गदछ । वारदात कह◌,ँ किहले घटेको िथयो वारदातमा के क ता हातहितयार एवं लाठा, ढुङ्गा वा साधनह  योग भएका िथए 
वा वारदात एक दईु जना यि  वा ठुलो समहूले गरेको भ ने कुरा वा वारदातमा के क ता धनमाल हानी नो सानी भए वा 
वारदातमा कसैको मृ य◌ ुभएको भए सो कुरा वा वारदात घटाउन के क तो त रका अवल बन ग रएको िथयो वा वारदातमा 
संल न अिभयु ह ले के क ता दशी माणह  छोड◌ी गएका छन◌् आिद ज ता कुराह  खलुाइ छ ।  
मचुु काले फौजदारी मु ाको व प िनधारण गदछ । मचुु कामा उ लेिखत त यह  अ य वत  माणबाट पिु  भएमा कसरू 
ठहर गन अदालतलाई ठूलो म त पु  याउँदछ । अनसु धान अिधकारीले अनसु धानको दौरानमा गन कायह  म ये यो काय 
अ य तै किठन र चनुौितपणू पिन छ । उ लेिखत मचुु का तयार गन काय उिचत ढंगबाट हन सकेन वा उिचत ि या अनशुरण गन 
सिकएन वा वा तिवक कुराह  मचुु कामा उ लेख गन सिकएन भन ेमु ाको अिभयोजन न ै भावकारी हन स दनै ।  
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सरकारी वक लले मु ा चलाउने वा नचलाउने स ब धी िनणय गन स दभमा आधार िलने िमिसल संल न कागज माणह  म ये 
िविभ न मचुु काह  पिन मह वपणू आधार माणको पमा िलने ग र छ । तसथ सरकारी वक लले य ता मचुु काह को बारेमा 
सामा य जानकारी िलई रा न ुआव यक छ । 
 

लाश कृति◌ मुचु काः– 

लाश कृित मचुु काले लाशको अव था के क तो छ भ ने कुराको िववरण तुत गदछ । मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, 
२०७४ को दफा २० ले लाश जॉच गदा पु  याउन ुपन ि या स ब धमा उ लेख गरेको हदँा उ लेिखत ि या परूा गरे नगरेको 
स ब धमा सरकारी वक लले अ ययन गनपुदछ । 
 

कानूनी यव थाः 

 लाश जाँच गन ु पनः (१) कुनै यि  कसैको कत यबाट वा कुन ै दघुटना भई वा आ मह या गरी वा 
अ व◌ाभािवक पमा वा अ य कुन ै शङ्का पद ि थितमा मरेको जानकारी ा  भएमा अनसु धान 
अिधकारीले तु त लाश रहकेो ठाउँमा गई लाश जाँच गन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम लाश जाँच गदा यथास भव िन निलिखत कुराह  समते खलुाई अनसुचूी–१४ 
बमोिजमको ढाँचामा मचुु का तयार गन ु पनछ र लाशको वा तिवक यथाथ िच ण हने गरी लाश र 
स बि धत ठाउँको ति बर समते िख न ुपनछः– 

o लाशको प रचया मक िववरण, 

o लाश रहकेो ठाउँ र लाशको अव था, 
o लाशमा कुन ैघाउ, चोट, नील वा डाम दिेखएमा य तो घाउ, चोट, नील वा डाम दिेखएको ठाउँ, 
यसको सङ् या, ल बाइ, चौडाइ, गिहराई सिहतको येक घाउ, चोट, नील वा डामको िववरण, 

o ख ड (ग) मा उ लेख भएको बाहके मृ यसँुग स बि धत साधन र लाशमा दखेा परेको त स ब धी 
िववरण, 

o मृ यकुो कारण थाहा पाउन सहायता हने लाशमा दिेखएको अ य कुन ैल ण, 

o अ य उ लेखनीय कुन ैकुरा भए सोको िववरण । 

 उपदफा (१) बमोिजम लाश जाँच गरी स बि धत अनसु धान अिधकारीले य तो लाशलाई शव 
परी णको िनिम  सरकारी िचिक सक वा नपेाल सरकारले तोकेका िवशेष  वा इजाजत ा  िचिक सक 

सम  सरकारी खचमा पठाउन ुपनछ । 

 उपदफा (३) बमोिजम शव परी ण गदा ला ने आव यक खच नपेाल सरकारले स बि धत हरी 
कायालयलाई उपल ध गराउन ुपनछ । 

 उपदफा (३) बमोिजम ग रएको शव परी ण ितवेदन अनसुचूी–१५ बमोिजमको ढाँचामा तयार गन ु 
पनछ ।  

 उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (२) बमोिजम लाश जाँच मचुु का 
भइसकेपिछ य तो लाश जाँचबाट कुनै कसरूको प रणाम व प वा शङ्का पद ि थितमा मृ य ुभएको 
दिेखन नआई य तो लाशको शव परी ण गराउन आव यक नपन ठह  याएमा अनसु धान अिधकारीले 

यसको कारण खलुाई थानीय भ  भलादमीको रोहवरमा पचा खडा गरी िमिसल संल न रा न ुपनछ । 

 लाश सडी गली परी ण गन नसिकने अव थाको भएमा वा दिेखएमा स बि धत अनसु धान अिधकारीले 

य तो कुरा खलुाई थानीय भ  भला ीको रोहवरमा मचुु का खडा गरी रा न ुपनछ । 
तर लाश सडे गले वा शव परी ण हन नस ने भए तापिन लाश वा यसको कुनै अशंको अ य परी णबाट 

फौजदारी 
कायिविधको 
दफा २०  

 

 



152

सरकारी वक ल िद दशन 

मृ यकुो कारण प ा लगाउन सिकन ेअव था भएमा अ य वै ािनक परी ण गराउन सिकनेछ । 

 लाशको शव परी ण भइसकेपिछ वा उपदफा (६) बमोिजम पचा खडा भएपिछ स बि धत हरी 
कमचारीले स बि धत मतृकको हकवालालाई भरपाइ गराई लाश बझुाउन ुपनछ । 

 उपदफा (८) बमोिजम हकवालाले लाश बझुी निलएमा वा कुन ैहकवाला उपि थत नभएमा वा हकवाला 
नै यिकन नभएमा स बि धत हरी कमचारीले सरकारी खचमा लाशको सदगत गराउन ुपनछ ।  

 शव परी ण वा लाश जाँच गदा वा अ य कुनै सबदु माण सङ्कलन गदा अनसु धान अिधकारीले 

कसरूको ग भीरता हरेी स बि धत िवशेष  साथमा लैजान उपयु  ठह  याएमा य तो िवशेष लाई साथमा 
िलई जान स नेछ । 

 यस दफा बमोिजम शव परी ण गन िवशेष  वा िचिक सकलाई कुन ै यि को मृ यकुो वा तिवक कारण 

प ा लगाउन वा कसरूको अ य कुनै कुरा अनसु धान गन एकभ दा बढी िवशेष ह को टोलीबाट शव 
परी ण गराउन पन भ ने लागमेा वा अनसु धान अिधकारीलाई कुनै यि को मृ यकुो कारणका स ब धमा 
िवशेष ह को टोलीबाट शव परी ण गराउन उपयु  ह छ भ ने लागेमा य तो टोलीबाट शव परी ण 

गराउन सिकनेछ । 
 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 लासजाँच गदा डा टरले लासजाँच गन याएको समय लासजाँच भएको समय मृ यकुो कारण ले न ुपन 
मृ यकुो कारण प ा लगाउन गा ो परेको पटेमा पाइएका पदाथह  बचाएर रा नपुन चिलत काननू र 
मेिडकल जु रस डेु सले के कित कुरा खलुाउन पछ, यसको याल राखी दिेखएस मको िववरण खलुाउन 
जाँच गनपुन । 

रेशम लाल िव. 

यारे लाल, 

नकेाप २०१७, 

िन.नं. १०० 

 

घटना थल कृति◌ मुचु काः–  

कुनै वारदात वा अपराध भएको थानको अव थाको िच ण गन िलखत नै घटना थल कृित मचुु का हो । घटना थल कृित 
मचुु काले वारदात थलको स पणू िववरण सिव तार बताउने हन ुपदछ । मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ८ 
को उपदफा (२) र दफा १९ ले उ लेख गरेको कुराह  खलुाई ब तिु थित सिहतको स पणू त य खु ने गरी घटना थल कृित 
मचुु का तयार ग रएको हन ुपन भएकोले सो ि या परूा गरे नगरेको हने ुपदछ । 
 

कानूनी यव थाः 

 अनसु धान अिधकारीले यस दफा बमोिजम अनसु धान गदा कसरू तथा कसरू भएको ठाउँको यथाथ 

िच ण हन ेगरी यथास भव िन न िलिखत कुराह  खलुाई घटना थल मचुु का तयार गन ुपनछः– 

 कसरू भएको िमित र समय, 

 कसरू भएको ठाउँको ठेगाना, िववरण र रेखािच , 

 य तो ठाउँको व तुि थित तथा कसरू वा कसरूदारसँग यसको स ब ध, 

 कसरू भएको ठाउँ वा यसको वरपर दिेखएको वा पाइएको दसी माण र कसरूसँग स बि धत अ य 
कुनै उ लेखनीय कुरा । 

 अनसु धान अिधकारीले उपदफा (२) बमोिजम घटना थल मचुु का तयार गदा य तो ठाउँलाई अ  

मािनस वेश गन नपाउने गरी घरेा हाली यथास भव य ता ठाउँको र य तो ठाउँमा दिेखएको वा 
पाइएको ह केला र औलँा वा पाइलाको िच , िनशाना वा अ य दसी वा कसरू ठहर गन म त पु  याउने 

 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहता, २०७४ 

को दफा ८ (२) 

        

 

 

 
 

ऐजन उपदफा 
(३) 
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अ य कुनै मह वपणू कुराको फोटो समेत िलन स नछे । 

 उपदफा (२) बमोिजम घटना थल मचुु का तयार गदा कसरू गन यि  वा आरोिपत यि  उपि थत भए 
िनजको औलंाको छाप लगायत पिहचान खु ने िववरण समते िलन ुपनछ । 

 अनसु धान अिधकारीले कसरूसँग स बि धत कुन ैदसी माण, सामान वा व तु फेला पारेमा यसलाई 
आ नो क जामा िलन ुपनछ । 

 उपदफा (५) बमोिजम दसी माण सामान वा व तु क जामा िलने अिधकारीले सोको भरपाई स बि धत 
यि लाई िदन ुपनछ । 

 घटना थल मचुु का तयार गदा वा कुन ै यि  वा व तु वा ठाउँको खानतलासी िलँदा वा यान मरेको 
कसरू भएकोमा लाश जाँच गदा वा अ य कुनै कसरू भएकोमा य तो कसरूको कृित अनसुार आव यक 

मचुु का खडा गदा य तो ठाउँमा त काल उपल ध क तीमा दईु जना थानीय यि  र थानीय तहका 
एक जना सद य वा य तो सद य उपल ध नभए कुन ैसरकारी कायालयको एक जना कमचारी भए 
िनजलाई र फेला परेस मका अिभयु  र कसरूको सचूना िदन े यि लाई समेत रोहवरमा रा न ुपनछ । 
तर अिभयु  वा कसरूको सचूना िदने यि  रोहवरमा नराखेको कारणले मा  य तो घटना थल 

मचुु का वे रतको भएको मािनने छैन । 

 कुनै कसरूको अनसु धानको ममा घटना थल मचुु का खडा गदा लाश जाँच मचुु काको हकमा 
संिहताको अनसुचूी-१४ र सो बाहकेका अ य अव थाको हकमा यस िनयमावलीको अनसुचूी -७ 
बमोिजमको ढाँचामा घटना थल मचुु का खडा गन ुपनछ । 

 

 

ऐजन उपदफा 
(४) 
 

ऐजन उपदफा 
(५) 
 

ऐजन उपदफा 
(६) 
 

ऐजन संिहताको  
दफा १९(२) 

 

 

 

 

 

 

कसरूको 
अनसु धान 
िनयमावलीको 
िनयम १७ 

खानतलासी तथा बरामदी मुचु का : 
खानतलासी तथा बरामदी मचुु का तयार गदा अनसु धान अिधकारीले मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा 
९,१८ र १९ बमोिजमको ि या परूा गरी गरेको हो भ ने कुरा सो िलखतबाटै दिेखन ु पदछ । य तै गरी फौजदारी कसरूको 
अनसु धान स ब धी िनयमावली, २०७५ कोिनयम ११ ले गरेको कृयागत कुराह  पिन अनसुरण गरे नगरेको स ब धमा िवचार 
गन ुपदछ । यसका अित र  कुनै िवशेष ऐनले यस स ब धमा गरेको िवशेष यव था रहछे भने सो यव था पिन बझु◌ी रा न ु
आव यक छ । ज तै लाग ूऔषध िनय ण ऐन, २०३३ को दफा ८ ले बरामदी मचुु काको स ब धमा िवशेष यव था गरेको छ । 
 

कानूनी यव थाः 

 अनसुचूी–१ वा अनसुचूी–२ अ तगतको कुनै कसरूको अनसु धान गदा य तो कसरूसँग स बि धत कुन ै
िलखत, दसी माण, अिभयु  वा अ य कुनै यि  कुनै ठाउँमा छ भ ने कुरा शङ्का गनपुन मनािसव 
कारण भएमा अनसु धान अिधकारीले य तो यि  वा ठाउँको खानतलासी िलन र य तो िलखत वा 
दसी माण बरामद गन स नेछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम खानतलासी िलनअुिघ खानतलासी गन घरमा त काल बसोबास ग ररहकेो 
यि लाई खानतलासी िलन ु पनाको कारण सिहतको िलिखत सचूना अनसुचूी–१२ बमोिजमको 
ढाँचामा िदनपुनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम खानतलासी िलँदा अनसुचूी–१३ बमोिजमको ढाँचामा मचुु का खडा गरी 
खानतलासी िलन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम खानतलासी गन य तो ठाउँमा वेश गन ु अिघ अनसु धान अिधकारीले 

स बि धत घरधनी वा यि लाई आ नो समते तलासी िदन ुपनछ । 

मलुकु  

फौजदारी 
कायिविध 

संिहता, २०७४ 

को दफा १८  
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 उपदफा (१) बमोिजम खानतलासी गदा मिहला मा  रहन ेवा ब ने गरेको घर कोठाको खानतलासी िलन ु
परेमा स भव भएस म अ य मिहलालाई समेत साथमा िलई घरिभ  वेश गरी खानतलासी िलनपुनछ । 

 तर कुन ैमिहलाको शरीरको तलासी िलन ुपदा मिहला हरी वा य तो मिहला हरी त काल उपल ध 

नभएमा अ य कुनै मिहला ारा तलासी िलन लगाउन सिकनछे । 

 खानतलासी िलँदा ा  भएको कसरूसँग स बि धत व तुको िववरण, य ता व त ु पाइएको ठाउँ र 
अव था खलुाई खानतलासी िलने कमचारीले दईु ित मचुु का तयार गरी एक ित स बि धत 
यि लाई िदई एक ित िमिसलमा सामले रा न ुपनछ । 

 खानतलासी िलन ु पन यि  वा ठाउँ अ य हरी कायालयको े िभ  पन भएमा अनसु धान 
अिधकारीले य तो हरी कायालय सम  य तो यि  वा ठाउँको खानतलासी िलन िलिखत अनरुोध 

गन स नेछ । 

 उपदफा (७) बमोिजम अनरुोध भएकोमा य तो हरी कायालयको क तीमा हरी नायब िनरी कले 

य तो यि  वा ठाउँको खानतलासी िलई उपदफा (३) बमोिजमको मचुु का तयार गरी यसरी अनरुोध 

गन अिधकारी सम  पठाउन ुपनछ । 

 उपदफा (७) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन य तो हरी कायालयमा िलिखत अनरुोध गदा कुन ै
माण लोप वा नास हने स भावना छ भ ने लागमेा अनसु धान अिधकारी आँफै खानतलासी िलनपुन 
यि  भएको ठाउँ वा थानमा गई यस दफा बमोिजम खानतलासी िलन स नेछ र यसको सचूना 
स बि धत कायालय वा हरी कायालयलाई िदन ुपनछ  । 

 यस दफा बमोिजम खानतलासी िलन ेअिधकारीले खानतलासीबाट ा  कसरूसँग स बि धत कुन ैव त ु
आ नो साथमा लैजान चाहमेा स बि धत यि लाई यसको भरपाई िदएर मा  लैजानपुनछ । 

 कुनै ठाउँको त काल खानतलासी निलएमा कसरूसँग स बि धत दसी माण लोप वा नास हन स न ेवा 
शङ्का पद यि  भा नवा उ कन स ने िव ास गन ुपन मनािसव कारण भएकोमा बाहके कसैको घरको 
तलासी िलन ुपरेमा सयू दयदिेख सयूा त हन ुअिघस मको समयिभ  िलन ुपनछ । 

 यस दफा बमोिजम खानतलासी िलने अिधकारी खानतलासी िलन कुन ैघर वा कुनै ठाउँमा वेश गदा सो 
घर वा ठाउँको वािम व भएको वा य तो घर वा ठाउँको हरेिवचार गन िज मा िलएको वा त काल 

बसोबास ग ररहकेो यि ले िनजलाई य तो घर वा ठाउँमा वेश गनिदन ु पनछ र यसरी वेश गन 
निदएमा खानतलासी िलने अिधकारीले सोघर वा ठाउँको याल, ढोका, छाना, िभ ा इ यािद म ये वशे 

गन आव यक हनेस म भ काई वा फुटाई वा ता चा लगाएकोमा ता चा समतेफोडी सकेस म कम हािन, 
नो सानी हने गरी िभ  वेश गन स नेछ । 

 कुनै घर वा ठाउँको यस दफा बमोिजम खानतलासी िलइसकेपिछ खानतलासी िलन िभ  गएको यि  

बािहर िन कन खो दा कुनै कारणवश साधारण पमा बािहर िन कन नसकेमा िनजले य तो घर वा 
ठाउँको याल, ढोका, छाना, िभ ा इ यािद म ये बािहर िन कन आव यक पन कुनै ठाउँ सकेस म कम 
हािन, नो सानी हने गरी भ काई वाफुटाई बािहर िन कन स नेछ । 

 खानतलासी गन अिधकारी र खानतलासीको काममा िनजलाई म त गन खिटएका अ य कमचारी तथा 
दफा १६ को उपदफा (५) बमोिजम रोहवरमा रहकेा यि ह ले आफूले लगाएको लगुा र 
खानतलासीको काममा उपयोग ग रने व तु बाहके अ  कुनै व तु साथमा रा न पाइने छैन र स बि धत 
यि ले चाहमेा खानतलासीको काम सु  हन ु भ दा पिहले न ै य तो कुन ैअिधकारी, कमचारी वा 
रोहबरमा रहने यि को शरीरको तलासी िलन स नेछ । 
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 यस दफा बमोिजम कुनै यि , घर वा ठाउँको खानतलासी िलन पाउने अिधकारीले खानतलासी िलन ु
अिघ स बि धत घर धनी, ठाउँधनी वा यि लाई िनज खानतलासी िलन पाउन े अिधकार ा  

अिधकारी भएको प रचयप  दखेाउन ुपनछ । 

 कुनै यि को वािम व वा िज मामा रहकेो कुनै ठाउँको खानतलासी िलँदा उपल ध भएस म य तो 
यि लाई समते रोहवरमा रा न ुपनछ । 

 कसरूसँग स बि धत पि एको यि को खानतलासी वा शरीर तलासी िलन सिकनेछ । 

 प ाउ गन ुपन यि  कुनै घर वा ठाउँमा बसेको छ भ ने शङ्का गन ुपन मनािसव कारण भएमा य तो 
घरवा ठाउँको खानतलासी िलई प ाउ गन सिकनेछ । 

 खानतलासी िलँदा कुनै यि  प ाउ परेमा सो यि को शरीरको तलासी पिन िलन सिकनछे । 

 तलासी िलँदा फेला परेका माण स ब धी िलखत वा दसी माण वा अ य कुनै व तु य तो यि लाई 
प ाउ गन यि  वा अनसु धान अिधकारीले आ नो क जामा िलई यसको भरपाई िदन ुपनछ । 

 यस ऐन अ तगतको कुन ैअपराध कुनै घर, ज गा, सवारी वा ठाउँमा भईराखेको छ र तु तै केही कारबाही 
नगरेमा अपराध भागी जान े वा अपराधको माण गायब हने स भावना दखेमेा औषध िनय ण 

अिधकारी वा क तीमा हरी सहायक िनरी क दजास मको हरी कमचारीले सो कुराको पचा खडा गरी 
जनुसकैु बखत दहेायका कामह  गन स नेछः– 

o य तो घर, ज गा, सवारी वा अ य कुनै ठाउँमा वेश गन,ु  

o यसरी वेश गदा कुनै बाधा िवरोध भएमा ढोका फोरी वेश गन वा य तो बाधा िवरोध हटाउन 
आव यक कारवाई गन,   

o अपराधिसत स बि धत लाग ूऔषध र अ य सामानह  तथा माणको लािग काम ला ने जनुसकैु 

कागज–प  क जा गन,  

o अपराध गरेको भनी शंका लागेको जनुसकैु यि लाई रो न, खानतलासी िलन र आव यक दखेमेा 
िनजलाई िगर तार समते गन ।    

 उपदफा (१) बमोिजम कुनै घर, ज गा, सवारी वा अ य कुनै ठाउँमा वेश गदा वा खानतलासी गदा 
समयले याएस म स बि धत नगरपािलका वा गाउँपािलकाको वडा सद य वा यस ठाउँको भला ी वा 
कुनै अक  सरकारी कायालयका एकजना कमचारीलाई सा ी राखी गन ुपनछ ।  

 “तर नगरपािलका वा गाउँपािलका वा वडा सिमितका सद य वा यस ठाउँका भला ी वा कुनै अक  

सरकारी कायालयका कमचारीको रोहवरमा मचुु का तयार गन यास गदा पिन य ता यि ह  

उपल ध नभएको उिचत आधार भएमा क तीमा दईुजना औषध अनसु धान अिधकारी वा क तीमा 
दईुजना हरी सहायक िनरी क दजास मको कमचारीको रोहवरमा मचुु का तयार गन सिकनेछ ।” 

 संिहताको दफा ९ र दफा १८ को उपदफा (१) बमोिजम कुनै मु ाको स ब धमा कुन ै यि को शरीरको 
खानतलासी िलन ु पदा आव यकता अनसाुर संिहताको दफा १८ को उपदफा (३) बमोिजम सोही 
संिहताको अनसुचूी-१३ बमोिजमको मचलुुका खडा गन ुपनछ । 

 

 

 
 

ऐजन संिहताको 
दफा १९ (३) 
 

ऐजन संिहताको 
दफा ९(१२) 
 

ऐजन उपदफा 
(१३) 
 

ऐजन उपदफा 
(१४) 
 

ऐजन उपदफा 
(१५) 
 
 

लागू औषध 

(िनय ण) ऐन, 
२०३३ को दफा 
८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऐजन उपदफा 
(२) 

 

 
 

फौजदारी 
कसरूको 
अनसु धान  
िनयमावलको 
िनयम ११ 

 
 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 ला.औ.िन. ऐन, २०३३ को दफा ८(२) मा कुनै घर ज गा सवारी वा अ य कुनै ठाउँमा वेश गदा वा 
खानतलासी गदा समयले याएस म स बि धत न.पा./गा.िव.स. वा वडा सिमितको एकजना सद य वा 

 

नेपाल सरकार 
िव. भरत राई 
नेकाप 
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यस ठाउँका एकजना भलादमी वा कुनै अक  सरकारी कायालयको एकजना कमचारी सा ी रा न ुपछ 

भ न ेिवशेष यव था भएको पाइ छ । तर समयले न याएको ि थितमा उपयु  यि ह  सा ी नरा दमैा 
सो बरामदी मचुु का नै अमा य हन ेदिेखंदनै । काठमाड  ि थत िवशाल नगर ज तो ठाउँमा िदउँसो ४ बजे 

फेला परेका ितवादी र िनजले हाँकेको गाडीबाट बरामद भएको ला.औ. को बरामदी मचुु कालाई अ.बं 
१७२ नं.  बमोिजम भएन भ न निम ने । 

 अनिधकृत अिधकारीबाट भएको खानतलासी मचुु काले काननूी मा यता पाउँछ भ न निम ने । काननूले 

ज ेजित मा छेलाई सा ी रा न भनेको छ यो भ दा कम सा ी रा न निम ने । गरैकाननूी खानतलासी 
एवं बरामदी मचुु कालाई माणमा िलन निम न े। 

२०५०, िन.नं. 
४६९७ 

 

 

 

नकेाप २०४७  

िन.नं. ४१४२ 

 

सनाखतः– 

मु ाको स दभमा कितपय अव थामा वारदातमा संल न यि  प ाउ परेको यि  हो होइन भ न ेयिकन गन ुपन ह छ । सनाखती 
िलखत तयार गदा अनसु धान अिधकारीले मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा चौबीस को ि या परूा गरेर 
तयार गरेको हो होइन हने ुपदछ । फौजदारी कसरू अनसु धान स ब धी िनयमावली, २०७५ को िनयम २७ ले दशीको सामान 
सनाखत गन गराउने स ब धमा उ लेख गरेको काननूी ि या समेत परूा गरेको हन ुपदछ । 
 

कानूनी यव था 

 कुनै मु ामा कुनै यि को सनाखत गराउनपुन भएमा क तीमा हरी नायब िनरी क दजाको हरी 
कमचारीले सनाखत गराउन ुपनछ  । 

 तर सनाखत नगराएकै कारणबाट मा  मु ाको काम कारबाहीमा कुनै ताि वक असर पन छैन । 

  उपदफा (१) बमोिजम सनाखत गराउँदा सनाखत गन ुपन यि लाई दे न र हने नपाउने ठाउँमा रा न ु
पनछ र य तो यि सँग िम दा जु दो उमेर, वण वा शारी रक व प भएको क तीमा चार जना 
यि लाई स भव भएस म एकै िकिसमको पिहरन गराई िनजह सँग सनाखत गन ुपन यि लाई राखी 
सनाखत गन येक यि लाई छु ाछु ै सनाखत गराउन ुपनछ । 

 सनाखतको ढाँचा अनसुचूी–१७ मा उ लेख भए बमोिजम हनेछ । 

 उपदफा (२) बमोिजम सनाखत गराउँदा सनाखत गन यि ले पिहचान गन सके वा नसकेको यहोरा 
लेखी िमिसल सामले रा नपुनछ । 

 मु ासँग स बि धत दसी वा चीज व तुलाई हरी नायब िनरी क दजाको हरी कमचारीले सनाखत 
मचुु का खडा गरी सनाखत गराउन स नेछ । 

 संिहताको दफा २४ को उपदफा (५) बमोिजम कुन ैमु ासँग स बि धत दशी वा चीज व तु सनाखत 
गराउन ुपदा सनाखत गराउन ुपन स बि धत यि लाई य तो दसीवा चीज व तुदखेाई अनसुचूी–१८ 
बमोिजमको ढाँचामा सनाखत गराउन ुपनछ । 

मलुकु  

फौजदारी 
कायिविध 

संिहता, २०७४ 

को दफा २४ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कसरूको 
अनसु धान 
िनयमावलीको 
िनयम २७ 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 आ नो सािवितमा दखेाए बमोिजम िनजको घर खानतलासी गदा केही दशी नभेिटएको र िनजका बाब ु
अिभयु  म येको जशबहादरुले पिन आफूलाई छोराले सनु र पैयाँ िदएमा इ कार रह ेपिन घटना थलमा 
भेिटएको च पल र छाता म ये च पल आ नो हो भनी िनज अिभयु  यान बहादरुले सनाखत गरेका 
भनी अिधकांश सरजिमनले लेखाई िदएको कुरालाई अदालतमा बकप  गदा समेत ि वकार गरी दखेाई 

 

नकेाप २०४४,  

िन.नं. ३२२० 
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िदएको दिेखएबाट िनज अिभयु  यान बहादरुको सो वारदातमा नगएको भनी भ न सिकने अव था 
नरहकेो हदँा खाली रीतपवूक सनाखत नगराएकै आधार िलई सफाई पाउन ेभ न निम न े। 

 बकप  गराउँदा मािनस सनाखत गराउने कुरा ऐनले िम ने दिेख◌ँदनै । बकप कै िसलिसलामा 
अदालतबाट मािनस दखेाएकोले िचन ेभनेका कुरा अदालती ब दोव तको १७३ नं. िवप रत काननूी 
ि या वािहरको हदँा यसलाई मा यता िदन निम न े। 

 

 

 नेकाप २०३९, 

िन.नं. १५५४ 

 

वै ािनक परी ण वा जाँचबाट ा  ितवेदन 
वारदात वा अपराधसँग स बि धत कितपय चीज व तुह  वा िलखत कागजातह  वै ािनक परी ण िवना माण यो य 
मािन◌ँदनैन ्। अपराध अनसु धानको ममा संकलन ग रएका य ता चीज व तहु  अ य तै मह वपणू माण हन ्। य ता चीज 

व तुह को  संकलन, संर ण, यािकङ्क, र परी णमा िवशेष सतकता एवं संवेदनशीलता अपनाउन सिकयो भने यसले वारदात 
घटेको वा वारदातमा कुन ै िनि त यि को संल नता रहकेो बारे वा कुन ैशंका पद कुरा वा चीजव तु यथाथमा के रहछे भ न े
िन तता दान गन हनाले फौजदारी मु ामा वै ािनक परी ण र यसको ितवेदनको अ य तै मह वपणू थान रहकेो छ ।  
मु ा चलाउन ेवा नचलाउने स ब धी िनणय गन स दभमा अिभयोजन अिधकारी (सरकारी वक ल) ले आधार िलन ेिमिसल संल न 
िलखत माणह मा वै ािनक परी ण ितवेदनह  पिन मु य पमा रहकेा ह छन । संकिलत सबदु माणह  म ये वै ािनक 

परी ण ितवेदन मा  य ता माण हन जसको योग िववाद नदिेखएस म पनुः परी ण नगरी यथाि थितमा वीकार गन ग र छ । 
यसैले सरकारी वक लले मु ा चलाउने वा नचलाउने िनणय गन ुभ दा पिहले वै ािनक परी णका ितवेदनह लाई समेत आधार 
िलई उिचत िनणय गन ुपदछ । वै ािनक परी ण ितवेदनह  म ये सामा यतया िन न ितवेदनह को सा दिभकता फौजदारी 
मु ाह मा बढी हने गदछ ।  

 शव परी ण ितवेदन (Postmortem Report or Autopsy Report), 

 घाँजाँच ितवेदन (Medical Report), 

 िभषेरा परी ण ितवेदन (Vicera Report), 

 DNA (Deoxyribonucleic Acid) Report, 

 रगत, िवय, थकु, खकार, बा ता, िदसा, िपसाब परी ण ितवेदन, 

 शरीरका िभ ी अगंह  ज तै मटुु, फो सो, कलेजो, पटे, गि◌दी आिदको परी ण ितवेदन , 

 हातहितयार तथा िव फोटक पदाथ परी ण ितवेदन (Ballistics and Weapons), 

 लाग ूऔषध (Narcotic Drugs) परी ण ितवेदन, 

 िववादा पद िलखत परी ण ितवदेन (Disputed Documents), 

 ह ता र एवं या चे परी ण ितवेदन (Finger Prints)। 
 

कानूनी यव था 

 कुनै यि  कसैको कत यबाट वा कुनै दघुटना भई वा आ मह या गरी वा अ वाभािवक पमा वा अ य 
कुनै शङ्का पद ि थितमा मरेको जानकारी ा  भएमा अनसु धान अिधकारीले तु त लाश रहकेो ठाउँमा 
गई लाश जाँच गन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम लाश जाँच गदा यथास भव िन निलिखत कुराह  समेत खलुाई अनसुचूी–१४ 
बमोिजमको ढाँचामा मचुु का तयार गन ु पनछ र लाशको वा तिवक यथाथ िच ण हने गरी लाश र 
स बि धत ठाउँको ति बर समते िख न ुपनछ । 

 कुनै कसरूको कृितबाट स बि धत यि को रगत, वीय, रौ ँवा शरीरको अ य कुन ैअङ्ग, हात हितयार 
वा चीजव तु वा िड.एन.ए. वा अ य कुनै कुरा परी ण गदा कसरूदार प ा लगाउन कसरू स ब धी माण 

मलुकु  

फौजदारी 
कायिविध 

संिहत◌ा, 
२०७४ को 
दफा २०(१) र 
(२) 
 

मलुकु  

फौजदारी 



158

सरकारी वक ल िद दशन 

उपल ध हन स दछ भ ने लागमेा अनसु धान अिधकारीले सरकारी िचिक सक वा मा यता ा  

योगशालामा य तो रगत, वीय, रौ ँवा शरीरको कुन ैअङ्ग, तहितयार वा चीज व तु वा िड.एन.ए. वा 
िव तुीय पमा रहकेो साम ी वा अ य कुनै भौितक माण परी ण गराउन स नछे । 

 तर कुन ैमिहलाको शारी रक अङ्ग जाँच गन ुपरेमा पाएस म मिहला िचिक सक ारा र य तो िचिक सक 

उपल ध नभएमा मिहलाको रोहवरमा पु ष िचिक सकबाट गराउन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम परी ण गन आव यक पन रगत, वीय, र  वा अङ्ग, हातहितयार वा व तुको नमनूा 
( या पल) उपल ध गराउन अनसु धान अिधकारीलाई स बि धत यि ले सहयोग गन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम भएको परी णको ितवेदन स बि धत िचिक सक वा योगशालाले तयार गन ु
पनछ । 

 कुटिपटको कारणबाट कुन ैवारदात भई घा, चोट, नील वा डाम, इ यािद भएकोमा सो जाँची पाउँ भनी 
स बि धत यि ले िनवेदन िदएमा वा अनसु धान अिधकारीबाट लेखी आएमा सरकारी िचिक सक वा 
वा य कम ले िनजको घाउ, चोटपटक, नील वा डाम जाँची अनसुचूी–१६ बमोिजमको ढाँचामा घा 
जाँच केश गरी िदन ुपनछ । 

 उपदफा (१) मा लेिखए बाहके अनसु धानको िसलिसलामा िहरासतमा रािखएको यि लाई कुटिपट 
ग रएको, यातना िदएको वा िनजको िव  अ  कुन ैकसरू भएको माण िनजको शारी रक जाँचबाट 
उपल ध हन स ने मनािसव आधार दखेाई िनज वा िनजको तफबाट अ  कसैले िनवेदन िदएमा अदालतले 

सरकारी िचिक सक वा नेपाल सरकारले तोकेको िचिक सक वा वा यकम बाट य तो यि को 
शारी रक जाँच गराउन आदशे िदन स नेछ । 

 उपदफा (२) बमोिजम शारी रक जाँच गदा समेत उपदफा (१) मा उ लेिखत घा जाँच गरी िदन ुपनछ । 

 दफा २०, २१ र यस दफा बमोिजम भएको परी ण ितवेदन य तो परी ण भएको िमितले बाटोको याद 
बाहके बढीमा तीन िदनिभ  स बि धत िचिक सक, िवशेष  वा योगशालाले स बि धत कायालय वा 
अनसु धान अिधकारीलाई उपल ध गराउन ुपनछ । 

 उपदफा (२) बमोिजम िहरासतमा िलएको यि लाई कुटिपट गरेको वा िनजलाई यातना िदएको दिेखएमा 
यसरी कुटिपट ग रएको वा यातना पाएको यि को उपचार गराई िनजलाई अ त रम राहत उपल ध 

गराउन र यसरी कुटिपट गन वा यातना िदन े यि लाई काननू बमोिजम िवभागीय कारबाही गन 
अदालतले स बि धत हरी कायालय वा अनसु धान गन अिधकार ा  कायालय वा अिधकारीलाई 
आदशे िदन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम अनसु धान अिधकारीले घा जाँच गन सरकारी िचिक सक वा वा थकम लाई 
लेखी नपठाएमा यसको यहोरा उ लेख गरी सरोकारवाला यि ले अदालतमा िनवेदन िदन स नेछ र 
यसरी िनवेदन परेमा अदालतले घा जाँचको लािग सरकारी िचिक सक वा वा यकम लाई आदशे िदन 
स नेछ । 

कायिविध 

संिहत◌ा, 
२०७४ को 
दफा २१ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 मलुकु  

फौजदारी 
कायिविध 

संिहत◌ा, 
२०७४ को 
दफा २२ 

 

भौितक माणको आधारनै वै ािनक परी ण वा जाँचबझु ितवेदन भएको हदँा सरकारी वक लले िविभ न िवषयका ािविधक, 

वै ािनक वा योगशाला परी ण ितवेदनबारे सामा यतयाः दहेायका िवषयमा जानकारी रा न ुपदछः  

 मु ासँग स बि धत भौितक ब तहु को वै ािनक वा ािविधक परी ण गरेको छ वा छैन, 

 यिद य ता ब तहु को परी ण गरेको छैन भने अिभयोजन गन ुभ दा अगािड नै यसको ितवेदन सकभर ा  हन 
स ने गरी त कालै परी णको लािग पठाउन लगाउन,े 



159

सरकारी वक ल िद दशन 

 यिद परी ण गन पठाएको छ र ितवेदन ा  भ ैसकेको छैन भने ितवेदन ा  गन तफ तदा कताका साथ यास गन 
गन लगाउने, 

 ा  ितवेदनको आिधका रकता एवं िव सनीयता स ब धमा अ ययन गन,  

 वै ािनक परी णको लािग पठाइएको ब त ुपया  छ वा छैन भ ने िवषयमा यिकन हने, 

 वै ािनक परी णको लािग पठाइएको िनकाय काननूस मत, मा यता ा  वा आिधकारीक Forensic वा Medical 

Department हो वा होइन भ न ेकुरा यिकन गन, 

 िवशेष को ितवेदन आिधका रक हो वा होईन भ न ेकुरा यिकन गन, 

 प  नभएका ितवेदनमा यु  भाषाह  प  गन लगाउने वा अं जेीमा लेिखएका ितवेदनह  Capital Letter मा 
ले न वा नपेाली भाषामा ले न लगाउन े। 

 

दशी माणको मू यांकन  
कुनै वारदात वा अपराधमा संल न यि  वा िनजले पोलेको यि को साथबाट बरामद भएको अपारधसँगै स बि धत भएको 
नगद, गरगहना, भाडाकुडा, अ नपात, ब तुभाउ, लुगा–फाटा, सवारी साधन, हातहितयार, औजार, स कल िलखत कागजात 
ज ता जनुसकैु चीजब तहु  दशी माणको पमा िलने ग र छ । 
अनसु धान अिधकारीले दशी माण संकलन गदा यसको मचुु का समते बनाई किहले, क◌हँ◌ा, कसरी, के क ता 
चि◌जब तहु , के कुन अव थामा बरामद गरेको िथयो भ ने कुरा खलुाएको ह छ सो मचुु का काननूी रीत पगु ेवा नपगुेको 
िवषयमा सरकारी वक लले मू याङ्कन गन ुपदछ । 
 

कानूनी यव थाः 

 अनसु धानको िसलिसलामा घटना थलमा भिेटएको िनशान,छाप, िच ह, दाग वा पीिडत वा अिभयु को 
पिहचान खु ने अ य कुरा माणमा िलन ह छ । 

माण ऐन, 
२०३१ को 
दफा २२ 

 

अ य माणह को मू यांकन  
अपराध गन गराउन वा अपराधको षडय  गन योग हने अ याधिुनक िविध तथा साधनह  ज तै य य िव तुीय 
मा यमह , क यटुर, क यटुर स ट्वेयर, फोटो ाफ , िभिडयो यामेरा, मोवाईल फोन आिद ज ता अ याधिुनक साधन एवं 
िविधह  समेत अ य माण अ तगत पदछन◌्।अनसु धान अिधकारीले य ता माणको संकलन गदा काननूको उिचत ि या 
परूा गरेर संकलन गरे नगरेको र य ता माणह  अदालतमा माणको पमा ा  हन स ने नस ने िवषयमा सरकारी वक लले 

अिभयोजन गन ुभ दा पिहले नै यिकन हन ुपदछ । िडिजटल िविध, वै ािनक योगशाला परी ण ितवदेन र स चार िविध 

योगशाला परी ण ितवेदन सबदु माणको मू याङ्कन गन ुपवू िवषय िव  ािविधकह बाट िवषयव तुको राय िलइ ान 
अनभुव आदान दान गरी िन कषमा पु न ुसरकारी वक लका लािग मह वपणू ह छ। यसैगरी य  ा  नभएको अव थामा 
प रि थितज य माणको मू याङ्कन गरी अ य  माणको आधारमा समते अिभयोजन गन अव था आउन स दछ । 
 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 प रि थितज य माण जिहले पिन य  हनपछ, अनमुानबाट समिथत हने िवषय होइन । के क तो 
प रि थितज य माण हो भ ने कुरा प  पमा खलुाउन ुपछ, घटनास◌ँग स बि धत िविभ न कडीह  

मालाकार पमा एक अक स◌ँग जोिडएको र यसबाट प रमाणको वाभािवक िन कष आउन ुपन । 

 प रि थित ज य माणमा रहन ेिविभ न मालाकार कडीको िनर तरताले य ता माणलाई ा  बनाउने । 
 

 

नेस  िव. मालती दवेी 
कलवार, नेकाप 
२०६४, अंक १२, 

िन.नं. ७९०८ 

 

ने.का.प. २०६७ 

अकं ५, िनं. नं. 
८३७८ 
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२.११ थप िनदशन  
अनसु धान अिधकृतको राय सिहतको अनसु धान ितवेदन ा  गरे पिछ मु ा च ने वा नच ने िनणय गन िसलिसलामा िमिसल 

माणह को अ ययन गदा सरकारी वक लले थप सबदु माण संकलन गन, कुनै यि  वा िनकायसँग सोधपछु गन वा 
अनसु धान/तहिककात स ब धमा थप केही कुराह  बु न ुआव यक दखेेमा य तो सबदु माण संकलन गरी पठाउन, य तो 
यि  वा िनकायसँग सोधपछु गरी पठाउन वा सोिधएका कुराह  खलुाउन अनसु धान/तहिककात गन हरी कमचारीलाई थप 
िनदशन िदन स नेछ र य तो िनदशनको पालना गन ुस बि धत अनसु धान/तहिककात गन अिधकारीको कत य हनछे । 
 

कानूनी यव था 

 उपदफा (३) बमोिजम मु ा चलाउने वा नचलाउने िनणय गन िसलिसलामा िमिसल अ ययन गदा 
सरकारी वक लले थप सबदु माण सङ्कलन गन वा थप अनसु धान गन वा कुनै यि सँग थप 
सोधपछु गन आव यक दखेमेा य तो सबदु माण सङ्कलन गरी वा थप अनसु धान गरी पठाउन वा 
य तो यि सँग सोधपछू गरी पठाउन अनसु धान अिधकारीलाई िनदशन िदन स नछे । 

  सरकारी वक लले कसरूको थप अनसु धान गन उपदफा (४) बमोिजम िनदशन िदएमा अनसु धान 
अिधकारीले य तो िनदशन ा  भएको िमितले प  िदनिभ  थप अनसु धान परूा गरी स न ुपनछ । 

 मलुकु  फौजदारी 
कायिविध 

संिहत◌ा, 
२०७४ को दफा 
३१(४)   

 

ऐजन उपदफा 
(५) 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 अनसु धानको िसलिसलामा कुन ैएक कसरूमा तहिककात आर भ भएको तर अनसु धान तहिककात 
गद जाँदा अक  कसरू हो भ  ने दिेखएको अव थामा सफाइको मौका िदई आव यकता अनसुार थप 
माण सङ्कलन गरी सु मा आर भ गरेको अनसु धान तहिककात भ दा फरक कसरूमा अिभयोजन गन 
चिलत नेपाल काननूले ब दजे लगाएको नदिेखएकोले चोरीको रोहबाट अनसु धान आर भ भई 
बैङ्िकङ कसरूतफ थप अनसु धान गरी सोही िवषयमा अिभयोग लगाउन े कायलाई अ यथा भ  न 
निम ने । 

नेपाल सरकार 
िव  गोिव द 
उपा याय 
नेकाप २०७७ 

अंक  ६ िनणय 
न बर १०५१४ 

 

अनसु धान अिधकारीलाई िदने िनदशनका स ब धमा  यसै प र छेदको करण २.१ मा िव ततृ पमा उ लेख ग रएको छ । 
 

२.१२  पीिडत भाव ितवेदन 
नेपालको संिवधान ारा द  फौजदारी याियक कृयाको अिभ न अगंको पमा रहकेो अपराध पीिडतको यायको अिधकार 
सिुनि त गरी आफू पीिडत भएको मु ाको अनसु धान तथा कारबाही स ब धी जानकारी पाउन े र काननू बमोिजम सामािजक 

पनुः थापना र ितपिूत सिहतको याय पाउने यव था गन अपराध पीिडत संर ण ऐन, २०७५ जारी भै लाग ू भैसकेको छ । 
अपराधबाट पीिडतलाई पन गएको ितकूल असर यनू गन तथा कसरूको प रणाम व प यहोन ुपरेको ित वापत पीिडतलाई 
ितपिूत समेतको यव था गन आव यक भएको र संिवधानले घोषणा गरेको ल य र उ े यलाइ काया वयन गरी पीिडतको हक 

िहतको संर ण गन स ब धमा आव यक यव था गन अपराध पीिडत संर ण ऐन, २०७५ लाग ूभएको प  दिेख छ ।  
अपराध पीिडतको यायलाइ िनि त गन स दभमा यसको सफल र भावकारी काया वयनमा महा यायािधव ाको कायालय र 
मातहत सरकारी वक ल कायालयह को अह ंिज मेवारी र कत य यस ऐनले तोकेको छ । साथै सरकारी वक लह ले अ य िवशेष 
ऐनले पीिडतका हक अिधकारको संर ण र व न गन सबालमा गरेका काननूी यव थाह लाइ पिन उि कै गंभीरतापवूक याल 

गन आव यक छ । सरकारी वक लले अपराध पीिडतका यायका लािग अ य िविवध िज मेवारीको अलवा पीिडत भाव 
ितवदनलाइ अनसु धान तथा अिभयोजनका चरणमा र याय िनरोपणका अव थामा िवशेष याल गनपुन ह छ । 
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कानूनी यव थाः 

 पीिडत भाव ितवेदन पेश गन स नेः पीिडतले (आफैले नस नेका हकमा संर कले) चाहमेा कसरूको 
कारणले पीिडतलाई य  पमा परेको ित वा भावको उ लेख गरी कसरूको अिभयोगप  

अदालतमा दायर हन ुभ दा अगावै अिभयोजन गन अिधकारी सम  तोिकएका िववरण खलुाई तोिकए 
बमोिजमको ढाँचामा पीिडत भाव ितवेदन पेश गन स ने तर काब ुबािहरको प रि थित परेमा अिभयोग 
दायर भएको १ मिहना िभ  अिभयोजन अिधकारी सम  िदन स ने र तीन िदन िभ  अिभयोजन 
अिधकारीले अदालतमा पेश गन ुपन, 

 अिभयु  वा कसरूदारले पीिडत भाव ितवेदनको न कल माग गन स ने । तर फरारी अिभयु  वा 
कसरूदार/ पीिडतको गोपनीयता र सरु ाको कारण िदन इ कार गन सिकने । 

 अदालतले कसरूदारलाई सजाय िनधारण गदा पीिडत भाव ितवेदनलाई समेत आधार िलन स ने । 

 पीिडतले  प र छेद ३ बमोिजम पीिडत भाव ितवेदन पेश नगरेकै कारणबाट पीिडतलाई कसरूबाट ित 
वा भाव कम भएको अनमुान नग रने, 

अपराध 

अपराध पीिडत 
संर ण ऐन, 
२०७५ को 
दफा २५ 

 

 
 

ऐजन दफा २६ 

 
 

ऐजन दफा २७ 
 

ऐजन दफा २८ 

 

३. मु ा च ने नच ने िनणय ि यामा सरकारी वक लको भूिमका 
नेपाल सरकार वादी हने फौजदारी मु ा च ने वा नच ने िवषयको अि तम िनणय गन अिधकार महा यायािधव ा तथा िनजले 

अिधकार यायोजन गरेका मातहतका सरकारी वक लह लाई हन ेसंवैधािनक यव था छ । महा यायािधव ाले आफूमा िनिहत 
अिधकार तोिकएको शतको अिधनमा रही योग र पालन गन गरी मातहतका सरकारी वक ललाई यायोजन गरेक◌ो छ । 
सरकारी वक लले मु ा च ने नच ने िनणय गदा चिलत काननू, सव च अदालतका फैसला तथा नजि◌रह , राजप का सचूना 
तथा आदशेह , काननू तथा यायका मा य िस ा तह को जानकारी रा द ैआफूलाई सदबै चु त दु त बनाउन ुपदछ । मु ा 
चलाउने वा नचलाउने िवषय सरकारी वक लको मह वपणू काय भएको र यसले पीडकलाई सजाय र पीिडतलाई याय िदलाउने 
भएकाले मु ा चलाउने वा नचलाउने िनणय गदा कसरू गन नउि कउन ् र िनरपराधी नफसनु भ ने यायको मा यतालाई सदवै 
आ मसात गन ुपछ ।  
मु ा च ने वा नच ने िनणय गन स दभमा सरकारी वक लले मु य पले िन न चार िकिसमको िनणय गन स दछनः्– 

 उपल ध सबदु माणको मू यांकनको आधारमा मु ा चलाउने गरी िनणय गन,  
 उपल ध सबदु माणको मू यांकनको आधारबाट केही ितवादीका हकमा मु ा चलाउने र केहीको हकमा नचलाउने 
िनेणय गन,  

 पया  सबदु माण नभएको कारण मु ा नचलाउने िनणय गन,  
 मु ा प रवतन गरी चलाउने, अक  िनकायमा पठाउने, पीिडतलाई न ैमु ा चलाउन जानकारी िदने । 

 
 

सवैंधािनक तथा कानूनी  यव था 

 नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा महा यायािधव ा वा िनजको मातहतका 
सरकारी वक लबाट नेपाल सरकारको ितिनिध व ग रनेछ । यस संिवधानमा अ यथा यव था भएकोमा 
बाहके कुन ैअदालत वा याियक िनकाय वा अिधकारी सम  नपेाल सरकारको तफबाट मु ा चलाउने वा 
नचलाउन ेभ ने कुराको अि तम िनणय गन अिधकार महा यायािधव ालाई हनेछ । 

 महा यायािधव ाले यो धारा बमोिजम आ नो काम, कत य र अिधकार तोिकएको शतको अधीनमा रही 
योग र पालन गन गरी मातहतका सरकारी वक ललाई यायोजन गन स नेछ । 

 अनसु धान ितवेदन सिहतको िमिसल ा  भएपिछ स बि धत सरकारी वक लले िमिसल अ ययन गरी 
अनसु धानको िसलिसलामा सङ्किलत सबदु माणको मू याङ्कन गरी मु ा चलाउने वा नचलाउने 

 

 नेपालको 
संिवधानको 
धारा १५८ (२) 

 

 

ऐजन, उपधारा 
(७) 

 

मलुकु  
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स ब धमा िनणयको लािग महा यायािधव ा सम  िमिसल पठाउन ुपनछ । 
तर मु ा चलाउने वा नचलाउने िनणय गनअिधकार महा यायािधव ाबाट मातहतको सरकारी वक ललाई 
सिु पएकोमा य तो िमिसल स बि धत सरकारी वक ल सम  पठाउन ुपनछ । 

 अनसु धान अिधकारीले यस दफा बमोिजम कुन ै यि  उपर मु ा चलाउन नसिकने कारण सिहतको 
ितवेदन सरकारी वक ल सम  पशे गरेकोमा अनसु धानको िसलिसलामा कुनै यि  िहरासतमा रहकेो 
भए अनसु धान अिधकारीले य तो यि लाई सरकारी वक लले मु ा च ने वा नच ने िनणय नगरेस म 
िहरासतमा राखी रा न ुपनछ । 

 अनसु धान अिधकारीले अिभयोजनका लािग अनसु धान ितवेदन साथ िमिसल सरकारी वक ल सम  

पेश गदा कसरूसँग स बि धत दसी, माण र अिभयु लाई आ नो िनय णमा रा नपुनछ र स बि धत 
सरकारी वक लले आदशे िदएमा सोही बखत स बि धत अदालतमा पशे गन ुपनछ । 

 उपदफा (१) मा लेिखएदिेख बाहके यस प र छेद बमोिजम अदालतमा दायर भएको मु ाका स ब धमा 
मु ा दायर भएपिछ थप कुन ैसबदु, माण वा कुनै व त,ु िलखत वा दसी फेला परेमा स बि धत हरी 
कायालयले स बि धत सरकारी वक ल कायालयमा दािखल गन ु पनछ र य तो सरकारी वक ल 

कायालयले आव यक जाँचबझु गरी य ता िलखत, दसी, माण अदालतमा पेश गन ुपनछ । 

 सरकारी वक लले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोिजम मु ा नच न े िनणय गरेकोमा िमिसल लगायतका 
दसी, माणकाव त ुस बि धत हरी कायालयमा अिवल ब िफता पठाउन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम ा  िमिसल, दसी माण, व तु स बि धत हरी कायालयले य तो कसरूको मु ा 
चलाउन सिकने हद यादको अविधस म सरुि त रा न ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजमको दसी, माण वा व तु कसैको स पि  रहछे भने य तो स पि  धनीलाई 
आव यक परेको बखत अनसु धान अिधकारी वा अदालतमा दािखला गन शत सिहतको कागज गराई 
हरीकायालयले य तो स पि  िफता िदन ुपनछ ।  

 सरकारी वक लले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोिजम मु ा नच ने गरी िनणय गरेकोमा य तो िनणयको 
ितिलिप र मु ा च ने िनणय भएकोमा अिभयोगप को ितिलिप स बि धत अनसु धान अिधकारी र 
अिभयु लाई िदन ुपनछ । 

 अनसुचूी–१ वा अनसुचूी–२ अ तगतका कुनै मु ामा मु ा चलाउन पया  माण नभएको भनी स बि धत 
सरकारी वक लले िनणय गरेमा िनजले य तो िनणयको जानकारी स बि धत अनसु धान अिधकारी र 
य तो अनसु धान अिधकारी भ दा मािथ लो तहको अिधकारी वा कायालयलाई िदन ुपनछ । 

 कुनै कसरूको स ब धमा दफा ३१ को उपदफा (३) बमोिजम मु ा नचलाउने िनणय भएमा अनसु धान 
अिधकारीले यसको कारण सिहतको सचूना जाहरेवाला वा पीिडतलाई यथािश  िदन ुपनछ । 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहत◌ा, 
२०७४ को 
दफा ३१ (३) 
 

ऐजन दफा 
३१(७) 

 

 
 

ऐजन दफा ३८ 

(१) 

 
 

ऐजन उपदफा 
(२) 
 

 

 

 

 

 

 

ऐजन  
संिहत◌ाको 
दफा ३९  

 

 

 

 

 

 

 

ऐजन दफा ४०  

 

 

 
 

 

 

 
 

ऐजन दफा ४१ 

 

 

सरकारी वक ल ारा मु ा चलाउने वा नचलाउने िनणय गदा दहेायका िवषयमा िवचार पु  याउन ुपदछः-  

 के कित जना अिभयु ह  िव  अिभयोग दायर गन सिकने ठोस आधारह  छन◌ ्सो कुरा िनि त गन,   

 अिभयोगप  कुन िनकाय सम  दायर गन भ न ेकुरा,  

  अिभयोग दायर ग रस न ुपन हद याद बाँक  रह ेवा नरहकेो,  

  अिभयोग दायर गन िनणय भएको अव थामा के कुन काननू वा काननूी यव था अनसुार अिभयोग दायर गन हो सो 
कुरा िनि त गन,  
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 अिभयोग दायर गन स ब धमा अवल बन गन ुपन कायिविध,  

 मु ा चलाउन वा नचलाउने स ब धी सरकारी वक लको िनणय माणमा आध रत ब तिुन  िनणय भएको हदँा सरकारी 
वक लले कसैको भनसनु, मोलािहजा, डर, धाक, ध क  एवं कुनै लोभनमा नपरी िन प  वत  एवं िनिभक भएर 
िनणय गनपुन,  

 मु ा चलाउने वा नचलाउने िनणय गदा माण काननू र सव च अदालतबाट िदपादन भएका िस ा तह को िव ेषण 

गनपुन,   

 एक पटक मु ा चलाउने िनणय ग रसके पिछ सो िनणय सामा यतया अि तम हने हदँा भरसक मु ाको प रणाममा 
पिछस म फरक नपन गरी अ य तै संवेदनशील भएर िनणय गनपुन,   

 िनणय पिु तकामा वारदात बारे संि  िववेचना गरी वारदातमा संल न यि ह  को को हन ् सबैको बाब ु वा 
लो ने/ससरुा तथा िनजको नाम, थर, प  ठेगाना फेला पन स ने स मको िववरण खलुाउन,े    

 येक अिभयु ह लाई के क तो कसरूमा के कुन ऐन–काननू बमोिजम के कुन दफा उपदफा बमोिजम के क तो 
अिभयोग लगाई के क तो सजायको मागदाबी गन हो सो कुरा अिभयु  िप छे छु ाछु ै खलुाउने,  

 अिभयु ह  उपर लगाइएको अिभयोग दाबी पिु  गन भौितक सबदु माण एवं सा ीह  के के छन ्सो कुरा खलुाउने, 

 अिभयोग दाबी स ब धमा सै ाि तक आधारह  केही भए सो समेत खलुाउने,  

 मु ा च ने िनणय गरेपिछ स बि धत सरकारी वक लले त कालै अिभयोग प को म यौदाको कायलाई ाथिमकता िदन,े 

 अिभयोगप  दायर गन समय बाँक  भई सरकारी वक ललाई अिभयोग प  तयार गन केही समय ला ने रहछे भने हरी 
िहरासतमा रहकेा यि  तथा भौितक सबदु माणह  सरुि त साथ राखी मु ाको अिभयोजन गन िदन उपि थत गराउन ु
भनी अनसु धान अिधकारी माफत प  साथ िफता पठाउन◌े,     

 अिभयोगप मा मु ाको कृित अनसुार ितपिूत वा िवगो भराउन ुपन दिेखएमा सो कुरा समेत उ लेख गन◌े, 

 एक भ दा बढी सरकारी वक ल कायरत रहकेो िज ला सरकारी वक ल कायालयमा िज ला यायािधव ाले कुनै मु ा 
च ने वा नच ने गरी िनणय गन आफू वा अ य सहयोगी सरकारी वक ललाई िज मेवारी तो न स दछन ्। 
 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 फरक फरक कसरूमा फरक फरक अनसु धान अिधकारीले अनसु धान गन अविधसमेत फरक फरक 

तोिकएको िवषयमा एउटै अिभयोगप बाट एकै पटक अिभयोजन हन ु पन भ ने तक उपयु  दिेखन 
नआउने । 

 कुनै अपराध भएको भ न ेसचूनाको आधारमा अनसु धान ि याको थालनी भएपिछ सोही कसरूमा 
मा  ैअिभयोजन हनपुदछ भ ने मा यता थािपत हने हो भने अनसु धान र अिभयोजन कायको प रभाषा 
नै सीिमत हन पु न े । काननूबमोिजम अनसु धान वा अिभयोजन गन िज मेवारी पाएको कुनै 
पदािधकारीले िनद ष यि लाई फसाउने वा वा तिवक कसरूदारलाई जोगाउन ेमनसायले बदिनयतपवूक 

अनसु धान गन वा अिभयोग लगाउन नहन ेकुनै अपराध भएको भ ने सचूनाको आधारमा अनसु धान 
ि याको थालनी भएपिछ सोही कसरूमा मा ै अिभयोजन हनपुदछ भ न ेमा यता थािपत हन ेहो भन े
अनसु धान र अिभयोजन कायको प रभाषा नै सीिमत हन पु ने । काननू बमोिजम अनसु धान वा 
अिभयोजन गन िज मेवारी पाएको कुन ै पदािधकारीले िनद ष यि लाई फसाउन े वा वा तिवक 

कसरूदारलाई जोगाउन ेमनसायले बदिनयतपवूक अनसु धान गन वा अिभयोग लगाउन नहन े। 
 कुनै अिधकृतले आ नो तजिवजी अिधकार योग गरेकोमा बदिनयत वा वे छाचा रता दिेखएको छैन 
भने आयोगले यस ऐन अ तगत कारबाही चलाउन िम दनै । महा यायािधव ाले सदाशयपवूक िववेक 

योग गरी गरेका य ता काय उपर  गन कसैको आ ना अिधकार रह◌ँदनै । यस स ब धमा 
िनजलाई यवसाियक उ मिु  दान ग रएको ह छ । 

 संिवधान तथा चिलत काननू ारा तोिकएको उि लिखत काम कारबाही स पादन गदा सरकारी 

नेकाप २०७६ 

अंक  ८ िननं.  
१०३२८ 
 

तेिज  यौपाने 
समेत यथ  

झापा िज ला 
अदालत समेत 
नेकाप २०७७ 

अंक  ६ िन. न. 
१०४३६ 
 

 

 
 

ब ी ब. काक  

िव  अदअुआ 

समेत, सअब.ु 
२०५८, पणूा◌ंक 

२१४, प ृ२ 
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वक लले एउटा यवसाियक यि ले झ मु ा चलाउन ेनचलाउन ेर चलाउ◌ँदा के कसरी कुन काननूी 
आधार बुँदामा चलाउने भ ने िनणय गन ु पन ि थित दिेख छ । ...तसथ सरकारी वक लको य ता 
यवसाियक कायह मा िनजलाई अिधकार यायोजन गन महा यायािधव ा र सरकारी वक ल 

स ब धी िनयमावली, २०५५ बमोिजमका िवभागीय मखुह  बाहके अ  कसैको िनय ण र िनदशन 
रहन स ने पिन दिेखन आउँदनै । यवसाियक आचरणको प रिधिभ  रही असल िनयतबाट ग रएको 
य ता कायह मा सरकारी वक ललाई य◌ावसाियक उ मिु  ा  नहन ेभ न ेअथ गन याय तथा 
काननूस मत् हने दिेख◌ँदनै । 

 सरकारी मु ा स ब धी  ऐन, २०४९ को अनसुचूी १ मा उि लिखत अपराधको अनसु धान तहिककात 
भैसकेपिछ नेपाल अिधरा यको संिवधान २०४७ को धारा ११० र सरकारी मु ा स ब धी  ऐन, २०४९ 

को दफा १७ बमोिजम नेपाल सरकारका तफबाट मु ा चलाउने वा नचलाउने अि तम िनणय गन 
अिधकार ा  सरकारी वक लबाट िनणय भई मौकामा दायर भई िवचारािधन रहकेो अव थामा सो मु ा 
िुटपणू वा अपया  भएको भनी यो य तो अपराधमा अमकु ऐन अ तगत दाबा िलई यो य तो मु ा दायर 
गन ुभ न काननूतः िम न ेअव था नदिेखने । 

 शंकाको भरमा वा अपराध भएको सनुेको भ न ेHear say evidence को भरमा वा अदालतलाई ा  

नहने माणको भरमा मा  रा यले कसै उपर अिभयोग लगाई मु ा चलाउन  नहन े। 
 यान ज तो ग भीर कृितको मु ामा अिभयोजन प ले अनसु धान गदा मु ामा िन यौल गन ु पन 
स मको स पणू कृया परूा गरी मा  अिभयोग दायर गन ु पदछ । तर ततु मु ामा वादी नपेाल 

सरकारको िफतलो अनसु धान भ ै य तो अनसु धानबाट वा तिवक अपराधी ठहर गन अदालतलाई 
िनकै किठनाई हन जान े। चाकु महजनको कुनै यिकन न ैनगरी हचवुाको भरमा चाकु महजन भनी अका 
यि  यी राजे  महजनलाई अिभयोग लगाई कसरूदार वनाएको पाइ छ । य तो ितवादीको स ब धमा 
यिकन नगदा अकालाई मु ा चलाउने र सजाय हन स ने अव था रह छ । 
भिव यमा वादी नेपाल सरकारको तफबाट दायर हने अिभयोगप मा प ाउ परेका ितवादीको 
प रचया मक िलिखत माण ज तोः नाग रकता प रचय–प  र शिै क माणप मा रहकेा िववरण 

खलुाउने, िनजको शारी रक बनौट, अनहुारको आकृित, प रचाया मक हन े हिलया, िनजको फोटो र 
या चे ह ता र लगायत अ य पिहचान हन स ने आधारह  खलुाउन पन । फरार ितवादीको हकमा 
िनजको वाव ुर वाजेको नाम थर र वतन तीन पु ते, थायी र अ थायी वतन िनजको नाग रकता न बर, 
मतदाता नामावलीको न बर र अ य िलखत माण भए सो मा रहकेा नाम उपनाम संग उ लेख हनको 
लािग महा यायािधव ाको कायालय र हरी धान कायालयका नाउँमा िनदशाना मक आदशे जारी 
हने । 

 लि यत यि  उपर काय गदा जनु अपराध हन स यो, उ  काय अक  अिनि छत यि  उपर भएमा 
पिन सोही अपराध मािन छ । एउटा मािनसलाई मान िनयतले गरेको हार अक  अिनि छत मािनसलाई 
लागेर मृ य ुहन पगुेको अव थामा कताको आपरािधक मनसाय समा  भएको मािनन ेनभ ैसरेको मनसाय 
(Transferred Malice) मािनने ह◌ँदा मनसाय े रत ह याको फौजदारी दािय व सजृना हने । 

 आ मर ाको िजिकर िलनेले आफू मािथ आ मणको िनि तता, यो आ मणलाई िवफल बनाउन कुन ै
उपाय नभएको र उपाय भएपिन आ मणको शि का कारण रो न नस ने अव था परी त काल◌ीन 
खतरा र जोिखमबाट ब न शि को योग भएको अव था मािणत गन अिनवाय हन े। 

 अिभयोगबाट सफाई पाउन ुर सजाय नहन ुभ ने फरक फरक कुरा हन ्। काननूका िविभ न उ े यह  म ये 
एउटा उ े य भनेको अपराधीलाई सजाय गरी यस अपराधी वयंलाई पनुः अपराध गनबाट रो नकुा 
साथै यो सजायको भय दखेाएर अ  यि लाई पिन अपराधमलूक काय गनबाट रो न ुरहकेो ह छ । 
सजाय दान गरेर सजायको भयबाट अपराध रो न ेकाम अपराधी जीिवत रहकेो अव थामा मा  संभव 
ह छ । अपराध गन यि को मृ य ु भएको अव थामा भने अपराधीलाई कारागारमा राखी सजाय 
काया वयन गन नसिकने भ ैफौजदारी काननूको उ े य पिूत नहन ेभएकोले अपराधीलाई सजायबाट मु  

ग र छ । नपेालको काननूी णालीले यस कुरालाई अपराधीसंग ैअपराध पिन मछ भ न े िस ा तको 
पमा अवल बन गरेको पाइन े। 

 

 ह याको वारदात नेपालको भ–ूभाग भ दा बािहर भएमा नेपालको अदालतमा मलुुक  ऐन भाग १, 

मधसुदुन भ टराई 
िव  नरे  

बहादरु च द, 
नेकाप २०५९, 

िन.नं. ७२१०, 
 

 

 

 
 

देव शा य िव. 
कािजअ. समेत, 
सअबु.  २०५४, 

पणूा◌ंक १२१, प ृ
३९ 
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ारि भक कथनको २ नं समेतका चिलत काननू अनसुार कारबाही र िनणय हन स ने ि थित नहदँा 
अदालतले पिन य तो अव थामा े ािधकार हण गन निम ने। 

 मानिसक पले िवि  भएको यि ले आफूले गरेको कामको प रणाम के हनस छ भ न ेबु न समथ 

नहन ेर य तो यि मा कामको प रणामको लेखाजोखा गन स ने मताको अभाव रहन े। आफूले के 

गदछु र यसबाट क तो प रणाम िन क छ भ ने बु न नस ने गरी मानिसक पमा रोगी भएको यि ले 

अपराध गरेमा य तो यि लाई आपरािधक दािय वबाट मु  गन फौजदारी िवधीशा ीय मा यता हो र 
फौजदारी कसरूमा मानिसक िवि तालाई वैध ितर ाको पमा िलइएकाले यसको लािग ितवादी 
अपराध गदाको अव थामा मानिसक पले िवि  भएको िथयो भ न े कुरा िनःस दहेा मक पमा 
मािणत भएको हनपुन । 

 मतृकको कायले ितवादीले आ मिनय ण गमुाउन ेप रि थितको अव था िथयो िक िथएन भ ने कुरा 
गिणतीय िहसावमा मापन गन नसिकए पिन य तो कुरा कुनै घटनाको कृित र प रि थित ारा िनधारण 

ग रने कुरा हो । यसमा वभािवक मानवीय भावना र संवेदनिशलता ज ता कुराह  पिन िवचारणीय 
ह छन ् । ितवादीकै ि याकलापको कारण अथवा ितवादीले न ै पिहला मतृकलाई उ ेिजत पारी 
मतृकको िति या मक गितिविधबाट आवेशको अव था उ प न गराउने ि या सीिजत भएमा यस 

अव थालाई त काल उठेको रस अथवा त कािलन आवेशको सं ा िदन निम ने । 
 आ मर ा आफूले मन लागेको बलेामा वा अनकूुल पन गरी वा बचाउको अ य आधारको समाि  

(exaust at other grounds of defence) मा िजक र िलन पाइने होइन । अिपतु वा तवमा नै ऐनले 

िनिद  गरेको अव थामा आ नो जीउ यान जोगाउन अि तम िबक पको पमा हितयार उठाएको वा 
आ नो यान जोिखममा पान मािथ हार गरेको हन ुपरय्ो।यो अव था कुनै संदहेिवना मािणत हनपुन । 

 यान मान उ ोग गन ुभनकेो कसैको यान मान यास गन ु हो । टाढैबाट बम वा ब दकुको गोली 
हारबाट पिन कसैको यान मान यास वा उ ोग गन सिक छ । य तो हार संवेदनशील ठाउँमा र 
हारकताले ताकेको िनशानामा लागेमा यान मन स दछ । तर िनशानामा वा मम थानमा नलागमेा 
यान मदन । य तोमा कुनै ते ो प ीय अवरोधको िस ा त लाग ूनहने । फायर गन ुनै यान मान यास 

गन ुहो । यसमा Third party Intervention को िस ा त यान मान उ ोगका अ  वारदात ज तै गरी 
लाग ूहन स दनै । अवरोधको पिु  नभएबाट यान मान उ ोगको वारदात घिटत भएको होइन भनी भ न 
िम न े। 

 ितवादीह  समतेको िमलोमतोमा िविभ न िनकायका न कली छापह  बनाई झु ा िववरणलाई साँचो 
यहोरा भनी उ लेख गरी बकमा खाता खोली चोरीको अवैध ाभ स चेकह   १०,२८,८४८।५० 

बराबरको रकम खातामा ज मा गरेकोले कृि म लेटर याडमा न कली छाप द तखत बनाउने काय, 
वीकृित नै ा  नगरी िवदशेी िविनमयको कारोबार गन काय र बकलाई झु यानमा पारी ठ ने तीन पथृक 

काननू ारा यवि थत तीन वत  कसरू हन ् । कसरूका हकमा एकपटकभ दा बढी मु ा चलाइने र 
सजाय नग रने संिवधानको धारा २४ (६) ले समािहत गरेको दोह◌ोरो खतराको िस ा त िविवध कसरू 
भएबाट एउटै कसरू हो भनी अथ गन िम दनै । 

 एउटै वारदात उपर यी िनवेदक समेत िव  यान स ब धी महलको १ र १३(३) न.ं बमोिजम 
अिभयोगप  दायर गरी सजाय भई सो भु ान समेत भइसकेपिछ कत य यान मु ा दायर भएपिछ ३ 
वषको अ तरालमा पनुः सोही वारदातलाई आधार बनाई मािनस अपहरण र शरीरब धक तफ पनुः 
अनसु धान गरी यी रट िनवेदक उपर अिभयोगप  दायर गन र मु ा चलाउन उ  अ.वं. ७३ न.ं ले 

िम दनै । अपहरण ग रएको भिनएको घटना कत य यानको वारदातको एक भाग मा  हो, समि गत 
पमा उ  घटनादिेख यान मा रएको घटनास म एउटै वारदात हो भनी मािथको करणमा िववेचना 
गरी सिकएको छ । तर यसको एक भागलाई आधार बनाएर अिभयोगप  दायर गन ुन ैपरेछ भने पिन 
यो कत य यान मु ाको अिभयोगको साथसाथै अिधकार ा  अदालतमा दायर गनपुन ह छ । 

 कुनै वारदातमा एकजना भ दा बढी यि  सामिूहक पमा संल न रहकेो अव थामा हरेक यि को 
आपरािधक कायको िव ेषण गरी हरेकको आपरािधक दािय व िन य ल गनपुन ह छ । सबै यि  

समान पले कसरूदार हन भ न ेअबधारणा याियक हन नस न े। 
धेरैजना यि  संल न रहकेो वारदातमा एकभ दा बढी यि  मु य अिभयु  (Principal Offender) 

ने.का.प. २०६५ 

अंक  ६ िन.नं. 
७९८० 
 

ने.का.प. २०६५ 

अंक  ६ िन.न◌ं. 

७९८८ 

 

 

 

 

 

ने.का.प. २०६६ 

अंक ११ िन.नं. 
८२५८ 

 

 

 

 

ने.का.प. २०६६ 

अंक ११ िन.नं. 
८२७० 

 

 

ने.का.प. २०६६ 

अंक १२, िनणय 
नं. ८२८५ 

 

 

 

 

 

दगुा उ ेती समेत 
िव  नेपाल 

सरकार, ने.का.प 
२०६७ अंक २ 

िन.नं ८३२१ 

 

 

 

 

गोिव दबहादरु 
बटाला िव.  मण 

तथा मपका. 
ने.का.प २०६८ 

अंक ६, िन.नं. 
८६३८ 

 

 

 

नेपाल सरकार 
िव  ज मान 
िल बू समेत 
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हनस ने र सहायक अिभयु  (Accessory Offender) पिन धेरै जना हन स न े कुरालाई फौजदारी 
िविधशा ले आ मसात गरेको पाइने । 
कुनै कत य यानको अपराधमा एकजना भ दा बढी यि को संल नता रहकेो य तो आपरािधक 

कायमा कुन यि ले के क तो भिूमका खलेेको छ, िनजले खेलेको भिूमकाको गा भीयता (Gravity) 

समेतलाई िवचार गनपुन । 
अिभयोजन प ले आफूले अिभयोग लगाएको यि को त यपरक ढंगले पिहचान गरी अिभयोग 
लगाउन ुउसको कत य तथा दािय वको सीमािभ  पदछ । हरेक अिभयु को बाबकुो नाम, प  ठेगाना 
(वडा नं., टोल, घर नं. आिद), उमरे खलुाई अिभयोग लगाउन ुअिभयोजन प को मलूभतू कत य हन े। 

 अनसु धान गन अिधकारीबाट तयार भएका कागजातह बाहके काननूी ि या िवपरीत तयार भएका 
कागजका आधारमा कसैका िव  अिभयोजन गन ुएक िव ेषण र या याको िवषय हन स ला तर 
काननूभ दा बािहर गएर ग रएको कायका िव  छु ै काननूी ि या अपनाउन आव  यक ह छ । कुन ै
राजनीितक दलसँग आब  संगठन वा समहूले कुनै अपराधको अनसु धान गन, कारबाही गन, थनुामा 
रा  न ेज ता काय गन छुट नपेालको संिवधान वा अ य चिलत काननूले निदने ।  
कायपािलका मातहतका अनसु धान र अिभयोजन गन िनकाय वा पदािधकारीले पिन य ता िनि  चत 
राजनीितक संगठन, समहू वा अमकू राजनीितक दलसँगको आब ताको आडमा शि  दशन गरी 
सामा य जनताको संिवधान द  हकमा आघात पु  याउने वा ितनीह को एकतफ  भनाइमा लागेर 
कसैउपर अिभयोग लगाउने काय गन हो भन े दशेमा संिवधान, काननू एवम  ् काननूी रा यको 
अवधारणाको उपहास हन पु ने । 

 कुनै मु ामा आफूलाई ा  अिधकारको योग गरी कसै उपर मु ा चलाइएको वा नचलाइएको, कुन ै
कुराको दाबी िलएको निलएको भनन् ेमा  आधारमा बदिनयतको पिु  हदँनै । सरकारी वक ललाई ा  

अिधकार वत  तथा िववेकपणू पमा योग गनमा वत  छोिडिदन ुपछ, अकुंश लगाउन ुहदँनै । 
ह त ेप वा अकुंश लगाउँदा वा तिवक याय मन स दछ तर वत ताको अथ व छ दता अवशय् 
होइन, काननूको दायरािभ  रहरे योग हन े वत ता हो ।  मु ा चलाउन ु वा नचलाउनबुाट मा  

बदिनयतको मापद ड िनधारण गन निम ने । 
 गलत अनसु धान र अनिुचत अिभयोगका कारण थनुामा बसेको र मु ाको अि तम िनणय हदँा सफाई 
पाएको िवषयमा काननू र यायका जानकार, स बि धत िवषय िव , अ तराि य तरमा अ य 
जाताि क मलुुकह ले यस स ब धमा गरेका काननूी यव थासमेत अ ययन मनन गरी यस 

अदालतको पवूआदशेानसुार उपयु  काननू िनमाण गरी यायोिचत तथा मानवोिचत पले ितपिूत 
दान गनतफ आव यक कारबाही गन ुभनी िनदशना मक आदशे जारी हन े। 

ने.का.प.  २०६९,   

िनणय नं ८७५८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नेपाल सरकार िव. 
जीवनाथ देवकोटा 
समेत नकेाप 
२०७६ अंक  ८ 

िनणय न बर 
१०३४० 

 

 

 

 

डा टेकबहादरु 
िघिमरे िव. मं 
तथा मपका. समेत  
नेकाप २०७७ 

अंक  १०/११ 

िनणय न बर 
१०५८४ 
 

रामकुमार काक  

िव. नपेाल 

सरकार नकेाप 
२०७७, अंक 

१०/११, िन.नं. 
१०५९३ 

 

महा यायािधव ाको कायालयबाट जारी प रप  

 मु ा चलाउने नचलाउने स ब धमा िनणय गदाको अव थामा वा मु ाको अिभयोग प को समथनमा 
अदालत सम  उपि थत भ ै बहस परैवी गदा द ड सजायको १ न.ं मा ग रएको ावधान अनसुार 
अिभयु ले अपराधज य काय गदाको अव थामा आफूले गरेको कायको कृित र प रणाम थाहा 
पाउन ेअव थामा िथयो वा िथएन भ ने कुरा न ैमलू आधार बनाई यस अनसुार गन ुगराउन ु। 

 अनसु धानबाट अिभयु  हन स ने यि  िवदशेी नाग रक रहछे भने िनजको हकमा मु ा दायर गन 
हद याद स ब धमा चिलत नेपाल काननूले कुन ैिवभेद नगरेको हदँा चिलत काननू बमोिजम गन । 

 सरकारी वक लले मु ा चलाउने वा नचलाउने िनणय गदा उ  िनणयको छु ै िनणय िकताब रा ने गन ु
पदछ । 

 मु ा चलाउने वा नचलाउने स ब धमा भएको िनणयको जानकारी जाहरेवालाले िलन चाहमेा 
कायालयको अिभलेखबाट उपल ध हन स नेस मको जानकारी काननू बमोिजम जाहरेवालालाई 
उपल ध गराई िदने यव था समेत िमलाउने । 

 

िमित 
२०५२।९।२४ 

च.नं. ६६९५ 

 
 

िमित २०५२।४।३ 

च.नं. १७ 
 

 

२०४८।८।२९ च.नं. 
७० दखेी १५०   
 

 

िमित 
२०६०।११।२० 

च.नं. ३१३५ 
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३. १  स बि धत यि ले मु ा चलाउनेः 
कुनै कसरू अपराध वा नेपाल सरकारको हक िहतको दवेानी िवषयमा अनसु धान तहिककात गद जाँदा ा  सबदु माणबाट सो 
िवषय मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहताको अनसुचूी– १ वा २ अ तगत वा मलुुक  दवेानी संिहता, २०७४ को अनसुचूी -२८ 
अ तगतको मु ा नदिेखई चिलत काननू बमोिजम मका पन यि  आफैले नािलस उजरु गन ुपन  दिेखएमा सोही कुरा उ लेख गरी 
सरकारी वक लले िनणय गरी स बि धत यि लाई जानकारी िदन अनसु धान अिधकृतलाई लेखी पठाउन ु पदछ । सरकारी 
वक लले िनणय गरी जानकारी उपल ध गराएको अव थामा य तो जनाउ पाएको िमितले स बि धत यि को हकमा चिलत 
काननू बमोिजमको हद याद गणना सु  ह छ । 
 

कानूनी यव थाः  

 कुनै कसरूका स ब धमा कुन ै यि का िव  मु ा चलाउन त काल सङ्किलत सबदु माण पया  नभई 
सरकारी वक लले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोिजम मु ा नच ने िनणय गरेकोमा य तो कसरूमा कुन ै
यि को िनजी स पि  वा िवगो हािन, नो सानी स ब धी दवेानी दािय वका िवषय समते समावेश 

भएको रहछे भने सरकारी वक लले सोको सचूना जाहरेवाला वा य तो कसरूबाट पीिडत यि लाई 
स बि धत अनसु धान अिधकारी माफत िदन ुपनछ । 

 उपदफा (६) बमोिजमको सचूना ा  भएकोमा चिलत काननूमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
य तो सचूना ा  भएको िमितले साठी िदनिभ  स बि धत यि ले मु ा दायर गन चाहमेा अनसुचूी–४ 
अ तगतको कसरू सरह मु ा दायर गन स नछे । 

 दफा २५४ को उपदफा (५) बमोिजम िमिसल अ ययन गदा य तो मु ा सरकार वादी भई चलाउन ुपन 
नदिेखई काननू बमोिजम मका पन यि ारा चलाउन ुपन दखेमेा सरकारी वक लले सोही बमोिजमको 
िनणय गरी सो कुराको सचूना स बि धत यि लाई िदन ुभनी िमिसल पठाउन ेअिधकारीलाई सचूना िदन ु
पनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम सचूना पाएको िमितले स बि धत यि को हकमा काननू बमोिजमको हद यादको 
गणना हनछे । 

 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको दफा 
३१ 

 

 

 
 

 

 
 

मलुकु  देवानी 
कायिविध 

संिहता, २०७४ 

को दफा २५६ 
 

 

 ३.२  आिंशक पमा मु ा चलाउने िनणय◌ः 
अनसु धान अिधकारील े ततु गरेको राय सिहतको ितवेदनमा उि लिखत अनसु धान भएका ितवादी म ये कुनै अिभयु को 
हकमा मु ा चलाउन पया  आधार माण नभएमा वा य ता यि को कसरूमा संल नता नदिेखएमा स बि धत सरकारी वक लले 

मु ा नचलाउने गरी आंिशक िनणय गन स दछन ्। 
 

कानूनी यव थाः 

 यस ऐन बमोिजम अनसु धान गदा एकभ दा बढी यि  उपर अनसु धान भएको तर य ता यि म ये 
कुनै यि को हकमा मा  मु ा चलाइएको अव थामा वा नेपाल सरकार वादी हने भई अनसु धान 
भएकोतर अनसु धानबाट य तो मु ा यस ऐन बमोिजम नपेाल सरकार वादी भई च न स ने अव था 
नभई अ य काननू अ तगत मु ा च न स ने िनणय भएमा वा यि वादी भई च न स ने भएमा 
स बि धत सरकारी वक लले यसको जानकारी स बि धत उ च सरकारी वक ल कायालय र 
महा यायािधव ाको कायालयमा तु त पठाउन ुपनछ । 

 उपदफा (८) बमोिजम जानकारी ा  भएपिछ उ च सरकारी वक ल कायालयको मखुले य तो 
िवषय अ ययन गरी मु ा चलाउन ुपन वा नचलाउन ुपन िनणय गन ुपनछ र मु ा चलाउन ुपन मनािसव 
कारण दिेखएमा यसको कारण खलुाई स बि धत सरकारी वक ललाई मु ा चलाउने िनदशन िदनेछ र 

 

मलुकु  

फौजदारी 
कायिविध 

संिहता, २०७४ 

को दफा ३१ 

(८) 

 

ऐजन दफा 
३२(९) 
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य तो िनदशन ा  भएमा य तो सरकारी वक लले अिभयोगप  वा परूक अिभयोग प  दायर गरी 
मु ा नचलाइएका यि  उपर मु ा चलाउन ुपनछ । 

 उपदफा (९) बमोिजम उ च सरकारी वक ल कायालयको मखुले मु ा नचलाउन े िनणय गरेकोमा 
यसको जानकारी महा यायािधव ाको कायालयलाई िदन ुपनछ । 

 उपदफा (१०) बमोिजमको जानकारी ा  भएपिछ महा यायािधव ाको कायालयले स बि धत 
सरकारी वक ललाई मु ा चलाउने वा नचलाउने स ब धमा आव यक िनदशन िदन स नेछ । 

 चिलत काननू बमोिजम अनसु धान परूा भई ा  भएको िमिसलमा मु ा नच न ेगरी िनणय भएकोमा 
सो िनणय भएको िमितले तीन िदनिभ  िमिसल कागजात सिहत िज ला सरकारी वक ल कायालयले 

उ च सरकारी वक ल कायालयमा र उ च सरकारी वक ल कायालयले महा यायािधव ाको 
कायालयमा िनकासाको लािग पठाउन ुपनछ । यसरी पठाउँदा स बि धत मु ाको हद याद समतेलाई 
िवचार गरी िछटो साधन वा मा यम ारा पठाउन ुपनछ । 

 िवशेष सरकारी वक ल कायालयमा ा  भएका िमिसलमा सो कायालयले मु ा नच ने िनणय 
गरेकोमा स बि धत िमिसल कागजात िनकासाको लािग उपिनयम (१) बमोिजम महा यायािधव ाको 
कायालयमा पठाउन ुपनछ ।  

 आंिशक  पमा मु ा नच ने  िनणय भएमा समेत उपिनयम (१) वा (२) बमोिजम गन ुपनछ । 

 

 
 

ऐजन दफा ३२ 

(१०) 
 

ऐजन दफा 
३२(११) 

 

सरकारी 
वक ल 

स ब धी 
िनमयावली, 
२०७७ को 
िनयम ३६ 

 

आिंशक पमा मु ा चलाउने िनणय भएकोमा पु  याउनु पन ि या 

 आंिशक पमा मु ा चलाउने िनणय भएको अव थामा सरकारी वक लले के कुन आधारमा आंिशक िनणय गरेको हो 
सो आधार र कारणह  िनणय पिु तकामा जनाउन ुपदछ ।  

 आंिशक िनणय गरी अिभयोग प  दायर गरे पिछ सो मु ामा अनसु धान अिधकारीको राय सिहतको ितवेदन, सरकारी 
वक लको िनणयको ितिलिप तथा अिभयोग प को ितिलिप सिहतको छु ै िमिसल खडा गरी सो को िलिखत 
जानकारी स बि धत उ च सरकारी वक ल कायालय र महा यायािधव ाको कायालयमा अिनवाय पमा पठाउन ुपदछ 

। 

 उ च सरकारी वक ल कायालयले पिन सो िनणय हरेी जॉची, ठीक बठेीक छुटयाई िज ला सरकारी वक लको िनणयमा 
कुनै कैिफयत दिेखएकोमा के कुन कुराह मा कैिफयत दिेखएको हो खलुाई सो कुराको जानकारी िलिखत पमा 
स बि धत िज ला सरकारी वक ल कायालयलाई र महा यायािधव ाको कायालयमा समेत पठाउन ुपदछ । 

 महा यायािधव ाको कायालयले मातहतका िज ला सरकारी वक ल कायालयको आंिशक िनणय अ ययन वा जॉच 

गदा सो िवषयको स पणू िमिसल अ ययन गन ुपन दखेमेा मु ाको कारबाहीलाई ितकूल असर नपन गरी मु ाको स पणू 

िमिसल िझकाई अ ययन गन स दछ ।   

 महा यायािधव ाको कायालयले ा  िमिसल कागजातह  अ ययन गरी िज ला सरकारी वक लको आंिशक िनणयमा 
कुनै कैिफयत दिेखएमा अव था अनसुार आव यक कारबाही गन र भिव यमा य तो ग ती नदोहो  याउने तफसचेत 
गराउन स दछ । 

 

३.३  ितवादी नभएको वा नखुलेको वारदात◌ः  
कुनै वारदातमा झु डी मरेको, पानीमा डुबेर मरेको, करे ट लागी मरेको, पिहरोले परुी मरेको, िभरबाट लडेर मरेको, जंगली 
जनावरको आ मणबाट मरेको आिद ज ता घटनाह मा सामा यतया मािनसको आपरािधक संल नता हदँनै । तसथ य ता 
वारदातको अनसु धान ितवेदन उपर सरकारी वक लले त काल कोही कसै उपर मु ा नचलाउने गरी िनणय गन स दछन ्।  



169

सरकारी वक ल िद दशन 

य तो िनणय गदा पिछ मु ा दायर गन सिकने अव थालाई समेत यानमा राखी पिछ ितवादी खु न आएका बखत काननू 
बमोिजम हन ेगरी त काल कसै िव  मु ा नचलाउने भ ने यहोरा राखी मु ा नचलाउने िनणय गन ुपदछ । सो िनणय प ात◌ ्

सरकारी वक लले दहेाय बमोिजमको ि या अवल बन गन ुपदछः–  

 मु ा नचलाउने गरी िनणय गरेको अव थामा सरकारी वक लले आ ना िनणयको औिच य एवं आधारह  समते उ लेख 

गरी उ  िनणय आव यक िनकासाको लािग उ च सरकारी वक ल कायालयमा मु ाको स कलै िमिसल साथ पठाउन◌े,  

 मु ा नचलाउने िनणय गरी िनकासाको लािग उ च सरकारी वक ल कायालयमा पठाउदा मु ा चलाउन पदा हद याद 
जाने/नजाने कुरा यिकन गन◌े,   

 िज ला सरकारी वक ल कायालयका सरकारी वक लले मु ा नचलाउन े िनणय गरी िनकासाको लािग उ च सरकारी 
वक ल कायालयमा पठाएकोमा सो कायालयले िमिसल अ ययन गरी थप अनसु धान गन पन दखेेमा आधार र कारणह  

समेत उ लेख गरी थप अनसु धान गन िज ला सरकारी वक ल कायालयमा पठाउन◌े,   

 िज ला सरकारी वक ल कायालयका सरकारी वक लले मु ा नचलाउने गरी गरेको िनणय उ च सरकारी वक ल 

कायालयबाट पिन मु ा नचलाउने िनणय भएकोमा आ नो समेत राय उ लेख गरी िज ला सरकारी वक ल कायालय 
माफत सो मु ाको िमिसल कागजात तथा पेस गरेका चीजब तुह  स बि धत अनसु धान गन िनकायमा िफता पठाउने,  

 मु ा नचलाउने िनणय िनकासा भ ै उ च सरकारी वक ल कायालयबाट अि तम भएको मु ाको िमिसल  अनसु धान 
ितवेदन कायालयमा अिभलेख राखी अ य कागजात तथा चीजब तुह  सरुि त रा न अनसु धान अिधकारी सम  

िफता पठाउन े।  
 

महा यायािधव ाको कायालयबाट जारी प रप  

 आ मह या, भिवत य ज ता कृितका ितवादी नहन े मु ाह  र वारदातबाट कत य दिेखएका तर 
ितवादी खु न नआएका मु ाह मा उ च सरकारी वक ल कायालयका सह यायािधव ाले अि तम 
िनकासा िदने । 

 अदालतमा दायर गन ुनपन कृितका मु ाह को लगत फौजदारी मु ाको कारबाही िववरण उ लेख 

ग रने फाराममा नै उ लेख गनकुो स ा यस कायालयबाट यसैसाथ िेषत नमनूा फाराममा समावेश गरी 
मािसक तथा वािषक ितवेदन साथ अिनवाय पमा पठाउने गन ुगराउन ुहन । 

२०७८।०१।१३ को 
नपेाल राजप मा 
कािशत सचूना 

 

िमित 
२०५२।२।१७ 

च.नं. ८४०२ 

 

 

३.४  ितवादी खुलेको तर पया  माण नभएको 
कुनै वारदातको स ब धमा कुनै यि  िव  फौजदारी मु ा चलाउन ुपदा पया  सबदु माणको आधारमा मा  मु ा दायर गन ु
पदछ । िबना सबदु माण कसै िव  पिन मु ा चलाउन सिकदनै । माण मािनने सबदु माण, दशी माण तथा अ य कागजातह  

जटुाए पिन जसको िव  मु ा चलाइने हो यसको िव  नला ने माणह ले अिभयोजनलाई कमजोर बनाउँदछ । यसैले माण 

भएर मा  हदँनै स ब , सा दिभक, भरपदा एवं बिलयो माण पिन चािह छ अ यथा कसै िव  पिन मु ा चलाउन ुह◌ँदनै ।  
ितवादी खलेुको तर पया  माण नभएको अव थामा मु ा नच न ेिनणय गदा सरकारी वक लले यान िदन ुपन कुराह ः– 

 अनसु धान अिधकारीले ततु गरेको राय सिहतको ितवदेन र संल न सबदु माणको मू यांकनको आधारमा पया  

माण नभएको कारण कुनै वारदात स ब धी मु ा नच ने िनणय गन ुपन ह छ । यसरी िनणय गदा सरकारी वक लले मु ा 
चलाउन नसिकने आधार र कारणह  उ लेख गरी िनणय पिु तकामा उ लेख गन,    

 मु ा नचलाउन े िनणय भएकोमा हरी िहरासतमा कुनै यि  रहछे र िनजलाई उपि थत गराइएको रहछे भने त कालै 

िहरासतबाट मु  गन लेखी पठाउन◌े,   

 मु ा नचलाउने गरी िनणय गरेको अव थामा सरकारी वक लले आ नो िनणय जाँच हन र सो िनणय उपर िनकासा माग 
गद उ च सरकारी वक ल कायालयमा मु ाको स कलै िमिसल पठाउन◌े,    
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 िज ला सरकारी वक ल कायालयका सरकारी वक लले मु ा नचलाउने गरी िनणय गरी िनकासाका लािग उ च सरकारी 
वक ल कायालयमा पठाएकोमा सो कायालयका सह– यायािधव ाले िमिसल अ ययन गरी मु ा चलाउन ुपन दखेेमा 
मु ा चलाउने आधार र कारणह  समते उ लेख गरी िमिसल िज ला सरकारी वक ल कायालयमा पठाउन◌े,   

 िज ला सरकारी वक ल कायालयका सरकारी वक लले मु ा नचलाउने गरी गरेको िनणय मनािसव दखेमेा उ च सरकारी 
वक ल कायालयका सह– यायािधव ाले आ नो समते राय समाबेस गरी अि तम िनकासाको लािग महा यायािधव ा 
सम  पठाउन◌े,    

 मु ा नचलाउने अि तम िनकासा भै आएको िमिसल कागजात तथा अ य चीज ब तुह  िफता पठाउँदा अनसु धान 
ितवेदन अिभलेख रा ने,   

 मु ा नचलाउने िनणय भै िमिसल कागजात तथा अ य चीज ब तहु  खोजी भएका बखत पेश गन गरी सरुि त साथ 

रा न ेिनदशन सिहत अनसु धान अिधकारीलाई लेखी िफता पठाउन◌ े।   
 

महा यायािधव ाको कायालयबाट जारी प रप  

 िज ला सरकारी वक ल कायालयबाट मु ा नचलाउने गरी भएको िनणय बदर गरी पनुरावेदन तहको 
सरकारी वक ल कायालयले मु ा चलाउन ुपन िनणय सिहतको िमिसल िफता पठाएकोमा केही िज ला 
सरकारी वक ल कायालयह ले िच  नबझुाई सु  मु ा नचलाउन े िनणय समथनका लािग पनुरावेदन 
सरकारी वक ल कायालयबाट भएको िनणयलाई वेवा ता गरी सोझै महा यायािधव ाको कायालयमा 
िमिसल पठाउने गदा िमित २०४८।७।२३ मा राजप मा कािशत सचूनाको िवप रत हनका साथै 

सं थागत मयादा समेत कायम रहन नस ने हनाले तालुक कायालयको िनणयलाई मातहत कायालयले 

अिनवाय पले पालना गन र पनुरावेदन तहका कायालयह ले पिन मु ा चलाउन ु नपन िनणय भ ै

आएका िमिसलबाट मु ा च ने ि थित दिेखएमा मु ा चलाउन ुपन कारणह  मब  पमा खोली 
आफू सम  पेश भएको िमिसल स बि धत मातहत कायालयमा िफता पठाउने यव था गन ु। 

 

िमित 
२०५२।६।२३ 

च.नं. २८५५ 

 

 

 

३.५  सानाितना मु ा नचलाउने 
नेपालको फौजदारी याय शासनमा मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ ले अनसु धान तथा अिभयोजन अिधकारीले 

मु ाको लामो ि यागत झ झट र मामलुी िवषयमा यायपािलकाको समय र साधन ोतलाइ योगमा न याइ िववादको टुङ्गो 
लगाउन सिकने कृितका कसरूको पिहचान गद अभयोजन अिधकारीले नै अिभयोजन नगरी अ य कारबाहीबाट मु ा टुङ् याउन 
सिकने काननूी व ध गरेको छ । पीिडतलाइ ठूलो ित नपगुेको, कसरूदारले सामा य कृितको कसरू गरेको, आम समदुायलाइ 
असर नपु  याएको, िवगो यनू कृितको दिेखएको, मु ा दायर भइ कसरू ठहरे पिन सजाय समा य कृितको हने दिेखएको यस 

कृितका कसरूमा पिहलो पटकको कसरूदारका हकमा यो काननूी यव था काया वयन गन सिकने दिेख छ । 
 

कानूनी यव था 

 अनसुचूी -१ वा अनसुचूी -२ बमोिजमको कुनै खास िकिसमको सनानितना कसरूमा मु ा दायर गन ु
यवहा रक नभएको वा सावजिनक िहतलाई खास असर नपन दिेखएमा सरकारी वक लले 

महा यायािधव ाको वीकृित िलई य तो यि  िव  मु ा दायर नगन िनणय गन स नेछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम िनणय गनअुिघ सरकारी वक लले य तो अिभयु लाई भिव यमा य तो 
कसरू नगन कबिुलयत गराउन ुपनछ । 

 यस दफाको योजनको लािग “खास िकिसमका सानाितना कसरू” भ नाले दहेायका कसरू स झन ु
पछः– 

 

 मलुकु  फौजदारी 
कायिविध संिहता, 
२०७४ को दफा 
३४ 
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 पिहलो पटक गरेको एक हजार पयैाँस म िवगो भएको बगलीमारा स ब धी कसरू, 

 पिहलो पटक गरेको िभ ा मा ने कसरू, 

 तीन हजार पैयाँस म ज रबाना वा एक मिहनास म कैद वा दवैु सजाय हने पिहलो पटक गरेको अ य 
कुनै कसरू । 

 यस दफा बमोिजम मु ा नचलाउन ेिनणय गन ुअिघ सरकारी वक लले कसरूको िबगो जफत गन ुपनछ 

। 

 उपदफा (४) बमोिजम जफत ग रएको िबगो कसरूबाट पीिडत यि  रहछे भन े िनजलाई र नभएमा 
काननू बमोिजम थािपत पीिडत राहत कोषमा दािखला गन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम मु ा दायर नग रएकोमा य तो यि ले य तो िमितबाट तीन वषिभ  यस 

संिहता अ तगतको कुन ैकसरू गरेमा िनजलाई पिहले गरेको कसरूको सजाय समेत थप हनछे । 

  यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सरकारी वक लले मु ा नचलाउने िनणय 
गरेकोमा य तो िनणय उपर िच  नबु ने पीिडत प ले आ नो तफबाट मु ा दायर गन स नेछ । 

 उपदफा (७) बमोिजम मु ा नचलाउने िनणय भएकोमा पीिडतलाई त काल यसको सचूना िदन ुपनछ 

र यस योजनको लािग य तो िनणय भएको सचूना ा  भएको िमितबाट काननू बमोिजमको 
हद याद ार भ भएको मािननेछ । 

 उपदफा (७) बमोिजम मु ा दायर गन यि लाई स बि धत सरकारी वक लले यस प र छेद बमोिजम 
भएको अनसु धानको कागजातका ितिलिप उपल ध गराउन ुपनछ । 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

नेपाल राजप  

 मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ३४ को उपदफा (१) को योजनको लािग खास 

िकिसमका सानाितना कसरूमा सो दफाको ि या परूा गरी मु ा दायर नगन िनणय गन स बि धत 
िज लाका सरकारी वक ललाई वीकृित दान गन ।  

 

२०७८।०१।१
३ को बुँदा नं २ 

 

४.  अिभयोगप को तयारी र मु ाको दायरी 
अिभयोगप  सरकार वादी फौजदारी मु ाको आधारभतू द ताबेज हो । जसरी दवेानी मु ामा िफरादप बाट मु ाको सनुवुाइको 
ि या ार भ ह छ यसै गरी फौजदारी मु ामा अिभयोगप बाट ार भ ह छ । सरकार वादी फौजदारी मु ामा वादी प  (सरकारी 
वक ल) ारा लगाइएको आरोप, अिभयु ह  उपर ग रएको मागदाबी र सो पिु  गन आधार माणह  उ लेख ग रएको 
ारि भक द ताबेज नै अिभयोगप  हो ।  

 

कानूनी यव था 

 दफा ३१ को उपदफा (३) बमोिजम मु ा च ने वा नच न ेिनणय गन िमिसल अ ययन गदा सङ्किलत 
सबदु माणबाट मु ा च न ेपया  माण दिेखएमा अनसुचूी–१ वा अनसुचूी–२ अ तगतको मु ा भए 
स बि धत सरकारी वक लले दहेायका िववरणह  उ लेख गरी अनसुचूी–२० बमोिजमको ढाँचामा 
अिभयोगप  तयार गरी याद िभ  ैस बि धत अदालतमा पेश गन ुपनछः– 

 अिभयु को परूा नाम, थर, ठेगाना, हिलया, उमेर, पेशा वा यवसाय, 

 अिभयु को बाब,ु आमा वा पित, प नीको नाम, 

 अिभयु  बसोबास गरेको गाउँपािलका वा नगरपािलका, वडा नं., गाउँ, टोल, भएस म लक न.ं, 

 

मलुकु  फौजदारी 
कायिविध 

संिहता, २०७४ 

को को दफा ३२  
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 अिभयु को वा तिवक पिहचान हने िववरण, िनजको फोटो, नाग रकता वा राहदानी, सवारी 
चालक इजाजतप  वा िनजको वा तिवक प रचय खु न ेअ य कागजातको ितिलिप, 

 अिभयु को भएस मको दवैु हातको चोरी औलँाह को छाप, 

 अ को घरमा डेरा गरी बसेको भए घरधनीको नाम, थर र ठेगाना सिहतको िववरण, 

 कसरूसँग स बि धत सचूनाको यहोरा, 

 कसरू स ब धी िववरण, 

 अिभयु ले कसरू गरेको कुरा मािणत गन दसी, माणको िववरण, 

 अिभयु  उपर लगाइएको अिभयोग र यसकोआधार र कारणह , 

 कुनै अिभयु  फरार रहकेो भए िनजको स पि  तथा अ य िववरण र िनज कुनै सावजिनक पद धारण 

गरेको यि  भए सोको िववरण, 

 अिभयोग लगाइएको कसरूबाट अिभयु को नैितक पतन हन ेभएमा सोको लािग मागदाबी, 

 योग हन ुपन स बि धत काननू र यसको कारण, 

 अिभयु लाई हन ुपन सजायको माग दाबी र यसको कारण, 

 कसरूबाट ित पगुेको यि लाई ितपिूत भराईिदन ुपन भए य तो ितपिूतको रकम, 

 कसरूको कृितसँग स बि धत अ य आव यक कुन ैकुरा भए यसको िववरण । 

 उपदफा (१) बमोिजम अिभयोगप  पशे गदा कसरूका स ब धमा सङ्किलत सबदु माण, दसी तथा 
व तु, जबरज ती करणी स ब धी कसरू भएमा स भव भएस म पीिडत यि  र अिभयु  िहरासतमा 
रहकेो भए िनज सिहत पेश गन ुपनछ । 

 अिभयोगप  पेश गदा उपदफा (२) बमोिजम पीिडतलाई उपि थत गराइएको रहेछ भने िनजको त काल 

बकप  गराई दफा १०१ को उपदफा (७) बमोिजम ितवादीलाई िजरह गन अवसर िदन ुपनछ ।  

 उपदफा (१) बमोिजम पेश ग रने अिभयोगप मा अिभयु  उपर अिभयोग लगाउन ताव ग रएको 
कसरूको कुन ैखास नामाकरण काननूमा ग रएको रहछे भन े य तो कसरूको स ब धमा सोही नामको 
उ लेख गन ुपनछ । 

 उपदफा (३) बमोिजम चिलत काननूमा कसरूको कुन ै नामाकरण नग रएको भए य तो कसरूको 
कृित अनसुार अिभयु  उपर लगाइएको अिभयोग िनजले प  पमा बझुन स न े गरी कसरूका 
त वह  समते िवचार गरी नामाकरण गन ुपनछ । 

 अिभयु ले पिहले कुनै कसरूमा सजाय पाइसकेको जानकारी हन आएमा वा िनज उपर अ य कुनै मु ा 
चलाइएको रहछे भन ेर यसको कारणले बढी सजाय हन ुपन अव था रहछे भन ेिनजले पिहले सजाय 
पाएको िमित र सजाय गन अदालतको नाम तथा मु ा समेत उपदफा (१) बमोिजम दायर ग रएको 
अिभयोगप मा वा पिछ खु न आएमा खु न आएको बखत उ लेख गन ुपनछ । 

 यस प र छेदमा अ यथा यव था भएकोमा बाहके अनसु धानको िसलिसलामा कुनै यि बाट धरौट 
वा जमानत िलएको भए िनज उपर मु ा चलाइएकोमा अदालतबाट अ यथा आदशे भएकोमा बाहके 

थनुछेक आदशे भएपिछ र मु ा नच ने िनणय भएमा यसरी राखेको धरौटी वा जमानत य तो 
यि लाई िफता ग रिदन ुपनछ । 

 मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहताको दफा ३२ बमोिजम अदालतमा पेश गन अिभयोगप मा ऐनको 
दफा ५८ को उपदफा (१५) बमोिजम प ाउ गन ु पन यि को हकको रो का रा न ु पन स पि  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ऐजन उपदफा  
(१३) 

 

 

 

फौजदारी 



173

सरकारी वक ल िद दशन 

वि◌रण तथा ऐनको दफा ६५ को उपदफा (१) को योजनको लािग फरार यि को हकमा आकिषत 
हने सोही दफामा उि लिखत अव था समेत उ लेख गन ुपदछ । 

 ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) बमोिजम कुनै अिभयु लाई हने सजायमा छुट िदन ताव गरी दायर 
भएको अिभयोगप मा िनजलाई छुट िदन ताव ग रएको सजायको ितशत प  पमा उ लेख गन ु
पनछ ।  

 अिभयोगप मा दसी माणको पमा पेश भएका वा जफतको माग दाबी िलइएका मालसामान तथा 
अ य स पि को दहेाय बमोिजमको िववरण खलुाउन ुपनछः- 

 मालसामान तथा स पि को भौितक अव था, प रमाण र अ य िववरण, 

 मालसामान तथा स पि  िफता वा जफत वा न  वा ह ता तरण गन ुपन िवषय, 
 सवारी साधन लगायतका दता े ता हने मालसामान तथा स पि को दता े ताको मािणत 
ितिलिप, 

 बहमू य िचजव तु भए सोको प रमाण र गणु तर, 
 मू य खु न ेमालसामान तथा स पि  भए सोको चिलत मू य, 
 अ य आव यक िववरण । 

 अिभयोगप मा कसरूबाट ित पगुेको यि लाई ितपिूत भराउने दाबी िलइएकोमा ितको प  

िववरण र कृित उ लेख गरी ितपिूत भराउने योजनको लािग स बि धत ितवादीको हक पु न े
स पि को स भब भएस म दहेाय बमोिजमको िववरण समेत खलुाउन ुपनछ:- 

   अचल स पि को हकमा सो स पि  भएको थान, धनीको नाम, िक ा न बर, े फल र सो 
म येबाट ितवादीको हक िह सा, 

  सवारी साधन लगायतका दता े ता हने स पि  भए दतावालाको नाम, स पि को िववरण र दता 
े ताको मािणत ितिलिप, 

   बैङ्क वा िव ीय सं थामा मौ दातमा रहकेो रकमको हकमा बैङ्क वा िव ीय सं थाको नाम, 
खातावालाको नाम, खाता न बर र मौ दात रकम, 

   आविधक आय ता भएमा सोको िववरण । 
 उपिनयम (४) बमोिजम ितपिूत स ब धी अिभयोग दाबी पु न ेअव था दिेखएमा ितपिूत भराउनका 
लािग आव यक पन हदस मको स पि  अिभयोगप  दता हनासाथ अदालतले रो का रा न आदशे 

िदन स नेछ । 
 उपिनयम (५) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन पीिडतले सरकारी वक ल कायालय माफत 
ितवादीको कुनै स पि  दखेाई रो का रा न िनवेदन िदएमा र दाबी पु न े अव था दिेखएमा 
ितवादीको हकको माग दाबीको हदस मको स पि  अदालतले रो का रा ने आदशे िदन स नेछ । 

कायिविध 

िनयमावलीको 
िनयम ११ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४.१.  अिभयोगप  तयार गदा िवचार गनुपन कुराः 
अिभयोगप  तयारीको काय द  म यौदाकारको काय हो। मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहताले अिभयोगप  तयारीको िज मा 
सरकारी वक ललाई सु पेको छ । तसथ सरकारी वक लले अिभयोगप  तयार गदा आ नो बिु , ान, िववेक, यवसाियक द ता 
तथा काननू ारा द  अिधकार योग गरी म यौदा गन ुपन ह छ । अिभयोगप  तयार गन ुभ दा अिघ सरकारी वक लले िवचार 
पु  याउनपुन कुराह :- 

 मु ा दायर गन हद याद, 

 मु ा दायर गन िनकाय, 

 बालबािलका र वय कह  एउटै कसरूमा एउटै िमिसलबाट अनसु धान भए नभएको 
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 बालबािलकाको हकमा िमिसल अलग पेश भए नभएको 

 िहरासत वा िनगरानी क मा रहकेा यि का हकमा याद थप बाँक  भए नभएको, 

 योग हने सारवान र कायिविध काननू र ती काननूमा भएको संशोधन वा प रवतनह , 

 सव च अदालतबाट ितपािदत िस ा तह ,  

 अिभयोगप साथ पेश गन सबदु माणह  दु त पमा रहकेो नरहकेो, 

 अनसु धान/तहिककातको स दभमा संकलन गरेको भौितक सबदु माण समतेको वै ािनक एवं ािविधक परी ण गन 
पठाएको भए सो को ितवेदन ा  भए नभएको हरेी ा  भ ैनसकेको भए अिभयोग प  दायर गन ुभ दा अिघनै ा  गन 
यास गन◌े,  

 िहरासतमा रहकेो अिभयु का हकमा यादिभ  अनसु धान पणू नभएको वा थप अनसु धान गरी माण संकलन गन 
िनदशन िदनपुन अव था रह ेनरहकेो,  

 अिभयोजन गदा मानव अिधकारको िवषयलाई सदवै यान िदन ु पदछ । नेपालको संिवधान तथा चिलत अ य 
काननू ारा याभतू मौिलक हक एवं वत ताह  हनन नहोउन भ ने तफिवशेष यान िदन ुपदछ ।  

 िन प  एवं व छ यायका सवमा य िस ा तह को समते अनसुरण गन ुपदछ । 

 अिभयोग तयार गदा मिहला, बालबािलका, अश  रोगी, बृ  तथा अ य िपछिडएका यि ह को स दभमा िवशेष 
यान िदन ुपदछ ।  

 अिभयोजन गदा कुनै काननूको िवषयमा ि िवधा उ प न भएमा मािथ लो तहको सरकारी वक ल वा 
महा यायािधव ाको कारयालयको अिभयोजन सहिजकरण सिमितसँग आव यक परामश गरी यिकन भएपिछ मा  

अिभयोगप  तयार गन ुपदछ ।  

 येक मु ाको कृित, अव था र त य अलग हन ेभए तापिन अिभयोजनकता (सरकारी वक ल) को लािग सबै मु ा समान 
मह वका ह छन ्। यसैले सबै मु ामा अिभयोजनका सामा य िस ा तह  नै योग ह छन ्भ न ेमा यतालाई आ मसात गन ु
पदछ । 

 

 
 

अिभयोगप  तयार गदा िवचार गनुपन अ य िवषयः 
कसरू थािपत भएको त य र सबुद माणको सं ेपमा िव ेषण 

फौजदारी मु ामा घट्ना घटेको त य (Corpus Delicti) अथात◌ ्घटनाबाट ित भएको दिेखने वा पीिडतको प  पिहचान, 
घट्नाबाट शारी रक एवं मानिसक तथा िभ ी एवं बािहरी चोट, पीडा, ितवा कसरू भएको दिेखने जाँच परी ण, पीिडतको धन 
स पि  वा काननूले सरुि त गरेको हक िव को कसरू वा समाज िव को फौजदारी िनषेिधत कायज य कसरू) थािपत गन ुवादी 
प को पिहलो कत य ह छ । घट्ना घटेको दिेखने त य एवं सबदु माणको नामाकरण सिहत सं पेमा उ लेख गनपुछ। यसैगरी 
कसरूमा संल न अिभयु को कसरी संल न भएको दिेखन ेहो भ ने कुराको सबदु माणको सं ेपमा िव ेषण गन ुअिभयोजन प  

अथात् सरकारी वक लको य◌ावसाियक िव ता दिेखन ुपछ ।  
 

अिभयु लाइ हनुपन सजाय दाबी 
चिलत काननूको कुन दफाले िनषेिधत कसरू अिभयु ले गरेको हो र यस कसरूमा काननू बमोिजम कुन कुन ऐनका कुन कुन 
दफाबाट सजाय हन ेहो अिभयोग प मा प  दाबी िलएको हन ुपछ ।  
एक भ दा बढी यि ह  अिभयु  भएमा येक अिभयु को कसरूमा के कुन कारको भिूमका िथयो भ ने कुरा प  खलुाउन ु
पछ । सोही आधारमा सजायको मागदाबी िलएको दिेखनपुछ । गो रा सजायको मागदाबी िलदा कसरू गन यि  पिन कसरूदार 
नठहरी उ मिु  पाउन स ने खतरा ह छ । यसथ ित यि  सबदु माणको िवशलेषण गरी एउटै अिभयोगप  मागदाबीबाट दाबी 
िलन िम ने र िलन ुपन तत ्तत् कसरूमा तत् तत ्काननूको आव यक दफाह  बमोिजम सजाय मागदाबी िलन ुपछ ।  
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िवगोको िवषय 

खासगरी सा पाि क तथा आिथक अपराध, शारी रक तथा मानिसक ितका िवषय, पीिडतको हािन नो सानीको मा ा र 
पनु◌ः थापक य ितको ि थित अव था के हो भ न ेकुरा अिभयोगप  दाबीमा प  खलुाइ सबदु माणमा आधा रत, काननू 
स मत एवं िववेकस मत मू य सिहतको दाबी गन ु सरकारी वक लको िज मेवारी हो । पीिडतबाट ितपिूत मू याङ्कनको 
तािवत दाबी भए नभएको र पीिडतले िदन ेनिदन ेकेहो सो कुरा समते िवचार गरी िवगो दाबीका िवषयमा मागदाबी िलन ुपछ । 

 

जफतको दाबी 
साथमा रा न वा संचय गन वा ओसारपसार गन वा कारोबार गन काननूले िनषेध गरेका तर अिभयु को साथ वा िनजको भोग वा 
क जा वा थानबाट बरामद भएको अवैध िचजव त,ु कसरू गदा योग भएको अवैध व तु, कसरूमा योग भएको वा कसरूबाट 
ा  भएको धनी प ा नलागेको व तु, धनीको सहमितमा अ य कसैले कसरूमा योग भएको चल अचल िचज ब तु, अिभयु को 
हक वािम वको नभएको तर अिभयु को साथबाट कसरू स ब  बरामद िचजव त ुलगायतका चल अचल िचजव त ु चिलत 
काननूको स ब  दफा प  उ लेख गरी जफतको दाबी िलन ुपछ ।  
 

अ त रम राहत तथा ितपूित 

कसरूबाट पीिडत बालबािलका, मिहला, आिथक पले िवप न, रोगले त पीिडत, घाइते, बसोबासको ठेगान नभएको पीिडत, 
संर क व एवं अिभभावको अभाव भएको पीिडत, अश आिद कृितका पीिडत िव  खासगरी यौन अपराध वा िहसंाज य 
शारीरक एवं मानिसक पीडाज य कसरूबाट पीडि◌तका हकमा अ त रम राहतको दाबी िलन ु पन अव था छ छैन भ ने कुरा 
सरकारी वक लले सधै याल गनपुछ । साथै चिलत काननू बमोिजम ितवादी वा अव था अनसुार पीिडत राहतकोषबाट 
ितपिूत भराइ पाउन सोझै दाबी िलन ुपन अव था भए नभएको समते याल गरी चिलत काननू बमोिजम पीिडतको ितपिूतको 
हकबाट पीिडत पिछस म वि चत हन नपन गरी दाबी िलन ेकुरामा सरकारी वक ल सधै सजग हन ुपछ ।  
 

नैितक पतनको कसरू 
चिलत बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ को दफा ६७(२), मानव बचेिबखन (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा २२ मा नैितक 

पतनको कसरूमा सजाय मागदाबी िलन िम न ेर िलनपुन चिलत नपेाल काननूले िनषेध गरेका कसरूमा अिभयोग दाबी िल◌ँदा 
सरकारी वक लले अिभयु  िव  नैितक पतनको कसरूमा समते सजाय मागदाबी िलन ुपन कुरा हे का रा न ुपछ ।  
 

 पटके, थप, एक◌ीकृत, लगायतका कसरूमा थप सजाय दाबी 
िवशेष ऐनले िनषेध गरेको कसरूमा सोही ऐन बमोिजम सजाय दाबी िल◌ँदा सोही ऐनमा पटके, एक◌ीकृत, थप, लगायतका 
सजाय हन ेकाननूी यव था भएकोमा संिहता बमोिजमको समेत दोहोरो दाबी िलन ुहदँनै । मलुुक  अपराध संिहता बमोिजमको 
कसरूमा पटके, एक◌ीकृत, थप, लगायतका सजाय हने काननूी यव था भएकोमा संिहता बमोिजम नै दाबी िलनपुछ । क तो 
कृितको पटके कसरूदार हो, िनजका हकमा पिहलेको कसरूमा मु ाको ि थित के छ वा क तो कृितको कसरूमा एिककृत कसरू 
दाबी हन ेहो वा एक भ दा बढी दफाह बाट थप सजाय हने सबै दफाबाट थप दाबी िलन िम ने निम ने वा हने नहने कुरा के हो 
भ ने कुरा सरकारी वक लले प  भइ अिभयोग दाबी िलनपुछ । 
 

४.२  सजायको मागदाबीमा छुट 
मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ३३ ले फौजदारी कसरूमा संल न अिभयु ले अनसु धान, अिभयोजन र 
याय िनरोपण स मको ि यमा सहयोग गन, माण संकलनमा सहयोग गन, अ य अिभयु ह लाइ काननूी दायरामा याउन 
सहयोग गन र आफू र अ य कसरूदारको कसरूमा रहकेो संल नताका त यह को स य त य कुरा खलुाइ सािवत भएमा िनजलाइ 
हने सजायमा सिुवधा एवं सहिलयत (Rebate) व प दान ग रने छुट हो । यस प ितले अनसु धान अिभयोजन र याय 



176

सरकारी वक ल िद दशन 

िनरोपणमा भावका रता याउने, अिभयु ले पिन राहत पाउने र अ ततोग वा फौजदारी याय शासन प रणाममखुी हन ेउ े यले 

िवधाियकाले यो काननूी यव था लाग ूगरेको बिुझ छ । य पी अिभयु  उपर सजायमा छुट दाबी िलन ेर छुट माग दाबी बमोिजम 
छुट िदन े यो यव था अनसु धान, अिधयोजन वा यायिनरोपण गन अिधकारीको वइ छामा कदापी योग हन स ने 
दिेख◌दँनै।जनु अिभयु को हकमा छुट दाबी िलइ छ वा िदइ छ य तो दाबी गन र िदनलेे आधार कारण उ लेख गदमा मा  हन े
नभइ ब तिुन  तवरले िमिसल स◌ंल न माण समेतबाट दिेखन ुपछ । साथै दाबी न ैनिलएको अव थामा अदालत ए लैले य तो 
सिुवधा िदन िम ने झन ै दिेखदनै । यसथ यो यव था अिभयु को अिधकारको पमा कदापि◌ बु न हदँनै । साथै यसको 
दु पयोग हन निदन र यसको सही एवं यायोिचत योग गन तफ सरकारी वक ल सधै सजग हन ुपछ । 
 

कानूनी यव था 

 कुनै कसरूको अिभयु ले अनसु धान अिधकारीलाई य तो कसरूको अनसु धान गन सहयोग पु  याएमा 
यस वापत य तो अिभयु लाई काननू बमोिजम हन े सजायमा छुट हन अनसु धान अिधकारीले 

सरकारी वक ल सम  िसफा रस गन स नेछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम िसफा रस भई आएमा वा अनसु धान ितवेदन वा िमिसल स◌ंल न 
कागजातबाट अिभयु ले अनसु धानमा सहयोग पु  याएको दिेखएमा सरकारी वक लले य तो 
िसफा रस वा सहयोगलाई समेत िवचार गरी य तो अिभयु लाई हने सजायमा छुट िदन ताव गरी 
शत सिहतको माग दाबी िलई अिभयोगप  दायर गन स नेछ । 

 उपदफा (२) बमोिजम अिभयोगप  दायर गदा सरकारी वक लले दहेाय बमोिजमको सजाय छुटको 
ताव गरी अिभयोगप  दायरगन स नेछः– 

 अिभयु ले आफूले गरेको कसरू अनसु धान अिधकारी वा सरकारी वक ल सम  पणू पमा 
वीकार गरी सािबती भएमा िनजलाई हन ेसजायमा प चीस ितशतस म छुट, 

 अिभयु ले आफूसमते संल न भएको कसरूमा सािबत भई सो कसरूमा संल न अ य कसरूदार वा 
िगरोह वा कसरू गराउन िनदशन िदने मु य यि  वा कसरूको स ब धमा िव ततृ त य बताउन वा 
कसरूमा संल न यि लाई प ाउ गन वा कुन ैसङ्गिठत वा समहूगत पमा भएको कसरू भए सो 
कसरूमा संल न अ य यि ह  वा य तो कसरूको आपरािधक षडय  हन े थान दखेाउन, कसरू 
गन योग हन ेसवारी साधन, य , उपकरण वा अ य व तु वा हातहितयार बरामद गन वा जफत 
गन सघाउ पु  याएको भए िनजलाई हने सजायमा पचास ितशतस म छुट। 

 उपदफा (२) बमोिजम सजाय छुटको माग दाबी गनको लािग स बि धत मु ाको िमिसल संल न 
कागजातबाट य तो अिभयु ले य तो सहयोग गरेको कुरा प  पमा दिेखन ुपनछ । 

 यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दहेायका कसरूका स ब धमा वा अव थामा 
सजायमा छुट हन ेमाग दाबीगन सिकने छैनः– 

 एकपटक यस दफा अ तगतको सिुवधा पाई सकेको, 

 कैद सजाय पाएकोमा य तो कैद भु ान गरेको अविध तीन वष परूा नगरेको, 

 जनु कसरूमा अिभयोग लगाइने हो य तै कसरूमा एक पटक सजाय पाई सकेको । 

 उपदफा (२) बमोिजम सजायमा छुट पाउने गरी अिभयोगप  दायर भइसकेपिछ य तो अिभयु ले 

अदालतमा अनसु धान अिधकारी वा सरकारी वक ल सम  िदएको भ दा फरक बयान िदएमा वा 
ितकूल माण िदएमा वा आ नो कसरू इ कार गरेमा वा याियक कारबाहीमा सहयोग नपु  याएमा 
िनजले यस दफा बमोिजमको सिुवधा पाउन स ने छैन । 

 फौजदारी 
कायिविध 

संिहत◌ाको 
 दफा ३३  
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 उपदफा (६) बमोिजमको अव थामा सरकारी वक लले उपदफा (१) वा (२) बमोिजम ताव ग रएको 
छुट सजाय र  गरी थप सजायको माग गरी अदालतमा िनवेदन िदन ु पनछ र य तो िनवेदन सोही 
अिभयोगप को अिभ न अङ्ग हनछे । 

 

४.३ अिभयोग प  दता गनः 
अिभयोगप  तयार गरेपिछ स बि धत सरकारी वक लले अिभयोगप का साथ स बि धत स कल िमिसल, िहरासतमा रहकेा 
अिभयु  र दशीका सामान समेत अदालतमा दता गन पेश गन ुपदछ । अिभयोगप  ज ुगरे पिछ अदालतले अिभयोगप  दता गरी 
िदएको दताको िन सा कायालयमा रहन ेन कल िमिसलमा संल न गन ुपदछ । अिभयोगप  दायर गदा नेपाल सरकारको वा नपेाल 

सरकारबाट अिधकार ा  अिधकृतको वा कुनै काननू ारा तोिकएको कुन ैअिधकृत वा िनकायको पवू वीकृति◌ चािहने भएमा 
य तो वीकृति◌को िलिखत ित समेत ा  गरी िमिसल संल न रा न ुपदछ । 
अिभयोगप को तयारी र दता समतेको काम सरकारी वक लको यावसाियकताको काय भएकाले यावसाियक आचरणको िनयम 
िभ  रही िन प तापवूक गन ुपदछ । काय स पादनका स दभमा सरकारी वक ललाई यावसाियक उ मिु  समेत ा  छ । 
 

कानूनी यव थाः  

 यस संिहता बमोिजम दायर गन ु पन अनसुचूी–१ र अनसुचूी–२ अ तगतका कसरू स ब धी मु ा 
अिभयोगप का पमा स बि धत सरकारी वक लले स बि धत अदालतमा दायर गन स नेछ । 

 अनसुचूी–१ र अनसुचूी–२ अ तगतका कसरूको स ब धमा सरकारी वक लबाट अिभयोगप  पशे 

नगरी कुनै यि  उपर मु ा च ने छैन । 

 यस प र छेदमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिननपेाल सरकार वा स बि धत िवभागीय 
मखुको िलिखत वीकृित भएकोमा बाहके नपेाल सरकारको कुन ैकमचारी उपर िनजले आ नो 
ओहदाको कत य पालनाको िसलिसलामा गरेको कुनै कामको स ब धमा िनज उपर कुनै कसरूको 
अिभयोग लगाई मु ा च ने छैन । 

       तर कुन ैकमचारीले आ नो ओहदाको कत यभ दा बािहरको कुनैकाम गरी कुन ैकसरू गरेमा िनज उपर 
य तो कसरूको अिभयोग लगाई मु ा चलाउन नपेाल सरकारको वा स बि धत िवभागीय मखुको 
वीकृित िलन ुपन छैन । 

 यस संिहता बमोिजम सरकारी वक लले कुनै मु ाको स दभमा असल िनयतले गरेको िनणय, 
अिभयोजन, बहस परैबी एवं ितर ा स ब धमा  उठाइन ेर कुनै अदालतमा मु ा चलाइने छैन । 

 

फौजदारी कायिविध 

सिंहताको दफा ४३ 

(१) (क) 
 

ऐजन दफा ५२(५) 
 

 

ऐजन दफा ५२(४) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऐजन दफा १८८  

 

४.४  थप वा पुरक अिभयोगप  दायर गनः 
एक पटक मु ा अदालतमा दता भईसकेपिछ सामा यतया य ता मु ामा दाबी प रवतन गन सिकँदनै। तर नेपाल सरकार वादी हन े
गंभीर कृितका फौजदारी मु ामा अिभयोगप  दता भइसकेपिछ ा  थप माणबाट थप अिभयु  वा छूटेका अिभयु  उपर थप 
अिभयोजन गन सिकन ेकाननूी यव था छ । कसरूमा संल न भएको कोही पिन अिभयु ले अिभयोजन श◌ु यताको ि थितबाट 
लाभ िलन नसकोस र िनद ष यि ले अनाव यक तवरबाट मु ाको कारबाहीमा दखु झे न नपरोस भ न ेकाननूको मनसाय  
दिेख छ ।  
 

कानूनी यव थाः 

 कुनै मु ा अदालतमा दायर भैसकेपिछ य तो मु ामा अ य स ब  थप माणह बाट मु ा दायर 
भैसकेका अिभयु  बाहके अ य अिभयु ह  उपर समते दाबी िलन पन भएमा वा मु ा दायर भई 

मलुकु  फौजदारी 
कायिविध संिहता, 
२०७४  को दफा 
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अिभयु  कायम भई सकेका यि  उपर थप अिभयोग लगाउन ुपन दिेखएमा यसको कारण खलुाई 
थप अनसु धान गन लगाई अ य थप अिभयु को हकमा समते थप दाबी िलई सरकारी वक लले मु ा 
दायर गन स नेछ । 

३५  

 

४.५  अिभयोग सशंोधन 
कसरूको कृित, कसरूज य कायबाट य  पीिडत एवं वहृद ्समाज िव को असर भाव एवं गु व, कसरूमा संल न अिधक 

कसरूदारह को बह आयिमक भिूमका समतेका स दभबाट सीिमत समयको अनसु धानले कितपय घट्नामा पणू अनसु धान संभव 
हदँनै । वभावैले अनसु धानले पणूता ा  गन नस ने, घट्ना र अिभयु ह को संल नताका सबै िवषय र सबदु माण उजागर र 
संकलन एवं परी ण हन नस ने, घट्नामा य दश को अभाव हन,े पीिडतले कसरू र अिभयु  सबैका िवषय य  गन नस ने 
वा संभव नहने आिद कारणले एउटै अिभयोग दाबीबाट सबै कसरूदारका हकमा एकै पटक सही र उिचत अिभयोग दाबी हन स दनै 
।यसै त यलाइ िवधाियकाबाट मनन गरी  अिभयोजनमा हन स ने िुट कमजोरी र अपणूतालाइ पणू बनाउन पिछबाट थप 
अनसु धान गन र थप अनसु धानबाट ा  थप सबदु माणका आधारमा मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहताको दफा ३६ ले 

अिभयोग संशोधन गन स ने अिधकार महा यायािधव ालाइ िदएको दिेख छ । 
 

कानूनी यव थाः 

 अदालतमा एकपटक दायर भैसकेको मु ामा थप माण फेला परी पिहले िलएको माग दाबी संशोधन 
गन ु पन दिेखएमा महा यायािधव ाको वीकृित िलई स बि धत सरकारी वक लले अिभयोगप मा 
संशोधन गन सु  तहको स बि धत अदालतमा कारण खलुाई िनवेदन िदन स नछे । 

  उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन पन आएमा र यसको यहोरा मनािसव दिेखए िनवेदन बमोिजम 
अिभयोगप मा माग दाबी संशोधन गन आदशे स बि धत अदालतले िदन स नछे । 

       तर य तो संशोधन गन आदशे सु  तहको स बि धत अदालतले फैसला गन ुअिघ न ैिदइसकेको हन ु
पनछ । 

 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको दफा 
३६ 

  

 

४.६  सानाितना ुिट स याउने 
कायस पादनका ममा अनजानमा मानवीय िुटबाट हन ेसानाितना याकरण एवं हल त वा इकार उकार ज ता िुट स याउन 
सिकने र सधुार गनपुन काननूी व ध िव यापी अ यास न ैहो । तर यस कृितको काननूको उ े य. सो अनु पको काननूी व ध 

र अ यासमा भने एक पता दिेख◌ँदनै । अिधकार ा  अिधकारीले एक पटक तयार पारी मािणत गरेको, स बि धत िनकायमा 
पेश गरेको वा सावजनीकरण गरेको कागजात अ ययन गदा भाषागत सामा य याकरणीय िुट दिेखएको तर स याउ◌ँदा 
पिहलेको र हालको स दभ र िवषयव तुमा कुन ैखास प रवतन नहने ि थतका मानवीय िुट स याउने भ न ेकाननूी यव था 
बिुझ छ ।  
सरकारी वक लले आ ना प ाचार, िनणय, अिभयोगप , पनुरावेदन, िनवेदन, समतेका िवषयमा अथ नै अक  ला न स ने वा 
दाबीनै प रवतन हन,े नयाँ मािनस उपर अिभयोग ला ने, अिभयोग दाबी संशोधन हन जान,े ज ता आिद इ यािद िुटका नाममा यो 
दफाको साहरा िलन िम दनै ।  
 

कानूनी यव था 

 अदालतमा दायर भएको मु ाको अिभयोगप मा सानाितना िुट भई स याउन परेमा स बि धत 
सरकारी वक लले स बि धत अदालत सम  यसको कारण खलुाई िनवेदन िदन स नेछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम पन आएको िनवेदन जाँचबझु गदा िुट स याउन मनािसव दिेखएमा अदालतले 

 

 फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको दफा 
३७ 
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य तो िुट स याउन आदशे िदन स नेछ । 
       प ीकरणः यस दफाको योजनको लािग “सानाितना िुट” भ नाले अिभयु को नाम, थर, उमेर वा 
ठेगानाको िह जे वा टाइिपङ्ग वा छपाइ स ब धी िुटलाई स झन ुपछ। 

 

सव च अदालतको फैसला / आदेश 

 हद यादको  काननूी  भएकाले अदालतले यो िवषयलाई जिहले पिन उठाउन स ने । काननूले 

िनधा रत गरेको हद यादिभ  िफराद परे नपरेको हरेी हद यादिभ  परेको नदिेखएमा य तो हद याद 
नाघकेो िफरादको आधारमा िनणय िदन नसिकने भएमा सो िफराद खारेज गनपुन  ।  

 वादी प ल े न ै ितवादी बनाउन नसकेको पदािधकारी वा िनकायलाई अदालत आफै वादी बनी 
कसरूदार ठहर गन निम ने । … वादी प ले जानी जानी ितवादी नवनाएको प लाई अदालत आफै 

सि य भई अ.वं. १३९ नं. को योग गरी िझकाई रहने हो भने अिभयोजन प को काम अदालत 
आफैले िलए सरह हन जा छ जनु ित दा मक (Adversial)काननूी णाली अवल बन ग रएको 
हा ो ज तो याियक प रपाटीको मू य र मा यता समेतको िवप रत हन जान े। 

 सरकार वादी फौजदारी मु ामा मु ा हने स बि धत अड्डाको आदशे िवना अिभयोग प  वा 
ितवादीको बयानमा उ लेख नभएका सा ी वा माणह  जनुसकैु अव थामा ा  हने वा यसरी 
पेश भएका माणह ले ामािणक मह व रा न नस ने । अ.बं. ७७(१) तथा ९० नं. को कृित एवं 
प रिधिभ  नपन िनवेदन तथा सोलाई सनाखत गरी िदएको भिनएको बयान माण ला न स न ेकाननूी 
आधार  हन नसकेको अव थामा यसैलाई अकाट्य माण मानी अिभयोग दाबीबाट सफाई िदन 
निम ने । 

 नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १३५(२) ले यस संिवधानमा अ यथा लेिखएदिेख 

बाहके कुन ै अदालत वा याियक अिधकारी सम  नपेाल सरकारको तफबाट मु ा चलाउन े वा 
नचलाउने भ ने कुराको अि तम िनणय गन अिधकार महा यायािधव ालाई तोिकएको र सरकारी मु ा 
स ब धी ऐन, २०४९ को अनसुचूी (१) र (२) मा लेिखएदिेख बाहकेका मु ामा सरकारी मु ा स ब धी 
ऐन, २०४९ को दफा ३१ को पालना पिन गरेको नदिेखदा उिचत काननूी ि या अवल बन र याियक 

मनको समते योग नगरी काननू िवपरीत िनणय नभएको अव थामा गरैकाननूी थनुाबाट मु  हने ।  
 सारवान वा कायिविध काननूको या या गदा पर पर िवरोधाभाषपणू अथ आउने वा एक अका 
काननूी यव था िन योिजत वा परािजत हने गरी गन ुिववेकस मत हदंनै । दबैुको समि वत र स तुिलत 
या याबाट नै याय शासनको अिभ  वा ल य हािसल हन स ने तफ यान पु  याइन ुवा छनीय हन े
। ठगी स ब धमा भएको हद याद स ब धी संशोिधत यव थाले वारदात हदंाका बखत कसरू नमािनने 
कुरालाई पिछबाट ठगीको अपराध घोिषत गरेको, कम ग भीर अपराधलाई बढी ग भीर अपराध 

बनाएको वा कम सजाय हन ेकसरूलाई बढी सजाय तो ने तथा माण स ब धी काननूमा प रवतन गरी 
कम माण भए पिन ठगीको कसरू मािणत गन गरी पिछबाट काननूको िनमाण ग रएको समतेका कुन ै
अव था िव मान दिेखन नआउंदा संशोिधत यव था योग गन नसिकने र निम ने अव था नदिेखने । 
सािवक काननूले यव था गरेको २ वषको हद याद यितत नहदं ैहद याद स ब धी काननू संशोधन 
भई थाहा पाएको िमितले एक वषिभ  नालेस िदन सिकने भ ने हद याद स ब धी यव था ग रएको 
ि थितमा नालेस िददंाका बखत कायमै रहकेो हद याद स ब धी कायिविध काननू न ैअलव बन हन ु
यायस मत र काननूस मत ्दिेखन े।  

 चाकु महजनको कुनै यिकनै नगरी हचवुाको भरमा चाकु महजन भनी अका यि  यी राजे  

महजनलाई अिभयोग लगाई कसरूदार वनाएको पाइ छ । य तो ितवादीको स ब धमा यिकन नगदा 
अक◌ोलाई मु ा चलाउने र सजाय हन स ने अव था रह छ। … भिव यमा वादी नेपाल सरकारको 
तफबाट दायर हने अिभयोगप मा प ाउ परेका ितवादीको प रचया मक िलिखत माण ज तोः– 

नाग रकता प रचय प  र शैि क माणप मा रहकेा िववरण खलुाउने, िनजको शारी रक बनौट, 
अनहुारको आकृित, प रचया मक हन े हिलया, िनजको फोटो र या च े ह ता र लगायत अ य 
पिहचान हन स ने आधारह  खलुाउन पन । फरार ितवादीको हकमा िनजको वाव ुर वाजेको नाम थर 
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र वतन, ितन पु ते, थायी र अ थायी वतन िनजको नाग रकता न बर, मतदाता नामावलीको न बर र 
अ य िलिखत माण भए सो मा रहकेा नाम उपनाम संग उ लेख हनको लािग महा यायािधव ाको 
कायालय र हरी धान कायालयका नाममा िनदशाना मक आदशे जारी हन े।  

 मु ा चिलसकेपिछ खडा गन सिकने अ मािणत र परी ण गन समेत स भव नरहकेो िलखतलाई 
माणमा िलन निम नाले िचनालाई उमेर स ब धी मा िनणायक मा न नसिकंदा यसलाई माणका 
पमा हण गन नसिकने । िचिक सकले लेिखिदन ेउमेर स ब धी ितवेदनलाई िवशेष को रायका 
पमा माणको वगमा रािख छ । अनमुानका आधारमा िनकािलन े िन कषको वै ािनक परी णबाट 
पिु  हन आव यक छ । ततु परी ण गन िचिक सकको बकप बाट िनजको िन कषमा वै ािनक 

परी णका आधार दिेखंदनैन ् । अ य माणले दखेाइरहकेो व तुि थित ितकूल राय िन या मक 

माण हन नस ने । िव ालयमा भना हदंाका बखत बाब,ु आमा वा अिभभावकले उ लेख गरी िदएको 
िववरण अनु प रािखएको अिभलेख अनसुार नै िव ालयले खलुाई पठाएको ज मिमितलाई नै आधार 
िलनपुन । भिव यमा यसो पला भनी क पना गन नसिकने अव थामा लेखाइएको ज मिमित 
माणह को वगमा कसैको उमेर िनधारण गन सव म माण हो । काननूले नै अ यथा यव था 
गरेकोमा बाहके िव ालय भना हने ममा लेखाई िदइएको ज मिमितमा अिव ास गन नसिकने । 

 अिभयोजन प ले आफूले अिभयोग लगाएको यि को त यपरक ढंगले पिहचान गरी अिभयोग 
लगाउन ुउसको कत य तथा दािय वको सीमािभ  पदछ । हरेक अिभयु को बाबकुो नाम, प  ठेगाना 
(वडा नं., टोल, घर न.ं आिद), उमरे खलुाई अिभयोग लगाउन ुअिभयोजन प को मलूभतू कत य हने । 
अनसु धानको ममा व तगुत ढगंले कसरूदारको पिहचान नगरी अिभयोग पेश गरेको, जाहरेी तथा 
अिभयोग उि लिखत ठेगाना तथा उमेर फरक भएको माणबाट पिु  भएको, यि  नै फरक भनी 
स माण िजिकर िलएकोमा अदालतबाट समते पपु को ममा सनाखत गराई पिु  नगरेको ि थितमा 
केवल नाम िमलेको आधारमा मा  कसरूदार ठहयाउन निम ने।  

 १६ वष नपगुेका नाबालक यि ले गरेको कागजको हकमा य तो यि को संर क वा 
हकवालालाई रोहवरमा राखी कागज गराएको भएमा  यसले काननूी मा यता ा  गन स छ । 

 

 संगिठत अपराधको कृित सामा य अपराध भ दा पथृक ह छ । अपराधका यी दवैु कृितलाई एउटै 
ि ले हने सिक न । वहृत योजना र िव ता रत तैयारीका साथ स प न हन संगिठत अपराधमा धरैे 
यि को वे ला वे लै भिूमका ह छ । पथृक–पथृक यि को फरक–फरक कायले एउटा संगिठत 
अपराध स प न ह छ । तसथ, येक ितवादीको स प न अपराधमा  संल नतालाई माणको 
आधारमा पिु  हने वा नहन ेकुरा िनधारण गनपुन । 

 

 अिभयोगमा िबगोमा गो ारा पमा यो यसको यित भनी दाबी िलएबाट यो यो यित मू य बराबरको 
य तो स पि  भ ने प  खु न नसकेको य तो िबगो भराई पाउन ेस ब धमा प  पमा यिकन हन 
नसकेको िवषयमा अदालत आफैले िकटान गरी िदन पिन नस ने हदंा िबगो भराई पाउने भ न ेअव था 
पिन नरहन े। 

 

 कुनै अपराधको वारदातको पटक कायम गन ुपदा उ  वारदातले काय प ा  गरेको अव थालाई 
मा  िवचार गरेर हदंनै । सो वारदातले काय प िलनभु दा अगािड बनाइएको योजना र अपराधसंग 
स बि धत अ य त यह  समतेलाई िवचार गनपुन । चोरीको अपराधको पटक गणना गदा एकै चोटी 
योजना बनाई एउटै िमितमा एकै समयको अ तरालमा एउटै अपराधीह को समहूबाट भएको 
वारदातलाई पटक–पटक अपराध गरेको भ न सो काननूको मनसाय हन नस ने । 

 

 कुनै फौजदारी अपराध नैितक पतन दिेखन ेफौजदारी कसरू हनका लािग सो कसरू िनज कसरूदारको 
नैितक आचरणसंग स बि धत काय वा कसरू हो भनी ठोस आधार र व तगुत कारण हनपुदछ । साथै 

सो कसरू गदा कसरूदारको आपरािधक मनसाय वा उ े य, कसरू गदाको प रि थित, अव था र 
प रणाम तथा यसबाट समाजमा पनस ने भाव समेतलाई िवचार गनपुन । कुनै काय नैितक 

आचरणसंग स बि धत काय वा कसरू हो भ न ेकुरा यि  वा समाजको प रवेश, अव था, िवचार र 
ि कोणमा पिन आधा रत ह छ । फौजदारी अपराध र निैतक पतन दिेखने फौजदारी अपराध 

पयायवाची होइन । काननूले दबैुलाई पयायवाची मानेको भए फौजदारी अपराधमा निैतक पतन दिेखन े
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भ न ेिवशेषण लगाउन ुआव यक हने िथएन । नैितक पतन दिेखने कसरूलाई कुन ैकाननू ारा प रभािषत 
ग रएको नभए पिन सो कसरू सामा य फौजदारी कसरूभ दा पथृक र सामा य समझ (Ordinary 

Prudence) भएका यि को ि कोणमा नैितकता, आचरण, तथा मािनसको च र लाई िगराउने र 
धिमलो पान, दाग लगाउन े िकिसमको कसरू हो भनी बु नपुन । दईु प बीच झैझगडा भई मािनसको 
मृ य ुभएको कारणबाट फौजदारी मु ा चलेको र सो फौजदारी मु ामा सजाय पाएको प रि थितमा 
चलेको यान मु ालाई नैितक पतन दिेखने कसरू हो भनी कुनै ि कोणले भ न निम ने। 

 

 बालबािलका स ब धी ऐनको प रभाषािभ  पन दवैु प  बालक भएको अव थामा घिटत जबरज ती 
करणीको अपराधमा Rapist बालकको अिधकार मा  हने हो भने Victim पीिडत बािलकाको 
हकको संर ण हन स ने अव था नदिेखंदा यस कारको अपराधमा पीिडतका िव  तक गद जाने हो 
भने बालकह का हकमा जवज ती करणीको अपराधले समाजमा िवकृित र िवसंगित याउन स ने । 
बालबािलका स ब धी ऐनको यव थाले नाबालक कसरूदारलाई सजायमा केही छ◌ुट िदएकै 

आधारमा जवज ती करणीको अपराधमा पीिडत हन ेबािलकाले पाउने मनािसव ितपिूतको हकमा 
समेत छूट पाउने भनी सो काननूी यव थाको संकुिचत अथ गदा बालबािलकाको अिधकारमा संकुचन 
आउने अव था दिेखने । जवज ती करणीको अपराधमा सजायको वग करण पीिडत बािलकाको 
उमेरको आधारमा ग रएको र य तो अपराधमा संल न Rapist बालक मािणत भए बालबािलका 
स ब धी ऐनको दफा ११ मा आपरािधक दािय व यहोन ुपन कुरा उ लेख भएको आधारमा पीिडतले 

पाउने ितपिूत समते सोही सजायिभ  पन भनी काननूले प  नगरेको कुरालाई वाभािवक पमा 
अथवोध नगरी वलपवूक या या गन ुसा दिभक नहन े। सजाय स ब धी कुरा र आिथक ितपिूतको 
िवषय िभ ना िभ नै कृित र अव था भएकाले यसलाई एउटै ि कोणले हने निम ने । 

 

 अनसु धानकताले फौजदारी अिभयोग लगाउंदा य तो यि को वारदातमा संल नता लगायतका 
वा तिवकता पिहचान हनेस मको िववरणह , फोटो, या च े सिहछाप, नाग रकता नं., मतदाता 
नामावलीको नं., शारी रक बनावट, िवशेष पिहचान हन स ने हिलया, नाम, उपनाम, बाब ुबाजेको नाम 
लगायतका िववरण अिभयोगप मा उ लेख गन । फरार अिभयु को हकमा समेत य तो  िववरण 

उ लेख गन । 
 

 फौजदारी अपराधमा यि का िव  ठोस र शंकारिहत माण संकलन हन ु पदछ । तब रा यले 

अिभयोग लगाउन, मु ा चलाउन स छ । यिद िवना माण रा यले कसैलाई फौजदारी अपराधको 
अिभयोग लगाउँछ र यसको फल व प अिभयु ले सफाई पाउछ भने य तोमा महा यायािधव ाले 

पनुरावेदन गरी अिभयु लाई हरैानी गन नहने । 
 
 

 अदालत सम  इ कार रहदंमैा सफाई पाउने भ ने हदंनै । अिधकार ा  अिधकारी सम को बयानलाई 
समथन गन अ य त यह  छन ्भने ती त यह लाई घटनाको सम तास◌गँ दाँजरे हने ुपन । जसको 
पोलका आधारमा स दभ उठेको हो वयंले न ै िकटानी साथ नभ ैसनुेको भनी य  गरेको कथनका 
आधारमा कसैलाई यान स ब धी कसरूमा कसरूदार ठह  याउन निम ने । केवल अिभयोग लगाउन ु
मा  कसरू थािपत गन आधार हन स दनै, अिभयोग मािणत पन दािय व पिन वादी प ले वहन गन ु
पछ । फौजदारी  मु ामा शंकाको भरमा कसैलाई कसरूदार ठहरय्ाउन निम ने । 

 

 एउटा यि लाई िनजको घरबाट लगरे अ य  कतै कुटपीट र ह या गरेको छ भने यो एउटै वारदातको 
िनर तरमा ग रएको काय ह छ । अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनकेो महलको काननूी यव था हदेा 
अपहरण ग रएको वा ब धक बनाइएको यि को ह या ग रएको छ भन े यो ह याको कसरूमा प रणत 
हने र यान स ब धीको महल आकिषत हने दिेख छ । य तोमा िनयतका साथै कायको प रणाम र 
प रणामको अपे ा (Result of action and expectation of the result) अ य त मह वपणू 

त वह  हन ् । यस अनसुार एउटै प रणामको अपे ा ग रएको र एउटै प रणाम िन कने गरी ग रएको 
काय वा कायह  ार भदिेख अ तस म एउटै वारदातको िविभ न चरणमा ग रए तापिन ितनलाई 
अलग–अलग वारदातको पमा (Part-Part) नभई प रणाममलूक एउटै कायको सम तामा स प न 
ग रएको एउटै वारदात मा न ुपन। 

 

 

 
 

 

 

 

नेपाल सरकार 
िव  पवनकुमार 
यादव समेत 
नेकाप २०६७ 

िन.नं. ८४९४, 

अंक ११ (िब.ई.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

लेकमान महजन 
िव. नेपाल 

सरकार नकेाप 
०६३  िन.नं. 
७७८८ 

 

नेपाल सरकार िव 
मगरे खां समेत 
नेकाप २०६६ 

िन.नं. ८२४३ 

अंक १०  

 

नेपाल सरकार 
िव  अजय राई 
समेत, नेकाप 
२०६६ िन.नं. 
८११५ अंक ४ 

 

 

गोिव दबहादरु 
बटाला िव. मं 
तथा म.प.का. 
समेत  नेकाप 
२०६८ िन.नं. 
८६३८, अंक ६  
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मब  पमा भएका घटनाह को एउटै वारदात उपर यान स ब धीको १ र १३(३) न.ं बमोिजम 
अिभयोगप  दायर गरी सजाय भई सो भु ान समते भइसकेपिछ कत य यान मु ा दायर भएपिछ ३ 
वषको अ तरालमा पनुः सोही वारदातलाई आधार बनाई मािनस अपहरण र ब धकतफ पनुः 
अनसु धान गरी अिभयोगप  दायर गन र मु ा चलाउन मलुुक  ऐन अ.बं. ७३ न.ं ले निम ने। 
एउटा मु य वारदातलाई िलएर एक पटक अिभयोग लगाइसकेपिछ सोसंग स बि धत सहायक 

घटनाह को आधारमा पटकपटक गरी दो ो वा ते ो मु ा चलाउन निम न े । कत य यान मु ामा 
लागेको कैद भु ान ग रसकेपिछ कत य यान मु ामा िदएकै जाहरेी दरखा तमा अपहरण भ ने श द 
परेको आधारमा पनुः शरीर अपहरणतफ मु ा दायर गन ु र यसमा पपु का लािग थनुामा रा न े
लगायतका कामकारबाहीह  अदालती ब दोब तको ७३ नं. र नपेालको अ त रम संिवधान, २०६३ 
को धारा चौबीस(६) समतेको िवप रत हन े। 

 मु ा दता गन नगन स ब धमा वीकृित िलने कायिविध नतोकेको अव थामा य तो कायिविध 

िज ला सरकारी वक लबाट नै िनधारण र काया वयन हन ेमा नपुन । मु ा दायर गन वीकृित िदन े
अिधकारी र मु ा चलाउन िनणय गन अिधकारी एकै यि  वा कायालयलाई तोिकएको अव थामा 
तथा दबैु कायको प रणाम एकै हने दिेखएकाले आफैले आफसंग वीकृित िलनपुछ भ न निम ने । मु ा 
चलाउने िनणय गदाको िनणयमा मु ा दायर गन वीकृित अ य  पमा िनहीत (Indirectly 

Implied) रहकेाले मु ा दायर गन वीकृित िदन ेअिधकारी र मु ा चलाउन िनणय गन अिधकारी एकै 

यि  रहकेो र मु ा चलाउन वीकृित िदन ेअिधकारीबाट न ैमु ा दायर भएको अव थामा कालो बजार 
तथा अ य केही सामािजक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १४(१) बमोिजम वीकृित 
निलएको आधारमा मा  अिभयोग खारेज गन  निम ने । 

 सरकारी वक ल कायालयले आफू सम  हरी कायालयबाट पेश गरेका िमिसल कागजात म ये कुन ै
कागज िमिसलमा रा न ुनपन दिेखएमा स बि धत िमिसलबाट य तो कागज िनका न वा िमिसल 

संल न नगन स न ेगरी य तो कुन ैतजिवजी अिधकार, कत य र दािय व सरकारी मु ा स ब धी ऐन, 
२०४९ को कुनै पिन काननूी यव थाबाट सरकारी वक ललाई दान गरेको दिेखन आएन । य तो 
अव थामा िज ला हरी कायालय बाँकेबाट अनसु धानको िसलिसलामा बिुझएको िकरण 

कंडेलसमेतको कागज पनुरावेदन सरकारी वक ल कायालयमा पठाइएकोमा सो कागज स बि धत 
िमिसल संल न गन गरी भएको आदशेमा कुनै िुट रह ेभएको दिेखन आएन । तसथ पनुरावेदन अदालत 
नेपालगंजबाट जारी भएको परमादशेको आदशे मनािसव दिेखने । 

 अिभयोजन प ले आव यक माण सङ्कलन गरी सङ्किलत माणको आधारमा अिभयु को 
पिहचान पषट् गरी मु ा दता गनपुदछ । अव था र प रि थित अनसुार पिछ प ाउ परेको यि  न ै
आरोिपत यि  हो भनेर खु ने ठोस सबदु माण पेस गन ुअनसु धान एवम ्अिभयोजनकताको काननूी 
दािय व हो । कसैलाई आरोप लगाउन ुर प ाउ गन ुकुन ैऔपचा रकतास म परूा गन िवषय होइन । 
अिभयु को बाबकुो नाम र वतन नै फरक प ररहकेो, यि  एउटै हो भ ने आिधका रक माण बगेर 
हचवुा ढङ्गबाट यि  एउटै हो भ न ुकाननू स मत नहने । यि को पिहचान (Identity) न ै प  

नगरी र सो स ब धमा त यपणू अनसु धान नै नगरी एउटै यि  हो भनी िन कष िनका न ुकाननूस मत 
नहने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

नेपाल सरकार 
िव  सरेुशकुमार 
िम ल, नकेाप 
२०६८ िन.नं. 
८६२६, अंक ५  

 

 

 

 

 
 

पनुरावेदन 
सरकारी वक ल 

कायालय 
नेपालगंज िव. 
राज ुथापा, मु ाः 
परमादेश नकेाप  
२०५७ अंक १० 

र ११ िन.नं. 
६९५३  
 

िभम बहादरु 
तामाङ िव. 
िस धपुा चोक 

िज ला 
अदालत समेत 
नेकाप २०७७ 

अंक  ७ िन.नं. 
१०५२८ 

 

महा यायािधव ाको कायालयबाट जारी िनदशन/प रप  

 अिभयोगप  दायर गदाको अव थास म पिन प ाउ पन नसकेको अिभयु का हकमा “अदालतबाटै 
वारे ट, यादी पजू  अथवा समाहन याद जारी गरी पाउँ भ न े यहोरा समते िकटान गरी उ लेख 

ग रएको हन ुपदछ । 

 नेपाल सरकार वादी भई च ने सवसाधारणको िवगो समेतमा ित पगुकेा मु ाको अनसु धानमा 
घटनामा यि को ित पगुेको धनमाल के कित हो ? यिकन िवगो कायम गरी ित तफको दाबी 
िलनका लािग स बि धत अनसु धानकताले ित िववरणको मचुु का गन र सो भए नभए तफ मु ाको 

िमित 
२०५५।१०।११ 

च.नं. ४४६७ 

 
 

च.नं. ४६९० 

िमित 
२०६७।९।१२   
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िनणय अगावै स बि धत सरकारी वक लले यान पु  याउने गन ु। 

 सरकारी वक लले अिभयोगप  दायर गदा फरार अिभयु ह को स ब धमा िज ला अदालतबाटै 
वारे ट जारी गन माग गरेकोमा िज ला अदालतले ितवादीका िव  अिभयोगप मा त यगत यहोरा 
उ लेख नग रएको केवल ऐनको दफा मा  उ लेख गरेको भ न ेआधार दखेाई त काल वारे ट जारी 
नगरी सरकारी वक ल कायालयबाट वारे ट जारी हने आधार समेत खलुाउन माग भएको िवषय पेश 

हदँा फौजदारी मु ामा कसरू मािणत गन भार वादीमा रह छ । नपेाल सरकार वादी हने मु ामा हरीले 

अपराधको अनसु धान गरी सरकारी वक लबाट अिभयोग लगाइन े काननूी यव था छ । य तो 
अिभयोग लगाउँदा सरकारी वक लबाट अपराध भएको हो होइन अपराध भएको वा घटेको माण 

तथा को को अिभयु  उपर के के आधार माणमा क–कसलाई कुन कुन अपराधमा सजाय ग रन ुपन 
हो प  उ लेख भएको हन ुपदछ । अिभयु को नाम र सजाय माग गरेको काननूको दफा मा  उ लेख 

गन ुउपयु  होइन तसथ अिभयोग प मािथ उ लेख भएका कुरा प  उ लेख गरी अिभयोगप  तयार 
गन◌ े। 

 सरकारी वक लले अिभयोगप  तयार गरी मु ाको अिभयोजन गदा अिभयोग स ब धमा ऐन, काननू 
तथा स बि धत दफाह  बारे िव ततृ अ ययन गरी यिकन भै मा  गन ुगराउन ु। 

 िव  ख डमा नाम उ लेख ग रएका ितवादीह  म ये केही ितवादीह को हकमा कुन ैमाग दाबी 
निलइएको कारण मु ा असफल हने गरेको हदँा अिभयोग मागदाबी िल◌ँदा िव  ख डका सबै 
ितवादीह को हकमा मागदाबी िलए निलएको यिकन गन◌े । 

 अनसु धानको िसलसीलामा प ाउमा परेका िवदशेी नाग रकह को कागज गराउँदा िनजको थायी 
वतनको अित र  नपेाल सरहद िभ को अ थायी वतन समेत खोली कागज गराई सोही वतन 
अिभयोग प मा उ लेख गरी मु ा दायर गन ुपदछ । 

 सरकारी वक लले ह ता र गरी तुत हने कुनै पिन िनवेदन, अिभयोगप , पनुरावेदनको म यौदा, 
ताव, राय वा प ह मा आ नो नाम दजा प सगँ खु ने गरी लेखी सही गन । 

 

िमित 
२०५५।१०।११ 

च.नं. ४४६७ 
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यस प र छेद िभ  

 

१. प रचय   

२. अनसूुची २ मा समावेश भएका फौजदार  कसूर 

३. मलुकु  फौजदार  काय व ध सं हता, २०७४ को अनसूुची -२ मा समावेश 
भएका कसूरको अनसु धान स ब धी यव था 
- कसूरको अनसु धानमा सरकार  वक लको भू मका 
- कसूरको जाहेर  वा सूचना 
- अनसु धान गन अ धकार  

- माण लोप वा नास हनु न दन र कसूर गन यि  उ कन नपाउने 
यव था गन 

- अनसु धान गर  सबदु माण संकलन गन 

- कसूरसँग स बि धत यि  प ाउ गन 

४. मु ाको ारि भक तवेदन र नदशन 

५. मु ा च न ेवा नच ने नणय, अ भयोजन र सरकार  वक लको भू मका 
- मु ा च न ेनच ने नणय र मु ा दता 
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१.  प रचयः 
सरकारी वक ल फौजदारी याय शासनको मह वपणू त भ भएकोले फौजदारी मु ाको अनसु धान अिभयोजनमा उनीह को 
अ णी भिूमका रह छ। य तो भिूमकाको िनवाह मलूतः काननूको उिचत ि याको उपयोग/ योग, काननूले िनिद  गरेको 
अिधकार र दािय वको ि कोणा मक संयोजनमा आधा रत ह छ र हनपुछ । मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को 
अनसुचूी १ र २ मा समावेश भएका मु ा सरकार वादी भई च ने हदँा य ता मु ाको अनसु धान, अिभयोजन र अदालती 
ि यामा सरकारी वक लको य य भिूमका रह छ । सरकारी वक लको भिूमका स ब धमा मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, 
२०७४, मलुुक  फौजदारी कायिविध िनयमावली, २०७५, कसरूको अनसु धान स ब धी िनयमावली, २०७५ र सरकारी वक ल 

स ब धी िनयमावली, २०७७ मा काननूी यव था ग रएको छ । 
 

२. अनुसचूी-२ मा समावेश भएका फौजदारी कसरूः 
.स.ं कसरू र स बि धत कानून अनुस धान 

अिधकारी  
अदालत हद याद कायिविध पुनरावेदन 

याद 
मुलुक  अपराध सिंहता, २०७४ को भाग – २ अ तगत 

१. प र छेद ५: सावजिनक िहत, वा य, सरु ा, सिुवधा र नैितकता िव का कसरू अ तगत 
१.१ दफा १०७ - खा  पदाथमा 

िमसावट गन नहने  
िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

१.२ दफा १०८ - झु यानमा पारी खा  

पदाथ िब  िवतरण गन नहन े
िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

१.३ दफा १०९ - झु यानमा पारी कुन ै
व तु िब  िवतरण गन नहने  

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

१.४ दफा १११ - पानी दिुषत पान नहन े िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

१.५ दफा ११२ - वातावरण दिुषत गन 
नहन े

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

थाहा पाएको 
िमितले छ मिहना 

सामा य ७० िदन 

१.६ दफा ११३ - सावजिनक बाटो, निद 
वा थलमा खतरा वा बाधा 
पु  याउन नहन े

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

थाहा पाएको 
िमितले तीन 
मिहना 

सामा य ७० िदन 

२. प र छेद – ८: राि य तथा सावजिनक स पदा िव का कसरू अ तगत 
२.१ दफा १४७- यि  िवशेषले 

सावजिनक घर, ज गा आ नो 
बनाउन नहन े

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

२.२ दफा १४८- यि  िवशेषले 

सावजिनक स पदा आ नो बनाउन 
नहने, 

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

२.३ दफा १४९- ाकृितक स पदा मािथ 

अित मण गन नहन े
िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

२.३ दफा १५०- सावजिनक भौितक 

संरचनाको अनिधकृत क जा वा 
िवनास गन नहन े 

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

कसरू भएको 
िमितले  छ 

मिहना 

सामा य ७० िदन 

३. फौजदारी कायिविध संिहताको 
अनसुचूी –१ मा उ लेख भए 
बाहके नेपाल सरकार वादी भ ै

चलाइने फौजदारी मु ा वा नेपाल 

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

काननूमा तोिकए 
बमोिजम 

काननूमा 
तोिकए 
बमोिजम 

काननूमा 
तोिकए 
बमोिजम 
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सरकारको हक, िहत वा सरोकार 
रहकेो फौजदारी कृितको कसरू 

४ मािथका करण  अ तगतको 
कसरूको षडय , उ ोग, दु साहन 
स ब धी कसरू 

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

मलू कसरूमा 
उ लेख भए 
बमोिजम 

सामा य ७० िदन 

चिलत कानून बमोिजम अनुसचूी-२ मा समावेश भएका देहायका कसरू 
५. अ यागमन ऐन, २०४९ अ तगतका देहायका कसरू 
५.१ दफा ५: जाली राहदानी वा िभसा 

योग गन नहन े
अ यागमन 
अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

५.२ दफा ९ (२) : िन काशन ग रएको 
िवदशेी पनुः वेश गन नपाउन े

अ यागमन 
अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

५.३ दफा १० (३) : मािथ उि लिखत 
अपराधको मितयार 

अ यागमन 
अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

५.४ दफा १० (४) : मािथ उि लिखत 
बाहके  यस ऐन वा िनयम िवप रत 
कुनै काय गन नहन े

अ यागमन 
अिधकृत 

महािनदशक जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

६. अिभलेख सरं ण ऐन, २०४६ अ तगतका देहायका कसरू 
६.१ दफा ९: िनषेिधत अिभलेख 

तोिकएको यि  बाहके अ लाइ 
हने, सान वा सो को ितिलिप िदन 
नहने   

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

६.२ दफा ११ (१) : अिभलेखालयमा 
रहकेा अिभलेख केरमेट वा थपघट, 
या ने वा न  गन नहन े

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

६.३ दफा ११ (२) : अिभलेखालयका 
कमचारी बाहके अ  कसैले 

अिभलेख केरमेट वा थपघट, 
या ने वा न  गन नहन े

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

६.४ दफा १२(४) : मािथ उि लिखत 
बाहके ऐन वा िनयम िवपरीतको 
कुनै काय गन नहन े

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

७. आयकर ऐन, २०५८ अ तगतका देहायका कसरू 
७.१ दफा १२३ : मनािसव मािफकको 

कारण िवना समयमा कर दािखला 
गन अव ा गन नहन े

तोिकएको 
अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

तहिककात परूा 
भएको िमितले 

३५ िदन  

सामा य ७० िदन 

७.२ दफा १२४ : झु ा वा मपणू 

िववरण िदन नहन े
तोिकएको 
अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

तहिककात परूा 
भएको िमितले ३५ 
िदन  

सामा य ७० िदन 

७.३ दफा १२५ : कर शासनमा बाधा 
िवरोध गन वा अनिुचत भाव पान  
नहन े

तोिकएको 
अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

तहिककात परूा 
भएको िमितले ३५ 
िदन  

सामा य ७० िदन 

७.४ दफा १२६ : दफा ८४ मा िनषेिधत 
अि तयार ा   वा अि तयार ा  

नभएको यि ले गो यता भंग गन र  

तोिकएको 
अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

तहिककात परूा 
भएको िमितले ३५ 
िदन  

सामा य ७० िदन 
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कर भनी अ य कुनै रकम उठाउन वा 
उठाउन य न गन नहन े

७.५ दफा १२७ : मािथ उि लिखत 
कसरूको मितयार ब न नहने  

तोिकएको 
अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

तहिककात परूा 
भएको िमितले ३५ 
िदन  

सामा य ७० िदन 

७.६ दफा १२८: यस ऐन वा ऐन 
अ तगत बनेका िनयमको अव ा 
गन नहन े

तोिकएको 
अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

तहिककात परूा 
भएको िमितले ३५ 
िदन  

सामा य ७० िदन 

७.७ दफा १२९: दफा १२६ मा उि लिखत कसरू बाहके अ यमा अदालती  ि या सु  हन ुभ दा अगावै कसरूदारले 

िलिखत पमा ज रवाना वीकार गरेमा य तो एक वा एकभ दा बढी कसरू गरे वापत ला ने ज रवाना दािखला गन 
िवभागले आदशे िदन स न ेछु ै यव था रहकेो । 

८. आमाको दूधलाई ित थापन गन व तु (िब , िवतरण िनय ण) ऐन, २०४९ अ तगतका देहायका कसरू 
८.१ दफा ८(४) : वा य 

कायकताले;  

उ पादक वा िवतरकबाट आिथक 

वा भौितक उपहार वीकार गन 
नहने  

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

८.२ दफा ८(५) : कसैलाइ उ पादनको 
नमनुा िदन नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

८.३ दफा ८(६) : उ पादनको व न 
गन नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

८.४ दफा ९(१) : उ पादक वा 
िवतरकले; यस दफा िवपरीत 
िव ापन गन नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

८.५ दफा ९(४) : कसैलाइ उ पादनको 
नमनुा िदन वा िवतरण गन नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

८.६ दफा ९(५) : वा य हरेचाह गन 
िनकाय िभ  उ पादनको व न गन 
नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

८.७ दफा ९(७) : वा य हरेचाह गन 
िनकाय वा सं था वा संगठनलाइ 
खु ा मू यभ दा कम मू यमा 
उपल ध गराउन नहने  

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

८.८ दफा ९(८): यापार बढाउने 
उ े यले वा य हरेचाह गन 
िनकायमा स पक रा न नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

८.९ दफा ९(९) : सिमितको वीकृत 
निलइ वा य हरेचाह गन 
िनकायलाइ कुन ैव त ुउपकरण दान 
िदन नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

८.१० दफा ९(१०) : वा य 
कायकतालाइ कुनै उपहार िदन वा 
अ य आिथक फाइदा गराउन नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

८.११ दफा ९(११): वा य िनरी क िज ला जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 
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कायकतालाइ छा विृ  वा 
अनस धान अनदुान िदन वा 
यावसाियक गो ी स मेलन 
आयोजना गन वा सोको लािग 
चािहने रकम िदन नहन े

अदालत 

८.१२ दफा १० : उ पादनको माणीकरण 

स ब धी कसरू गन गराउन नहन े
िनरी क िज ला 

अदालत 
जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

८.१३ दफा ११ : उ पादनको लेवल 

वीकृत नगराई िबि  िवतरण गन 
गराउन नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

८.१४ दफा १६(४) : मािथ उि लिखत 
कसरू बाहके यस ऐन वा यसको 
िनयम उ लंघन गन गराउन नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

९. आयोिडनयु  नुन (उ पादन तथा िब  िवतरण) ऐन, २०५५ अ तगतका देहायका कसरू 
९.१ दफा ३ : आयोिडन नभएको ननू 

पठैारी, ख रद तथा िब  गन नहन े
िनरी क िज ला 

अदालत 
जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

९.२ दफा ४ : अनमुित निलइ 
आयोिडनयु  ननुको उ पादन, 
पठैारी, आपिूत तथा िब  िवतरण 

गन नहन े 

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

९.३ दफा १५ : सिमितले िनधारण गरेको 
गणु तर िवप रतको वा गणु तर 
कायम रहन े अि तम िमित पगुकेो 
ननु बजारमा िब  िवतरण गन 
नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

९.४ दफा २२(घ) : मािथ उि लिखत 
कसरू बाहके यस ऐन वा यसको 
िनयम िवप रत काय गन नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१०. उपभो ा सरं ण ऐन, २०७५ अ तगतका देहायका कसरू 
१०.१ दफा ३८ (क): उ पादन गरेको 

व तुमा लेवल नगन वा झु ा कुरा 
उ लेख गन नहन े

िनरी ण अिधकृत महािनदशक जिहलेसकैु संि   ३० िदन 

१०.२ दफा ३८(ख): काननू बमोिजमको 
आ नो दािय व परूा नगन वा 
दािय वको उ लंघन ह◌ुन◌ ेकाम 
गन नहन े

िनरी ण अिधकृत उपभो ा 
अदालत/
िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु संि   ३० िदन 

१०.३ दफा ३८ (ग): तोकेको अविधिभ  

सामान िफता निलने वा य तो 
मू य बराबरको सामान स ा निदने 
काय गन नहन े

िनरी ण अिधकृत महािनदशक जिहलेसकैु संि   ३५ िदन 

१०.४ दफा ३८ (घ): बि◌ल बि◌जक 

रा न ुपन 
िनरी ण अिधकृत उपभो ा 

अदालत/ 
िज ला अदालत 

जिहलेसकैु संि   ३० िदन 

१०.५ दफा ३८ (ङ) र (च): कसैले पिन 
अनिुचत यापा रक ि याकलाप 

िनरी ण अिधकृत उपभो ा 
अदालत/िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु संि   ३० िदन 
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गन गराउन नहन,े 
१०.६ दफा ३८ (छ) (ज): माग, आपिूत 

वा मू यमा ितकूल भाव प◌ान 
ि याकलाप गन गराउन नहन े

िनरी ण अिधकृत उपभो ा 
अदालत/िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु संि   ३० िदन 

१०.७ दफा ३८ (झ): व त ु वा सेवाका 
स ब धमा गन नहने काम गन 
गराउन नहन े 

िनरी ण अिधकृत महािनदशक जिहलेसकैु संि   ३५ िदन 

१०.८ दफा ३८ (ञ): िनधा रत मू य भ दा 
बढी हने गरी िब  गन गराउन नहने 

िनरी ण अिधकृत महािनदशक जिहलेसकैु संि   ३५ िदन 

१०.९ दफा ३८ (ट): मू य सचूी वा दता 
माणप  नराखी काम गन नहन े

िनरी ण अिधकृत उपभो ा 
अदालत/िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु संि   ३० िदन 

१०.१० दफा ३८ (ठ) : िनधा रत मापद ड 
िवपरीत व त ु वा सेवाको िब  

िवतरण गन गराउन नहन े

िनरी ण अिधकृत महािनदेशक जिहलेसकैु संि  ३५ िदन 

१०.११ दफा ३८ (ड) : जाँचबझु, 

नि◌री ण वा 
अन◌ुगमनको ममा असहयोग 
गन नहन े

िनरी ण अिधकृत उपभो ा 
अदालत/ 
िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु संि   ३० िदन 

१०.१२ दफा ४० (४) : मािथ उि लिखत 
कसरू बाहके यस ऐन वा यसको 
िनयम िवप रत अ य कुनै काय गन 
नहन े

िनरी ण अिधकृत उपभो ा 
अदालत/ 
िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु संि   ३० िदन 

११. औषिध ऐन, २०३५ अ तगतका देहायका कसरू 
११.१ दफा ७: िसफा रस निलई 

औषिधको उ ोग थापना गन 
गराउन नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य  ७० िदन 

११.२ दफा ८: औषिध उ पादन अनु ाप  

निलई औषिध उ पादन गन गराउन 
नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य  ७० िदन 

११.३ दफा ८क: उ ोगले औषिध दता 
माणप  निलई औषिध िब  

िवतरण वा पैठारी गन गराउन नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य  ७० िदन 

११.४ दफा ९: औषिधको िनकासी पैठारी 
गन िसफा रसप  निलई य तो 
काम गन गराउन नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य  ७० िदन 

११.५ दफा १०: औषिधको िब  िवतरण 

गन नाम दता नगरी य तो काम गन 
गराउन नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य  ७० िदन 

११.६ दफा १०क: दता नगरी औषिधको 
िब  िवतरण गन गराउन नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य  ७० िदन 

११.७ दफा १८: औषिधको अनिुचत 
योग वा दु पयोग गन नहन े 

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य  ७० िदन 

११.८ दफा २९: औषिधमा िमसावट, 
िमसावट औषधी िब  िवतरण गन 

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य  ७० िदन 
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र अ  कुरालाइ औषिध भनी िब  

िवतरण गन नहने  
११.९ दफा ३०: याद नाघकेो औषिध 

िब  िवतरण गन नहने   
िनरी क िज ला 

अदालत 
जिहलेसकैु सामा य  ७० िदन 

११.१० दफा ३४ (४) : मािथ उि लिखत 
कसरू बाहके यस ऐन वा यसको 
िनयम िवप रत अ य कुनै काय गन 
नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य  ७० िदन 

१२ खा  ऐन, २०२३ अ तगतका देहायका कसरू 
१२.१ दफा ३: दिुषत खा  पदाथ वा 

यनू तरको खा  पदाथको 
उ पादन, िब  िवतरण, नि◌कासी 
वा पैठारी गन नहन े

खा  िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य .िज.अ. 

१२.२ दफा ४: झु यानमा पारी खा  

पदाथको िब  िवतरण गन नहन े
खा  िनरी क िज ला 

अदालत 
जिहलेसकैु सामा य .िज.अ. 

१२.३ दफा ४ख: अनु ाप  निलई 
तोिकएको खा  पदाथको उ पादन, 
िब  िवतरण, संचय वा शोधन 
गन नहन े 

खा  िनरी क .िज.अ. जिहलेसकैु सामा य .िज.अ. 

१२.४ दफा ५ (२): मािथ उि लिखत 
कसरू बाहके यस ऐन वा यसको 
िनयम िवप रत अ य कुनै काय गन 
नहन े

खा  िनरी क .िज.अ. जिहलेसकैु सामा य .िज.अ. 

१३ छापाखाना र काशन स ब धी ऐन, २०४८  अ तगतका देहायका कसरू 
१३.१ दफा २१(१): माणप  निलई 

छापाखाना स चालन गन नहन े
िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

थानीय 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१३.२ दफा २१ (२): प रवतन भएको 
िववरण नस याई छापाखाना 
स चालन गन नहन े

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

थानीय 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१३.३ दफा २२: झु ा िववरण िदन नहने  िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

थानीय 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१३.४ दफा २३ (२): काशन गरेको 
िकताब थानीय अिधकारीलाई 
नबझुाएको  

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

थानीय 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१३.५ दफा २४: िकताब वा पि कामा 
अिनवाय पमा उ लेख गनपुन 
कुरा उ लेख नभएको  

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

थानीय 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१३.६ दफा २६: अनिधकृत तवरले 

काशन कािशत गन नहने  
िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

थानीय 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१३.७ दफा २७: ितबि धत वा िनषेिधत 
काशन कािशत गन नहने   

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

थानीय 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१३.८ दफा २८(१): िनकासी वा िब  

िवतरण आिद गन नहने   
िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

थानीय 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१३.९ दफा २८(२): जानीजानी छा न वा िजअ वा थानीय जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 
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िब  िवतरण वा िनकासी गन नहन े  तोकेको अिधकृत अिधकारी 
१३.१० दफा २९: िनषेिधत काशन 

अनवुाद तथा उ रण गन नहने   
िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

थानीय 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१३.११ दफा ३०: िवदशेी काशन पैठारी 
गन नहन े  

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

थानीय 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१३.१२ दफा ३१: ेस ितिनिधको 
माणप  निलई काम गन नहने   

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

थानीय 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१४. छा वृि  स ब धी ऐन, २०२१ अ तगतका देहायका कसरू 
१४.१ दफा ५ (१): िवदशेी नाग रकले 

नेपाली नाग रक ह ँ भनी ढाँटी 
छा विृ  िलन नहन े

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१४.२ दफा ५ (२): िवदशेी नाग रकलाइ 
नेपाली नाग रक हो भनी मािणत 
गन नहन े

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१४.३ दफा ५ (२क): छा विृ  ा  गरी 
अ ययन गन गएको यि  िव ान 
तथा िविध म ालयमा स पक गन 
नआएको 

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१४.४ दफा ५ (३) (क): ा  छा विृ को 
शत उ लंघन गन नहन े

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१५. ज गा ा ि◌ ऐन, २०३४ अ तगतका देहायका कसरू 
१५.१ दफा ३९(१): ज गा ाि को 

ारि भक काम कारवाहीमा बाधा 
िबरोध गन नहन े

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

.िज.अ. जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१५.२ दफा ३९(२): सचूना टाँस गदा 
बाधा िबरोध वा हलह जत गन 
नहन े

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

.िज.अ. जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१५.३ दफा ३९(३): काननू बमोिजम 
थानीय अिधकारीले ज गा क जा 
िलँदा बाधा िबरोध वा हल ह जत 
गन नहन े

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

.िज.अ. जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१६. जन वा य सेवा ऐन, २०७५ अ तगतका देहायका कसरू 
१६.१ ५२(क): इजाजतप  निलई; 

वा य सेवा संचालन र र  संचार 
सेवा संचालन गन नहन े

 तोकेको 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१६.२ ५२(ख): वा य उपचार सेवा 
दान गन इ कार गन नहन े

तोकेको 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१६.३ ५२(ग): मानिसक वा य सम या 
भएका यि लाई बाँधेर रा न े वा 
खोरमा थनुी उपचार गन नहन े

तोकेको 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१६.४ ५२(घ): आधारभतू वा य सेवा 
तथा आकि मक उपचार दान गन 
इ कार गन नहन े

तोकेको 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१६.५ ५२(ङ): ससुचूीत सहमित निलई तोकेको िज ला जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 
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उपचार सेवा दान गन नहन े अिधकारी अदालत 
१६.६ ५२(च): सेवा ाहीलाई असमान 

यवहार गन नहन े
तोकेको 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१६.६ ५२(छ): गोपनीयता भंग गन नहन े तोकेको 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१६.७ ५२(ज): कत य िनवाह गन वाधा 
यवधान गन नहन े

तोकेको 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१६.८ ५२(झ): सचूना वा जानकारी 
गराउनपुन यि ले सचूना वा 
जानकारी गराउने कत यबाट िवमखु 

हन नहन े

तोकेको 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१६.९ ५२(ञ): झु याउन अक  यि  हो 
भनी वहाना गन नहन े

तोकेको 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१६.१० ५२(ट): जानीजानी गलत सचूना 
उपल ध गराउन नहन े

तोकेको 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१६.११ ५२(ठ): ऐन तथा ऐन अ तगत 
िनयम िनदिशका मापद ड तथा 
कायिविध वा सचूना िवप रत गन 
नहन े

तोकेको 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१६.१२ ५२(ड): खा  पदाथ, पानी तथा 
वायकुो गणु तरको कारण 

जन वा यमा ितकूल भाव पान 
नहन े

तोकेको 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१६.१३ ५२(ढ): काननू िवप रत िव ापन 
गन नहन े

तोकेको 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१६.१४ ५२(ण): वीकृित निलई मानव 
जैिवक नमनुा संकलन तथा मलुुक 

बािहर लैजान नहन े

तोकेको 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१६.१५ ५२(त): ऐन िनयम मापद ड 

िनदिशका तथा कायिविध 

िवप रतको काय गन नहन े

तोकेको 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

१७. जीवनासक िवषादी यव थापन ऐन, २०७६ अ तगतका देहायका कसरू 
१७.१ दफा ३२ (क): प जीकरण 

नग रएका जीवनासक िवषादी 
उ पादन, स ◌ेषण, आयात, 
िनयात, य◌ावसाियक योग, 
भ डारण, िब  िवतरण, 

ओसारपसार, यािकङ, पनु: 
यािकङ वा िवसजन गन नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१७.२ दफा ३२ (ख): इजाजत प  निलई 
जीवनासक िवषादी स ब धी 
कारोबार गन नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१७.३ दफा ३२ (ग): दफा ३२ (क) : 

अवशेष तोिकएको हदभ दा बढी 
िनरी क िज ला 

अदालत 
जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 
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मा ा हन ेगरी उ पादन तथा िब  

िवतरण गन वा िमसावट ग रएको 
िवषादी िब  िवतरण गन नहन े

१७.४ दफा ३२ (घ): िवषादीको 
जथाभावी योग वा िमसावटयु  

िवषादीको योग गन नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१७.५ दफा ३२ (ङ): ितबि धत 
जीवनासक िवषादीको उ पादन, 
स◌ं ◌ेषण, िनकासी, पैठारी, 
य◌ावसाियक योग, भ डारण, 

िब  िवतरण, ओसारपसार, 
यािकङ, पनु: यािकङ वा िवसजन 
स ब धी चिलत मापद ड िवपरीत 
काय गन गराउन नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१७.६ दफा ३२ (च): याद नाघकेा 
जीवनासक िवषादी यव थापन 
नगरी बचेिबखन गन नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१७.७ दफा ३२ (छ): प जीकरण 

नग रएका र ितबि धत िवषादीको 
चार सार, िवसजन र अ य पिन 
अिभलेख नराखी योग वा 
कारोबार गन नहन े 

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१७.८ दफा ३२ (ज): मापद ड परूा 
नभएको वा न कली जीवनासक 

िवषादीको योग वा कारोबार गन 
नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१७.९ दफा ३२ (झ): जीवनासक िवषादी 
यव थापनमा अवरोध पु  याउन 
नहने  

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१७.१० दफा ३२ (ञ): वातावरणीय दषूण 

हने गरी जीवनासक िवषादीको 
योग गन नहन े

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१७.११ दफा ३२ (ट): यो ऐन वा यस ऐन 
अ तगत बनेको िनयम तथा 
मापद ड िवपरीत हने गरी अ य कुनै 
काम गरे, गराएको 

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

 १८ तेजाब तथा अ य घातक रासायिनक पदाथ (िनयमन) ऐन, २०७९ अ तगतका देहायका कसरू 
१८.१ दफा २३(क):  अनमुित/ वीकृित 

निलई  तेजाब वा अ य घातक 

रासायिनक पदाथको उ पादन, 
िनकासी, पैठारी वा िब  िवतरण 

गन नहन े

राजप  अनिंकत 
थम णेीको 
कमचारी 

भ सार 
अिधकृत 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

१९.  िधतोप  स ब धी ऐन, २०६३ अ तगतका देहायका कसरू 
१९.१ दफा ९१: िधतोप को िभ ी 

कारोबार गन नहन े
बोडले तोकेको 
अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

 

 

सामा य ३५ िदन 
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१९.२ दफा ९४: िधतोप को झु ा 
कारोबार गन नहन े

बोडले तोकेको 
अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

३५ िदन 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

सामा य ३५ िदन 

१९.३ दफा ९५: मू यमा उतार चढाव 
गराउन नहन े

बोडले तोकेको 
अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

सामा य ३५ िदन 

१९.४ दफा ९६: िधतोप  बजारलाइ 
भािवत पान नहन े

बोडले तोकेको 
अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

सामा य ३५ िदन 

१९.५ दफा ९७: झु याउन े िववरणह  

िदन नहन े
बोडले तोकेको 
अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

सामा य ३५ िदन 

१९.६ दफा ९८: जालसाजीयु  कारोबार 
गन नहन े

बोडले तोकेको 
अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

सामा य ३५ िदन 

१९.७ दफा ९९: जालसाज गरी झु यानमा 
पारी िधतोप  कारोबार गन नहन े

बोडले तोकेको 
अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

सामा य ३५ िदन 

१९.८ दफा १००: िलखत, िववरण वा 
अिभलेख न  गन वा लुकाउन नहने  

बोडले तोकेको 
अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

सामा य ३५ िदन 

२० दाना पदाथ ऐन, २०३३ अ तगतका देहायका कसरू 
२०.१ दफा ३: दिुषत दाना पदाथको 

उ पादन, बि◌  िवतरण, 

नि◌कासी, पैठारी वा संचय गन 
नहन े

दाना िनरी क .िज.अ. जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

२०.२ दफा ४: ढाँटी झु याई  कमसल 

दाना पदाथ बि◌  िवतरण गन 
नहन े

दाना िनरी क .िज.अ. जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

२०.३ दफा ८: यो ऐन वा यो ऐन अ तगत 
बनेको वा जारी गरेको िनयम वा 
आदशेको उ लंघन गन नहने   

दाना िनरी क .िज.अ. जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

२१. िनवाचन (कसरू र सजाय) ऐन, २०७३ अ तगतका देहायका कसरू 
२१.१ दफा ४(१):  िनवाचनमा योग 

ग रने वा योग ग रएको मतप , 

मतपेिटका वा अ य साम ी खो न, 
लुट्न, क जामा िलन, खो न, न  

गन नहन े

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आयोगले तोकेको 
अिधकारी 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तोिकएको 
अदालत 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कसरू भए गरेको 
िमितले ६० िदन 
िभ  

 

 

संि   ३० िदन 

२१.२ दफा ४(२): मतदान गन बि चत 
गन उ े यले मतदाता प रचयप  

क जा गन, िबगान, ख रद गन नहन े

संि   ३० िदन 

२१.३ दफा ५(५): मतप को दु पयोग 
गन नहन े

संि   ३० िदन 

२१.४ दफा ६(३): गैरकाननूी तबरले 

मतप  िदन र िलन नहन े
संि   ३० िदन 

२१.५ दफा १२(२): मतदान भएको 
मतप  िबगान वा न  गन नहन े

संि   ३० िदन 

२१.६ दफा १४(२): गरैनेपाली नाग रकले 

मतदान गन नहन े
संि   ३० िदन 

२१.७ दफा १६(१): मतगणना स ब धी 
साम ी िबगान वा नो सान गन 

संि   ३० िदन 
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नहन े
२१.८ दफा १८(१): हातहितयार साथमा 

िलएर िहड्न वा योग गन नहन े
संि   ३० िदन 

२१.९ दफा २०(१): िनवाचनको 
िसलिसलामा उ मेदवार वा 
िनवाचन ितिनिध वा अ य कुनै 
यि ले िनवाचनमा भाव पान 
नहन े

संि   ३० िदन 

२१.१० दफा २१(१): नगद वा िज सी िदन 
वा िलन नहन े

संि   ३० िदन 

२१.११ दफा २२(१): नेपालको 
सावभौमस ा, राि य अख डता, 
वािधनता तथा संवैधािनक शासन 
यव था वा धम, जात जाित, भाषा 
स दायबीच खलल पु  याउने 
चार सार गन नहन े

संि   ३० िदन 

२१.१२ दफा २३(१): च र  हनन गन नहन े संि   ३० िदन 
२२. नेपाल गुण तर ( माण िच ह) ऐन, २०३७ अ तगतका देहायका कसरू 
२२.१ दफा ८: माण- िच हको अनिुचत 

योग गन नहन े
िनरी क .िज.अ. जिहलुकै सामा य ७० िदन 

२२.२ दफा ९: प रषद ् वा कायालयसँग 
िम दो जु दो नामको योग गन 
नहन े

िनरी क .िज.अ. जिहलुकै सामा य ७० िदन 

२२.३ दफा १०: तोिकएको पदाथ वा 
ि◌यामा नि◌धारि◌त 

नभएको वा कसैले य तो पदाथ वा 
ि◌यामा माण–िच ह नलगाई 
योगमा याउन नहन े

िनरी क .िज.अ. जिहलुकै सामा य ७० िदन 

२२.४ दफा ११: तोकि◌एको गणु तर 
कायम नगरी िनकासी वा पैठारी  
गन नहन े 

िनरी क .िज.अ. जिहलुकै सामा य ७० िदन 

२२.५ दफा १३(५); यस ऐनको बिखलाप 
अ य काय गन नहन े 

िनरी क .िज.अ. जिहलुकै सामा य ७० िदन 

२३. नेपाल वा य यवसायी प रषद् ऐन, २०५३ अ तगतका देहायका कसरू 
२३.१ दफा २०: दतावाला वा य 

यवसायी बाहके य  वा 
अ य  पले वा य यवसाय 
गन नहन े

राजप मा 
तोिकएको 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

२३.२ दफा २८ (२): यो ऐन वा यस ऐन 
अ तगत बनेको िनयमको बिखलाप 
काय गन नहन े 

राजप मा 
तोिकएको 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

२४. पशु बधशाला र मास ुजाँच ऐन, २०५५ अ तगतका देहायका कसरू 
२४.१ दफा ३: इजाजत प  निलई पश ु

बधशाला थापना गन वा मास ु

मास ुिनरी क 

 

.िज.अ. जिहलेसकैु 

 

सामा य 
 

७० िदन 
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िब  गन नहन े
२४.२ दफा ८: पश ु जाँच समेतको 

कायिविध नपु  याई पश ु बध गन 
नहने  

मास ुिनरी क 

 

.िज.अ. जिहलेसकैु 

 

सामा य 
 

७० िदन 

२४.३ दफा ९: तोकेको समयमा वधशाला 
वा मास ु िनरी कले तोकेको थान 
बाहके अ य  पश ुवध गन नहने  

मास ुिनरी क 

 

.िज.अ. जिहलेसकैु 

 

सामा य 
 

७० िदन 

२४.४ दफा १०: मास ु िनरी कबाट मास ु

जाँच नभएको वा िब  िवतरणका 
लािग रोक लगाइएको मास ु िबि  

िवतरण गन नहने  

मास ुिनरी क 

 

.िज.अ. जिहलेसकैु 

 

सामा य 
 

७० िदन 

२४.५ दफा ११: दफा २ को ख ड (क) मा 
उ लेिखत पश ु बाहके रोगी वा 
कालगितले मरेको र छाला 
सिहतको मास ुिब  गन नहन े 

मास ुिनरी क 

 

.िज.अ. जिहलेसकैु 

 

सामा य 
 

७० िदन 

२४.६ दफा १२: अनमुित भएको मासमुा 
छाप िच ह नलगाई िब  गन नहन े

मास ुिनरी क 

 

.िज.अ. जिहलेसकैु 

 

सामा य 
 

७० िदन 

२४.७ दफा १३: िमसावट गरी वा मासकुो 
वाभािवक गणु वा वाद प रवतन 
गरी िब  गन नहन े

मास ुिनरी क 

 

.िज.अ. जिहलेसकैु 

 

सामा य 
 

७० िदन 

२५. पशु वा य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ अ तगतका देहायका कसरू 
२५.१ दफा ९: पश◌ु, पश◌ुज य पदाथ  

वा पश◌ु उ पादन साम ी पैठारी 
गदा वारेन◌्टाइन चेकपो को 
बाटो बाहके अ य माग योग गन 
नहने  

रा.प. अनं. थम 
णेीको 
ावि◌धि◌क 

सहायक  

 

.िज.अ. जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

२५.२ दफा १०:  ितब ध लगाएको 
साम ी  पैठारी गन नहन े 

रा.प. अनं. थम 
णेीको 
ावि◌धि◌क 

सहायक  

 

कायालय 
मखु 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

२५.३ दफा ११: वेश गन रोक लगाएको 
आदशे िवप रत पैठारी गन गराउन 
नहने  

रा.प. अनं. थम 
णेीको 
ावि◌धि◌क 

सहायक  

 

कायालय 
मखु 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

२५.४ दफा १२: वेश िनषेध गरेको 
अ व थ पश,ु पशजु य पदाथ वा 
पश ु उ पादन साम ी िफता गन 
िदएको आदशे िवप रत काय गन 
नहन े

रा.प. अनं. थम 
णेीको 
ावि◌धि◌क 

सहायक  

 

कायालय 
मखु 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

२५.५ दफा २० (४) : मािथ उि लिखत 
कसरू बाहके यो ऐन वा यो ऐन 
अ तगत बनेको िनयम िवपरीत 
काम कारबाही गन गराउन नहन े 

रा.प. अनं. थम 
णेीको 
ावि◌धि◌क 

सहायक  

कायालय 
मखु 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 
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२६. ित पधा व न तथा बजार सरं ण ऐन, २०६३ अ तगतका देहायका कसरू 
२६.१ दफा ३: कुनै यि  व◌ा 

ित ◌ानले ित पधा सीिमत 
व◌ा नि◌य ण गन उ े यले कुनै 
स झौता गन नहने  

बजार संर ण 

अिधकृत 
िज ला 
अदालत 
 

 

 अनसु धान 
समा  भएको वा 
वोडबाट मु ा 
दायर गन आदशे 

पाएको िमितले 

३५ िदन िभ  

  

संि   

 

३० िदन 

२६.२ दफा ४: भु वश◌ाली हिैसयतको 
दु पयोग गन नहन े 

बजार संर ण 

अिधकृत 
िज ला 
अदालत 
 

संि   

 

३० िदन 

२६.३ दफा ५: ित पधाल◌ाई िनय ण 

गन उ े यले ित ◌ान ग◌ािभन 
व◌ा िम न नहने  

बजार संर ण 

अिधकृत 
िज ला 
अदालत 
 

संि   

 

३० िदन 

२६.४ दफा ६: बोलप दाताले बोलप मा 
अिनयिमतता गन नहन े 

बजार संर ण 

अिधकृत 
िज ला 
अदालत 

संि   

 

३० िदन 

२६.५ दफा ७: व त ु वा सेव◌ा, 
उ प◌ादन व◌ा वि◌तरणमा 
एकलौटी क◌ारोब◌ार 
(ए स ल◌ुिसभ िडिलङ्ग) गन 
नहने  

बजार संर ण 

अिधकृत 
िज ला 
अदालत 
 

संि   

 

३० िदन 

२६.६ दफा ८: कुन ै व त ु वा सेव◌ा 
उ प◌ादन व◌ा वि◌तरण गन  
बजार सीिमत (म◌ाकट रेि सन) 
नहन े

बजार संर ण 

अिधकृत 
िज ला 
अदालत 
 

संि   

 

३० िदन 

२६.७ दफा ९: ब धनयु  िब  (टाइड 

सेिलङ्ग) कारोबार  गन नहने  
बजार संर ण 

अिधकृत 
िज ला 
अदालत 
 

संि   

 

३० िदन 

२६.८ दफा १०: ित पधा सीिमत व◌ा 
नि◌य ण गन उ े यले मयु  

िव ापन गन नहन े

बजार संर ण 

अिधकृत 
िज ला 
अदालत 
 

संि   

 

३० िदन 

२६.९ दफा १८ (१) (च): मािथ 

उि लिखत कसरू बाहके यो ऐन वा 
यो ऐन अ तगत बनेको िनयम 
िवपरीत काम कारबाही गन गराउन 
नहने  

बजार संर ण 

अिधकृत 
िज ला 
अदालत 

संि   

 

३० िदन 

२७. िब वा सरं ण ऐन, २०६४ अ तगतका देहायका कसरू 
२७.१ दफा २२ (क): वेश अनमुित 

निलई िव वा, िव वाज य, उपज 

वायोलिजकल क ोल एजे ट, 
लाभदायक िकरा वा माटो पैठारी 
गन नहन े

िनरी क तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

२७.२ दफा २२ (ख): व थता माणप  

िवना िव वा, िव वाज य, उपज 

वायोलिजकल क ोल एजे ट, 
लाभदायक िकरा वा माटो पैठारी 

िनरी क तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 
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गन नहन े

२७.३ दफा २२ (ग): ऐन र िनयम 
बमोिजम िदएको आदशे वा शतको 
अव ा गन नहन े

िनरी क तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

२७.४ दफा २२ (घ): सं िमत िव वा 
पठैारी गन वा याउन नहन े

िनरी क तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

२७.५ दफा २२(ङ): जानीजानी वा 
लापरवाहीपवूक सं िमत िव वा 
उपज वा अ य व तुको संसग 
व थ िव वा वा व तुसँग गन नहन े

िनरी क तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

२७.६ दफा २२(च): सं िमत िव वा 
िव वाज य उपज िब  िवतरण गन 
नहन े

िनरी क तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

२७.६ दफा २२(छ): पैठारीकताले 

सं िमत िव वा वा िव वाज य 
उपज वा अ य व त ु कृया पु  याई 
नगन 

िनरी क तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

२७.७ दफा २२(ज): सं िमत िव वा वा 
िव वाज य उपज वा अ य व त ु
वीकृित िवना वारे टाइन थलबाट 
हटाउने 

िनरी क तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

२७.८ दफा २२(झ): तोिकएको वशे 

नाका बाहके अ य बाट िव वा 
िव वाज य व तु पैठारी गन वा 
याउन नहन े

िनरी क तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

२७.९ दफा २२(ञ): िनरी कलाई ऐन 
बमोिजमको अिधकार योग गनमा 
वाधा पु  याउन नहन े

िनरी क तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

२८. बीउ िवजन ऐन, २०४५ अ तगतका देहायका कसरू 

२८.१ दफा १९.१: अनमुितप  निलइ बीउ 
िबजनको परी ण गन र 
योगशालाको थापना गन नहन े

बीउ िबजन नमनुा 
सङ्कलक 

तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

२८.२ दफा १९.२: अनमुित प  निलइ 
बीउ िबजन स ब धी कारोबार गन र 
सचूीत वा पंजीकरण नभएका बीउ 
िबजन िब  िवतरण गन नहने  

बीउ िबजन नमनुा 
सङ्कलक 

तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 
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२८.३ दफा १९:३: लेबल नराखी र 
िनधा रत े का लािग सचूीत 
भएको िबउिवजन सो े बाहके 

अ य  िब  िवतरण गन गराउन 
नहन े

बीउ िबजन नमनुा 
सङ्कलक 

तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

२८.४ दफा १९:४: दफा १३ मा अनमुित 
प  नलि◌ई बाली िनरी ण गन, 
बीउ िबजनको नमनुा सङ्कलन गन 
तथा बीउ िबजन िव ेषण गन नहन े

बीउ िबजन नमनुा 
सङ्कलक 

तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

२८.५ दफा १९:५ यो ऐन र यस ऐन 
अ तगत बनेका िनयमको िवपरीत 
अ य कुनै काय गन नहन े

बीउ िबजन नमनुा 
सङ्कलक 

तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

२९. भू तथा जलाधार सरं ण ऐन, २०३९ अ तगतका देहायका कसरू 
२९.१ दफा ६ (२) : तोिकएको ज गामा 

भ◌ू उपयोगि◌ता णाली िवप रत 
खेती गन नहने  

जलाधार संर ण 

अिधकृत 
िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

२९.२ दफा९(२): परी ण थलमा 
लगाएको बाली फलफूल 

िव वा ख घास वा य तै अ य 
वन पित न  गन नहन े

जलाधार संर ण 

अिधकृत 
िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

२९.३ दफा १०: ाकृितक कोप हने वा हन 
स ने ज गामा दहेाय बमोिजम िनषेिधत 
काय गन नहनेः  
(क) कुनै खोला, नाला, खहरे, ताल 

वा जला यको वा भमूि◌गत पानी 
कुनै कि◌सि◌मले थ◌ु ने वा ज मा 
गन वा थुनि◌एको वा ज मा ग रएको 
पानी कूलो, सहायक कूलो, ढल ारा 
वा अ य कुनै कि◌सि◌मले अ य  

लैजाने वा फकाउन नहने  
(ख) तोिकएको ज गामा अनमुित 
निलइ यि ले आफूख◌ुस गन पाउने 
ख, िव वा वा अ य वन पैदावार 
काट्ने वा अ य कुनै कि◌सि◌मले 

न  गन नहने  
(ग) भरैहकेो वन जङ्गल, ख, 

वि◌ वा, झारपात, घास वा अ य 
ाकृति◌क वन पति◌ काट्ने वा 
अ य कुनै कि◌सि◌मले न  गन नहने 
(घ) ढ◌ु◌ंङ्गा, माटो, बालुवा, 
हि◌लो आिद थु ि◌न तथा ज मा 
ह◌ुन जाने काम गन वा बगाई लैजान 
िदन नहने 
(ङ) ढुङ्गा, बाल◌ुव◌ा वा अ य 
कारको माटो ख ने, िझ ने वा लैजान 

जलाधार संर ण 

अिधकृत 
िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 
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नहने 
(च) वातावरण िबगान फोहर मैला 
याँ ने वा कसि◌◌ंगर थ◌ुप◌ान 
वा रा ने ठा◌ँउको  नि◌माण गन 
नहने, 
(छ) उ ोग, यवसाय वा बसोबासको 
ब ती थापना गन नहने 
(ज) गाई, भसी, भेडा, बा ा, कुखरुा र 
य तै अ य घरपाल◌ुव◌ा पश ु तथा 
पं ीह  लैजान, रा न वा चराउन 
नहने 

२९.४ दफा १७: कसैले संर ि◌त 
जलाधार े मा गरि◌एको कुनै 
काय न◌ा न, मा न, बि◌गान वा 
हरेफेर गन नहने  

जलाधार संर ण 

अिधकृत 
िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

३०. भ सार ऐन, २०६४ अ तगतका देहायका कसरू 
३०.१ दफा ५७ (१ग): दश लाख 

पैयादिेख एक करोड पैयाँस मको 
िवगो भएको मालव तु चोरी 
िनकासी, सोको य न गन, 
तोिकएको बाटो बाहके अ य बाट 
िनकासी पैठारी गन वा गन य न 
गन नहन े

महािनदशक वा 
स बि धत 
भ सारको 
कायालय मखुले 

तोकेको अिधकृत 
कमचारी 

भ सार 
अिधकृत 

सरकारी 
वक लको िनणय 
भएको िमितले 

३० िदनिभ  

सामा य ७० िदन 

३०.१ दफा ५७ (१घ): कसरूको िवगो एक 

करोडभ दा बढी भएको मालव त ु
चोरी िनकासी, सोको य न गन, 
तोिकएको बाटोबाहके अ य बाट 
िनकासी पैठारी गन वा गन य न 
गन नहन े

 िज ला 
अदालत 

 सामा य ७० िदन 

३१. भु ानी तथा फ य ट ऐन, २०७५ अ तगतका देहायका कसरू 
३१.१ दफा ३६(क): अनमुितप  निलई 

भु ानी णाली संचालक वा 
भु ानी सेवा दायकको पमा 
काय गन गराउन नहन े

स बि धत 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

३१.२ दफा ३६(ख): अनमुित ा  गन 
आव यक पन कागजात, जानकारी, 
िववरण वा त यांकमा गलत वा 
झु ा यहोरा उ लेख गन नहने, 

स बि धत 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु 

 

सामा य ७० िदन 

३१.३ दफा ३६(ग): अनमुित निलई 
भु ानीका उपकरण थप गरी वा 
खारेज ग र सेवा संचालन गरेमा वा 
भु ानी णालीमा प रवतन गन 
नहन े

स बि धत 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

३१.४ दफा ३६(घ): गोपनीयता भंग गन 
नहन े

स बि धत 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 
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३१.५ दफा ३६(ङ): सं थाको स पि  

हािन नो सानी गन नहन े
 

स बि धत 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

३२. मतदाता नामावली स ब धी ऐन, २०६३ अ तगतका देहायका कसरू 
३२. १ दफा ३१ (क): कसैले आ नो नाम, 

थर, वतन, उमेर वा अ य िववरण 

ढाँटी नाम दता गराउन वा दता 
गराउनको लािग दरखा त िदन वा 
यसरी ढाँटी  िवरोधप  िदन नहने  

तोिकए 
बमोिजमको 
िनवाचन 
अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

३२. २ दफा ३१ (ख): मतदाता 
नामावलीमा जानी बझुी कसैले कुनै 
यहोरा थ न, केरमेट गन, स याउन 
वा य तो मतदाता नामावली कुनै 
िकिसमले िबगान, नो सान पान वा 
न  गन नहन े

तोिकए 
बमोिजमको 
िनवाचन अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

३२. ३ दफा ३१(ग) मतदाता नामावली 
तयार गन कायमा खिटएका 
कमचारीलाई कुन ै िकिसमको डर, 
ध क  वा लोभन िदई वा बल 

योग गरी आ नो कत य पालन 
गन वा गराउनबाट िवचिलत गराउन 
नहने  

तोिकए 
बमोिजमको 
िनवाचन अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

३२. ४ दफा ३१ (घ): गो य रा न ु पन 
कागजात वा िववरणको गो यता 
भङ्ग गन नहन े 

तोिकए 
बमोिजमको 
िनवाचन अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

३२. ५ दफा ३१(ङ): आयोगले सङ्कलन 
गरेको मतदाताको नाम, थर, वतन, 
फोटो र अ य िववरण अनिधकृत 
पमा काशन गन वा िवतरण गन 
वा जानीजानी दु पयोग गन नहन े

तोिकए 
बमोिजमको 
िनवाचन अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

३२. ६ दफा ३१(च):मतदाता नामावलीको 
योजनका लािग संकलन गरेको 
मतदाताको िववरण सो योजन 
िवप रत योग गन नहन े 

तोिकए 
बमोिजमको 
िनवाचन अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

३२. ७ दफा ३२(२): यस ऐन बमोिजमको 
कसरू गन उ ोग, म त वा 
द◌ु साहन गन नहन े

तोिकए 
बमोिजमको 
िनवाचन अिधकारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

३३. योगदानमा आधा रत सामिजक सरु ा ऐन, २०७४ अ तगतका देहायका कसरू 
३३.१ दफा ४७ (१): कोषमा ज मा गनपुन 

रकम अविधिभ  ज मा नगरी 
िहनािमना गरेमा वा गलत वा झु ा 
िववरण पेश गरी सिुबधा िलन वा 
पाउनपुन सिुवधाभ दा बढी सिुबधा 
िलन वा सामािजक सरु ा स ब धी 
कुनै पिन काय ममा अिनयिमतता 

अिधकृत तको 
कमचारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 
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गन नहन े
३३.३ दफा ४७ (३): उ लेिखत कायको 

मितयार हन नहन े
अिधकृत तको 
कमचारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 

३४. राज व चुहावट (अनुस धान तथा िनय ण) ऐन, २०५२ अ तगतका देहायका कसरू 
३४.१ दफा ३: राज  चहुावट गन, गराउन 

वा गन उ ोग गन वा य तो काय 
गन म त गन वा य तो कायमा 
मितयार हन नहन े

 

 

 

तोकेको अिधकृत 
 

उ च 

अदालत  
सरकारी 
वक लले मु ा 
च ने िनणय 
गरेमा ३० िदन 
िभ  दायर गनपुन  
 

िवशेष ३५ िदन 

३४.२ दफा ४ (क): कम राज व ति◌न 
वा राज व नति◌न उ े यले गलत 
वा झु ा लेखा, वि◌वरण वा 
कागजात त◌ुत गन नहन े

उ च 

अदालत  
िवशेष ३५ िदन 

३४.३ दफा ४ (ख): स बि धत भ सार 
कायालयमा चलि◌त काननू 
बमोजि◌म िनकासी पैठारीमा 
ति◌न ुवा बझुाउन ुपन राज  नितरी 
नबझुाई राज  छ ने वा छ ने 
य न गन नहन े

उ च 

अदालत  
िवशेष ३५ िदन 

३४.४ दफा ४ (ग): कुन ै यि ले कुनै 
यि को नामबाट िनकासी वा 
पठैारी गन वा कुन ै वि◌दशेी 
क पनी वा सं थाको एजे ट भएमा 
सो कुरा नदखेाई ति◌न ुवा बझुाउन ु
पन राज  नितरी वा नबझुाई राज  

छ न वा छ ने यास गन नहन े

उ च 

अदालत  
िवशेष ३५ िदन 

३४.५ दफा ४ (घ): राज व ति◌न ु वा 
बझुाउन ु पन वा दाखि◌ला गनपुन 
कायालय वा सो कायालयको 
कमचारीको कायमा अनाधि◌कार 
बाधा उ प न गन वा अनिुचत 
भावमा पारी कम रकम ितन वा 
य तो य न गन नहन े

उ च 

अदालत  
िवशेष ३५ िदन 

३४.६ दफा ४ (ङ): कायालयको 
कमचारीसँग मि◌लेमतो गरी वा 
नगरी ति◌न ु बझुाउन ु पन रकममा 
हरेफेर वा प रवतन वा राज व 
बझुाएको दिेखन ेझु ा वा न कली 
कागजात तयार पान नहने  

उ च 

अदालत  
िवशेष ३५ िदन 

३४.८ दफा ४ (च): राज व बझुाउने 
योजनको लागि◌ घोषणा गन ुपन 
वा दखेाउन ु पन स प ि◌ वा 
सामानको वा तवि◌क मू य भ दा 
घटी वा बढी ह◌ुन◌े गरी िहसाब 
वा कागजात तयार गरी पेश गन 
नहन े

उ च 

अदालत  
िवशेष ३५ िदन 
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३४.९ दफा ४ (छ): एउटा 
मालव त◌लुाई अक मालव त ु
भनी वा एक कारको पदाथबाट 
िनिमत मालव त◌ुलाई अक 

कारको पदाथबाट िनिमत 
मालव तु भनी वा मालव त◌कुो 
कृति◌, भौति◌क वि◌शेषता, 
चारि◌ि क गणु, नाप, आकार, 
गणु तर र मू य फरक पारी घोषणा 
गन नहन े 

उ च 

अदालत  
िवशेष ३५ िदन 

३४.१० दफा ४ (ज): कुन ै यि ले आय 
ल◌ुकाई िनजको आयभ दा खच र 
स पि  बढी भएको दखे◌ाउन 
नहन े

उ च 

अदालत  
िवशेष ३५ िदन 

३४.११ दफा ४ (झ): काननू बमोजि◌म 
ति◌न ु वा बझुाउन ु पन राज  

नति◌न वा कम ति◌न िनयतले 

अ य कुनै काम गन गराउन नहन े

उ च 

अदालत  
िवशेष ३५ िदन 

३४.१२ दफा ४ (ङ): मािथ उि लिखत कुनै 
काम कारबाही गन वा गराउन गलत 
वा झु ा परामश दि◌न नहने  

उ च 

अदालत  
िवशेष ३५ िदन 

३५. राि य िनकु ज तथा व यज तु सरं ण ऐन, २०२९ अ तगतका देहायका कसरू 
३५.१ दफा २६ (१): गरैकाननूी त रकाले 

संरि त व य ज तलुाई मान, 
आखेटोपहार रा ने, ख रद, िब  

वा ओसारपसार गन नहने  

रे जर वा वन र 
व यज तु 
यव थापनसँग 
स बि धत सवेुदार 
दजा स मका 
कमचारी वा 
क तीमा राजप  

अनंिकत थम 
णेीका कमचारी 
वा क तीमा हरी 
नायब िनरी क 

दजाको कमचारी 
 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३५.२ दफा २६ (१क):  राि य िनकु ज, 

व यज तु आर , िशकार आर  वा 
संर ण े लाई कुनै िकिसमले 

अित मण, क जा, िब  गन, 
सोको ाकृितक बनावट वा 
सौ दयमा  कुन ै िकिसमले हािन, 
नो सानी वा ित पु  याउन  नहन े

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३५.३ दफा २६ (२): उपदफा(१) मा 
लेिखएका व यज त ु बाहके अ य 
संरि त व यज त ु मान वा घाइते 
बनाउन नहन े 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३५.४ दफा २६ (३): िनकु ज े िभ  

अनु ाप  निलइ पं ी र माछा 
बाहके अ य व यज तु िशकार 
गर◌ी मान वा घाइते बनाउन नहन े

तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३५.५ दफा २६ (४):  संरि त पं ी 
िशकार गरी मान वा घाइते बनाउन 
नहने  

तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३५.६ दफा २६ (५): अनु ाप  निलइ तोिकएको    
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संरि त पं ी बाहके अ य पं ी 
िशकार गन वा मान वा घाइते 
बनाउन नहन े

अिधकारी 

३५.६ दफा २६ (५क): िनकु ज ए रयामा 
जनुसकैु कारको घर छा ो आ य 
बनाउन नहन े 

तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३५.७ दफा २६ (५ख):  अ तगत वन 
पदैावार वा खानीज य पदाथ वा 
व यज त ुवा पं ीमा हािननो सानी 
पु  याउने काय गन नहने  

तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३५.८ दफा २६ (५ग):  कसैले यस ऐन 
अ तगत इजाजत ा  नगरी 
व यज तु पाल◌ी वा जनन गन 
गराउन वा िचिडयाखाना संचालन 
गन नहन े

तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३५.९ दफा २६ (५घ):  कसैले यस ऐन 
अनसुार कसरू हन े कुन ैअपराधको 
उ ोग गन नहन े  

तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३५.१० दफा २६ (६):  मािथ उि लिखत 
कसरू बाहके यो ऐन वा यस ऐन 
अ तगत बनेका िनयम िवपरीत कुनै 
कसरू गन नहन े

तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३५.११ दफा २७:  यो ऐन अ तगतका कसरू 
ठह रने कुनै अपराध गन यि लाइ 
जानी जानी म त गन नहन े

तोिकएको 
अिधकारी 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६. वन ऐन, २०७६ अ तगतका देहायका कसरू 
३६.१ दफा ४९(क): राि य वन िभ को 

ज गा दता गन गराउन नहन े
  

 

 

एक वष भ दा 
बढी कैद सजाय 
हने कसरूको 
अनसु धानका 
लािग नेपाल 

सरकारले 

राजप मा सचूना 
काशन गरी 
तोकेको नेपाल 

सरकारको 
कमचारी र एक 

वषस म कैद 
सजाय हन े
कसरूको 
अनसु धानका 
लािग दशे 

सरकारले दशे 

राजप मा तोकेको 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.२ दफा ४९(ख):  िनषेध ग रएको वन 
े मा वेश गन नहन े

िडिभजनल 

वन 
अिधकृत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.३ दफा ४९ (ग): राि य वन फाँड्ने 
वा वन े को ज गा जो ने, ख न,े 
खिनज काय उ खनन ्गन, आवाद 
गन, सडक तथा अ य पवूाधार 
िनमाण गन, घर वा छा ो बनाउने, 
यवसाय स चालन गन वा 
अित मण गन काम गन वा गराउन 
नहन े 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.४ दफा ४९ (घ): राि य वनमा आगो 
लगाउने वा आगलागी हन जाने 
कुनै काय गन नहने  

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 
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३६.५ दफा ४९ (ङ): िनषेध ग रएको वन 
े िभ  चौपाया वेश गराउन वा 
चराउन नहन े

दशेको कमचारी 
 

िडिभजनल 

वन 
अिधकृत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.६ दफा ४९ (च): राि य वन े बाट 
वन पैदावार हटाउने, ओसारपसार 
वा िब  िवतरण गन वा घाटग ीमा 
राखेको वन पैदावार हटाउने वा 
चोरी गन काम गन नहन े

िवगो दईु 
लाख बढी 
भएमा र 
कैद एक 

वष भ दा 
बढी भएमा 
िज ला 
अदालत र 
उि लिखत 
भ दा कम 
भएमा 
िडिभजनल 

वन 
अिधकृत   

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.७ दफा ४९ (छ): राि य वन े को 
ख वा िब वा काट्न,े हाँगा िबंगा 
िछम ने, खोटो वा बो ा िझ न ेवा 
कुनै पिन कारले नो सानी गन 
नहन े
 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.८ दफा ४९ (ज): इजाजत ा  गरी 
राि य वनबाट ख काट्दा, 
ढा दा, िघसादा वा वन े बाट 
बािहर लैजाँदा लापरवाहीसँग अ य 
कुनै वन पैदावार नो सान गन नहन े

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.९ दफा ४९ (झ): वन े बाट ब ने 
नदीबाट ढुङ्गा, िग ी, बालुवा वा 
माटो िझ न,े गोल वा चनु पो न ेवा 
यी व तुह बाट अ  तयारी माल 

बनाउन े वा संकलन गन र खिनज 

पदाथ िनका ने वा संकलन गन 
काम गन नहने  

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.१० दफा ४९ (ञ): वन पैदावार िलन 
पाएको पजू को शत उ लंघन गरी 
वन पैदावार नो सानी गन नहन े 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.११ दफा ४९ (ट): िवदशे िनकासी गन 
ितब ध लागेको वन पदैावार 
िवदशे िनकासी गन नहने  

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.१२ दफा ४९ (ठ): वन िसमाना िच ह 
उख ने, सान, फेन, मेट्ने वा िबगान 
काम गन नहने  

िडिभजनल 

वन 
अिधकृत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.१३ दफा ४९ (ड): टाँचा वा िनसाना 
क त गन वा काठ वा खडा खमा 
लगाइएका सरकारी टाँचा,  िनसाना 
फेन, िबगान वा मेट्न नहने  

िडिभजनल 

वन 
अिधकृत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.१४ दफा ४९ (ढ): नसरीमा रहकेा वा 
वृ ारोपण ग रएका िब वा काट्न,े 
भाँ ने, उखे न ेवा अ  कुनै कारले 

नो सान गन नहने  

िडिभजनल 

वन 
अिधकृत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.१५ दफा ४९ (ण): नसरी वा वृ ारोपण 

ग रएका े का ख बा, तारका बार 
िडिभजनल 

वन 
जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 
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वा य ता अ  स पि  िबगान वा 
चोरी गन नहने  

अिधकृत 

३६.१६ दफा ४९(त): िशकार खे ने, व य 
ज तुको ओखेटोपहार रा न,े 
ओसारपसार गन वा िब  िवतरण 

गन काम गन नहन े

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.१७ दफा ४९ (थ): वन पदैावारमा 
आधा रत उ ोगले चिलत काननू 
िवपरीत वन पैदावार रा न नहन े

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.१८ दफा ४९ (द): उपभो ा समहूका 
पदािधकारी वा सद यले समहूको 
िहतको नाममा कोषको रकम 
िहनािमना गन र य तो समहूको 
िवधान तथा काययोजना िवपरीत 
कुनै काय गन नहन े

िडिभजनल 

वन 
अिधकृत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.१९ दफा ४९ (ध): यो ऐन र यस ऐन 
अ तगत बनेका िनयमको िवपरीत 
अ य कुनै काय गन नहन े

िडिभजनल 

वन 
अिधकृत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.२० दफा ५१: हरैानी गन िनयतले वन 
स ब धी काय गन कुनै कमचारी वा 
सरु ाकम ले कसैलाई क जा वा 
प ाउ गन नहन े 

िडिभजनल 

वन 
अिधकृत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.२१ दफा ५२: रा सेवकलाई कत य 
पालनामा बाधा अड्चन पु  याउन 
नहने  

िडिभजनल 

वन 
अिधकृत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.२२ दफा ५३: कसरूदारलाइ भा न 
सहयोग गन नहने  

िडिभजनल 

वन 
अिधकृत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.२३ दफा ५४: ऐन िनयममा उि लिखत 
कसरू गन गराउन दु साहन िदन ेवा 
िमलेमतो गन नहने  

िडिभजनल 

वन 
अिधकृत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३६.२४ दफा ५४: मािथ उि लिखत 
कसरूको उ ोग गन नहने  

िडिभजनल 

वन 
अिधकृत 

जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 

३७. िवपद् जोिखम यूनीकरण तथा यव थापन ऐन, २०७४ अ तगतका देहायका कसरू 
३७.१ दफा २४ (४) (क):  यस ऐन 

बमोिजम अि तयार ा  

यि लाइ कत य पालनामा बाधा 
पु  याउन नहन े

तोिकएको 
अिधकारी 

.िज.अ. कसरू भएको 
िमितले ३० िदन  

सामा य ३५ िदन 

३७.२ दफा २४ (४) (ख):  यस ऐन 
बमोिजम जारी भएको आदशे वा 
िनदशनको अव ा गन नहन े

तोिकएको 
अिधकारी 

.िज.अ. कसरू भएको 
िमितले ३० िदन  

सामा य ३५ िदन 

३७.३ दफा २४ (४) (ग):  राहत साम ी 
िवतरणमा अबरोध वा राहत 
साम ीको दु पयोग गन नहन े

तोिकएको 
अिधकारी 

.िज.अ. कसरू भएको 
िमितले ३० िदन  

सामा य ३५ िदन 
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३७.४ दफा २४ (४) (घ) :  यो ऐन वा यो 
ऐन अ तगत बनेको वा जारी गरेको 
िनयम वा आदशेको उ लंघन गन 
नहने    

तोिकएको 
अिधकारी 

.िज.अ. कसरू भएको 
िमितले ३० िदन  

सामा य ३५ िदन 

३७.५ दफा २४ (५): यस ऐन िवपरीतको 
काय कुन ै संगिठत सं थाले गन 
नहन े

तोिकएको 
अिधकारी 

.िज.अ. कसरू भएको 
िमितले ३० िदन  

सामा य ३५ िदन 

३८. िव ुत चोरी िनय ण ऐन, २०५८ अ तगतका देहायका कसरू 
३८.१ दफा ७ (१) (क): उजा मापकय  

माफत बाहके िव ◌ुतको अ य 
लाइनबाट य  वा अ य  

पमा िव ◌ुतको लाइन ता न वा 
जडान गन नहन े 

िवतरकले तोकेको 
अनसु धान 
अिधकृत 
 

िज ला 
अदालत 

हािन नो सानी 
वा ित  
पु  याएको िवगो 
दािखल गन 
कसरूदारलाइ 
िदएको ३५ 
िदनको याद 
गजुारेको िमितले 

३० िदन िभ  

 

संि  ३० िदन 

३८.२ दफा ७ (१) (ख)  िवतरकको 
वीकृित िवना सडक ब ी वा अ य 
योजनको लािग िव तुको 
लाइनबाट िव तुको लाइन ता न वा 
जडाज गन नहने  

,, िज ला 
अदालत 

संि  ३० िदन 

३८.३ दफा ७ (१)  (ग) उजा मापकय  

माफत घर वा भवनमा िव तुको 
आपिूत गन िनधा रत िविध 

बाहकेको अ य िविध अपनाउन 
नहन े

,, िज ला 
अदालत 

संि  ३० िदन 

३८.४ दफा ७ (१) (घ) एउटा उजा 
मापकय मा पोला रटी उ टो पारी 
यसबाट फेज र अक  उजा 
मापकय  वा अथबाट यू ल 

लाइन िलन नहने  

,, िज ला 
अदालत 

संि  ३० िदन 

३८.५ दफा ७ (१) (ङ) उजा मापकय मा 
कुन◌ै पदाथ घसुाउन वा अ य 
कुन◌ै त रकाबाट उजा 
मापकय को िड कको सामा य 
प रचालनमा अवरोध खडा गन 
नहने  

,, िज ला 
अदालत 

संि  ३० िदन 

३८.६ दफा ७ (१) (च) टिमनल िलङ्क 

खो न नहन े
,, िज ला 

अदालत 
संि  ३० िदन 

३८.७ दफा ७ (१) (छ): िवतरकको 
तफबाट उजा मापकय मा 
लगाइएको िमनल वा टे  िसल 

तोड◌न् वा नास गन, िबगान वा 
न कली िमनल वा टे  िसल 

योग गन नहन े

,, िज ला 
अदालत 

संि  ३० िदन 

३८.८ दफा ७ (१) (ज): उजा मापकय  

तोडी, नासी, िबगारी वा अ य 
कुन◌ै िकिसमले न◌ो सान 

,, िज ला 
अदालत 

संि  ३० िदन 
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पु  याउन वा सामा य प रचालन हन 
नस ने गरी अस म बनाउन नहने  

३८.९ दफा ७ (१) (झ)  : उजा मापकय  

रा न े बाकसको िसल नभएको वा 
भएता पिन िवतरकको छाप 
नलग◌ाई वा िवतरकको बाहके 

अ  कसैको छाप लगाउन वा 
य तो िसल िबगान नहने  

,, िज ला 
अदालत 

संि  ३० िदन 

३८.१० दफा ७ (१) (ञ): सी.टी. वा पी.टी.  
वा दवैुको िसल िबगान, पोला रटी 
उ टो वा फरक पान वा कने सन 
छुट्याउन नहन े

,, िज ला 
अदालत 

संि  ३० िदन 

३८.११ दफा ७ (१) (ट): उि लिखत 
अव थामा बाहके िव तु शि को 
चोरी गन अ य कुन◌ै त रका 
अपनाउन नहने  

,, िज ला 
अदालत 

संि  ३० िदन 

३९. िवदेशी िविनमय (िनयिमत गन) ऐन, २०१९ अ तगतका देहायका कसरू 
३९.१ दफा १७ (१): यो ऐन वा यस ऐन 

अ तगत बनेको िनयम वा सो 
अ तगत जारी भएको आदशे वा 
िनदशन वा प रप  वा सचूना वा 
बैङ्कले तोिकिदएको कुनै ि या 
िवपरीत कुनै यि ले कुनै काम गन 
नहने  

तोकेको अिधकृत िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

३९.२ दफा १७ (३): यस ऐन बमोिजमका 
काम कुराह  गन, िनरी ण गन, 
तथा अनसु धानका िनिम  

खिटएका कमचारीह ले 

बदिनयतपणू काय गरी ऐनको 
उ लङ्घन हन े कुनै काय गन वा 
गो यता भङ्ग गन नहन े

तोकेको अिधकृत िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

३९.३ दफा १७ (४): कसरूसँग स बि धत 
कामको िज मा िलन े स चालक, 

पदािधकारी, कमचारी वा एजे ट 
िज मेवार हन े

तोकेको अिधकृत िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

३९.४ दफा १७ (४): परूा गन ु पन काम 
कुराह  नगरी वा पु  याउन ु पन 
ि या नपु  याई वा अिधक 

िबजक करण गरी पैठारी गन वा 
िनधारि◌त अविध िभ  

मालसामान पैठारी नगर◌ी वा 

तोकेको अिधकृत िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 
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पैठारी मालसामान बाहके अ य 
समान पैठारी गन नहने  

३९.५ दफा १७ (६): माल सामानको 
मू य भु ानी ा  गन स ब धमा 
तोिकएको कायिविध तथा काननू 
िवप रत भु ानी िदन वा ा  गनमा 
ितब ध लगाएका काम गन नहने  

तोकेको अिधकृत िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

३९.६ दफा १७ (७): उ लेिखत लगायत 
यो ऐन अ तगतको कसरूमा मितयार 
हन नहन े

तोकेको अिधकृत िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

३९.७ दफा १७ (९):  िवदशेी िविनमयसँग 
स बि धत कसरूको िवगो रकम एक 

करोड पैया◌ँ वा सोभ दा बढी 
भएमा य तो यि का हकमा 
अित र  कसरू मािनने  

तोकेको अिधकृत िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

३९.८ दफा १७ (१०): पदमा बहाल 

रहकेो कुन ै यि ले यस ऐन 
बमोिजम कसरू हने कुनै काम गरेमा 
कसरूको गंभीरता बढ्ने  

नेपाल सरकारले 

तोकेको अिधकृत 
िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४०. िवदेशमा लगानी गन ितब ध लगाउने ऐन, २०२१ अ तगतका देहायका कसरू 
४०.१ दफा ३ (१): ऐनको ार भपिछ 

कसैले िवदशेमा लगानी गन नहन◌े  

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४०.२ दफा ३ (२): छुट दि◌इएको 
लगानीको कि◌सि◌म, हद, 
अविध र त स ब धी अ य 
आव यक शतह  िवपरीत गन 
गराउन नहन े 

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४०.३ दफा ४ (१): यो ऐनको वा यस ऐन 
अ तगत जारी ग रएको सचूना, 
आदशे वा नि◌दशनको उ लङ्घन 
गन नहन े 

िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४१. वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ अ तगतका देहायका कसरू 
४१.१ दफा ४३: इजाजतप  निलइ 

वैदिेशक रोजगार यवसाय संचालन 
गन, वैदिेशक रोजगार स ब धी 
झ◌ु ो आ ासन दखेाई कुनै रकम 
िलन वा िवदशे पठाउन नहने  

िवभागले तोकेको 
राजप ांिकत 
अिधकृत  
िवभागले तोकेको 
राजप ांिकत 
अिधकृत  
िवभागले तोकेको 
राजप ांिकत 
अिधकृत  

वैदिेशक 

रोजगार 
यायािधकर
ण 

 

जिहलेसकैु 

 

संि  ३५ िदन 

४१.२ दफा ४४: इजाजतप वालाले 

िवभागको वीकृित निलइ वैदिेशक 

रोजगारमा कामदार पठाउन नहन े

  संि  ३५ िदन 

४१.३ दफा ४५ :नाबािलगलाई वैदिेशक   संि  ३५ िदन 
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रोजगारमा पठाउन नहन े िवभागले तोकेको 
राजप ांिकत 
अिधकृत  
 

४१.४ दफा ४६: सरकारले खु ला नगरेका 
मलुुकमा कामदार पठाउन नहन े

  संि  ३५ िदन 

४१.५ दफ◌ा ४७; इजाजतप वालाले 

जानी– जानी कुनै िलखत वा 
ितवेदन लकुाउन, हरेफेर गन वा 
झु ा यहोरा पान नहन े

  संि  ३५ िदन 

४१.६ दफा ४८: वैदिेशक रोजगार 
इजाजतप वालाले अनमुित िवना 
शाखा कायालय खो न नहन े

वैदिेशक 

रोजगार 
िवभाग  

कसरू गरेको 
िमितले एक वष वा 
वदशे आई पगुेको 
िमितले एक वष 

संि  ३५ िदन 

४१.७ ४९: िवभागको पवू वीकृित िवना, 
खलुाउन ु पन िववरण नखलुाइ 
वैदिेशक रोजगार स ब धी िव ापन 
काशन गन नहन े

  संि  ३५ िदन 

४१.८ ५०; कामदारको छनौट सचूी र 
काशन नगरेमा कसरू हने  

  संि  ३५ िदन 

४१.९ ५१: वैदिेशक रोजगारमा जाने 
तोिकएको समयिभ  पठाउन 
नसकेमा रकम िफता गन वा 
ितपिूत िदन इ कार गन नहन े

  संि  ३५ िदन 

४१.१० ५२: सं थागत पमा नपठाई 
यि गत पमा कामदार पठाउन 
नहन े

वैदिेशक 

रोजगार 
यायािधकरण 

 संि  ३५ िदन 

४१.११ दफा ५३: कुन ै इजाजतप वालाले 

वेषा ा शु क, सेवा शु क तथा 
व न खच बढी िलन नहन े

वैदिेशक 

रोजगार 
िवभाग 

 संि  ३५ िदन 

४१.१२ दफा ५४: िवभागले िदएको आदशे 

वा िनदशनको इजाजतप वालाले 

अव ा गन नहन े  

  संि  ३५ िदन 

४१.१३ दफा ५५: वैदिेशक रोजगारमा 
गएका कामदारलाइ करार िवपरीत 
काम गन गराउन नहन े

  संि  ३५ िदन 

४१.१४ दफा ५६: यस ऐन बमोिजमको 
कसरूमा मितयार हन र दु स◌ाहन 
िदन नहन े 

वैदिेशक 

रोजगार 
यायािधकर
ण/िवभाग 

 संि  ३५ िदन 

४१.१५ दफा ५७: कुन ैफम, क पनी, सं था 
वा इजाजतप वालाले यस ऐन 
बमोिजम कसरू हने कुनै काम गरेमा 
सो सं था वा क पनीको म◌खु 

भई काम गन यि  दोषी मािनने  

  संि  ३५ िदन 

४२. िश ा ऐन, २०२८ अ तगतका देहायका कसरू 
४२.१ दफा १७ (१): कसैले िव ालयको 

स पि  िहनािमना वा नो सान गन 
िजअ वा 
तोकेको अिधकृत 

.िज.अ. जिहलेसकैु सामा य ३५ िदन 
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नहने  
४३.  टा डड नाप र तौल ऐन, २०२५ अ तगतका देहायका कसरू 
४३.१ दफा १९क: ना न,े तौलन े वा 

गणु तर नि◌धारण गन कुनै साधन 
न कली बनाउन वा चलन गन नहने 

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४३.२ दफा १९ख: ना ने, तौलन े वा 
गणु तर नि◌धारण गन साधनको 
कपटपणू पमा योग गन नहन े 

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४३.३ दफा २० (१): टा डड नाप र तौल 

बाहके अ  कि◌सि◌मको नाप वा 
तौल चलनमा याउन नह◌ुन◌े  

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४३.४ दफा २१: खास कुरामा केवल 

नापमा  वा तौलमा  योग गन 
िदएको िनदशन िवप रतको काय 
गन नहन े  

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४३.५ दफा २३: जाँचको टाँचा नलगाएको 
कुनै पनि◌ यापा रक नाप वा 
तौलको वा ना न ेवा तौलन ेय को 
बि◌ , वि◌तरण वा यवहारमा 
याउन नहने  

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४३.६ दफा २५: अनमुित निलइ नाप तौल 

वा ना न े तौलने य  योग गन 
नहने  

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४३.७ दफा २६: इजाजत ा  नगरी 
यापारको सि◌लसि◌लामा 
यापा रक नाप वा तौल वा ना ने 
य  वा तौलन ेय  बनाउन, ममत 
गन बि◌  गन वा तोकि◌एको 
ना न े वा तौलन े सेवाको यवसाय 
गन नहन◌े  

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४३.८ दफा २७: मोहोर ब द◌ी तथा 
लेवल नलगाइएको व त◌कुो 
याकेज मा नाप वा तौल अिंकत 
नगरी य तो माल व तु बे न, बे न 
लगाउन वा बे ने उ े यले रा न 
नह◌ुन◌े  

िनरी क िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४३.९ दफा ३० (४): यो ऐन वा यस ऐन 
अ तगत बनेको नि◌यमह को 
ति◌कूल नि◌री कले 

जानाजानी नाप वा तौल वा ना ने 
वा तौलन े य मा टाँचा लगाउन 
नहने  

तोकेको 
अधि◌कृत 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४४. स पि  शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ्ग) िनवारण ऐन, २०६४ अ तगतका देहायका कसरू 
४४.१ दफा ३: स पि  श◌ु ीकरण गन 

नहन◌े 
िवभागको मखु िवशेष जिहलेसकैु िवशेष ३५ िदन 
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३ (१)(क): स पि को गैरकाननूी 
ोत( इिलिसट अ रजन) लुकाउने वा 
छ ने वा कसरूमा संल न यि लाई 
काननूी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग 
गन उ े यले कसरूबाट ा  स पि  हो 
भ ने जानीजानी वा िव ास गन 
आधार हदँाहदँ ै य तो स पि  

पा तरण वा ह ता तरण गन 
(ख): थाहा पाउँदा पाउँद ै स पि को 
सही कृित ोत थान 
िनसग(िड पोिजसन) कारोबार 
वािम व वा सो स पि  उपरको 
अिधकार लुकाउने िछपाउने 
(ग): य तो स पि  ा  गन योग गन 
वा धारण गन 
३ (२): उ लिखत कायको षडय , 

म त, दु साहन, सहजीकरण 

मतस लाह वा उ ोग गन वा 
स ब ता वा सहभािगता जनाउन वा 
मितयार हन 

वा िनजले 

तोकेको सरकारी 
िनकाय वा 
सावजिनक 

सं थाको 
अिधकृत 
कमचारी 
 

अदालत 
 

   

४४.२ दफा ४: आतंकवादी कृयाकलापमा 
िव ीय लगानी गन नहने  
दफा ४(१): कुनै यि ले आतंककारी 
कायमा वा आतंककारी यि  वा 
आतंककारी संगठनले पणू वा आंिसक 

पमा योग गन वा गनस ने कुरा 
थाहा पाउँदापाउँद ैगैरकानूनी मनसायले 

य  वा अ य  पमा स पि  वा 
कोष उपल ध गराउन वा संकलन गन 
दफा ४(२): उ लेिखत कायको उ ोग 
गन  
दफा ४(३): आतंककारी काय गनका 
लािग य  वा अ य  पमा 
स पि  वा कोष उपल ध गराउन वा 
संकलन गन 
दफा ४(४): उि लिखत उपदफाह का 
कसरूका स ब धमा मितयारको पमा 
काम गन, अ य यि लाई संगिठत 
गन वा िनदशन िदने, य तो काय गन 
सामिूहक उ े य रा ने यि ह को 
समहूलाई अपरािधक कायमा वढावा 
िदन वा य तो उ े य हांिसल गन 
जानीजानी योगदान िदने 
दफा ४(५): उ लेिखत कायका 
स ब धमा आतंककारी नभएमा वा 
सोको उ ोग नभएमा, स पि  वा कोष 
सो काय वा उ ोगमा योग नभएमा, 
आतंककारी काय खोिजएको मलुुक 
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वा अ य  जहाँसुके भएमा वा हने 
भएमा, य तो यि  वा संगठन िनज 

रहकेो मलुुक वा भभुागमा रह े वा 
नरहमेा वा अ य  रहमेा, य तो 
स पि  वैधािनक वा अवैधािनक 

जनुसकैु ोतबाट वा मा यमबाट 
संकलन ग रएकव वा उपल ध 

गराइएको रहछे भने पिन आतंकवादी 
ि याकलापमा िव ीय लगानी कसूर 
मािनने 

४४.३ िवदशेमा रही यस ऐन बमोिजमको 
कसरू गन नहन े 

तोिकएको 
अदालत 
(िवशेषअ
दालत) 
 

जिहलेसकैु 

 

िवशेष 
 

३५ िदन 

४४.४ दफा २८: स पि को ोत मािणत 
गन नसके कसरू मािनने   

४५. सामािजक यवहार सधुार ऐन, २०३३ अ तगतका देहायका कसरू 

४५.१ दफा ३: िववाह हदँा ितलक िलन 
िदन नहन े

तोिकएको नेपाल 

हरीको कमचारी 
 

.िज.अ. कसरू भएको 
िमितले ३५ िदन  
 

िवशेष ३५ िदन 

४५.२ दफा ४: दलुही प ले िववाह गदा 
नगद वा िज सी िलन नहने  

 .िज.अ.  िवशेष ३५ िदन 

४५.३ ५ (१): यस ऐन र यस ऐन अ तगत 
बनेको नि◌यम बमोिजम गन 
नह◌ुन ेकाम गन नहन े

 .िज.अ.  िवशेष ३५ िदन 

४५.४ ५ (२): जीउमा लगाएको एकसरो 
गहना बाहके आफ◌्नो कुल 

पर परा अनसाुर राजीखशुीले िदनलेे 

पिन बढीमा दश हजार भ दा 
बढीको दाइजो िदन नहन े 

 .िज.अ.  िवशेष ३५ िदन 

४५.५ दफा ७: िववाहमा एकाउ न जना 
भ दा बढी जि त लैजान नहन े

 .िज.अ.  िवशेष ३५ िदन 

४५.६ दफा ८: िववाह भोजमा एकाउ न 
जना भ दा बढीलाइ िनम णा गन 
नहन े

 .िज.अ.  िवशेष ३५ िदन 

४५.७ दफा ९: छैठी, वारान, 
ज मदि◌वस, पा नी, चडुाकम, 
तब ध, बढुो–पा नी गदा सो 
कमका डस◌गँ स बि धत 
निजकको नातेदार बाहके अ  

छरछि◌मेक  इ मि◌ ह  

म येबाट प चीस जनाभ दा 
बढीलाइ िनम णा गन नहन े

 .िज.अ.  िवशेष ३५ िदन 

४५.८ दफा १०: िपत ृ कायको भोजमा 
प चीस जनाभ दा बढीलाइ 

 .िज.अ.  िवशेष ३५ िदन 
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िनम णा गन नहन े

४५.९ दफा ११: दाइजो आिद दशन गन 
नहने  

 .िज.अ.  िवशेष ३५ िदन 

४५.१० दफा १२: भड्कि◌लो पमा घर 
सजाउन नहन े

 .िज.अ.  िवशेष ३५ िदन 

४५.११ दफा २०(२): सरकारी कमचारी वा 
नेपाल सरकारको वामि◌ व वा 
नि◌य ण भएको संगिठत 
सं थाको कमचारीले यस ऐन वा 
यस ऐन अ तगत बनेको नि◌यम 
उ लंघन गन नह◌नुे  

 .िज.अ.  िवशेष ३५ िदन 

४६. सकंटाप न व यज तु तथा वन पितको अ तराि य यापार िनय ण ऐन, २०७३ अ तगतका देहायका 
कसरू 

४६.१ दफा २० (क) : दफा ३ िवप रत दलुभ वा 
लोपो मखु व यज तु वा वन पित वा सो 
को नमुना ख रद िब  गन, आफूसँग 
रा न,े योग गन, पालनपोषण गन, रो ने, 
हकाउने, िनयि त जनन ् गन, 
ओसारपसार गन, िनकासी वा पैठारी गन 
काय गरे वा गराएमा 

राि य िनकु ज, 
आर , संर ण 

े  र म यवत  

े को हकमा 
स बि धत संर क 

वा िनजले तोकेको 
अिधकृत तरको 
कमचारी र अ य 
े को हकमा 
िज ला वन 
कायालय रहकेो 
िज लामा िज ला 
वन अिधकृत वा 
िनजले तोकेको 
अिधकृत तरको 
कमचारी तथा 
िज ला वन 
कायालय नरहकेो 
िज लामा नेपाल 

सरकारले तोकेको 
अिधकृत तरको 
कमचारी 

िज ला 
अदालत 

जिहलेसकैु सामा य ७० िदन 

४६.२ दफा २० (ख) : दफा ८ िवप रत संरि त 
व यज तु वा वन पित वा सो को नमनुाको 
ख रद िब  गन, आफूसँग रा ने, योग 
गन, पालनपोषण गन, रो ने, हकाउने, 
ओसारपसार गन, िनकासी वा पैठारी गन 
काय गरे वा गराएमा, 

,, ,, ,, ,, 

४६.३ दफा २० (ग) : दफा १३ वा १४ बमोिजम 
सङ्कटाप न व यज तु वा वन पित वा सो 
को नमनुा दता नगरेमा, 

,, ,, ,, ,, 

४६.३ दफा २० (घ) : दफा १५ बमोिजम 
अनमुित निलई सङ्कटाप न व यज तु वा 
वन पित वा सो कोनमनुा हक ह ता तरण 

वा नामसारी गराएमा,  

,, ,, ,, ,, 

४६.३ दफा २० (ङ) : ख ड (क), (ख), (ग) र 
(घ) मा लेिखए देिख बाहके यस ऐन वा 
यस ऐन अ तगत बनेको िनयम िवप रत 
कुनै काय गरेमा । 

,, ,, ,, ,, 

४७. नेपाल सरकारले नेपाल राजप मा 
सचूना काशन गरी यस अनसुचूी 
अ तगत कारबाही र िकनारा हन ेभनी 
तोकेको कसरू 

तोिकए बमोिजम तोिकए 
बमोिजम 

तोिकए बमोिजम तोिकए 
बमोिजम 

तोिकए 
बमोिजम 

 

३.  मुलुक  फौजदारी कायिविध सिंहता, २०७४ को अनुसचूी -२ मा समावेश भएका कसरूको अनुस धान स ब धी 
यव थाः 

कसरूको अनसु धान, अिभयोजन, अदालती कारबाही तथा ितर ाको िवषय कायिविधगत िवषय हो । मलुुक  फौजदारी 
कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी-२ मा करण १ दिेख ५ स मका िविभ न कसरूह  समावेश भएका छन ् । यी कसरू 
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स बि धत मु ाह को अनसु धान अिभयोजनको काननूी कारबाहीमा मु ाको कृित अनसुार मलुुक  कायिविध संिहता, २०७४ 

को सामा य र िवषयगत ऐनले छु ै यव था गरेको िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को िवशेष तथा संि  कायिविध ऐन, २०२८ को 
संि  कायिविध लाग ूह छ । य तो ि यागत यव था मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता २०७४, मलुुक  फौजदारी कायिविध 

िनयमावली २०७५, कसरूको अनसु धान स ब धी िनयमावली, २०७५ र िवषयगत ऐन तथा िनयमावलीह मा रहकेो छ । 
अनसुचूी-२ का मु ामा सामा यतया मलुुक  फौजादारी कायिविध संिहताको िकया अवल बन गन ुपदछ । तर सोही कायिविधको 
दफा ३ अनसुार िवशेष काननूले छु ै काननूी यव था गरेको रहछे भन ेसोही यव था अवल बन गन ुपन ह छ । मलुुक  फौजदारी 
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ३ मा कुन ै कसरूको अनसु धान,  अिभयोजन, मु ा हने अिधकार े  सनुवुाइ फैसला 
काया वयन वा अ य कुनै कारबाहीका स ब धमा छू ै ऐनमा यव था ग रएको रहछे भने य तो िवषयमा यस संिहताको 
यव थाले असर नपान,  छु ै ऐनमा यव था नभएको कायिविधको िवषयमा संिहताको यव था लाग ूहने यव था छ ।  
उपरो  काननूी यव था अनसुार मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी-२ मा समावेश भएका मु ा म ये 
नेपाल सरकार वादी हन ेमु ाह का स ब धमा सो अनसुचूीको करण-१ र सो सँग स बि धत कसरूको षडय , उ ोग, दु साहन 
स ब धी कसरूका हकमा संिहताको अनसुचूी-१ मा उि लिखत कसरूह मा ग रन ेअनसु धान/तहिककात, सबदु माण संकलन, 
मु ा च न ेवा नच ने िनणय, अिभयोगप  तयार गरी मु ा दायर र बहस परैवी गन ि या न ैअपनाउने र अनसुचूी-२ को करण-२, 
३ र ४ मा उि लिखत कसरू र ती कसरूसँग स बि धत षडय , उ ोग, दु साहन स ब धी कसरूका हकमा छु ै िवशेष ऐनमा 
यव था ग रएकोमा सोही ऐन बमोिजम र य तो िवशेष ऐनमा उ लेख नग रएकोमा मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ 

बमोिजमको कायिविध अवल बन गन ुपदछ । 
 

सव च अदालतको फैसला/ आदेश 

 असा दिभक र आकिषत नै नहन ेकाननू िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ) र मलुुक  

फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ६७(१)(ख) योग गरी िनवेदक सिुवन े लाई राज  

चहुावट म ाुमा पपु का लािग थनुामा रा ने गरी आदशे ग रएको दिेखन आयो । अतः िनवेदकलाई 
म ुामा पपु का लािग थनुामा रा ने गरी काठमा डौ िज ला अदालतबाट िमित २०७६/७/२२ मा 
भएको आदशे सदर गरेको उ च अदालत पाटनको िमित २०७६/९/२४ को आदशेमा य तः 
काननूी िुट (Apparent Legal Error) दिेखन आएको हदँा उि लिखत आदशे िनेवेदक सिुवन 
े को हकमा भएको हदस म मा  उ षेणको आदशेले बदर ग रएको छ । 

 मु ाको कारबाहीका ममा आधारभतू पमा पालना गनपुन कायिविधको पालना गनपुन, नगरेको 
कारण कुनै िनकायबाट ग रएको िनणयबाट यि उपर अ याय भएको अव थामा रट े ािधकारबाट 
याियक परी ण गन सिकने, अपराधको अनसु धान दखेी फैसला काया वयन स मको चरणमा 
फौजदारी यायका आधारभतू िस ा तह को अिनवाय पालना गनपुन, अनाहकमा कैदमा ब न ुपरेको 
दभुा यपणू अव थामा िनवेदकलाई रा यले ितपिूत िदनपुन 

 आधार र काननू िवना कसैलाई पिन प ाउ गन र थनुामा राखी अनसु धान गन नपाइन,े थनुा अि तम 
िवक पको पमा योग हन े

 सैिनक ऐनको दफा ३८ दिेख ६५ स मका कसरू मा  सैिनक अदालतको े ािधकारिभ  पन दिेखन ेर 
सो बाहकेका अ य कसरूह  पिन सैिनक अदालतको े ािधकारिभ  पन भनी भ न नसिकने, सैिनक 

कृित बाहकेका कसरूह को स ब धमा सैिनक अदालतह लाई भ दा सामा य अदालतलाई न ै
े ािधकार दान गन ु ेय कर हन े

 हरेक फौजदारी मु ामा जो कोहीले पिन ितिनिध व गन स छ भ ने हो भने यो वाि छत हदिभ  
यव थापन गन नसिकने िवषय बनेर जाने, जनुसकैु मु ाको हकमा असर पन वा खास सरोकारवाला 
प ले न ै ितिनिध व गन ुपन । 

 

076-WH-

0306 फैसला 
िमित 
२०७७।३।३० 
 

 

 

 

नकेाप २०७६, 

अंक ४, िननं 
१०२५० 

 

 

 

नकेाप २०७५ 

अंक ९, िननं.   
१०११४ 
 

नकेाप २०७७ 

अंक १२ िननं 
१०६०४ 

 
 

नकेाप २०६६, 

अंक ५, िन नं 
८६२६ 
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कसरूको अनुस धानमा सरकारी वक लको भूिमकाः  
वारदातका स ब धमा सचूना ाि  दिेख घटना थलको सरु ा, माण नास वा लोप हन निदन ेआव यक काय, अिभयु को 
बयान, कसरू स ब  माण संकलन लगायत भौितक माणको परी ण तथा अनसु धान ितवेदन स मका काय अनसु धानका 
चरणमा ह छ । िवशेष ऐनले छु ै काननूी यव था गरेकोमा सोही बमोिजम र अ यमा कायिविध संिहताको यव था लाग ूह छ । 
मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहताको अनसुचूी-१ कै यव था लाग ू हने बाहके सोही संिहताको अनसुचूी-२ का मु ामा 
अवल बन हने अनसु धान कारबाही तथा सरकारी वक लको भिूमका स ब धमा दहेायका शीषकमा उ लेख ग रएको छ ।  
 

कसरूको जाहेरी वा सचूना: 
वारदातका स ब धमा जाहरेी (First Information Report) अनसु धानको ार भ िब द ु हो । यो िलिखत, मौिखक वा 
अनसु धान अिधकारीका ितवेदनका मा यमबाट अनसु धान गन िनकाय सम  पगुकेो ह छ । यस स ब धमा िन न काननूी 
यव था रहकेो छः 

 

कानूनी यव थाः 

 कुनै कसरू स ब धी सचूना िदन चाहने यि ले अनसु धान गन अिधकार ा  कायालय वा अिधकारी 
सम  अनसुचूी–५ बमोिजमको ढाँचामा सचूना िदन ुपन,  

 ा  सचूना स बि धत कायालय वा अिधकारीले दता गरी य तो सचूना िदने यि लाई मलुुक  
फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी–६ बमोिजमको ढाँचामा भरपाई िदन ुपन, 

  कसरू स ब धी सचूना स बि धत कायालय वा अिधकारी सम  दता गन त काल स भव नभएमा 
य तो सचूना निजकको हरी कायालयमा पिन िदन सिकने,  

 य तो सचूना दता गरी तीन िदनिभ  कारबाहीका लािग स बि धत कायालय वा अिधकारी सम  

पठाउन ुपन ।  

 अनसुचूी-२ का मु ाको जाहरेी वा सचूना िलन इ कार गरेको य तो सचूना िदन े यि ले सोही यहोरा 
खलुाई कसरूको सचूनासिहत स बि धत िज लाका मखु िज ला अिधकारी सम  उजरू िदन स न,े  
मखु िज ला अिधकारी नै अनसु धान अिधकारी तोिकएको रहछे र िनजले य तो सचूना दता गन 
इ कार गरेको गहृ म ालयमा उजरु िदन सिकने,  

 यसरी ा  हन आएको सचूना तीन िदनिभ  मखु िज ला अिधकारी वा गहृ म ालयले दता गन वा 
नगन िनणय गरी स बि धत कायालयलाई सो बमोिजम गन िनदशन गनछ र स बि धत कायालय वा 
अिधकारीले सो िनदशन अनसुारको कारवाही गनपुन । 

 संिहताको दफा ४ को उपदफा (१) वा (७) बमोिजम पन आएको जाहरेी दरखा त  ढाँचामा नभए पिन 
स बि धत कायालय वा अिधकारीले बिुझिलन ुपनछ ।  

 उपिनयम (१) बमोिजम ा  दरखा तको स ब धमा अ य कुनै आव यक कुरा खलुाउनपुन दिेखएमा 
स बि धत कायालयले जाहरेी दरखा त वा सचूना िदन े यि  सम  कमचारी पठाई वा िनजलाई 
कायालयमा िझकाई आव यक कुराह  खलुाउन स नछे ।  

 कुनै यि  माफत वा िव तुीय मा यम वा अ य कुनै मा यमबाट ा  भएको जाहरेी दरखा त वा 
सचूनाको िव सनीयतामा शंका भएमा य तो दरखा त वा सचूना बाटोको याद बाहके सात िदन िभ  

स बि धत यि बाट सनाखत गराउन ुपनछ ।   

मलुकु  फौजदारी 
कायिविध संिहता, 
२०७४ को दफा ४ 

(७)  
 

ऐजन उपदफा (८) 

  

ऐजन उपदफा (९) 

 
 

ऐजन उपदफा  
(१०)  

 

मलुकु  फौजदारी 
कायिविध संिहता, 
२०७४ को  दफा 
५(४) 

 

ऐजन  उपदफा (५) 

र (६)  

 

 कसूरको 
अनसु धान 
िनयमावली, २०७५ 
को िनयम ३(१)   
 

ऐजन उपिनयम 
(२) 

 

 

ऐजन  िनयम ४ 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश: 

 कुनै कसरूका स ब धमा कसैको जाहरेी नपरेको रहछे भन ेपिन हरी कायालय आफैले वा अ य कुन ै
ोतबाट य तो सचूना पाएमा पिन य तो सचूना वा जानकारीका आधारमा स बि धत हरी 

असिफ महतो केवट 
िव  िज ला 
हरी कायालय, 
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कायालयले काननू अनसुार अनसु धानको कारबाही अगािड बढाउन ेकत य हन,े 
हद यादिभ को नभएको वा अ य काननूी सीमािभ को नदिेखएको अव थामा बाहके कुनै पिन 
वहानामा अपराधका स ब धमा ा  हन आएका सचूना वा जानकारीलाई वेवा ता गन निम न े। 

 जाहरेी दरखा त आफैमा कुन ै वत  माण नभएकोले अ य माणह बाट पिु  ट नभएस म जाहरेी 
दरखा तको कुनै मािणक मू य नहने । 

 जाहरेी घटनाका िवषयमा िदइन ेसचूनाको मा यम हो । यसले माण संकलनमा सहयोगीको भिूमका 
िनवाह गन स छ, वयमले साथकता ा  गदन । यो आफैमा अकाट्य र वत  माण नहने, 

 लामो अ तराल प ात्  दता भएको जाहरेी घटनाको स यता वा वा तिवकतामा आधा रत नभई 
कसैलाई फसाउने उ े यबाट अिभ े रत भई िदएको भनी शंका गन पया  ठाउँ दिेखन े। 

 कसैको जाहरेी नपरेको अव थामा हरी कायालयले आफैले वा अ य कुनै ोतबाट य तो सचूना 
पाएमा पिन य तो सचूना वा जानकारीका आधारमा स बि धत हरी कायालयले काननू अनसुार 
अनसु धानको कारबाही अगािड बढाउनपुन काननूी कत य हन,े  
काननू अनसुारको हद यादिभ को नभएको वा अ य काननूी सीमािभ को नदिेखएको अव थामा 
बाहके कुन ैपिन वहानामा अपराधका स ब धमा ा  त हन आएका सचूना वा जानकारीलाई बेवा ता 
गन निम ने । 

 अपराधको सचूना िदए अनसुार भएको हो होइन सो स ब धमा िव ततृ छानिवन गरे प ात ्  मु ा 
चलाउन ुपन  कारण र अव था दिेखन नआएमा सो स ब धमा काननू बमोिजम मु ा नच न ेिनणय गन 
स ने अिधकार रहकेोमा काननू वयोिजम परेको उजरुीमा कारवाही नहोस भनी िनवेदकले कागज गरी 
िदएकै आधारमा सो अपराधको सचूना स ब धी िनवेदनको कारवाही नटुङ्िगन े। 

पसा, नकेाप २०७५ 

अंक १ िन नं 
९९३७ 
 

न.ेका.प. २०७४, 

अंक ८, िनणय 
न बर ९८५८ 
 

न दादवेी जोशी 
िव  नपेाल सरकार 
(नकेाप २०६९ अंक 

१ िन नं ८७६०) 

न.ेका.प. २०७५, 

अंक १, िनणय 
न बर ९९३७ 

 

 

न.ेका.प. २०६२, 

अंक ८, िनणय 
न बर ७५८२ 

 

 

अनुस धान गन अिधकारीः 
मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहताको अनसुचूी-२ मा समावेश भएका सरकार वादी हने फौजदारी कसरूको अनसु धान िवषेश 

ऐनमा अनसु धान अिधकारी तोिकएकोमा सोही अिधकारीबाट ह छ । िवशेष ऐनमा अनसु धान अिधकारी नतोिकएको कसरूमा वा 
मलुुक  अपराध संिहताले अपराधीकरण गरेका अनसुचूी-२ मा समावेश भएका कसरूमा मखु िज ला अिधकारी वा िनजले 

तोकेको अिधकृ तरको कमचारीबाट अनसु धान हने काननूी यव था रहकेो छ । 
 

कानूनी यव थाः 

 अनसुचूी–२ मा उि लिखत कसरूको अनसु धान गन काननूमा कुनै अिधकारी तोिकएकोमा सोही 
अिधकारीबाट र य तो अिधकारी नतोिकएकोमा स बि धत मखु िज ला अिधकारी वा िनजले 

तोकेको अिधकृत तरको कमचारीबाट अनसु धान हनछे । 
 तोिकएको अिधकारीले य तो कसरूको अनसु धान गदा उपदफा (२), (३), (४), (५) र (६) मा 
उि लिखत कायिविध परूा गन ुपनछ । 

 एकै वारदातको अनसु धान गदा य तो वारदातबाट च न स न ेसबै मु ाको एकै पटक अनसु धान गन ु
पनछ । 

मलुकु  फौजदारी 
कायिविध संिहता, 
२०७४ को दफा 
८ (७), (८) (९) 

 

माण लोप वा नास हन निदन र कसरू गन यि  उ कन नपाउने यव था गनः 
अनसु धान अिधकारीका लािग यो काय ारि भक तहिककातको चरणको काय हो । यसमा घटना थलको सरु ा र माण नास वा 
लोप हन निदने प रि थित िनमाण, कसरू भएको थानको घटना थल सिहत व तुि थित मचुु का, खानतलासी वा बरामदी 
मचुु का, य तो कसरूको कृित अनसुार तयार गनपुन ितवेदन, मचुु का लगायत आव यक िववरण संकलनको काय ह छ । यस 

स ब धमा दहेायको काननूी यव था रहकेो छः 
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कानूनी यव थाः 

 अनसुचूी-२ मा उि लिखत कुन ैकसरू भएको वा भई रहकेो वा हन लागेको जानकारी कसैको सचूना वा 
स बि धत अिधकारीले आफैले कुनै ोतबाट पाएमा य तो अिधकारीले उपदफा (१) वा (२) 
बमोिजमको कारबाही गन ुपनछ । 

 तर य तो कसरूको सचूना कुनै हरी कमचारीले थाहा पाएको र स बि धत अनसु धान अिधकारी 
त काल उपल ध नभएमा य तो हरी कमचारीले उपदफा (१) मा उि लिखत कारबाही गरी कुन ै
यि  प ाउ परेको भए य तो यि  सिहत कारबाहीको िववरण अनसु धान अिधकारी सम  पठाउन ु
पनछ ।  

 

मलुकु  

फौजदारी 
कायिविध 

संिहता, 
२०७४ को 
दफा ६(४)  

 

अनुस धान गरी सबुद माण सकंलन गनः 
अनसु धान अिधकारीका लािग सबदु माण संकलनको काय ारि भक चरणको काय हो । अनसुचूी-२ मा समावेश भएका 
कसरूको अनसु धान गदा तोिकएको अनसु धान अिधकारीले अनसुचूी १ कै कसरूको अनसु धानमा ज तै दहेाय बमोिजमको 
कायिविध अवल बन गन ुपदछः 
 

कानूनी यव थाः 

 उपदफा (७) बमोिजम तोिकएको अिधकारीले य तो कसरूको अनसु धान गदा उपदफा (२), (३), (४), 
(५) र (६) मा उि लिखत कायिविध परुा गन ुपनछ ।  

 यस प र छेद बमोिजम एकै वारदातको अनसु धान गदा य तो वारदातबाट च न स ने सबै मु ाको एकै 

पटक अनसु धान गन ुपनछ । 

 

मलुकु  फौजदारी 
कायिविध 

संिहता, २०७४ 

को दफा ८ (८)  
 

ऐजन उपदफा (९)  
सव च अदालतको फैसला/आदेशः 

 जाहरेवालीले रातको समयमा िदएको पैया त काल खानतलासी निलई सयु दयको समयस म पिखदा 
अपराधिसत स बि धत सो पैया दशी नै ा  हन नस न े वल स भावना भएकोले सो दशी गायव हन 
निदन त काल खानतलासी िलन बाहके अ  िवक प नै छैन । तसथ ऐनको मनसाय अनु प दशीलाई 
ाथिमकता िदई वरामद ग रएकोले सो वरामदी मचुु का मा यता नपाउने भ न िम दनै । 

 काननू अनकूुल नभएको बरामदी मचुु काको आधारबाट आरोिपत कसरूमा दोषी ठहर गन ुकाननू संगत 
नहन े

 अनिधकृत अिधकारीबाट भएको खानतलासी मचुु काले काननूी मा यता पाउँछ भ न निम ने । 
काननूले जे जित यि लाई सा ी रा न भनेको छ यो भ दा कम सा ी रा न निम न े । खानतलासी 
बरामदी मचुु का बेरीत एवं गरैकाननूी दिेखँदा माणमा िलन निम ने । 

 अनसु धान अिधकारीलाई िनवेदकले दईु वटा वारदात घटाएको कुरा ठगी मु ाको अनसु धानको ममा 
थाहा भएको, सो दवैु वारदात घटनाको स ब धमा उितवेला नै अनसु धान भै मु ा दायर भएको भए 
सबैभ दा ठूलो कलममा मा  सजाय हन ेद ड सजायको ४१ न.ं काननूी यव थाबाट दिेखएको हदँा 
सोही वखत मु ा नचलाई हाल आएर प ाउ गरी िज ला अदालतको अनमुितबाट अनसु धानको 
ममा राखेको थनुालाई काननूबमोिजम थनुामा राखेको भ न निम न े

 िनवेदक ितवादीलाई प ाउ गन र हातहितयार तथा आखेटोपहार बरामद गन काय स प न भएपिछ 

पिन पटकपटक फरकफरक मु ाह मा एकबाट छुटी जाने दखेमेा अक  मु ामा अनसु धानको लािग भनी 
याद थप गद थनुामा राखी रा ने  मानिसकता पा न ु चिलत सारवान काननू, कायिविध काननू र 
यसका मा य िस ा तह को समेत य  उ घनं भएको दिेखन आउने 

 अि तयार ा  िनकायबाट मु ाको अनसु धान गरी अिभयोगप  न ैदायर भइसकेको अव थामा यस 

िनकायबाट भएको अनसु धान ठीक वा बेठीक भयो भनी पनु अनसु धान गन र अिभयोजन न ैबदर गरी 
मा न यस अदालतको असाधारण अिधकार े  अ तगत िनवेदन हण गरी त लो अदालतमा 
िवचाराधीन मु ामा ह त ेप हन ेवा असर गनगरी िनणय गन निम ने । 

ने.का.प. २०५५ 

अंक ५ िनणय 
न बर ६५४९ 
 

ने.का.प. 
२०४९(क), अंक 

३  िन.नं. ४४८९ 
 

ने.का.प. २०४७ 

अंक ५ िन.नं. 
४१४२ 

 

ने.का.प. २०६६, 

अंक ९, िनणय 
न बर ८२२१ 
 

 

 

ने.का.प. २०७१ 

अंक १० िनणय 
न बर ९२७२ 

 
 

एडभोकेसी फोरम 
िव. गहृ 
म ालयसमेत (न े
का प २०६६ अंक 

११ िन नं ८२६६) 
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(यस स ब धी िव ततृ यव था प र छेद २ को करण २  मा उ लेख ग रएको छ ।   
 

कसरूसगँ स बि धत यि  प ाउ गनः 
कसरूसँग स बि धत माण नासमास हन निदन र कसरूदार भा न उ कन नपाओस ् भ नका लािग स बि धत अनसु धान 
अिधकारीले य तो यि लाई प ाउ गरी अनसु धान कारबाही अगािड बढाउन स ने दहेायको काननूी यव था रहकेो छ ।  

 कसरूसँग स बि धत कुन ै यि  फेला परेमा वा कसरू गदागदको अव थामा रहमेा हरी वा अनसु धान अिधकारीले 

प ाउ गन स ने, 
 मु ा हने अिधकारीको अनमुितबाट प ाउ पजू  र अनसु धान अिधकारीले ज री प ाउ पजू  जारी गन स ने, 
 कुनै कसरू भएका बखत त काल हरी उपल ध नभएमा यँहा उपि थत भएको वा कसरू भएको दे ने यि ले 

िनय णमा िलई निजकको हरी कायालयमा बझुाउन स ने, 
 कुनै मिहलालाई प ाउ गनपुरेमा भरसक मिहला हरी ारा प ाउ गन ुपन, 
 प ाउ परेको यि को शरीर खानतलासी गन सिकने, 
 प ाउ स ब धीको अनसुचूी -१ मा समावेश भएका मु ामा अवल बन हने काननूी यव था अनसुचूी-२ मा पिन लाग ू
हने, 

 अनसुचूी- १ वा अनसुचूी-२ अ तगतका कुन ैकसरू कुन ै यि ले कुनै हरी कमचारी वा अिधकारीको उपि थितमा वा 
कुनै सरकारी वक ल कायालयमा गरेको य तो यि लाई स बि धत हरी कमचारी वा कायालय मखुले भा न उ कन 
निदई िनजलाई प ाउ गन स ने, 

 य तो यि लाई स बि धत हरी कायालय वा अनसु धान अिधकारी सम  बझुाउन ु पन र हरी वा अनसु धान 
अिधकारीले ज री प ाउ पजू  जारी गरी वीकृितका लािग मु ा हने अिधकारी सम  पेश गनपुन, 

 

कानूनी यव थाः  

 उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन अनसुचूी-१ वा अनसुचूी – २ अ तगतका 
कुनै कसरू कुन ै यि ले कुनै हरी कमचारी वा अिधकारीको उपि थितमा वा कुन ैसरकारी कायालयमा 
गरेमा य तो यि लाई स बि धत हरी कमचारी, अिधकारी वा कायालय मखुले भा न उ नक निदई 
िनजलाई प ाउ गरी स बि धत हरी कायालय वा अनसु धान अिधकारी सम  बझुाउन ुपनछ ।  

 उपदफा (८) र (१६) बमोिजम प ाउ गरी याएको यि लाई स बि धत हरी वा अनसु धान 
अिधकारीले ज री प ाउ पजू  िदई उपदफा (६) बमोिजम वीकृितको लािग मु ा हने अिधकारी सम  

पेश गन ुपनछ ।  

 

मलुकु  

फौजदारी 
कायिविध 

संिहता, २०७४ 

को दफा ९ (१६) 
 

ऐजन उपदफा 
(१७) 
  

 

नोटः यस स दभमा अनसुचूी १ का मु ामा लाग ू हने कायिविध समान पमा अनसुचूी-२ का मु ामा पिन लाग ू हने । साथै 

स बि धत ऐनमा प प ाउको कायिविधका स ब धमा लेिखएकोमा सोही अनसुार हनेछ । 
 

४.  मु ाको ारि भक ितवेदन र िनदशन  
ारि भक अनसु धान ितवेदन वारदात त यका स ब धमा  ारि भक तहिककातको कायको सरकारी वक ल सम  पेश हन े
ितवेदन र अनसु धान अिधकृतको सम  अनसु धान योजना हो । यसबाट वारदात त य ारि भक पमा पिु  (Primefacie) 

ह छ भने थप र िव ततृ अनसु धानको आव यकता वोध ह छ । यसको ाि पिछ सरकारी वक लबाट आव यकता अनसुार 
अनसु धानका िविभ न प ह मा अनसु धान गन तोिकएको अनसु धान अिधकृतलाई िनदशन िदनपुछ । अनसुचूी-२ का मु ामा 
ारि भक ितवेदन र िनदशन स ब धीको काननूी यव था िन न रहकेो छ । 

 अनसुचूी-२ मा उि लिखत कुन ैकसरूको जाहरेी दरखा त वा सचूना दता हना साथ य तो कसरूको अनसु धान गन 
तोिकएका अनसु धान अिधकारीले तु त ारि भक अनसु धान गन ुपन ।    
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 ारि भक अनसु धान गरेपिछ य तो अनसु धान अिधकारीले सोको ितवेदन िज ला सरकारी वक ल कायालयमा 
तीन िदन िभ  पठाउन ुपन,  

 ारि भक ितवेदन ा  भएपिछ सरकारी वक लले यसको अ ययन गरी कसरूसँग स बि धत कुनै िवषयमा थप 
अनसु धान गन अनसु धान अिधकारीलाई आव यक िनदशन िदनपुन दिेखएमा यसको कारण खलुाई आव यक 

िनदशन िदन स ने, 
यस स ब धी िव ततृमा प र छेद २ , करण २.१ मा उ लेख ग रएको छ ।   

 

सव च अदालतको आदेश/फैसला 

 कुनै अपराधको तहिककात सु  गनभु दा पिहले तहिककात गन हरी कमचारीले तहिककात गन कुराह  

खलुाई स बि धत सरकारी वक ल कायालयमा अपराध स ब धी ारि भक ितवेदन पठाउनपुन र य तो 
ारि भक ितवेदन ा  भएपिछ सरकारी वक लले तहिककातको स ब धमा तहिककात गन हरी 
कमचारीलाई आव यक िनदशन िदनस ने । 

 अपराध अनसु धानमा सरकारी वक लको िनदशनबाट अनसु धानको ममा अनसु धान अिधकृत सम  

आइपरेका काननूी तथा ि यागत बाधा अड्चनलाई फुकाई अनसु धानलाई िविध र ि या अनसुार 
स प न गराई अपराधीलाई काननू बमोिजम द ड र पीिडतलाई याय िदलाउने र काननूी शासनको 
िस ा तलाई यवहा रक पमा काया वयमा याउने नै िवधाियक  मनसाय दिेखने । 

 अनसु धान तहिककातको काम कारवाही िनयमानसुार अगािड वढाउन हरी कमचारी समतेलाई सरकारी 
वक ल कायालयले आव यक िनदशन िदनपुन काननूी कत य भएकोमा सरकारी वक लको कायालयबाट  
य तो काननूी कत य परुा हन नसकेको अव थामा काननूमा यव था भएको कत य पालन गराउन 
सरकारी वक लको कायालयलाई परमादशेको आदशे जारी हन स न े। 

नेपाल सरकार 
िव. धौलादेवी 
िव  नेकाप 
२०६८ अंक ८ 

िननं. ८६६८ 

 

नेकाप २०७२ 

अंक ३ िननं. 
९३६७ 

 

 

नेकाप २०६३ 

अंक ७ िननं. 
७७३१ 

मपणू, झु ा वा का पिनक सचूना तामलेीमा रा ने, अनसु धान गन िवशेष टोली गठन गन सिकने,  िहरासतमा रा न सिकने, 
सोको अविध र त स ब धी कायिविध, िहरासतमा रहकेा यि लाई अनसु धान अिधकारीले छाड्न स ने, खानतलासी गन 
सिकने, अिभयु को बयान र यसमा सरकारी वक लले यान िदनपुन कुरा, अनसु धानको स ब धमा राय स लाह र थप िनदशन, 
अनसु धान ितवेदनको ाि  र सरकारी वक लले यान िदनपुन कुरा लगायतका िवषयह मा अनसुचूी १ का कसरूको 
अनसु धानमा अवल बन ग रन े ि यागत यव था िवषयगत ऐनह ले छु ै यव था गरेकोमा बाहके अनसुचूी -२ का मु ामा 
समेत समान पमा लाग ूह छ ।  
 

सव च अदालतका फैसला/आदेश 

 काननूी उिचत ि या अवल बन र याियक मनको समते योग नगरी काननू िवपरीत िनणय नभएको 
अव थामा गरैकाननूी थनुाबाट मु  हन े।  
 

 अपराधको अनसु धान र अिभयोजनमा अनसु धानकता र अिभयोजनकताबाट कमी कमजोरी 
लापरवाही, ग ती, बद ्िनयत आिद हन नहने । यिद ह छ भने सरकारले यसको िज मा िलनपन । 
हा ो णालीमा पीिडतले आफै मु ा चलाउन स दनै । पीिडत रा यबाट  यवि थत अपराध अनसु धान 
हरी र सरकारी वक लमा भर पनपुन ह छ । पीिडतले आफू पीिडत भएको यहोराको आफूमा भएको 
माणसिहत हरीमा उजरू गदा हरी र सरकारी वक लले मु ा नचलाउँदा यो अव थामा पीिडत याय 
पाउन े मौिलक हकबाट  वि चत हन े हदँा संिवधानले नै याियक पनुरावलोकन गन पाउन े
अिधकारलाई Exclude वा Limit गन गरी प  यव था गरेको अव था, मा य िस ा त 
अनसुार Political question समावेश भएको िवषय वा िवधाियकाको आ त रक काय यव थापनको 
िवषय र अि तम भएका िवषयह मा Writ against Judiciary हन नस ने मा य िस ा तको 
अव थामा बाहके अ य अव था र िवषयमा मा य िस ा तमा रहरे कायपािलकातफका येक 

नकेाप २०६६ 

अंक १ िननं. 
८०५५ 

 

नेकाप २०६७ 

अखम ११ िननं. 
८५०७ 
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अिधकारीले गरेको िनणयको याियक पनुरावलोकन गन स न े। 
 अिभयोजन गन सरकारी वक लको अि तम िज मेवारी हने भएपिन संिवधान र काननू बमोिजम गनपुन 
अिभयोजन नगरेको, भदेभावपणू यवहार गरी यायको व छताको उ लंघन भएको वा द डहीनताको 
प पोषण भएको, अिभयोजन स ब धी अिधकारको सदपुयोग नभएको र िनणय गन अिधकारीले गरेको 
िनणय वृ  भावनाबाट गरेको हो, होइन भनी याियक पनुरावलोकनको रोहमा अिभयोजन स ब धी 
िनणय उपर न ै  उठेमा अदालतले यसको पनुरावलोकन हनै नस ने भ न संिवधानले अङ्िगकार 
गरेको याियक पनुरावलोकनको िस ा तले निम न े। 

 चिलत दईुवटा काननूले अपराध घोिषत गरी फरक फरक सजायको यव था गरेको अव थामा कुन 
काननू अ तगत उपचार मा ने भ  ने कुरा वादी प को विववेक र अिभयो ाको यावसाियक 

वत तासँग स बि धत िवषय ब न जा छ । य तो दईुवटा समाना तर काननूी बाटो रहकेो अव थामा 
वादीलाई यो बाटो आउन ुप य  भ  न अदालतले निम ने 

 

 

नेकाप २०७५ 

अंक १० िननं. 
१०११४ 
 

 

 

 
नेकाप २०७६ 

अंक ४ िननं. 
१०२४४ 

 

५. मु ा च ने वा नच ने िनणय, अिभयोजन र सरकारी वक लको भूिमकाः 
 

 मु ा च ने नच ने िनणय र मु ा दताः  
अनसु धानको काय स प न भई ा  अिभयोजनको िनणयका लािग िमिसल सिहत ा  भएका अनसुचूी-२ मा अ तगतका 
कसरूमा अिभयोजनको िनणय ि या अनसुचूी- १ मा अ तगतका कसरूमा ज तै सरकारी वक लले गदछ । अिभयोजनको िनणय 
हदँा मु ा चलाउने गरी िनणय भएकोमा िवशेष ऐनमा अिभयोगप  दायर गन वा मु ा चलाउने अिधकारी अल गै तोिकएकोमा सोही 
अिधकारीबाट स बि धत अदालत वा याियक िनकायमा अिभयोगप  दायर ग र छ । यिद िवशेष ऐनमा य तो अिधकारी 
नतोिकएकोमा मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (३) को ख ड (ग) र (घ) बमोिजम स बि धत 
कायालय मखुले  स बि धत अदालत वा याियक िनकायमा अिभयोगप  दायर गन काननूी यव था रहकेो छ । यस स ब धमा 
सरकारी वक लले दहेायका िवषयमा िवचार गन ुपदछः  

 कुनै कसरूमा मु ा चलाउने स ब धमा छु ै ऐनमा कुनै अिधकारी तोिकएको भए य तो अिधकारीबाट र नतोिकएकोमा 
स बि धत कायालय मखुले अिभयोगप  दायर गन याद नना न ेगरी आ नो रायसिहत मु ा च ने वा नच ने िनणयको 
लािग स बि धत सरकारी वक ल सम  िमिसल पेश गन ुपन,  

 सरकारी वक लले मु ा च ने नच ने िनणय गरी मु ा च ने िनणय भए मु ा चलाउन ुपन यि  तथा िनज उपरको अिभयोग 
सजाय र अिभयोगप मा िलन ुपन दाबीसमते उ लेख गरी मु ा दायर गन याद नना ने गरी ा  िमिसल िफता पठाउन ुपन, 

 मु ा चलाउने िनणय ा  भएपिछ सोही अनु पको अिभयोगप  तयार गरी थनुवुा भए थनुवुा समेत लगी यादिभ  ै

स बि धत अदालत सम  मु ा दायर गरी िमिसलको एक ित न कल सरकारी वक ललाई उपल ध गराउन ुपन, 

 तोिकएको अिधकारी वा कायालय मखुले अिभयोगप  दायर गनकुा अित र  दहेायको काम गन स ने; 

 अिभयु लाई सजाय कम गन स ब धी माग दाबी िलई अिभयोगप  दायर गन र अ यथा गरेको छुट सजाय र  गन 
मागदाबी िलई स बि धत अदालतमा िनवेदन िदने, 

 सरकारी वक लको राय िलई थप दाबी सिहत मु ा दायर गन, 

 सरकारी वक लको राय िलई िुट स याउनका लािग अदालतमा िनवेदन िदन, 

 सानाितना मु ामा सरकारी वक लको िनणय उपर िच  नबु ने पीिडत प ले आ नो प बाट मु ा दायर गन स न,े 

 कुनै कसरूबाट पु न गएको ितपिूतको दाबी भने पीिडत प , हकवाला, स बि धत ओहोदा वा हिैसयतमा रहकेो यि , 

हकवाला वा संर क, संचालक,सद य शासक वा मखु कायकारी अिधकृतले ६० िदनिभ  उजरुी िदन स ने, 

 कायिविध संिहताको दफा ३२ बमोिजम खलुाउन ुपन िववरणह  खलुाई अनसुचूी–२० को ढाँचामा अिभयोगप  दायर गन,  
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कानूनी यव था 

 कुनै कसरूमा मु ा चलाउने स ब धमा छु  ैऐनमा कुनै अिधकारी तोिकएको भए य तो अिधकारीबाट र 
य तो अिधकारी नतोिकएकोमा स बि धत कायालय मखुले सबतु माण साथ अिभयोगप  दायर गन 
याद नना न ेगरी आ नो रायसिहत मु ा च ने वा नच न े िनणयको लािग स बि धत सरकारी वक ल 

सम  िमिसल पेश गन ुपन, 
 ख ड (क) बमोिजम िमिसल ा  भएपिछ मु ा च ने वा नच ने िनणय गरी मु ा च ने िनणय भए मु ा 
चलाउन ुपन यि  तथा िनज उपरको अिभयोग, सजाय र अिभयोगप मा िलन ुपन दावी समते उ लेख 

गरी मु ा दायर गन याद नना ने गरी ा  िमिसल िफता पठाउन ुपन, 
 ख ड (ख) बमोिजम मु ा चलाउन े िनणय ा  भएपिछ सोही अनु पको अिभयोगप  तयार गरी थनुवुा 
भए थनुवुा समेत लगी याद िभ  ैस बि धत अदालत सम  मु ा दायर गरी िमिसलको एक ित न कल 

सरकारी वक लले उपल ध गराउन ुपन, 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको दफा 
३ को उफदफा 
(३) ख ड (क)   

 

ऐजन (ख) 

 

 

 

ऐजन (ग) 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 अिभयोगप  काननूले तोिकएको समयाविधिभ  वा य तो समय नतोिकएको अव थामा यथास भव 
चाँडो मु ा हने अिधकारी वा िनकाय सम  तुत गन ुअिभयोजन प को मखु दािय व हने ।  

नेकाप २०७५ 

अंक ७ िन नं. 
१००४८ 

 

थप जानकारीका लािग प र छेद दईुको करण ३ र ४ हनेहुोस ्। 

֍֍֎֍ 
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यस प र छेद िभ  

 
 

१. अनसु धानको लािग िहरासतमा रा न ग रने सनुवुाइ 
२. फरार रहकेो यि को स ब धमा िवशेष यव था 
३. अिभयु को अदालतमा बयान गराउदा सरकारी वक लको 
भिूमका 

४. अिभयु  अदालतमा सािवत भएमा फैसला गन 
५. थनुछेक स ब धी यव था 

  - अिभयु लाई थनुामा रा न े
 -  अिभयु सँग धरौट वा जमानत वा बक जमानत िलन े
 -  तारेखमा रा न ुपन 
 -  थप धरौट, जमानत वा वक जमानत मा न सिकने 
- कारबाहीको जनुसकैु अव थामा पिन थनुामा वा जमानतमा 
रा न सिकने 

 -  धरौट वा जमानतको रकम तो ने आधार 
 -  थनुछेक स ब धी अ य यव था 
 -  थनुछेक बहस गदा यान िदनपुन कुरा 

६. थनुछेकको आदशे वा अ तरकालीन आदशे उपर िनवेदन िदन ुपदा 
अवल बन गन ुपन ि या 

७. थनुछेक आदशे भई सकेपिछ वादी ितवादी बीच छलफल गराउने 
८. प ाउ पजू , समा हान र तामेली स ब धी यव था 

    - प ाउ परेका अिभयु  अदालतमा उपि थत गराउन ुपन 
    - प ाउ पजू  जारी गन कायिविध 

    -  समा ान जारी गन कायिविध 

    -  सा ीको नाममा समा ान जारी गन 
     -  प ाउ पजू को तामलेी 
     - िवदशेमा रह ेबसेका अिभयु का नाममा प ाउ पजू  जारी 
गन वा समा हान तामले गन  

 

   

 

         

 ९.  अदालतमा पेश हने िलखतमा पु  याउन ु पन सामा य 
रीत  
१०. सा ी तथा माण परी ण 

      -  माणको भार 
      -  सा ी हन स ने यि  

      -  सा ी उपि थित  
      -  सरकारी प को सा ी उपि थत गराउने ि या 
 - सा ी उपि थत गराउँदा सरकारी वक लले यान िदनपुन 
कुरा 
   - सा ी ित सरकारी वक लको यबहार 
  -  सा ी परी ण  

  -  बकप   

  -  सा ी बकाउँदाको कायिविध (सोधप◌छु र िजरह)  
  -  सा ीको यवहार, मखुाकृित इ यािद िटपोट गन◌ े

  -  ब दसवाल 

  -  य- य संवाद (िभिडयो क फरे स) माफत सा ी 
बु न सिकने  
  -  एक पटक बिुझसकेको सा ी फेरी बु न नहन े
-  सा ी उपि थत नभएमा र नबझुी नहन ेसा ीका 
स ब धमा अवल बन गन ुपन ि या 

११. सा ीको संर ण तथा सरु ा 
१२. सा ीलाई ितकूल हनबाट रो न यान िदनपुन िवषय 
१३. सह-अिभयु को पोल 

१४. िवशेष को परी ण 

१५. िलखत माणको परी ण 

१६. दशी माणको परी ण 

१७. अिभयोगप  दायर भए पिछ ा  हन आउने 
माणह को तिुत र परी ण 

१८. अपराध पीिडतको फौजदारी याय स ब धी हक 
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सरकार वादी हने फौजदारी मु ाको सनुुवाइ ि यामा सरकारी वक लको भूिमका◌ः 
मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ र अ य चिलत काननूले गरेको यव था अनसुार नपेाल सरकार वादी हन ेवा नपेाल 

सरकारको सरोकार पन वा सावजिनक िहतसँग स बि धत मु ाह को अिभयोजन प ात्  याियक ि या अ तगत कुन ै पिन 
अड्डा अदालतले अवल बन गन कायिविधमा सरकारी वक ल य  पमा संल न रहन ुपन काननूी यव था रहकेो छ । सरकार 
वादी हने फौजदारी मु ाको सनुवुाइ ि यामा सरकारी वक लको िन न अनसुारको भिूमका रहकेो छ । 
  

१. अनुस धानको लािग िहरासतमा रा न ग रने सनुुवाइ 
कुनै यि को िव  जाहरेी पर◌ी अनसु धान काय सु  भई शंिकत यि  प ाउ परेकोमा मु ा हने अिधकारीको आदशेले बाहके 

चौब◌ीस घ टा भ दा बढी थनुामा रा न निम न ेर थनुामै राखी अनसु धान गन ुपन कारण नभएको भन◌ी शंिकतको तफबाट 
िनवेदन परेकोमा सो स ब धमा अदालतले सरकारी प  र शिंकत समेतको काननू यवसायीको बहस गराउन स नेछ । सो बहसमा 
सहभागी भई शंिकतलाई थनुामा रा न माग गन ुसरकारी वक लको एक मह वपणू काम हो । 
 

कानूनी यव था 

 कुनै यि लाई कसरूको अनसु धानको लािग यस प र छेद बमोिजम प ाउ गरेपिछ चौबीस घ टािभ  

जितस दो चाँडो मु ा हने अिधकारी सम  उपि थत गराउन ुपनछ । 

 सो को िवपरीत हने गरी कसैलाई िहरासतमा रा न सिकने छैन ।  

 अनसु धान अिधकारीले कुन ै यि लाई बमोिजम िहरासतमा रा न ेअनमुित माग गरेकोमा मु ा हने 
अिधकारीले स बि धत कागजातह  हरेी अनसु धान स तोषजनक पमा भएको वा नभएको िवचार गरी 
स तोषजनक पमा भइरहकेो दिेखएमा र आव यक दिेखए स बि धत काननू यवसायीको बहस समते 
सनुी एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा प चीस िदनस म िहरासतमा रा ने आदशे िदन स नेछ । 

 

कायिविध 

संिहताको दफा 
१४ (१) (२) 
 

 

ऐजन उपदफा 
(६) 

 

 

१. १ अिभयोगप  उपल ध गराउनु पन 

 सरकारी विकलले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोिजम मु ा नच ने गरी िनणय गरेकोमा य तो 
िनणयको ितिलपि◌ र मु ा च न ेिनणय भएकोमा अिभयोगप को ितिलपी स बि धत अनसु धान 
अिधकारी र अिभयु लाई िदन ुपनछ । 

 

कायिविध 

संिहताको दफा 
४० (१)  

 

१.२ अिभयोगप  उपल ध गराउनु पन 

 कुनै अिभयोगप  वा उजरुीको यहोराबाट य तो उजरुी स ब धी मु ाको कारबाही र िकनारा गन 
आफ्नो अिधकार े  नभएको वा रीत नपु  याई दता गन याएको दिेखएमा अदालतले सोही कुरा 
उ लेख गरी य तो अिभयोगप  वा उजरुी दरपीठ गरी िदन ुपन◌छे । 

 अिधकार े  नभएको कारणले उपदफा (१) बमोिजम दरपीठ भएको उजरुीको िवषयमा मु ा गन ुपन 
अि तम हद याद दरपीठ भएको िदनस म रहछे भन े चिलत काननूमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन य तो उजरुी गन यि ले सो िदनबाट बाटोको याद बाहके प  िदनिभ  दता गन याएमा 
अिधकार े  भएको अदालतले काननू बमोिजम दता ग रिदन ुपनछ । 

 

कायिविध 

संिहताको दफा 
५०  

 

१.३ अिधकार े  र हद याद स ब धमा िनणय गनु पन 

 यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुन ैमु ाका स ब धमा अिभयु ले बयान गदा 
वा ितवादीले ितउ र प  पेश गदा अदालतको अिधकार े  नभएको, वादीलाई मु ा दायर गन 
हकदयैा नभएको वा हद याद नभएको भ ने  उठाएमा अदालतले पिहले य तो का स ब धमा 
िनणय गरेर मा  य तो मु ाको अ य कारबाही अगािड बढाउन ुपनछ र आ नो अिधकार े िभ  

नपन दिेखएमा अिधकार े  भएको अदालतमा पठाउन आदशे िदन ुपनछ । 

 

कायिविध 

संिहताको दफा 
५१  
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 उपदफा (१) बमोिजम भएको िनणय उपर य तो िनणय भएको िमितले तीस िदनिभ  पनुरावेदन सु न े
अदालतमा उजरु गन सिकनछे । 

 (३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम िन पण भएको  पनुरावेदन सु न ेअदालतमा पनुः उठाउन सिकन े
छैन । 

 

सव च अदालतको फैसला / आदेश 

 केवल अनसु धान गनको लािग मा  थनुामा रा न पाउने नभई थनुामा नरा न ेहो भने अनसु धान न ै
अव  हन ेज तो कुन ैकारण वा अव था आ नो पचामा वा अनमुित िददँाको आदशेमा स बि धत 
अिधकारीले खलुाउन ु पन काननूी बा यता भएको ि थितमा ब दीलाई थनुामा न ै राखी अनसु धान 
तहिककात गनपुन कुन ै कारण खलुाएको नदिेखएकोले थनुामा रा ने कुराका स ब धमा भएको सो 
आदशे वे रतको दिेखन गएको । तहिककातको लािग थनुामा रा न चाहन े हरी कमचारीले सोको कारण 

खलुाउन ुपन र िनजबाट ग रएको तहिककात स तोषजनक भए नभएको समेत अनमुित िदने अिधकारीले 

हरेी थनुामा राखी तहिककात गन गरी अनमुित िदएमा आ नो पचामा पिन कारण खलुाउन ु पन । 
अनसु धानको लािग प ाउ परेका यि लाई थनुामा नराखी तहिककात हन नस ने वा बाधा पन ि थित 
वा तहिककातको लािग थनुामै रा न ुपन अव था प  उ लेख गरी हरी कमचारीले अनमुित माग गन ु
पन र यसरी दशाइएको अव थामा िनजबाट भरैाखेको अनसु धान तहिककात स तोषजनक छ, छैन 
िवचार गरेर मा  थनुामा राखी तहिककात गन अनमुित िदन ुपन । 

 तहिककातको लािग थनुामा रा न चाहने हरी कमचारीले सोको कारण खलुाउन पन र िनजबाट ग रएको 
तहिककात स तोषजनक भए नभएको समते अनमुित िदन ेअिधकारीले हरेी थनुामा राखी तहिककात गन 
गरी अनमुित िदएमा आ नो पचामा पिन कारण खलुाउन ुपन दिेखन आउँछ । ... केवल अनसु धान 
गनका लािग मा  थनुामा रा न पाउने नभई थनुामा नरा ने हो भन ेअनसु धान न ैअव  हन ेज ता कुन ै
कारण वा अव था आ नो पचामा वा अनमुित िददंाको आदशेमा स बि धत अिधकारीले खलुाउन ुपन 
काननूी बा यता दिेखन आउँछ । 

मिु नारायण 

धानको हकमा 
उपे कुमार 
धान िव. गहृ 
म ालय समेत, 
स.अ.बु. 
२०५४, 

पणूा◌ंक १९९, 

प.ृ १४ । 
 

 

 

 

 

 

केशव भ ने शेर 
बहादरुको 
हकमा माया 
पाठक िव  

गहृ म ालय 
समेत, नकेाप, 
२०५३, िन.नं. 
६१८२ 

 

२ . फरार रहेको यि को स ब धमा िवशेष यव था 

 प ाउ पजू   जारी भई फेला पन नसक  प ाउ हन नसकेको वा फरार रही अदालतमा उपि थत नहन े
यि का हकमा प ाउ पजू  जारी भएको पतीस िदनको भोिलप ट दिेख िनज अदालतमा उपि थत 
नभएस म दहेायका कुरामा दहेाय बमोिजम हनेछ◌ः।  

 य तो यि  नेपाल सरकार, संवैधािनक िनकाय वा कुन ैसरकारी कायालय, नेपाल सरकारको पणू वा 
आंिशक वािम व वा िनय णमा रहकेो सङ्गिठत सं था, थानीय िनकाय, शैि क वा ाि क सं था 
वा अ य कुनै सावजिनक सं थाको बहालवाला पदािधकारी वा कमचारी भए िनज आफनो पदबाट वतः 
िनल बन भएको मािननेछ, 

 य तो यि को स पि  दफा ५८ को उपदफा (१५) बमोिजम रो का भएको रहनेछ भन े िनजको 
नाममा रहकेो अचल स पि  सोही उपदफा बमोिजम रो का रािखनेछ, 

 य तो यि को नाममा वा एकल वािम वमा रहकेो उ ोग, यापार वा यवसाय वा आयकर दता 
स ब धी फम, उ ोग, इजाजत प  इ यािद नवीकरण गन ुपन भएमा नवीकरण गन काय वतः मलुतवी 
रहनछे  र य तो यि को नाममा रहकेो िधतोप को कारोबार वतः रो का हनेछ, , 

 य तो यि ले काननू बमोिजम ा  गन स ने तलव, भ ा, उपदान, िनविृ भरण ज ता सिुवधाह  

 

मलुकु  

फौजदारी  
कायिविध 

संिहता, २०७४ 

को दफा ६५  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228

सरकारी वक ल िद दशन 

वतः रो का रहकेो मािननेछ, 

 य तो यि ले चिलत काननू बमोिजम पेटे ट, िडजाइन, ेडमाक, ितिलपी अिधकार ज ता 
बौि क स पि बाट ा  गन रोय टी लाभ वा सिुवधा वतः रो का रहकेो मािननछे, 

 य तो यि को नाममा बक खाता रहकेो जानकारी भए य तो खाताको संचालन रो का रा न लेिख 

आएमा वतः रो का भएको मािननेछ, 

 य तो यि लाई चिलत काननू बमोिजम नाग रकताको माणप , राहदानी वा ज गाधनी 
माणपजूा आिद ा  गनबाट रोक लगाइएको मािननेछ, 

 य तो यि  नपेाल बािहर रह ेबसेको जानकारी ा  हन आएमा वा नेपाल सरकार प  रहकेो सि ध 

वा चिलत काननू बमोिजम सपदुगी गन सिकने अव था रहछे भने सो स ब धी कारबाही र य तो 
अव था नभएमा कसरूको गंभीरता हरेी िनजलाई प ाउ गन कूटनिैतक मा यम माफत स बि धत 
मलुुक वा स व  अ तराि य सं थालाई अनरुोध गन सिकनेछ । 

 यो यव थालाई भावकारी बनाउन अदालतले स बि धत अिधकारी वा िनकायलाई सोको सचूना िदन ु
पनछ । 

 

३.  अिभयु को अदालतमा बयान गराउ◌ँदा सरकारी वक लको भिूमका 
सरकार वादी फौजदारी मु ा दायर गरे पिछ उपि थत गराइएका अिभयु को बयान त कालै यायकताको रोहवरमा बयान गराउन ु
पन काननूी यव था रहकेो हदँा सो अव थामा सरकारी वक ल उपि थत हन ुपदछ । अदालत सम को अिभयु को बयान गराउन े
काय परूा भए पिछ िनजले कसरू वीकार गरेमा त काललै फैसला गन सिकने तथा कसरूमा इ कार रहमेा मु ाका दवैु प ह ारा 
थनुछेकको बहस गन ुपन हनाले सो योजनका लािग सरकारी वक ल उपि थत हदँा िनजले आफूलाई मु ाको आगािडको ि या 
बारे प  हन र थनुछेकको बहसका लािग पवू तयारी हन यसले म त पु  याउँदछ । 
 

कानूनी यव था 

 यस ऐनमा अ यथा यव था भएकोमा बाहके कुनै कसरूका स ब धमा यस प र छेद बमोिजम अदालतमा 
मु ा दायर भएपिछ अदालतले य तो मु ाको कारबाही ार भ गन ुपनछ ।  

अिभयु लाई अिभयोग सनुाउने 

 अिभयु  अदालतमा उपि थत भएपिछ अदालतले अिभयु  उपर लगाइएको अिभयोग, त स ब धी त य 
सिहतको िववरण र अिभयोग मािणत गन उजरुवालाले पेश गरेको माण तथा अिभयोग मािणत भएमा 
हन स न ेसजाय प  पमा स झाई बझुाई अिभयोगप मा िलएको माग दावी पढरे सनुाउन ुपनछ । 

 सो बमोिजम अिभयोग तथा सो अिभयोगमा हन स न ेसजायका स ब धमा स झाउँदा र बझुाउँदा कुन 
आरोप कुनकुन सबदु, माण वा िलखतमा आधा रत छ य तो अिभयोगमा हन स ने सजाय समते खलुाई 
अिभयु ले य ता सबदु, माण वा िलखत हने वा यसको ितिलपि◌ िलन चाहमेा िनजलाई यसको 
मौका िदन ुपनछ । 

अिभयु को बयान गराउनु पन 

 अिभयु लाई दफा १२१ बमोिजम अिभयोग तथा य तो अिभयोगमा हन स ने सजाय सनुाई सकेपिछ 

अदालतले य तो अिभयोग उपर िनजको के भनाई छ सोधी िनजको बयान अिभलेख गन ुपनछ । 

 अदालतमा उपि थत भई सकेको अिभयु सँग बयान िलन ुअगािड न ै िनजले कुन ैकाननू यवसायीसँग 
स लाह िलन चाहमेा िनजलाई यसको मौका िदन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम बयान अिभलेख गन ुभ दा अगािड न ैअदालतले अिभयु लाई िनजले आ नो 
िव  बयान िदन कर नला ने कुरा जानकारी गराई िनजले िदएको बयान िनजको िव  माण ला न स छ 

कायिविध 

संिहताको 
दफा ५२ (१) 
 

कायिविध 

संिहताको 
दफा १२१  

 

 

 

 

 

 

 

कायिविध 

संिहताको 
दफा १२२  
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भनी जानकारी गराउन ुपनछ । 

 उपदफा (३) बमोिजमको यहोरा जानकारी गराउँदा सरकारी विकलबाट िनज िव को सजायमा छुट हन 
ताव ग रएको रहछे भने य तो कुरा र यस स ब धी चिलत काननूको यव था समेत जानकारी गराउन ु
पनछ । 

 यस दफा बमोिजम अिभयु को बयान अिभलेख गदा येक  र यसको जवाफ दवैु लेखब  गन ुपनछ 

र य– य स वाद (िभिडयो क फरे स) माफत बयान िलएको भए यसको अिभलेख समेत रा न ुपनछ ।  

 उपदफा (५) बमोिजमको बयान अिभलेख भ ैसकेपिछ य तो अिभलेखमा अिभयु को सहीछाप गराई 
यायाधीशले पिन आफ्नो सहीछाप गन ुपनछ । 
तर य– य स वाद (िभिडयो क फरे स) माफत बयान िलएकोमा यायाधीशले य तो कुरा मािणत 
गरी रा न ुपनछ । 

  यस दफा बमोिजम बयान गराउ◌ँदा अिभयु सँग बझुन ुपन कुन ैकुरा छुट हन गएमा अदालतले य तो 
अिभयु लाई उपि थत गराउन लगाई िनजसँग छुट कुराको तित बा बयान िलन स नेछ ।  

  यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अनसुचूी–४ अ तगतको कसरू स ब धी मु ामा 
ितवादी रहकेो यि ले अदालतबाट जारी भएको याद िभ  अनसुचूी–४२ बमोिजमको ढाँचामा ितउ र 
प  दािखला गन ुपनछ । 

 

मु ा हने िनकाय सम  बयान गन अिभयु  वा ितवादीको बयानको काय समा  भएपिछ संभव भएस म िनजले गरेको बयानको 
ितिलिप सरकारी वक लले त कालै ा  गन ुपदछ । 

 

४ . अिभयु  अदालतमा सािवत भएमा फैसला गनः 

 कुनै अिभयु ले िनज उपर लागकेो कसरूको आरोप वीकार गरी अदालतमा सािवत◌ी बयान गरेमा 
अदालतले सो बयानको स यता र िव सनीयतालाई समेत िवचार गरी  उसै बखत फैसला गन स नेछ । 

       तर, – 

 अिभयु ले य तो सािवती बयान गरे तापिन िमिसल संल न माण, कसरू गदाको प रि थित वा अ य 
कुनै कुराले िनजको सािवती साचो होइन भ ने िव ास हने कुनै कारण भएमा अदालतले यस दफा 
बमोिजम मु ा फैसला नगरी कारण सिहतको आदशे पचा खडा गरी मु ामा थप माण वझुन आदशे िदन ु 
पनछ, 

 आरोिपत कसरूमा सािवती भएको अिभयु ले सजायमा छुट वा कमी हन ु पन िजक र िलएमा सो 
स ब धी सवै कुरा खलुाई िनजको बयान िलई तत ्स ब धी माण बु न ुपछ । 

 

 

 

 

फौजदारी  
कायिविध 

संिहताको 
दफा १२३ 

 

५. थुनछेक स ब धी यव थाः 
मु ा हने अिधकारी सम  अिभयु को बयान काय स प न भईसकेपिछ त काल फैसला हन नसकेका मु का अिभयु लाई थनुामा 
राखी मु ाको सनुवुाइ गन वा धरौट वा ता रखमा राखी मु ाको सनुवुाइ गन भ ने िवषयमा दवैु प को तफबाट बहस परैवी भै मु ा 
हने अिधकारीले त काल ा  माण एवं काननूी आधारमा आदशे गन गदछन ।  
सवै फौजदारी मु ाका ितवादीह लाई थनुाम ैराखी कारवाही गन ुपदछ भ ने यव था छैन । चिलत काननूले तीन वष वा सो 
भ दा बढी कैदको सजाय हने मु ाका ितवादीह लाई त काल ा  माणबाट  कसरूदार दिेखने भएमा वा कसरूदार हो भ न े
िव ास गन कुन ैमनािसव आधार भएमा सामा यतया थनुामा राखी कारबाही गन ुपदछ भ ने यव था रहकेो छ । 
 
 

अिभयु लाई थुनामा रा नेः 

 दहेायको कुनै कसरूको अिभयोग लागेको अिभयु  त काल ा  माणबाट कसरूदार दिेखने भएमा वा 
 

 

फौजदारी  
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कसरूदार हो भ ने िव ास गन कुनै मनािसव आधार भएमा अदालतले य तो अिभयु लाई कारण खलुाई 
पपु को लािग थनुामा रा नेछः-  

(क) ज म कैदको सजाय हन स न ेकसरू,  
(ख) तीन वषभ दा बढी कैदको सजाय हन स ने अनसुचूी –१ वा अनसुचूी–२ अ तगतका  कसरू,  
(ग) ख ड (क) वा (ख) मा उि लिखत कसरूको उ ोग, दु साहन वा आपरािधक षडय  गरेको वा य तो 
कसरूमा मितयार भएको  कसरू । 

 उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन काननू बमोिजम कैदको सजाय हन स न े
अिभयु लाई दहेायको अव थामा अदालतले पपु को लािग थनुामा रा न स नेछः–  

(क) अिभयु ले आफू उपर लगाइएको अिभयोग अदालत सम  वीकार गरेकोमा,  
(ख) एक वष वा सो भ दा बढी सजाय हन स न ेकसरूको अिभयोग लागेको अिभयु को नेपालमा थायी 
वसोवास नभएको र िनजलाई थनुामा नराखेको ख डमा िनज भा न ेर पिछ प ाउ पन संभावना नरहकेोमा,  

(ग) प ाउ पजू  बमोिजम अिभयु  प ाउ भई आएको र िनजले अदालतमा उपि थत हन नआएको कुन ै
स तोषजनक कारण दखेाउन नसकेकोमा,  

(घ) अिभयोग ला न ुभ दा तीन वष अिघको अविध िभ  अ य कुन ैकसरूको अिभयोगमा िनजले कैद सजाय 
पाउन ेठहर भएकोमा । 

 उपदफा (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दश वष भ दा बढी कैद सजाय हन स ने 
कसरूमा बाहके अिभयु  नाबालक वा शारी रक वा मानिसक रोग लािग अश  भएको वा सात मिहना 
भ दा बढीक  गभवती मिहला वा पचह र वष मािथको वदृ भएमा य तो अिभयु लाई अदालतले धरौट 
वा जमानतमा छोड्न स नेछ । 

 

कायिविध 

संिहताको 
दफा ६७   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिभयु सगँ धरौट वा जमानत वा बक जमानत िलनेः 

 दफा ६७ बमोिजम अ यथा हनेमा बाहके कुन ैअिभयु  उपरको अिभयोग मािणत हने मनािसव आधार 
भएमा अदालतले िनजसँग धरौट, जमानत वा बक जमानत मा न स नेछ  । 

       तर बक जमानत  िवना शतको र अदालतले तोके बमोिजमको अविधस म अ ाबिधक हन स ने हन ु
पनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम धरौट, जमानत वा बक जमानत निदने अिभयु लाई अदालतले थनुामा रा नछे । 

 

फौजदारी  
कायिविध 

संिहताको 
दफा ६८ 

 
तारेखमा रा नु पनः 

 दफा ६७ र ६८ को अव थामा बाहके अ य अव थामा अिभयु  अदालतमा हािजर भएपिछ िनजलाई 
तारेखमा राखी मु ाको पपु  गन ुपनछ । 

 

ऐजन दफा 
६९   

 
थप धरौट, जमानत वा वक जमानत मा न सिकनेः 

 कुनै अिभयु बाट िलएको धरौट, जमानत वा बक जमानतको रकम पिछ अपया  भएको दिेखन 
आएमा अदालतले िनजसँग थप धरौट, जमानत वा बक जमानत मा न स नेछ । 

 उपदफा (१) बोिजमको थप धरौट, जमानत वा बक जमानत िदन नसकेमा य तो अिभयु लाई 
अदालतले थनुामा रा न स नछे । 

 

ऐजन दफा ७० 
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कारबाहीको जुनसकैु अव थामा पिन थुनामा वा जमानतमा रा न सिकनेः 

 मु ाको कारबाही जनुसकैु अव थामा पगुकेो भए तापिन अदालतले माण बु द ै जा◌दँा 
अिभयु लाई अव थानसुार दफा ६७ बमोिजम थनुामा रा न वा दफा ६८ बमोिजम िनजसँग धरौट 
जमानत वा ब◌ैक जमानत मा न स नेछ र शु मा अिभयु लाई थनुामा नराखेको वा िनजसँग धरौट 
वा जमानत निलएको कारणले मा  पिछ िनजलाई थनुामा रा न वा िनजसँग धरौट, जमानत वा बक 

जमानत मा न अदालतलाई बाधा परेको मािनन ेछैन । 

 दफा ६७ वा दफा ६८ बमोिजम थनुामा परेको कुन ैअिभयु  कसदूार होइन भ ने मािणत हन स न े
कुनै मनािसव आधार ा  हन आएमा मु ाको कारबाही जनुसकैु अव थामा पगुकेो भए पिन सो 
िवषयमा सनुवुाइ गरी अदालतले िनजलाई थनुाबाट  छोड्ने आदशे िदन स नछे । 

 

ऐजन दफा ७१ 

 

 

 

 

 

 

धरौट वा जमानतको रकम तो ने आधारः 

 यस प र छेद बमोिजम िलन ुपन धरौट वा जमानतको रकम तो दा दहेायको कुरा िवचार गरी मनािसव 
िकिसमले तो न ुपछः- 
(क) कसरूको कृित र गंभीरता, 
(ख) अिभयु  वा कसदूारको आिथक अव था तथा पा रवा रक ि थित, 
(ग) अिभयु  वा कसरूदारको उमरे र शा ररीक ि थित, 
(घ) िनजले पिहले कुन ैकसरूमा कसरूदार ठहरी सजाय पाएको वा नपाएको, 
(ङ) िनजले एकै वारदातमा िविभ न कसरू गरे वा नगरेको,  
(च) िनजलाई भएको वा हन स न ेसजाय र िनजले यहोन ुपन ितपिूत, 
(छ) कसरूबाट सिृजत प रणाम, 
(ज) कसरूमा सािवती भए वा नभएको,  
(झ) असहाय वा अश  वा गभवती वा दधेु नाबालक भएक  मिहला वा अ य अिभयु  रहकेो। 

 यस संिहता अ तगत कुनै यि सँग मािगएको धरौट, जमानत वा बक जमानतको  रकम घटी वा बढी 
भई मनािसव नभएको कारण दखेाई मु ाको कुनै प ले िनवेदन िदएमा पनुरावेदन सु ने अदालतले सो 
िवषयमा सनुवुाइ गरी य तो धरौट, जमानत, बक जमानत रकम थप घट गन वा प रवतन गन आदशे 

िदन स नेछ । 

 

ऐजन दफा ७२  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

थुनछेक स ब धी अ य यव थाः 

 त काल ा  माणका आधारमा अिभयु लाई थनुामा राखी पपु  गनपुन पया  र मनािसव कारण 

भएमा चिलत काननूमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िनजलाई थनुामा राखी पपु  गन । 

 चिलत काननूमा जनुसकैु कुरा लेिखएक◌ो भएतापिन यस ऐन बमोिजम प ाउ ग रएको र यि लाई 
एक वष वा सो भ दा बढी कैदको सजाय हन स ने मु ाको अिभयोग लागेको यि  त काल ा  

माणबाट कसरूदार दिेखएमा वा य तो माणबाट कसरूदार दिेखने मनािसव माफ कको आधार 
दिेखएमा य तो यि लाई पपु को लािग थनुामा राखी कारवाही गन ुपनछ । 

 उपदफा (१) मा लेिखए दिेख बाहकेका अ  यि को हकमा िनजलाई हन स ने कैद वा ज रवानाको 
उप लो हदस मको नगद धरौट वा जेथा जमानी िदए ता रखमा र िदन नसकेमा थनुामा राखी मु ाको 
प◌पु  गन ुपदछ । 

      तर पटके कसरू गरी छ मिहना भ दा बढी कैद हन ेकसरूदारलाई थनुामा राखी मु ाको पपू  गन ुपनछ । 

िवशेष अदालत 
ऐन, २०५९ को 
दफा ७(ङ) 
 

 

वन ऐन, २०७६ 

दफा ६६(१) 
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 यस दफा बमोिजम अिभयु लाई पपु को लागी थनुामा राखी कारवाही गदा िनजलाई हन स न े
सजायको उप लो हदभ दा बढी अविध थनुामा रा न पाइन ेछैन । 

 कुनै पिन बालबािलकालाई मु ाको पपु को िसलिसलामा थनुामा रािखन े छैन र िनजसँग धरौटी वा 
जमानत मािगन ेछैन । 

 उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन दहेायको अव थामा बाल अलादतले कसरूज य 
कायको अिभयोग लागेको बालबािलकालाई कारण खलुाई पपु को लािग बाल सधुार गहृमा रा न 
स नेछः-  
(क) बालबािलकाको जीउ यान जोिखममा पन, िनज ारा कसैलाई हािन नो सानी पु  याउने, य तो 
बालबािलका भागी जान ेवा अ य कुनै कारणले अ य  रा न उपयु  नहने पया  आधार भएमा, 

(ख) तीन वष वा सो भ दा बढी कैद सजाय गन ुपन कसरूज य कायको अिभयोग लागेको बालबािलका 
त काल ा  माणबाट कसरूदार दिेखन ेभएमा वा कसरूदार हो भ न ेिव वास गन मनािसव आधार 
भएमा ।  

 उपदफा (२) को अव थामा बाहके कसरूज य कायको अिभयोग लागेका अ य बालबािलकालाई 
चािहएको बखत उपि थत गराउन ेशतमा बाब,ु आमा, प रवारको अ य सद य वा संर क र िनजह  

नभए बालबािलकाको हकिहतको संर ण गन सं था वा यि को िज मा लगाउन सिकनछे । 
      तर, उपदफा (२) बमोिजमको अव थाको बालबािलकाको शरी रक तथा मानिसक अव था, उमरे, कसरू 
गदाको प रि थितलाई यानमा रा दा िनजलाई बाल सधुारगहृमा रा न उपयु  नहने भ ने कुरा बाल 

अदालतलाई लागमेा शतह  तोक  यस उपदफा बमोिजम िनजको बाब,ु आमा, प रवारको अ य सद य 
वा संर क र िनजह  नभए बालबािलकाको हकिहतको संर ण गन सं था वा यि को िज मा लगाउन 
बाधा पन छैन । 

 उपदफा (३) बमोिजम बालबािलका िज मा लगाउँदा िज मा िलन े यि  र बालबािलकालाई तोिकएको 
शतह  र ितनको पालना नगरेमा िनजले यहोनपुन प रणामको वारेमा जानकारी गराउन ुपनछ । 

 उपदफा (३) बमोिजम कसैको िज मा लगाइएका बालबािलकाले बाल अदालत ारा तोिकएका शतको 
पालना नगरेमा नजुलाई बाल सधुारगहृमा राखी मु ाको पपु  गन सिकनेछ ।   

 

 

 

 

बालबािलका  
ऐनको दफा २४ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सव च अदालतको आदेश/फैसला 
मलुुक  ऐन, अदालती ब दोब तको महलको ११८ न.ं बमोिजम थनुामा राखी पपु  गन निम ने मु ामा पिन िवशेष अदालत ऐन, 
२०३१ बमोिजमको अिधकार र कायिविध अपनाई हे रने मु ामा ितवादीलाई थनुामा राखी कारवाही गन िम छ भ न े पवू 
या या रहकेोमा िवशेष अदालत ऐन २०५९ को काननूी यव थाका स भमा फरक या या भएको छ । सव च अदालतबाट 
िवषेश अदालत ऐन, २०५९ को अिधकार र कायिविध अपनाई थनुछेक आदशे गदा थनुाम ै रा न ु पछ भ ने स दभमा र 
बालबािलकालाई मु ा पपु को लािग बालसधुार गहृमा रा न े वा अिभभावकको िज मा लगाउने स ब धमा ितपािदत 
िस ा तका ा त उ लेख ग रएको छः 

 लाग ूऔषध मु ामा िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को कायिविध अपनाउन पनछ" भ ने यव था रहकेो, र 
“अिधकार” श द उ लेख नभएको ह◌ु◌ँदा रिव  े को िववादमा यस अदालतबाट भएको या या र 
ितपािदत िस ा त यस िववादका स दभमा पिन आकिषत ह◌ुने दिेख छ । यसरी हदेा िज ला 
अदालतमा चलेको राज  च◌ुहावट स ब धी म◌ु ामा िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ 
बमोिजमको अिधकार योग गन िम न े दिेख◌ँदनै, केवल “कायिविध" योग गन ु पन ह छ । यस 

कारका मु ामा मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ मा रहकेो थनुछेक स ब धी ावधान न ै
आकिषत हन ेदिेखयो । 

       मलुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ मा उ लेख भएको थनुछक, धर◌ौटी स ब धी यव थातफ 

 
सिुवन े  िव. 
उ च अदालत 
पाटन समेत 
०७६-WH-

0३०६ 
आदेश िमित  
२०७७।३।३० 
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ि  िदन ुसा दिभक हन आएको छ । रट िनवेदक सिुवन े  उपर राज  चहुावट (अनसु धान तथा 
िनय ण) ऐन, २०५२ को दफा २३ बमोिजम सजायको मागदाब◌ी िलई अिभयोगप  दायर भएको 
त यमा िववाद छ◌ैन । यसको ता पय िनवेदक उपर अिधकतम तीन वषस म कैदको सजाय हन े
कस◌ूरको अिभयोगमा मु ा चलेको पाइयो । िनज सिुवन े लाई पपू का लािग - थनुामा रा ने आदशे 

गदा िज ला अदालत तथा उ च अदालतले मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा 
६७(१)(ख) मा रहकेो ावधान उ लेख गरेको दिेखयो । उ  दफामा तीन वषभ दा बढी कैदको सजाय 
हन स ने अनसुचूी-१-वा अनसुचूी-२ अ तगतका कस◌ूरको अिभयोग लागेको अिभयु  त काल ा  

माणबाट कस◌ूरदार दिेखने भएमा वा कस◌ूरदार हो भ ने िव ास गन कुनै मनािसव आधार भएमा 
अदालतले य तो अिभयु लाई पपु को लािग थनुामा रा नछे भनी उ लेख भएको दिेख छ । यो 
ावधान अनसुार पपु का लािग थनुामा रा नका लािग तीन वषभ दा बढी कैदको सजाय हन स न े
अनसचूी -१ वा अनसुचूी -२ अ तगतका - कस◌ूरको अिभयोग लागेको ह◌नु पदछ । “तीन वषभ दा 
बढी कैदको सजाय हन स ने” भ नकुो ता पय तीन वष मा  भिनएको अव य न ैहोइन, यसलाई “तीन 
वष एक िदन वा सोभ दा बढी अविधस म कैद सजाय हन स ने" अिभयोग लागेको भ न ेअथमा बिुझन ु
पदछ । “तीन वषस म” भ न ु र “तीन वषभ दा बढी भ न ुएउटै वा उ तै कुरा होइनन,् यसको अथ वा 
ता पय व◌ाभािवक पमा न ैफरक दिेख छ । िनवेदक सिुवन े  उपर “तीन वषस म कैद सजाय हन 
स ने कस◌रूको अिभयोग लगाइएको दिेख छ। तसथ “तीन वषभ दा बढी कैदको सजाय" हन स न े
कसरूको अिभयोग लगाइएको अव थाका लािग आकिषत हने काननूी ावधानका आधारमा पपु का 
लािग थनुामा रा न िम ने दिेखएन। यसका अित र  मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को 
दफा ६७ को उपदफा (२) को दहेाय (क), (ख), (ग) र (घ) बमोिजमको अव था िवधमान रहकेो भए 
िनजलाई मु ामा पपु का लािग थनुामा रा न सिकने ह यो । तर िनज सिुवन े को हकमा सो दफा 
६७(२) बमोिजमको कुनै पिन अव था छ भ ने िजिकर ततु हन आएको दिेख◌ँदनै । उि लिखत 
संिहताको दफा ६७ को उपदफा (१) वा उपदफा (२) बमोिजम हनेमा बाहके कुनै अिभयु  उपरको 
अिभयोग मािणत हने मनािसव आधार भएमा सोही संिहताको दफा ६८ बमोिजम अदालतले 

िनजस◌ँग धरौट, जमानत वा वैङ्क जमानत मा न स न ेह छ । यसरी मािगएको धरौट, जमानत वा वैङ्क 

जमानत निदने अिभयु लाई भने थनुामा रा न सिक छ । सो बमोिजम आदशे ग रएको नदिेखएको हदँा 
िनज िनवेदक सिुवन े लाई पपू का लािग थनुामा रा न े गरी काठमा ड  िज ला अदालतले िमित 
२०७६/७/२२ मा गरेको आदशे सदर गरेको उ च अदालत पाटनको िमित २०७६/९/२४ को आदशे 

काननू ितकूल दिेखन आयो । 
 यसमा िनवेदक प रवितत नाम धािदङ २४(११७७) लाई मलुुक  अपराध संिहता २०७४ को दफा 
२४१(१) को कसरूमा दफा २४२ (२) तथा बालबािलका स ब धी ऐन २०७५ को दफा ३६(२) बमोिजम 
हन भनी अिभयोगप  पेश भएको दिेखयो । उ  अिभयोगप मा नै िनजको ज म िमित २०६५।८।१३ भ न े
उ लेख भएबाट िनज १२ वष केह◌ी मिहना उमरे पगुकेो नाबालक दिेखयो । मलुुक  अपराध संिहता 
२०७४ को दफा २४२ (२) को यव था हदेा सो दफा बमोिजम हन स ने अिधकतम कैद त◌ीन वषस म 
मै सो िहसाबबाट यी िनबेदक उपर लगाइएको कसरू अपराध संिहताको दफा ३(च) र (छ) मा पन ग भीर“ 

र “जघ य“ दिेख बाहकेको सामा य कसरू रहछे भ ने दिेखयो । मलुकु  अपराध संिहता, २०७४ को दफा 
४५(५) र बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(७) मा भएको यव था अनसुार “ग भीर“ र 
“जघ य“ कसरू वा पटके कसरूमा स म नाबालकलाई कैदमा रा न िम न ेअ यथा निम ने दिेखयो । 
िमिसल संल न अिभयोगप  र धािदङ िज ला अदालतको िलिखत जवाफ समेतबाट यी िनवेदकले पटके 

कसरू गरेको भ ने उ लेख भएको नपाईदा िनजको हकमा बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ को दफा 
३६ (२) नभै ३६ को उपदफा (७) आकिषत हने दिेखँदा धािदङ िज ला अदालतबाट यी िनवेदकलाई छ 

मिहना सधुार गहृमा रा न े गरी भएको फैसला थम ि मा न ै िुटपणू दिेखयो। यसरी िनवेदकलाई 
िव मान काननूको बिखलाप सधुार, गहृमा राखेको हदँा फैसलाको सो ख डस म गरैकाननूी दिेखएकोले 

िनवेदक हाल गैर काननूी थनुामा रहकेो भ न ुपन भै सव च अदालत िनयमावली २०७४ को िनयम ३७ 
(क) र (ख) बमोिजम ब दी य ीकरणको आदशे जारी गरी िदएको छ । िनज िनवेदकलाई काननू 
बमोिजम गरी अिभभावकको िज मा लगाई िदन ुभनी बाल सधुार गहृ सानो िठमीलाई लेिख पठाई िदन ुर 
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आदशेको जानकारी धािदङ िज ला अदालतलाई िदन ु। 
 यी िनवेदकलाई साधाराण चोरी मु ामा १ वष कैद र ४१ हजार पै◌ँया ज रवाना हने  ठहरी वाल सधुार 
गहृमा कैद भु ानको अव थामा रहकेो हदा गरैकाननी थनुा भ न निम न े तर िनजको अ य अव था 
समेतलाई हदेा अिभभावकको िज मा िदन ु। 

 बालबािलका स ब धी ऐन २०७५ जारी भएपिछ बालबािलका संल न रहकेो मु ा बाल इजलासबाट 
हे रन ुपनमा अ यथा भएकोले ब दी य ीकरणको आदशे जारी हन े। 

०७७ -WH- ३३१  
आदशे िमित 
२०७८।०२।०२ 
 

०७७ -WH- ३०४  

आदशे िमित 
२०७८।०१।२१ 

 
थुनछेक बहस गदा यान िदनुपन कुराः 
फौजदारी मु ामा अदालतमा अिभयु को बयान िलने काय प◌रूा भए पिछ िनजलाई थनुामा रा ने वा धरौटी वा जमानत वा 
ता रखमा रा न ेभ ने स ब धमा िनणयमा पु न ुअिघ मु ा हने अिधकारीले दवैु प को सनुवुाइ गन ु पदछ । सरकारी वक लले 

थनुछेकको बहस गदा मु यतया अिभयु लाई थनुामा राखी पपु  गन सहयोग पु न ेत काल ा  माणह को िवषयमा आ नो 
बहस केि त गन ुपदछ । 

 िमिसल संल न माणह  ज तै जाहरेी दरखा त, िविभ न मचुु काह , ािविधक तथा व◌ै ािनक परी ण 

ितवेदनह , भौितक चीज ब तुह , िविभ न यि ह को भनाई, अिभयु को बयान, सा ीह को भनाई त काल ा  

माणको पमा मािन छ । 
 त काल ा  माणह  अदालतले याियक कसीमा परी ण गरी हण यो य भएको अव थामा मा  माणमा िलन े
काननूी यव था रहकेो छ । तर थनुछेकको ि यामा िमिसल संल न स पणू माणको परी ण त कालै स भब हन 
नस ने भएकोले िमिसल संल न सबदु माणलाई िव ेषण गरी थनुछेकको आदशे गन यव था रहकेो हदँा सरकारी 
वक लले पिन िमिसल संल न माणह को गहनता, स यता, भावका रता, यथाथता एवं िव सनीयताको आधारह  

खलुाई बहस गन ुपदछ ।  
 सामा यतया त◌ीन वष वा सो भ दा बढी कैदको सजाय हन स ने फौजदारी मु ामा ितवादीलाई थनुामा रा न सिकन े
काननूी यव था रहकेो छ । तर कुनै िवशेष काननूले त◌ीन वषभ दा कम कैदको सजाय हन ेअिभयोग लागेका 
अिभयु लाई पिन पपु का लािग थनुामा रा न सिकने यव था गरेको अव थामा य ता कसरूह  स ब धमा भएका 
िवशेष यव थाह  बारे प  पाद सरकारी वक लले बहस गन ुपदछ । 

 कितपय िवशेष ऐनले सो ऐन अ तगतको कसरूमा अिभयोग लागेको यि लाई सामा यतया थनुामा राखेर मु ाको पपु  

गन ुपदछ भनी गरेको यव थालाई यसै अनु प थनुामा राखी पपु  हन ेगरी आदशे हन सरकारी वक लले अदालत 
सम  बहस गन ुपदछ । 

 
कानूनी यव था 

 स बि धत यि  अदालतमा उपि थत भई बकप  ग रसकेको नभएता पिन थनुछेल योजनका लािग 
काननू बमोिजम अिधकार ा  अिदकारीले संकलन गरेका कागजात, िलखत, मचुु का, दशी माण, 

कुनै िवषयको परी ण ितवेदन, िवशेष को राय वा ितवेदन, िव तुीय माण वा बयान आिद 
त काल ा  माणको पमा माणलमा िलन ह छ ।   

 

माण ऐन, 
२०३१ को 
दफा, १८ (ख) 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेशः 
 त लो अदालतबाट ितवादीह लाई धरोट वा तारेखमा रा ने गरी भएको थनुछेक आदशे उपर वाद◌ी 
नेपाल सरकारको तफबाट मािथ लो अदालमा परेका मलुुक  कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ७३ 
बमोिजमका िनवेदनह  उपर सनुवुाइ  हदँा ितवादीह लाई अिनवाय सनुवुाइको जानकारी गराउन ुपन 
। 

 थनुछेकको आदशे गदा येक अिभयु ले यो य तो अपराधज य काय गरेको भ न ेकुराको ित यि  

माण हन ुर खलुाउन ुपछ, केवल गो ारा पमा कसरूदार हो भ ने मनािसव माण भएको भनी आदशे 

गन ुपया  हदँनै । 
 वारदातको समान, त य र प रि थित भएको तथा संल नताको ि थित समेत समान रहकेो अव थामा 

 

भेषराज ख ी  िव. 
उ.अ पाटन ०७७-

WF- ००१४ िमित 
२०७८।६।१४ 

 
 

नेकाप २०४९, 
िन.नं. ४५९२ 

 
 

नेकाप २०५४, 
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सबै ितवादीका हकमा समान कारको थनुछेकको आदशे गन ुपदछ । 
 तर उही मु ाका अिभयु  नभई अ य मु ाका अिभयु  स ब धमा भएको आदशेको तलुना गरी समान 
असमान भनी दाँ न ुर आदशे गन ुतकस◌ंगत हन स दनै । उही मु ामा समान ि थित भएका यि ह  

बीच तलुना गन ुसा दिभक ह छ । 
 मलुुक  ऐन, अदालती ब दोब तको महलको ११८ नं. बमोिजम थनुामा राखी पपु  गन निम ने मु ामा 
पिन िवशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोिजमको अिधकार र कायिविध अपनाई हे रने मु ामा 
ितवादीलाई थनुामा राखी कारवाही गन िम छ । 

 राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को कसरूमा केवल सहअिभयु को पोलको आधारले मा  

अ.व◌ं.११८ न.ं को दहेाय ५ र १० ले धरौट िलन,े सो िदन नसके थनुामा रा न ेभनी गरेको आदशे 

वे रतको ह छ । 
 अ.व◌ं. १२१ न.ं बमोिजमको थनुवुा पजू ले नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को धारा ६२(६) 
को ितब धा मक वा यांश अनसुारको जानकारी एवं सचूनाको थान िलन स दनै । संसदको सदन 
चाल ु रहकेो अव थामा सांसदलाई कुनै मु ाको िसलिसलामा िहरासतमा रा दा संिवधानको धारा 
६२(६) बमोिजमको सचूना सभामखुलाई िदनपुछ । सो को अभावमा रािखएको िहरासत गरैकाननूी ह छ 

। 
 अ.व◌ं.११८(३) नं. मा “नेपाल अिधरा यमा थायी बसोवास नभएको कुनै अिभयु  त काल ा  

माणबाट छ मिहना वा सो भ दा बढी कैदको सजाय हन स न ेअपराधको कसरूदार हो भ ने िव ास 

गन कुन ैमनािसव आधार भएमा अड्डाले िनजलाई थनुामा राखी मु ाको पपु  गन ुपछ भ न ेसमेत 
उ लेख भएको, िनवेदकले िलएको नपेाली नाग रकता बदर भई सकेको अव था नभई िनजले झु ा 
िववरण िदई नपेाली नाग रकता िलएको भ ने मु ा मनाङ िज.अ.मा िवचारािधन रहकेो र िनज नेपाली 
केटीसँग िववाह गरी िनजह बाट छोरी समते जि मई प रवार समेत बसोवास गरी राखेको दिेखएको 
समेतबाट य तो अव थामा अ.बं. ११८(३) नं. बमोिजम प◌ुप को लािग थनुामा रा न े गरेको 
काठमाडौ◌ं िज.अ.को आदशे सदर गरेको पनुरावेदन अदालत पाटनको आदशे िमलेको दिेखन 
नआउने । 

 अ.व◌ं. ११८ को दहेाय (५) मा कसरूदार हो भ ने िव ास गन कुनै मनािसव आधार भएमा भ न े
उ लेिखत वा य संरचनाबाट नै धरौट वा जमानत िलन स न ेअिधकार िनःशत र िनरपे  रहकेो नभई 
सशत र सापेि क रहकेो मा न ु पन । य तो िव ास गन स न ेआधार आदशे गन अिधकारीको 
आ मस तुि को िवषय मा  नभई आदशेबाट असर पन प ले आदशे अ ययन गदा समेत बु ने र 
स तुि  हन स ने गरी वोिलएको आदशे (Speaker order) को पमा रहन ुआव यक हने । आधार र 
कारण सिहतको आदशे एवं िनणय नै िन प  वत  एवं अपेि त यायको िस ा तको मखु शत हो 
भ नमेा दईुमत नरहन े । काननूी एवं त यगत आधार र कारण नखलेुको आदशेलाई काननू अनु पको 
आदशेको सं ा िदन निम ने । 

 पनुरावेदन सु न ेअड्डा भनी नामाकरण ग रदमैा सबै कारको उजरुी सु ने अिधकार वतः िनसतृ ह छ 

भ ने होइन । अिधकार े  काननूले िनि त ग रिदएको ह छ र यसको सीमािभ  रहरे सबै िनकाय वा 
अिधकारीले तोिकए बमोिजमको काय गनपुन । आफू सम  पनुरावेदन ला ने मु ामा पनुरावेदन 
अदालतको अिधकार े  आकिषत ह छ । सोही प रपेर् यमा अ.वं. १७ नं. मा उ लेख भएको “आ ना 
मातहतका अड्डामा परेको मु ाको कामकारवाही भ न ेकुराको अथवोध गनपुन । याय शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ८(१) मा भएको ” मु ा मािमलामा गरेको शु  फैसला वा अि तम आदशे उपर 
पनुरावेदन सु ने” भ न े यव था र अ.वं. १७ न.ं मा भएको “आ नो मातहतका अड्डामा परेको मु ाको 
कामकारवाहीमा याद नाघकेो वा वेरीत भएको” िवषयमा पनुरावेदन सु ने अड्डाको अिधकार े  हन े
यव थाले आफू कह◌ा◌ँ पनुरावेदन ला न ेमु ाको काम कारबाहीमा वे रत भएमा मा  पनुरावेदन 
अदालतले ह त पे गन स ने । मातहत अड्डा हन ुमा  पया  ह◌दँनै, सो अड्डाले िछनेको मु ामा 
आफू कहां पनुरावेदन ला ने र सु ने अिधकार े  काननूले दान गरेको अव थामा मा  अ.वं. १७ न.ं 
को िनवेदन िलई हरेी काननू बमोिजम िनकासा िदन स न ेअिधकार पनुरावेदन अदालतलाई हन ेदिेख छ 

िन.नं. ६४०४ 

 

नेकाप २०५४, 

िन.नं. ६४१४ 

 
 

नकेाप २०४४, 

िन.नं. ३२७३ 
 
 

२०५४ सालको रट 
नं. ३१५३ िमित 
२०५४।९।१४ 
 

स.अ.ब.ु २०५४, 

पणूाङ्क १२८, 

प.ृ १५ 
 

 

याउली िव. 
िज. .का. 
मनाङ, नकेाप 
२०५३, िन.नं. 
६२१२ 

 
 

 

 

ठाकुर गैरे िव. 
नेपाल सरकार   
ने.का.प. २०६३ 

अंक ३ िन.नं. 
७६७२  

 

 

 

 
 

सिुम ादेवी िव. 
सकुई कुिम, 
ने.का.प. २०६३ 

अंक ४  िन.नं. 
७६८८  
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। अ यथा अिधकार े ा मक टुी हन जाने । भिुम सधुार कायालयको मोिह ज गा बाँडफाँट स ब धी 
मु ा मलुतवीमा रा ने गरी गरेको आदशे उपर अ.वं. १७ नं. िनवेदन सनुी बदर गन गरेको पनुरावेदन 
अदालतको आदशे आफू कहा◌ँ पनुरावेदन नला ने मु ाको कामकारबाहीको िवषयमा अिधकार 
े ा मक िुट गरी गरेको दिेखन आएबाट सो आदशे गरेको हदस मको कामकारबाही िुटपणू ह◌ँदा 
उ ेषणको आदशे ारा बदर हन े। 

 कुनै अिभयु लाई पपु को लािग थनुामा रा नको लािग त काल ा  माणबाट कसरूदार दिेखएको 
वा कसरूदार हो भ न ेिव ास गन स ने मनािसव आधार भएको हनपुन भ न ेथनुछेक स ब धी आदशेको 
पवूशतका पमा रहकेो काननूी यव थाबाटै व तुिन  र मािणत आधार बेगर कसैलाई पिन आरोप 
ला नासाथ थनुामा रा नपुन वा िम ने अव था नदिेखन े । कसरूको कृित र त काल ा  माणको 
ाचयुता ज ता आधारबाट धरौट वा जमानत िलन,े तारेखमा रा न ेअ य िवक प योग भैसकेपिछ 

अि तम उपायका पमा थनुामा समेत रा न सिकन ेगरी भए ग रएको काननूी यव थाह लाई अ यथा 
भ न निम ने । पपु को लािग थनुामा रा ने िवषयले कसैलाई पिन पणू वा अि तम पमा कसरूदारको 
पमा िच ण गरेको हदंनै । यो एउटा पवूाव थास म हो । य तो तक गद ैजान ेहो भन ेअनसु धानको 
ममा हरी िहरासतमा रहने अविधलाई पिन गरैकाननूी भ नपुन । थनुछेकलाई िनषेध गन हो भने कुन ै
पिन फौजदारी मु ाको अनसु धान ि या नै स चालन गन सिकंदनै । यसरी नै शंिकत आरोिपत 
समाजमा खु ला पमा िहड्न स ने भ ैसमाजले नै असरुि त महससू गनपुन तथा माण न  गन स न े
उ च स भावना रहन जानकुा साथै कितपय अव थामा य ता अिभयु ह को जीउ यान नै खतरामा 
पन स ने । समाज र रा लाई ग भीर असर पान फौजदारी कसरू गरेको आरोप लािग अदालत सम  

पशे ग रएका र त काल ा  माणबाट सो अव था पिु  भएका अिभयु ह  लाई िनद िषताको 
अनमुानको आडमा छाड्द ैजान ेहो भने फौजदारी याय शासनले काय गन नस ने । 

 अिधकार ा  अिधकारी सम  भएको बयान अ य वत  माणबाट समिथत भइरहकेो र बलपवूक 

बयान गराएको भ ने समते पिु  हन नसकेको अव थामा माणयो य हने । 
 त काल ा  माणका आधारमा आरोिपत कसरू गरेको दिेखन आएको अव थामा मा  थनुामा राखी 
मु ाको कारबाही गनपुन भएबाट  हातहितयार खरखजाना मु ाको अिभयोग ला ने िबि कै 

अिभयु लाई थनुामै राखी कारवाही गन भ न ेअथ ला न नस न े । मु ा हने अिधकारीले थनुछेकको 
ममा याियक मन वा िववेक योग गरी थनुामा रा न वा थनुामु  समते गन स न े । आरोप ला न े
िबि कै थनुामा रा न ैपन यव था हातहितयार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४क ले गरेको 
नभई त काल ा  माणको आधारमा थनुामा रा न ेवा नरा न ेिनणयकताले याियक मन योग गरी 
िन य ल हनस ने। 

 साधारण े ािधकार र असाधारण े ािधकार समाना तर े ािधकार पिन होइनन ् र असाधारण 

े ािधकारले साधारण े ािधकारलाई अनादर गन, सीिमत तु याउने, िनय ण गन, ित थापन गन 
वा कुन ैिकिसमबाट िन तेज तु याउने समते असाधारण े ािधकारको मकसद हन नस न े। े ािधकार 
स प न अदालतबाट सामा य काननूी यव था अ तगत िनवेदकस◌ँग माग भएको धरौटीको रकम 
काननूस मत् रहकेो भनी पनुरावेदन अदालतबाट समेत सदर भई धरौटीको अकं स ब धी िववाद 
िनरोपण भइसकेको दिेखएको अव थामा यस अदालतले िववादको त यिभ  वेश गरी धरौटीको अकं 

पनुरावलोकन गन निम ने। 
 मु ामा कुनै प लाई ता रख तोिकनकुो उ े य स बि धत प लाई सनुवुाइको मौका िदन ु र मु ाको 
कारवाही बारे अवगत गराउन ुरहकेो ह छ।मु ामा भैरहकेो कारबाही बारे िनजलाई ता रख तोिकएको िदन 
जानकारी हन ेहदंा  सोभ दा अगािड न ैअसर पन गरी मु ामा कारवाही गन ु यायसंगत नहनकुा साथै 

कायिविधगत िुट समेत हन जाने । मु ाको एउटा प लाई ता रख तोिकएको अव थामा सोभ दा 
अगािड नै अक  प को िनवेदन मािथ सनुवुाइ गरी आदशे गन ुकाननूस मत् नहन े। 
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६. थुनछेकको आदेश वा अ तरकालीन आदेश उपर िनवेदन िदनु पदा अवल बन गनु पन ि या◌ः 
मु ा मािमलाको रोहमा अदालतले िदएको आदशे वा िनणयको पालना सबैले गन ुपनछ । फौजदारी कसरूको अिभयोग लािग मु ा 
हने अड्डा अदालतबाट काननू बमोिजम थनुामा रा न ेगरी भएको आदशेको पालना सबै प बाट हन ुज री छ । मु ा हने अड्डा 
अदालतबाट मु ाको सनुवुाइको लािग अिभयु लाई थनुामै राखी कारबाह◌ी गन भनी भएको आदशे बमोिजम थनुामा नबसी सो 
आदशे िव  मािथ लो अदालतमा सनुवुाइ हन स दनै ।  
अिभयु लाई थनुामा रा दा वा थनुाबाट छाड्दा वा धरौट वा जमानत िलदा मु ा हने अिधकारीले आधार र कारण खलुाई पचा 
खडा गन ुपन ि या अनसुरण नगरेको वा अनसुरण गरे पिन उिचत ि या परुा नगरेको अव थामा य तो पचामा िच  नबु ने 
प ले पनुरावेदन सु ने अड्डामा िनवेदन िदन स न ेर पनुरावेदन सु ने िनकायले पिन य तो पचा खडा गदा पु  याउन ुपन काननूी 
ि यामा कुन ै िुट दिेखएमा काननू बमोिजम गन लगाउन स न ेकाननूी यव था हो । 
थनुामा राखी पपु  गनपुन मु ामा अदालतले धरौट वा जमानतमा छाडेमा सरकारी वक लले य तो आदशे ा  गरी सो आदशे 

उपर मािथ लो अदालतमा िनवेदन गन ुपन नपन िन यौल गरी गन ुपन भए िनवेदनको म यौदा समेत तयार गरी उ च सरकारी 
वक ल कायालयमा पठाउने र उ च सरकारी वक ल कायालयले पिन सोह◌ी अनु प िनवेदन गन ुपदछ । यो यव था मु ा 
सनुवुाइको ममा त लो अदालतले गरेको काम कारवाहीमा केवल याद नाघकेो वा वे रत भएको छ भ न ेआधारमा मा  

झगिडयाको िनवेदनबाट वा अ  िकिसमस◌ँग पनुरावेदन सु न ेिनकायले थाहा पाएमा आव यकता अनसुार मु ाको िमिसल समेत 
िझक  बु दा याद नघाएको वा वे रत भएको दिेखएमा काननू बमोिजम गन आदशे जारी गन स न ेकाननूी यव था हो । यो 
यव था केवल थनुछेकको आदशेको िव मा मा  योग नभई मु ाको सनुवुाइको ममा जनुसकैु अव थामा मु ाको काम 
कारबाह◌ीमा याद नाघकेो वा वे रत भएको अव थामा योग र पालना हन स दछ । 
सु  अदालतले मु ाको पपु को िसलिसलामा ितवादीलाई ता रख, जमानत वा थनुामा रा न ेगरी िदएको आदशे वा मु ाको 
कारबाहीको िसलिसलामा िदएको अ य कुनै अ तरकािलन आदशे उपर एक तह पनुरावेदन सु न ेअदालतमा िनवेदन िदन स न े
काननूी यव था छ । यो काननूी यव था अनसुार के क तो अव थामा सु  अदालत वा िनकायले िदएको आदशे उपर िनवेदन 
िदन सिक छ भ ने आधार उ लेख नभएता पिन सु  अदालतले िदएको आदशेमा िच  नबु ने प ले के कित कारण सो आदशे 

िच  नबझेुको हो सो कुरा खलुाई िनवेदन िदन सिकने फरािकलो यव थाको पमा हने सिक छ । 
एक तह पनुरावेदन सु ने अदालतमा िनवेदन िदन सिकने भएता पिन दश वष वा सो भ दा बढी कैदको सजाय हन स ने मु ामा भन े
पपु को लािग ता रख, जमानत वा थनुामा रा ने गरी िदएको आदशेमा काननूी िुट वा कायिविध स ब धी अिनयिमतताको  

दिेखएमा सव च अदालतस म पिन िनवेदन िदन सिकने यव था रहकेो पाई छ। तर आजकल दश वष भ दा कम सजाय भएका 
मु ामा दो ोतह िनवेदन िदन नसक ने आधार दखेाए दवैु तह अदालतबाट भएका आदशे उपर ब दी य ीकरणको िनवेदन िदन े
सो उपरको सनुवाइ माफत आदशे जारी भई थनुाबाट छुटेका उदाहरण पिन रहकेा छन ्। 
उ लेिखत काननूी यव था अनसुार सु  अदालत वा पनुरावेदन सु ने अदालतले गरेको िविभ न आदशे िच  नबु न ेप ले सो 
आदशे उपर काननूी आधारह मा िनवेदन िदन स ने भएको हदँा सरकारी वक लले पिन उ लेिखत काननूी यव था अनु प 
आव यक िनवेदन गन र सो उपर बहस परैवी गन ुपदछ । 
 

कानूनी यव थाः 

 सु  अद◌ालतबाट भएको थनुछेक वा तोिकएको धरौट वा जमानतमा िच  नवझुन े यि ले एक 

तहस म पनुरावेदन सु ने अदालतमा िनवेदन िदन स नेछ ।  
तर ज मकैद वा दश वष वा सो भ दा बढी कैद सजाय हन स ने कसरूमा भएको थनुछेकको आदशे वेरीत 
भएको मा एक तह भ दा मािथको पनुरावेदन सु ने अदालतमा पिन िनवेदन िदन सिकनेछ । 

 चिलत काननूमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन कुनै अदालत, िनकाय वा अिधकारीबाट मु ाको 
पपु को लािग ितवादीलाई ता रख, जमानत वा थनुामा रा न े गरी भएको आदशे वा मु ाको 
कारवाहीको िसलिसलामा भएको अ य कुनै अ तरकालीन आदशे उपर िच  नबु ने प ले एक तह 

 फौजदारी  
कायिविध 

संिहताको दफा 
७३ 

 

याय शासन 
ऐन, २०७३ 

को दफा 
१५(१) 
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मािथको पनुरावेदन सु ने अदालतमा िनवेदन िदन स नेछ । 

 उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ता पिन दश वष वा सो भ दा बढी कैदको सजाय हन स न े
मु ामा ितवादीलाई पपु को लािग ता रख, जमानत वा थनुामा रा ने गरी भएको आदशे उपर काननूी 
िुट वा कायिविध स ब धी अिनयिमतताको मा सव च अदालतमा िनवेदन िदनलाई यस दफाले 

बाधा पु  याएको मािनने छैन ।  

 

ऐजन दफा 
१५(२) 

 

सव च अदालतको फैसला / आदेश 

 फौजदारी कारबाहीका ि यामा अदालतबाट भएका आदशेलाई सबैले मा न ुपन । अदालतबाट भएको 
आदशे म ये आफूलाई अनकूुल हने आदशे तु त मा ने र आ नो ितकूल आदशेलाई वीकार नगरी 
सोको उपचार मािथ लो अदालतबाट खो न े विृ मा सधुार याउन ेस दभमा First Surrender then 

Hear को िस ा तले य तो आदशे माने पिछ मा  बदर तफ जान ुपन । 

 अ.वं. १७ न.ं अ तगतको सनुवुाइ गदा त लो िनकाय वा अदालतबाट भएको आदशे वा िनणयलाई 
स याउने र त य एवं माणको जांच गनस न ेपनुरावेदक य अिधकार े  हण गरी इ साफ गन ज तो 
गरी बो न निम ने । 

नेकाप  २०५८ 

अंक ७ िन.नं. 
७०१५ 

  

 
 

नेकाप २०६७ 

िन.नं. ८४८६, 

अंक १० 

 

७.  थुनछेक आदेश भई सकेपिछ वादी ितवादी बीच छलफल गराउनेः 
कुनै मु ा अदालतमा दायर भए पिछ अिभयु को बयान िलने काय ग र छ । अिभयु को बयान िल◌दँा कसरूमा सािवत भएमा 
उसै बखत फैसला गन सिक छ । यसरी बयान िल◌दँा अिभय  कसरूमा सािवत नभएमा मु ाको थप कारबाही ार भ ह छ । थप 
कारबाहीको पिहलो चरणको पमा मु ामा ठहर गन ुपन कुरा यिकन गन योजनका लािग वादी ितवादी बीच छलफल गराइ छ । 
माण बु ने योजनका लािग छु ै ता रख तोिकने यव था गरी मु ामा ठहर गन ुपन कुरा यिकन गन छु ै कायिविधको यव था 
ग रएको छ । 
कसरू वीकार गरेको अव थामा उसै बखत फैसला हन ेहदँा मु ामा ठहर गन ुपन कुरा यिकन गन कुन कुन माण बु न ुपन हो भनी 
छलफल ग रनाले यस पिछका स पणू कारबाहीह  कुन िदशामा केि त हन ुपन हो सो कुराको पिन प  मागदशन हन पु दछ र 
मु ाको कारबाही अनाव यक पमा लि बनबाट पिन बचाउन सिक छ । 
नेपाल सरकार वादी हन े मु ामा य तो छलफलमा सरकारी वक लले ितिनिध व गन हदँा अिभयु ले पिन आ नो काननू 
यवसायी उपि थत गराउन पाउने यव था गरेर यसले समान ितर ाको अिधकार (Equality of Arms) को िस ा तलाई 
आ मसात गरेको पाइ छ ।  
य तो छलफलमा वादीले आ नो दावी र ितवादीले आ नो ितवाद तुत गन स दछन ् । यसैगरी छलफलमा वादी ितवादी 
दवैुले आ-आ ना स बि धत माणह  पिन ततु गन स दछन ् । ियन ै दावी, ितवाद र माणह को आधारमा अदालतले 

मु ामा ठहर गन ुपन कुरा यिकन गन स ने यव था ग रएको छ । यी स पणू काम कारवाहीह  यायाधीशको उपि थितमा हन े
हनाले कुन िवषय ठहर गन ुपन र सोको लािग कुन कुन माण बु न ुपन हो यिकन हन ेह छ । यायाधीशले सोही बमोिजम माण 

बु ने आदशे िदई मु ाको कायिविधलाई पारदश  र पवूानमुानयो य बनाउन स ने ह छ । 
 
 

कानूनी यव थाः 

 अिभयु ले दफा १२३ बमोिजम कसरू इ कार रहकेो वा इ कारी ितउ र िदएको अव थामा अदालतले 

मु ामा ठहर गन ुपन कुरा यिकन गनको लािग ितवादी बीच छलफल गराउने आदशे िदन स नेछ । 

 छलफल गराउन आदशे यसरी छलफल गन भनी िनधारण ग रएको िदन वादी, ितवादी र नेपाल सरकार 
वादी हने मु ाको हकमा अिभयु  समेत अदालतमा जान ुपनछ र य तो अिभयु ले चाहमेा िनजको 
काननू यवसायी समेत उपि थत हन स नेछ । 

  

 फौजदारी  
कायिविध 

संिहताको 
दफा १२४ 
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 छलफलमा वादीले दाबी र ितवादीले ितवाद र त  स ब धी माण तुत गन स नछेन ्। 

 वादी ितवादीले पेश गरेको दाबी ितवाद तथा माणबाट अदालतले मु ामा ठहर गन ुपन कुरा यिकन 
स नेछ । 

 

८.  प ाउ पूज , समा हान र तामेली स ब धी यव थाः 
फौजदारी कसरू गरी कोही पिन उ कन नसकोस◌् र यायको प◌हँच सव  पु न सकोस◌् भ ने अिभ ायले अपराध गरी फरार 
रहकेा वा प ाउ पन नसकेको यि लाई उपि थत गराउने वा प ाउ गरी याउने योजनको लािग वारे ट वा यादी पजू  वा 
समा हान जारी गन काननूी यव था रहकेो छ । फौजदारी मु ाको अनसु धानको िसलिसलामा त काल प ाउ पन नसकेका 
अिभयु ह लाई अदालत आफैले उपि थत हन आउन े वा प ाउ गरी याउने गरी जारी गरेको िलिखत सचूना, आदशे वा 
अिधकारप लाई प ाउ पजू  वा समा हान भिन छ । 
 
प ाउ परेका अिभयु  अदालतमा उपि थत गराउनु पन◌ः 
सनुवुाइको मौका दान गन िवषय याय स पादनको एक अिनवाय र अिभ न काय हो । यो ाकृितक यायका िस ा तको एक 

मह वपणू प  हो । अिभयु लाई प ाउ वा समा हान जारी गन िवषय पिन ाकृितक यायको िस ा त साकार पान र मु ाका 
कारबाहीको अिनवाय कायिविध हो । यसैले अदालतमा दायर मु ास◌ँग अनपुि थत अक  प लाई मु ामा आ ना कुरा भ न र 
मु ाको कारबाही कृयामा संल न गराउनका लािग िझकाउन ु पन ह छ।नेपाल काननू णालीमा सािवक दिेख नै आरोिपत 
यि लाई अिभयोगप  साथ उपि थत नगराइएको भए मु ाको कृित अनसुार प ाउ पजू  वा समा हन जारी गन काननू◌ी 
यव था ग रएको छ ।  
अक  प लाई जानकारी िदई सनुवुाइको मौका िदन ुपन ाकृितक यायको िस ानतलाई मतू प िदन संिहताको अनसुचूी–१ र 
अनसुचूी–२ मा उि लिखत कसरू स ब धमा दायर अिभयोगप  साथमा उपि थत नभएका अिभयु लाई उपि थत गराउन 
अदालतले प ाउ पजू  वा समा हान जारी गन यव था ग रएको छ । अिभयु लाई उपि थत गराउन े िबिधका िहसावले यसरी 
मु ालाई प ाउ पजू  जारी गन र समा हान जारी गन गरी दईु वगमा वग◌ीकरण ग रएको छ । एक पता र सहजताका लािग य तो 
सचूनाका लािग ढाँचा समते िनिद  ग रएको छ । य तो समा हान वा प ाउ पजू  जारी गदा उजरुीको यहोरा समेत उ लेख गन ुपन 
यव था गरी पारदश ता तथा प ाउ ग रने यि ले िनजका िव को आरोप वा प ाउको कारण थाहा पाउन ेअिधकारलाई पिन 
याभतू गरेको छ । वा तवमा प ाउको कारण थाहा पाउने अिधकारको पमा बेलायतको काननू णालीबाट िवकास भएको 
िवषय फौजदारी यायको आधारभतू तथा व छ सनुवुाइको मा यताको पमा समकालीन िव मा थािपत भएको छ । 
प ाउ पजू  वा समा हान कसरी जारी गन भ ने िवषयमा संिहतामा प ट यव था ग रएको छ । जघ य र गभंीर िकिसमका 
अपराधमा प ाउ पजू  जारी गन र सामा य कृितका मु ामा समा हान जारी गन संिहताले आव यक यव था गरेको छ । जघ य 
कसरू वा गंभीर कसरूमा सजाय हन े यि , तीन वष भ दा बढी कैदको सजाय हन स ने अनसुचूी–१ वा अनसुचूी– २ अ तगतका 
कुनै कसरू, वा य ता कसरूको उ ोग, दु साहन वा आपरािधक षडय  गरेको वा सो कस◌रूमा मितयार भएको कसरू वा य ता 
कसरूको अिभयु लाई लुकाएको वा भगाएको कसरूमा ितवादीलाई प ाउ पजू  जारी ग र छ । य ता जघ य अपराधमा 
अिभयु लाई सनुवुाइको मौका िदनका अित र  फैसला ठहर हदँा कसरू ठहर भएमा सजाय काया वयन होस ्भ ने अिभ ाय 
समेतबाट य ता मु ामा प ाउ पजू  जारी गन यव था ग रएको हो । भारतको फौजदारी कायिविध संिहतामा पिन वारे ट केशको 
पमा मृ य ुद ड वा ज मकैद वा दईु वषभ दा बढी कैद हन ेमु ालाई मािनएको छ । यहाँ पिन समा हान र प ाउपिूज जारी हन े
मु ाको िवभाजन हन ेसजायका आधारमा ग रएको पाइ छ । 
गंभीर कृितका फौजदारी मु ामा प ाउपिूज जारी गन यव थाका अित र  आव यकतानसुार समा हान जारी ग रन ेमु ामा पिन 
प ाउ पजू  जारी गन सिकने यव था छ । मु ाको कारबाही र िकनाराका लािग आव यक पन दशी माणह  लोप हन वा नास 

गन नपाओस भ नका लािग समा हान जारी गदा अिभयु ले माण नास गन वा लुकाउने संभावना रहकेो कुरामा अदालतले 

िव ास गन भरपद  कारण भएमा पिन समा हान जारी गन मु ाका अिभयु  वा यसरी समा हानको यादिभ  माण पेश नगन 
यि लाई पिन प ाउ पिूज जारी गन सिकन े यव था छ । 
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कानूनी यव थाः 

 यस संिहता बमोिजम उजरुी परेपिछ अनसुचूी–१ र अनसुचूी–२ मा उि लिखत कसरू स ब धी मु ामा उजरुी 
साथ उपि थत नभएका अिभयु लाई उपि थत गराउन अदालतले यस प र छेदको अधीनमा रही 
आव यकता अनसुार प ाउ पजू  वा समा हान जारी गनछ । 

 दहेायको कुन ैकसरूको अिभयोग लागेको मु ामा अिभयु लाई उपि थत गराउन अदालतले प ाउ पजू  

जारी गनछ◌ः– 

(क)  जघ य कसरू वा गंभीर कसरूमा सजाय हन े यि ,  

(ख)  ख ड (क) मा उि लिखत कुनै कसरूको उ ोग, दु साहन वा आपरािधक षडय  गरेको वा सो 
कसरूमा मितयार भएको कसरू वा य ता कसरूको अिभयु लाई लुकाएको वा भगाएको कसरू । 

 उपदफा (२) मा उि लिखत कसरू बाहके अ य कसरूको अिभयु लाई अदालतमा उपि थत गराउन 
अदालतले आव यकता अनसुार समा हान जारी गनछ । 

       तर अिभयु  भागी प ाउ हन नस ने संभावना छ भ ने िव ास गन ुपन मनािसव कारण भएमा वा 
समा हानमा तोिकएको यादमा अिभयु  अदालतमा उपि थत नभएमा य तो अिभयु का हकमा 
अदालतले उपदफा (२) बमोिजम प ाउ पजू  जारी गन स न ेछ । 

 अदालतमा दािखल गन ु पन िलखत वा अ य कुन ै दशी माण लुकाउने वा नास गन संभावना छ भ न े
िव ास गन ु पन मनािसव कारण भएमा वा समा हानमा तोिकएको याद िभ  समा हान बमोिजम कुन ै
िलखत वा दशी माण अदालतमा दािखल नगरेमा अदालतले सो िलखत वा दशी माण दािखल गन ुपन 
कत य भएको यि लाई प ाउ गरी उपि थत गराउन प ाउ पजू  जारी गन स नेछ । 

 उपदफा (४) बमोिजम प ाउ पजू  जारी भएकोमा अदालतले सो दफामा उि लिखत िलखत वा दशी माण 

रहकेो ठाउँको तलासी िलई अदालतमा दािखल गन कुनै कमचारी वा कुनै हरी अिधकृतलाई आदशे िदन 
स नेछ । 

 उपदफा (५) बमोिजमको कमचारी वा हरी अिधकृतले कुन ैठाउँको खान तलासी गदा दफा १८ बमोिजम 
गन ुपनछ । 

 अदालतले यस दफा बमोिजम कुनै अिभयु लाई उपि थत गराउन प ाउ पजू  वा समा हान जारी गदा 
उजरुीको यहोरा समते खु ने गरी अनसुचूी–२२ को ढाँचामा सचूना पठाउन ु पनछ । 

 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा ५७  

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 सनुवुाइको मौका भनेको ाकृितक यायको आधारभतू िविधशा ीय िस ा तको पमा रहकेो छ । जनु 
यि को हक वा िहतको ितकुल कारबाही वा िनणय गन लािगएको हो सो यि को कुरा सु न ुतथा 
िनजलाई आ नो ितर ा गन मनािसव अबसर िदइन ुपछ भ ने ाकुितक यायको आधारभतू िस ा त 
हो । य तो यि लाई शासक य वा याियक कारबाही र िनणयको ितक◌ूल भावबाट 
कायिविधगत सरु ा दान गन ुसनुवुाइको िस ा तको मलूभतू उ े य रहन े। 

 

ने.का.प. 
२०६७ अंक 

१ िन.नं. 
८२९४ 

 

प ाउ पूज  जारी गन कायिविधः 
अदालतबाट प ाउ पजू  जारी भएको घर ठेगानामा सचूना टाँस भएपिछ िनजको स पित रो काको आदशे िदन स ने, यसरी 
स पित रो का भएको जानकारी काया वयनका लािग मालपोल कायालय वा संस थामा पठाई सबैको जानकारीका लािग सचूना 
पािटमा सचूना टा न पन, रो का रा न लेखी आएमा बा या मक पमा त कालै मालपोत कायालय वा सं थाले रो का राखी 
अदालतलाई जानकारी िदन ुपन र प ाउ पन ुपन यि  अदालतमा उपि थत भएमा रो का भएको स पित फुकुवा गन ुपन समतेका 
यव था छ । अिभयु को अदालतमा उपि थितलाई सिुनि त गराई िनजलाई यायको रोहमा याउनका लािग नै स पित 
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रो काको यो यव था ग रएको हो । यसैले जब िनज उपि थत ह छ तब िनजको िनजी स पित फुकुवा गन यव था ग रएको हो । 
यस अनसुार याय स पादनमा सहयोग नगन र अवरोध गन यि लाई रा यका तफबाट कडा यवहार अि तयार हन ेदिेख छ । 
 
कानूनी यव थाः 

 यस प र छेद बमोिजम प ाउ पजू  जारी गदा प ाउ गन ुपन यि को परूा नाम र ठेगाना तथा प ाउ गन ु
पन कारण प  पमा उ लेख गरी अिभयु को स ब धमा भए अनसुचूी–२३ मा तोिकएको ढाँचामा र 
सा ी तथा अ य यि को स ब धमा भए अनसुचूी–२४ मा तोिकएको ढाँचामा प ाउ पजू  जारी गन ु 
पनछ ।  

 उपदफा (१) बमोिजम जारी भएको प ाउ पजू मा स बि धत अिधकारीले सिहछाप गरी अदालतको छाप 
लगाउन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम प ाउ पजू  जारी गदा प ाउ गन ु पन यि  रह े बसेको वा रहन ब न स ने 
इलाकाको हरी कायालयको नाउंमा जारी गन ुपनछ । 

     तर अदालतले आव यक स झेमा अदालतकै कमचारीबाट पिन प ाउ पजू  जारी गन स नेछ ।  
 यस दफा बमोिजम जारी भएको प ाउ पजू  सो तामले नभएस म वा अदालतबाट बदर नभएस म कायम 
रहनछे । 

 प ाउ पजू  जारी भएको यि लाई सो पजू  बमोिजम प ाउ गन सिकनेछ र सो बमोिजम कुन ै यि लाई 
प ाउ गदा िनजलाई प ाउ पजू  दखेाई दफा ५७ को उपदफा (७) बमोिजम पठाएको आदशेको सचूना 
समते िनजलाई िदन ुपनछ । 

 प ाउ पजू  बमोिजम प ाउ ग रएको यि लाई बाटोको याद बाहके चौवीस घ टामा नबढाई यथास भव 
चांडो स बि धत अदालतमा उपि थत गराउन ु पनछ । 

 प ाउ पजू  हरीले ा  गरेको िमितले सात िदन िभ  प ाउ गन ुपन यि  सात िदनस म फेला परेन भन े
स बि धत हरी कायालयले िनजको खोजी गद रही यसपिछ य तो यि  रह ेबसेको घर ठेगानामा गई 
िनजको नाउँमा जारी भएको अनसुचूी–२५ बमोिजमको पतीस िदन ेप ाउ पजू  िनजको एकाघरका उमरे 
पगुेका यि लाई बझुाई सोको भरपाइ िमसि◌ल सामले रा न ुपनछ ।  

 उपदफा (७) बमोिजमका यि ले य तो पजू  बझुी निलए वा फेला नपरे थानीय िनकायका सद य 
उपल ध भए िनज र िनज पिन उपल ध नभए क त◌ीमा दईु जना थानीय यि  राखी िनजको घर दलैोमा 
टाँसी एक ित पजू  अदालतमा याई बझुाउन ुपनछ ।  

 उपदफा (८) बमोिजम स बि धत यि  रह ेबसेको घरमा सचूना टाँस गरेको पजू को एक ित स बि धत 
थानीय  िनकायमा समेत वझुाई सोको भरपाइ िमिसल सामले रा न ुपनछ ।  

 उपदफा (९) बमोिजम पजू  बझुाएकोमा स बि धत थानीय िनकायले पिन य तो सचूना ा  भएपिछ 

स बि धत यि लाई सोको जानकारी गराई आ नो सचूना पाटीमा समेत टाँस गन ुपनछ । 
 यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन प ाउ पजू  जारी ग रएको यि  प ाउ पन ुभ दा 
अगावै आफै अदालतमा उपि थत भएमा अदालतको आदशे बमोिजम बाहके िनजलाई प ाउ गन वा 
थनुामा रा न ह◌ँदनै र िनजको नाममा पिहले जारी ग रएको प ाउ पजू  बदर गरी स बि धत 
अिधकारीलाई सोको जानकारी िदन ुपनछ । 

 प ाउ पजू  जारी भएको यि  िनजको ठेगाना बाहके अ य कुनै िज लामा गई वसेको छ भ न ेप को 
िनवेदन वा अ य कुनै मा यमबाट अदालतलाई जानकारी भएमा अदालतले िनज रह ेबसेको िज लामा पिन 
प ाउ पजू  पठाउन स नेछ । 

 यस प र छेद बमोिजम जारी भएको प ाउ पजू को याद िभ  अिभयु  हािजर नभई फरार रहमेा वा 
अिभयु को यिकन वतन खु न नसकेमा वा अिभयु  रह ेबसेको ठाउँ प ा नलागेमा अदालतले य तो 
अिभयु को हिलया िदई कुन ै राि य दिैनक समाचारप मा सचूना कािशत गरी स बि धत अदालतको 
सचूना पाटीमा टा◌ँ न स नेछ ।  

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा ५८ 
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 उपदफा (१३) बमोिजम सचूना कािशत भएपिछ अिभयु ले रीतपवूक सचूना पाएको मािननेछ र िनजलाई 
जनुसकैु हरी कायालय वा कमचारीले जनुसकैु बखत प ाउ गरी दाखेल गन स नेछ । 

 उपदफा (८) बमोिजम सचूना टाँिसए पिछ वा उपदफा (१३) बमोिजम सचूना काशन भएपिछ  जनुसकैु 

बखत अदालतले प ाउ पजू  बमोिजम प ाउ गन ुपन यि को हकको स पि  रो का गन आदशे िदन 
स नेछ ।  

 उपदफा (१५) बमोिजम स पि  रो का गन आदशे भएकोमा सोको जानकारी स बि धत मालपोत 
कायालय वा सं थालाई िदई य को सचूना अदालतको सचूना पाटीमा टाँ न ुपनछ ।  

 उपदफा (१६) बमोिजम स पि  रो का रा न अदालतबाट लेख◌ी आएकोमा स बि धत मालपोत 
कायालय वा सं थाले सो स पि  तु त रो का राखी सोको जानकारी रो का रा ने अदालतलाई िदन ुपनछ 

।  
 अदालतबाट उपदफा (१५) बमोिजम स पि  रो का रा न ेआदशे भएकोमा चिलत काननूमा जनुसकैु 

कुरा लेिखएको भएता पिन सो स पि  य तो आदशे भएको िमितबाट नै रो का भएको मािनने छ ।  
 यस प र छेद बमोिजम  प ाउ गन ु पन यि  अदालतमा उपि थत भएपिछ मु ाको कारवाही जनुसकैु 

अव थामा पगुेको भए तापिन अदालतले स बि धत मालपोत कायालय वा सं थालाई यस दफा बमोिजम 
रो का राखेको य तो यि को स पि  तु त फुकुवा गन आदशे िदन ुपनछ । 

 

समा ान जारी गन कायिविधः 

 अदालतले यस संिहता बमोिजम अिभयु को नाउ◌मँा समा हान जारी गदा अदालतमा उपि थत हन ेिमित 
तोक  जारी गन ुपनछ ।  

 उपदफा (१) बमोिजम अिभयु  वा ितवादीको नाउँमा समा ान जारी गदा अनसुचूी–४ मा उि लिखत 
कसरू बाहकेको मु ामा अनसुचूी–२६ को ढाँचामा र अनसुचूी–४ को मु ा भए प  िदनको याद िदई 
अनसुचूी–२७ को ढाँचामा जारी गन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजमको यादिभ  उपि थत हन नसकेको कारण दखेाई समा ानको याद थामी पाउन 
िनवेदन िदएमा र य तो यहोरा मनािसव दिेखएमा अदालतले एक पटकको लािग बिढमा प  िदनको 
समा ानको याद तािम िदने आदशे िदन स नेछ । 

 यस दफा बमोिजम तामेल भएको समा ानमा तोिकएको याद िभ  उपि थत नहने अिभयु  वा 
ितवादीको हकमा िनजलाई प ाउ गरी उपि थत गराउन ु पन भ न ेअदालतलाई लागेमा दफा ५७ को 
उपदफा (३) को ितब धा मक बा यांश बमोिजम प ाउ पजू  जारी गन स नेछ । 
तर काब ूबािहरको प रि थित परी तोिकएको याद िभ  उपि थत हन नसकेको कारण दखेाई अिभयु ले 

िनवेदन िदएमा र अदालतले िनवेदनको यहोरा मनािसव ठह  याएमा काब ूबािहरको प रि थित कायम रहकेो 
अविध यितत भएको िमितले बाटोको याद बाहके बढीमा प  िदनको याद थामी िदने आदशे िदन 
स नेछ ।  
प ◌ीकरणः यस संिहताको योजनका लािग “काव ूबािहरको प रि थित कायम रहकेो अविध” भ नाले 

दहेायको अविधलाई जनाउनेछः- 
(क) अदालतमा उपि थत हनपुन यि को कोही मृ य ुभई पर परा अनसुार िनज आफै िक रया वा िक रया 
सरहको शोकवरण गरी ब न ुपरेको भए य तो यि को मृ य ुभएको प  िदन पगुकेो िमितले बाटोको 
याद बाहके सात िदन, 

(ख) अदालतमा उपि थत हनपुन यि  मिहला भई सु केरी भएको भए सु केरी भएको िमितले बाटोको 
याद बाहके साठी िदन, 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा ५९  
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(ग) अदालतमा उपि थत हन ुपन यादिभ  खोलो, पिहरो वा िहउँले बाटो ब द भई वा क य ूघोषणा भएको 
वा अ य कुन ैकारणले सावजिनक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खलेुको वा सावजिनक 

यातायातको साधन चलेको िमितले बाटोको याद बाहके प  िदन, 
(घ) अदालतमा उपि थत हनपुन याद िभ  भकू प वा वालामखुी ज ता िवपद ्परेको भए य तो भएको 
िमितले बाटोको याद बाहके दश िदन, 

(ङ) अदालतमा उपि थत हन◌ु पन यि लाई कसैले अपहरण गरी लगेको वा शरीर ब धक बनाएको भए 
य तो अपहरण वा ब धकबाट मु  भएको िमितले बाटोको याद बाहके प  िदन, 

(च) अदालतमा उपि थत हनपुन यि  कुनै दघुटनाको कारण अचेत वा िहडँडुल गन नस न ेभई वा अश  

िवरामी भएको कारण िहडँडुल गन नस ने भई नेपाल सरकारबाट वीकृत अ पतालमा भना भई 
उपचार गराएकोमा अनसुचूी – ४ बमोिजमको मु ाको प को हकमा प  िदन र अ य मु ाको प को 
हकमा तीन मिहना भ दा बढी नहन ेगरी अ पतालबाट िड चाज नभएस मको अविध, 

 उपदफा (५) को ख ड (क) र (ङ) को अव थामा संभव भएस म स बि धत यि ले अदालतलाई सोको 
सचूना तु त िदन ुपनछ । 

 उपदफा (५) बमोिजम िदइन े िनवेदन साथ काब ू बािहरको प रि थित उ प न भएको यहोरा पिु  गन 
आव यक पन माण संल न गन ुपनछ । 

 

सा ीको नाममा समा ान जारी गनः 
सा ीलाई समा ान जारी गदा अनसुचूीमा िनिद  ग रएको ढाँचामा जारी गन ुपन यव था छ । फौजदारी मु ामा सा ीको बयान 
मह वपणू माण ह छ । मु ाका प ले आ ना सा ी आफै अदालत सम  उपि थत गराउन ुपदछ । तथािप प बाट उपि थत 
गराउन नसकेको र नबझुी नहने सा ीका हकमा अदालतबाट समा ान जारी गरी उपि थत गराई बकाउन ुपन अव था आउन स छ 

। सा ीलाई कुन मु ामा कुन िदन कुन समय र िकन उपि थत हन ुपन हो खलुाई उपि थत हने जनाउ िदन यो काननूी यव था 
ग रएको हो ।  
 

कानूनी यव थाः 

 यस संिहता बमोिजम अदालतले सा ीका नाममा समा हान जारी गदा आव यक िववरण उ लेख गरी 
अनसुचूी–२८ को ढाँचामा जारी गन ुपनछ । 

 समा हान तामेल गन पठाउ◌ँदा तीन ित समा हान पजू  िदई कुनै हरी कमचारी, अदालतको कुन ै
कमचारी वा अदालतले तोकेको अ य कुनै सरकारी वा गरैसरकारी सं था ारा तामेल गराउन पठाउन ुपनछ । 

 यस संिहता बमोिजम जारी भएको समा हान जनु यि को नाउँमा जारी भएको हो यथास भव सोही 
यि लाई बझुाउन ुपनछ ।  

 उपदफा (२) बमोिजम समा हान बझुाउन जाँदा स बि धत यि  फेला नपरेमा वा फेला परे पिन िनजले 

बझु◌ी निलएमा िनजको एकाघरको कि तमा अठार वष उमरे पगुी सकेको कुनै यि लाई बझुाउन 
सिकनेछ । 

 उपदफा (३) बमोिजम स बि धत यि  वा एकाघरका यि  पिन फेला परेन वा फेला परेमा पिन िनज वा 
िनजको एकाघरका यि ले समते बझु◌ी निलएमा थानीय िनकायको सद य एक जना र कि तमा 
एकजना थानीय यि  समेत राखी आ नो तथा िनजह को समेत सिहछाप गराई एक ित िनजको घर 
दलैामा टाँसी एक ित याद स बि धत थानीय तहको स वि दत वडा कायालयमा बझुाई एक ित तामलेी 
समा हान अदालतमा दाखेल गन ुपनछ । 

 उपदफा (४) बमोिजम ा  भएको समा हान बमोिजमको सचूना स बि धत वडा कायालयले आफनो 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा ६० 
 

ऐजन दफा ६१ 
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सचूना पाटीमा टाँस गन ुपनछ । 

 उपदफा (५) बमोिजम समा हान जारी ग रएको यि को समा हानमा उि लिखत ठेगानामा वसोबास 

नभएको भ न ेकुरा सो ठाउँमा बसोवास गन कि तमा दईुजना यि ह  र थानीय िनकायको क तीमा एक 

जना सद यले मािणत गरेमा िनजको वसोबास भएको वतन खु न स ने भए खलुाई र खु न नस ने भए 
सोही यहोरा जनाई समा हान अदालतमा िफता बझुाई िदन ुपनछ ।  

 उपदफा (६) बमोिजम समा हान िफता भएकोमा अदालतले िनज बसोवास गरेको ठाउँमा वा ठाउँ नखलेुमा 
वादी प लाई समते बझु◌ी आव यकता अनसुार ठेगाना खलुाई अक  समा ान जारी गनछ । 

 नेपाल सरकार वा कुन ैसङ्गिठत सं थाको पदािधकारी वा कमचारीका नाममा  समा हान तामेल गन ुपरेमा 
य तो पदािधकारी वा कमचारी वहाल रहकेो कायालयमा समा हान तामले गन सिकनेछ । 

 उपदफा (८) बमोिजम कुनै समा हन तामले गन पठाएकोमा य तो कायालय वा सं थाको त काल उपल ध 

भएको मखुले एक ित समा हान स बि धत पदािधकारी वा कमचारीलाई बझुाई अक  ितमा तामलेीको 
यहोरा र िमित जनाई संभव भएमा स बि धत पदािधकारी वा कमचारीको सिहछाप गराई अदालतमा िफता 
पठाउन ुपनछ । 

 उपदफा (९) बमोिजम समा ान तामले हन नसकेमा स बि धत कायालय वा सं थाको सचूना पाटीमा 
य तो समा ान टाँसी िदन ुपनछ । यसरी सचूना पाटीमा टांिसएको ितवेदन स बि धत अदालतमा िदन ु
पनछ । 

 उपदफा (८) बमोिजम समा हान तामले गदा य तो पदािधकारी वा कमचारी िबदामा रहकेोमा स बि धत 
कायालय वा सं थाले यथाशी  यसरी समा हान तामले भएको यहोराको सचूना िदन ुपनछ ।  

 कुनै संगिठत सं थाको नाममा समा ान तामेल गन ुपरेमा य तो समा ानको एक ित सो सं थाको धान 
वा थानीय कायालयमा बझुाई सोको भरपाइ अदालतमा बझुाउन ुपनछ ।  

 उपदफा (१२) बमोिजम थानीय कायालयमा समा ान तामले भएकोमा सो समा ान सो सं थाको धान 
कायालयमा तामले भएको मािननछे ।  

 यस दफा बमोिजम समा ान तामले गदा तामेल भएको िमित र यहोरा उ लेख गरी तामेल गन कमचारीले 

अदालतमा ितवेदन िदन ुपनछ । 

 कुनै अदालतले आ नो े  भ दा बािहरको अ य कुनै े मा वसोवास गरी रहकेो कुनै यि लाई समा हान 
तामले गन ुपन भएमा सो े को अदालतमा समा हान पठाई सो अदालत माफत तामले गराउन ुपनछ र 
य तो अदालतले पिन यस प र छेद बमोिजम समा हान तामले गराई यसको एक ित समा हान जारी गन 
अदालतमा िफता पठाई िदन ुपनछ । 

 यस दफा बमोिजम समा हान तामलेी गदा अिभयु लाई दफा ५७ को उपदफा (७) बमोिजम पठाईएको 
सचूना पिन समा हान साथै बझुाउन वा अव था अनसुार घर दलैोमा टा◌ँ न पनछ । 

 कुनै समा ान दफा ६१ बमोिजम तामेल गन नसिकएकोमा अदालतले सो समा ानको यहोरा राि य 
तरको कुनै दिैनक समाचारप मा काशन गरी वा िव तुीय स चार मा यमबाट सारण गरी तामलेी गन 
स नेछ ।  

 उपदफा (१) बमोिजम समा ान काशन वा सारण भएकोमा सो समा ान रीतपवूक तामले भएको 
मािननेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऐजन दफा 
६२  
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प ाउ पूज को तामेलीः 

 प ाउ पजू  तामले गन पठाउँदा तीन ित प ाउ पजू  पठाई जनु यि का नाममा जारी भएको हो 
भरसक िनजलाई नै बझुाउन ुपनछ ।  

 जारी ग रएको प ाउ पजू  जसको नाममा जारी ग रएको हो सो यि ले बिुझिलन ुपनछ ।  

 प ाउ पजू  बझुाउन स बि धत यि  फेला नपरेमा  िनजको एकाघरको कि तमा अठार उमरे पगुी 
सकेको कुन ै यि लाई बझुाउन सिकनेछ ।  

 य तो एकाघरका यि  फेला परेन वा फेला परेमा पिन िनजले बझुी निलएमा थानीय िनकायको  
सद य एक जना र कि तमा एकजना थानीय यि  समेत राखी आ नो तथा िनजह को समेत 
सिहछाप गराई एक ित िनजको घर दलैामा टाँसी एक ित प ाउ पजू  स बि धत थानीय िनकायमा 
बझुाई एक ित तामलेी प ाउ पजू  अदालतमा दािखला गनपुनछ । 

 ा  भएको प ाउ पजू  बमोिजमको सचूना थानीय िनकायले आफनो सचूना पाटीमा टाँस गन ुपनछ । 

 यस प र छेद बमोिजम जारी भएको प ाउ पजू  बमोिजम प ाउ गन ुपन यि को उि लिखत ठेगानामा 
बसोवास नभएको कुरा सो ठाउँमा वसोवास गन कि तमा दईुजना यि ह  र थानीय िनकायको 
कि तमा एक जना सद यले मािणत गरेमा िनजको बसोवास भएको ठाउँ खु न स न ेभए खलुाई र 
खु न नस न ेभए सोही यहोरा जनाई प ाउ पजू  अदालतमा िफता बझुाई िदन ुपनछ । 

 प ाउ पजू  िफता भएकोमा अदालतले िनज बसोवास गरेको ठेगानामा वा सो ठेगाना नखलेु वादी 
प लाई खलुाउन मौका िदई आव यकता अनसुार अक  प ाउ पजू  जारी गन ुपनछ । 

 प ाउ पजू   तामेल गदा तामले भएको िमित र यहोरा उ लेख गरी तामले गन कमचारीले अदालतमा 
ितवेदन िदन ुपनछ । 

 कुनै अदालतले आ नो े  भ दा बािहरको अ य कुन ै े मा बसोवास गरी रहकेो कुन ै यि लाई 
प ाउ पजू   तामले गन ुपन भएमा सो े को अदालतमा प ाउ पजू  पठाई सो अदालत माफत तामेल 

गराउन ुपनछ र य तो अदालतले पिन यस प र छेद बमोिजम प ाउ पजू  तामले गराई य को एक ित 
प ाउ पजू  जारी गन अदालतमा िफता पठाई िदन ुपनछ । 

 ितवेदन िदने कमचारीले यस दफा बमोिजमको कायिविध अपनाउँदा प ाउ पजू  तामले हन नसकेको 
कारण खलुाई ितवेदन िदएमा यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन स बि धत 
यि को नाममा जारी भएको प ाउ पजू   राि य तरको दिैनक समाचारप मा काशन गरी तामले गन 
सिकनेछ र यसरी तामेल भएको प ाउ  पजू  रीतपवूक तामले् भएको मािननछे । 

 प ाउ पजू  तामलेी गदा अिभयु लाई दफा ५७ को उपदफा (७) बमोिजम पठाईएको सचूना पिन 
प ाउ पजू  साथै बझुाउन वा अव था अनसुार नीजको घर दलैोमा टा◌ँ न पनछ । 

 

 फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा ६३  

 

 

 

िवदेशमा रहे बसेका अिभयु का नाममा प ाउ पूज  जारी गन वा समा हान तामेल गन◌े◌ः   

 कुनै अदालतमा िवचाराधीन रहकेो कुनै कसरूको अिभयु  िवदशेमा रह ेबसेको भए य ता यि को नाममा 
प ाउ पजू  जारी गन ुपदा वा समा हान तामले गन ुपदा य तो प ाउ पजू  जारी गन वा समा हान तामेल 

गन सिकने गरी य तो मलुुकसँग कुनै सि ध भएको रहछे भन ेसोही सि ध बमोिजम य तो यि को नाममा 
प ाउ पजू  जारी गन वा समा हान तामले गन सिकनेछ । 

 यस दफाको योजनको लािग “सि ध” भ नाले पर परमा प ाउ पजू  जारी गन वा समा हान तामले गन 
स ब धमा भएको ि प ीय वा बहप ीय सि ध स झन ुपनछ । 

 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा ६४  
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 िवदशेमा रह े बसेको यि को नाममा प ाउ पजू  जारी गन ु पदा वा समा हान तामेल गन ु पदा नपेाल 

सरकारले य तो यि  रह ेवसेको मलुुकलाई प ाउ पजू  जारी वा समा हान तामले ग रिदन कूटनैितक 

मा यम माफत अनरुोध गन स नेछ र यसरी अनरुोध भएकोमा स बि धत मलुुकको काननू बमोिजम प ाउ 
पजू  जारी भएको वा समा हान तामले भएको सचूना नपेाल सरकारलाई ा  भएमा सोको जानकारी 
स बि धत अदालतलाई िदन ुपनछ ।  

 प ाउ पजू  वा समा ान तामले हन नसकेमा य तो प ाउ पजू  वा समा ान राि य दिैनक समाचारप मा 
काशन गरी वा िव तुीय स चार मा यममा सारण गरी तामले गन सिकनेछ ।  

 प ाउ पजू  जारी भएकोमा वा समा हान तामले भएकोमा यसै संिहता बमोिजम जारी भएको वा तामेल 

भएको मािननछे । 

 प ाउ पजू  जारी भई स बि धत मलुुकको हरीले अिभयु लाई प ाउ गरी कुन ै हरी कायालयलाई 
ह ता तरण गरेमा िनजलाई वाटोको याद बाहके बढीमा चौवीस घ टा िभ  यथािश  स बि धत 
अदालतमा उपि थत गराउन ुपनछ । 

 िवदशेमा रह ेवसेको यि को नाममा प ाउ पजू  जारी हन वा समा हान तामले हन नसकेकोमा सोही 
कारणले मा  मु ाको कारबाही र िकनारा गन बाधा पगुकेो मािननेछ ।  

 
९. अदालतमा पेश हने िलखतमा पु  याउनु पन सामा य रीत◌ः 

 िलखत दता गन याउने यि ले िलखतमा आ नो र थाहा भएस म यथ को दहेाय बमोिजमको  िववरण 

उ लेख गन ुपनछः 
(क) नाम र घर,  
(ख) पित प नी बबुा, आमा र बाजे ब यैको नाम, 
(ग) उपल ध भएस म या स, इमले, टेिलफोन न बर, मोवाइल न बर र अ य प रचया मक िववरण,  

(घ) कुनै कायालय वा स थामा कायरत रहकेोमा िनजको पद, कायालय वा सं थाको नाम, ठेगाना र उपल ध 

भएस म या स, इमेल, टेिलफोन न बर, 
(ङ) थायी र हाल बसोबास गरेको ठेगाना िज ला, महानगरपािलका, उपमहानगरपािलका, नगरपािलका, 
गाउँपािलका, वडा न बर, टोल, माग र भएस म घरको लक न.ं.  

(च) सङ्गिठत सं था भए सोको नाम, ठेगाना, धान कायालय रहकेो थान 

 िलखत तयार गदा जनु िवषयको िलखत तयार ग रन ेहो सो िवषय प  पमा खलुाई यसमा कुन ैअशिु  र 
केरमेट नहने गरी छापी, टाइप गरी वा हातले लेखी तयार गन ुपनछ र य तो िलखतसंग स बि धत कारणीले 

सहीछाप गन ुपनछ । 

 

सव च 

अदालत 
िनयमावली, 
२०७४ को 
िनयम १३ 

 

 

 

 

 
 

 

 

दवेानी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा २८ 
हनहुोस ्

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 याद तामेल गदा रोहबरमा रहकेा थानीय ितिनिध र अ  थानीय भला ◌ी दईुजना र तामले गन 
कमचारीले ऐन बमोिजम अड्डामा बझुाउन याउन े ित याद सचूनामा सिहछाप गन ुगराउनपुछ । याद 
तामलेी गनले सही नगरेको याद बे रतको ह छ । 

 

 आफले याद बझेु पिन थानीय िनकायको सद य सा ी नराखे याद बे रतको ह छ । 
 

 याद तामले गदा कि तमा एक जना थानीय िनकायको सद यलाई सा ी रा नै पछ । 
 

 

नकेाप 
२०४२, 
िन.नं. २५२४ 

 

नेकाप २०४४, 

िन.नं. ३०१० 
 

नेकाप २०३५, 

िन.नं. ११५५  
 

नेकाप  
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 नाग रकता माणप को बतन, ज म, मृ य ुतथा यि गत घटना (दता गन) ऐन, २०३३ वा थानीय वाय  

शासन ऐन, २०५५ वा नाग रकता ऐन लगायतका य तै अ य ऐन िनयम बमोिजमको मािणत िलिखत र 
कारवाहीबाट प रवतन नभए स म गा.िव.स को एक तफ  िसफा रसको कुनै अथ नहने । अदालतले 

िसफा रश होइन, काननू बमोिजमको िलखत माणको अिभलेख खो दछ । बालुवा गा.िव.स ६ मा रहकेो 
िनवेदकको घर यथावतै रहकेो अव थामा सो बाहके कदािचत िनवेदकको अ य पिन वतन रहकेो दिेखदनै । 
पु य ली थलोको वतन अमा य हने भ न निम ने । 

 अ.व.२०८ एक बा या मक यव था हो । घर ार प ा नलागेको अव थामा वडा कायालयमा याद टाँस 

भएको काननू बमोिजम हने । 

२०७२ अंक 

१२ िन.नं. 
९५१७ 

 

 
 
 

ने.का.प. 
२०७२ अकं ७  
िनणय नं. 
९४४४ 

 

१०.   सा ी तथा माण परी ण◌ः 
मु ाका कुन ैप ले आफूले िलएको िजिकर पिु  गन पेश गरेका माणलाई अदालतले परी ण गदछ । फौजदारी मु ामा सरकारी 
वक लले अिभयोगप  साथ पेश गरेको माणह  र अिभयु ले आफू िनद ष भएको िजिकर िल◌ँद ैपेश गरेका माणह को 
अदालतले याियक कसीमा परी ण गन गदछ । अदालत वा याियक अिधकारी ारा माणको परी ण गदा सरकारी वक लले 

आफूले तुत गरेका माणह को मािणक मु य के क तो छ सो को िन न आधारमा िव ेषण गन ुपदछः- 
 तुत भएका माणह  के क ता माण हन,्  
 संकिलत माण किहले, कहा◌,ँ कसले, कसरी संकलन गरेको हो,  
 माणह  वत  पमा पिु  हन ेखालका छन ्वा छैनन,्  
 माणह  एक अकास◌ँग बािझने छन ्वा छैनन,् 
 माणह  परी ण यो य छन ्वा छैनन,्  
 तुत भएका माणह  अिभयोगस◌ँग स बि धत छन वा छैनन,् 
 माण पया  र बिलयो छ वा छैन,्  
 माण हण यो य छ वा छैन,् 
 माण संकलन गदा मिहला बालबािलका भएको मु ामा गोपन◌ीयता स ब धी िनदिशकाको पालना ग रएको छ 
छैन,् 

(हनेहुोस िवशेष कृितका मु ाह को कारबाहीमा प ह को गोपनीयता कायम रा ने स ब धी कायिविध िनदिशका, २०६४) 
सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 उमेर नपगुेका बालबािलकाको पणू पमा शारी रक एवं मानिसक िवकास भइसकेको नहने र उनीह मा 
वय क मािनस सरह आपरािधक मि त क (Mens Rea) को िवकास समते नहने ह◌ँदा उनीह लाई 
वय क मािनस सरह सजाय नगरी उनीह को शारी रक र मानिसक अप रप वता उपर िवचार गरी 
उनीह को सव म िहत (Best Interest) का लािग आव यकता अनसुार उ मिु , छुट वा सिुवधा दान 
गरी तलुना मक पमा कम सजाय ग रनपुन । 

 अपराध अनसु धानकता सम  भएको सािवती मा का आधारमा याियक िन कष िनका न िम दनै । तर 
यो सािवती अ य माणबाट स य रहकेो थािपत ह छ भन े यसलाई मु ाको अनसु धानकता हरी सम  

भएको भ न ेमा  आधारमा माण शु य िलखतको पमा हण गन यायोिचत ह◌ँदनै । हरी सािवतीको 
पिु  गन अ य माण वत  हन ्वा होइनन ् र ती के कसरी संकिलत भए भ न े मा भन ेअदालतले 

संवेदनशीलताका साथ शतक हन ुपन । हरी सम  भएको कागजले कुन ै मािणक मह व रा दनै भ न 
सिक न । माणको मह व सं यामा होइन आ नो गणुवे ामा िनभर रह छ । माण भ ने कुरा कृितले 

होइन, आ नो िव सनीयताका आधारमा मू याङ्िकत हने । 

ख कुमारी िव. 
नपेाल सरकार 
नकेाप २०६६ 

िन.नं. 
८१३५, अंक 

४ 
 

शेष रईस 

आलम 
िव  नपेाल 

सरकार, 
नकेाप २०६७ 

िन.नं. 
८३१८, अंक 

२ 
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माणको भारः 
यायकतालाई कुन ैत य वा माण बारे िव ास िदलाउन ेअिभभारा कसमािथ रहकेो छ भ न ेिवषय न ै माणको भार हो । जसले 

जनु कुराको दाबी गदछ यसले सो कुरा पिु  गन ुपदछ भ न े यायको मा य िस ा त रहकेो छ । फौजदारी मु ामा अिभयोजन प ले 

िलएको अिभयोग दावी र अिभयु ले आफू िनद ष भएको स दभमा तुत गरेको माण स य त यमा आधा रत छ भनी पिु  गन 
दािय व (केही अपवाद बाहके) स बि धत प को हन ेकाननूी यव था रहकेो छ ।  
सामा यतया कुन ैत य पु ी गन चाहन े यि मा माणको भार रहन ेभएता पिन अपवादको पमा केही कसरूको स ब धमा आरोप 
लागेको यि ले न ैआफू िव  लागेको अिभयोग स य नभएको कुराको माण पु  याउन ुपन दािय व थािपत गरेको पाइ छ । 
कसरूको ग भीरता तथा सोले यि , समाज तथा रा मा पान ितकूल असर ज ता कुराह लाई म यनजर राखी िवधाियकाले 

कुनै कसरूको स ब धमा माणको भार स बि धत प बाट सारेर अक  प मा रहने (Shifting the Burden of Proof)  

यव था गन स दछ जनु याय स मत मािन छ । लाग ूऔषध, ाचार तथा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारको कसरू 
स ब धमा यस स ब धी काननूी यव था रहकेो पाई छ। कुन ैत य वा िजिकरको िवषयमा अदालतलाई िव ास िदलाउने र सो 
त य वा िजिकर मािणत गन अिभभारा कुन प  उपर ह छ भ न ेिनधारण गन कुरालाई माणको भार भिन छ । अदालतमा माण 

पेश गन वा पेश भएको माण ारा कुनै त य, दावी वा िजिकर पिु  गराउने अिभभारा माणको भार हो । जसले जे कुरा दावी गदछ 

िनजले न ैसो कुरा पिु  गन ुपन माण काननूको िस ा त छ । यो सकारा मक र नकारा मक दवैु अथमा यु  ह छ । माणको 
भारको िस ा तमा potio est conditio damdamdts अथात◌् आ नो र ा आफै गन नस न ेकमजोर यि लाई काननूले 

सहयोग गन स दनै । 
 
कानूनी यव था◌ः 

 फौजदारी मु ामा अिभयु को कसरू मािणत गन भार वादीको हनछे । 
 

 चिलत नपेाल काननू बमोिजम सजायमा कमी वा छुट हने वा सजायबाट रहाई पाउन ेकुन ैकुराको िजक र 
ितवादीले िलएमा सो कुराको माण पु  याउन ेभार िनजको हनेछ ।  

      चिलत नपेाल काननू बमोिजम वादीलाई िदन ुवा बझुाउन ुपन कुरा सो काननू बमोिजम िदए वा बझुाएको छ 

भनी मािणत गन भार ितवादीको हनछे । 

 कुनै खास कुरा मािणत गन भार कुनै खास यि को हनेछ भनी कुनै नपेाल काननूमा यव था भएकोमा 
बाहके य तो कुरा मािणत गन भार सो कुराको अि त वमा अदालतलाई िव ास िदलाउन चाहन े यि  

मािथ नै हनेछ । 

 अदालतले यस ऐन बमोिजम अनमुान गरेको कुनै कुरा कुनै प ले ख डन गन चाहमेा यसको माण 

पु  याउने भार सोही प को हनछे । 

 कुनै प को िवशेष जानकारीमा रहकेो कुन ैकुरा सो प ले न ै मािणत गनपुछ । 

 कुनै कुरा माणमा िलनलाई पिहले कुनै अक  कुरा मािणत गन ुपन रहेछ भने सो अक  कुरा मािणत गन भार 
सो पिहलो कुरा माणमा िदन चाहने प  उपर हनेछ । 

 कुनै यि  जीिवत छ वा िनजको मृ य ुभैसकेको छ भ ने  उठेमा सो यि को स ब धमा वाभािवक 

पमा जानकारी पाउन े यि ले िनजका स ब धमा काननू बमोिजम मृ य ु भएको अनमुान गन सिकने 
अविध यितत भैसकेपिछ पिन कुन ैजानकारी पाएको छैन भ न े मािणत भएमा, िनज जीिवत छ भ ने प ले 

नै सो कुरा मािणत गन ुपछ । 

 कुनै यि को क जा, भोग वा चलनमा रहकेो स पि  उपर सो यि को वािम व छ वा छैन भ ने  

उठेमा सो स पि  उपर सो यि को वािम व छैन भ न ेप ले नै सो कुरा मािणत गन ुपछ । 

 कुनै यि का साथमा कुन ैलाग ूऔषध भएको फेला परेमा वा िनजले खेती गरेको ज गामा गा◌ँजा, अफ म 
वा कोकाको खेती भइरहकेो वा सो भएको कुराको माण फेला परेमा वा कुनै लाग ूऔषधको िनमाण वा 
उ पादनको िनिम  चािहन ेकेही िविध पिुगसकेको कुन ैपदाथ फेला परेमा वा कुन ैपदाथबाट लाग ूऔषध 

माण ऐनको 
दफा २५ 
 

ऐजन दफा 
२७ 

 

 
 

 

ऐजन दफा 
२८ 

 
 

ऐजन दफा 
२९ 
 

ऐजन दफा 
३० 
 

ऐजन दफा 
३१ 

 

ऐजन दफा 
३२ 

 

 

 

ऐजन दफा 
३३ 

 
 

लागू औषध 

(िनय ण) 

ऐन, २०३३ 

को दफा १२ 
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उ पादन ग रएपिछ सो पदाथको बा◌ँक  रहकेो केही कसर िनजको साथमा रािखएको फेला परेमा य तो 
पदाथ िनजले यो ऐन र यस ऐन अ तगत बनेको िनयम वा जारी ग रएको आदशे बमोिजम ा  गरेको वा 
राखेको हो भ ने कुराको माण िनजले पेश गन ुपनछ । य तो माण पेश गन नसकेमा र अ यथा मािणत 
भएमा बाहके िनजले यस ऐन अ तगत सजाय हन ेअपराध गरेको मािननेछ । 

 चिलत काननूमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै यि लाई यस ऐन अ तगतको कसरू गरेको 
अिभयोग लागेकोमा सो कसरू आफूले गरेको छैन भ ने कुराको माण िनजले न ैपु  याउन ुपनछ । 

 चिलत काननू बमोिजम सावजिनक पद धारण गरेको मािनन ेरा सेवकले चिलत काननू बमोिजम पशे 

गरेको स पि  िववरण अिम दो तथा अ वाभािवक दिेखन आएमा वा िनजले मनािसव कारण िवना 
अिम दो र अ वाभािवक उ च जीवन तर यापन गरेमा वा आ नो हिैसयतभ दा बढी कसैलाई दान, दात य, 
उपहार, सापटी, च दा वा बकस िदएको मािणत भएमा य तो स पि  के क तो ोतबाट आजन गरेको हो 
भ ने कुराको िनजले मािणत गन ुपनछ र नगरेमा य तो स पि  गरैकाननूी पमा आजन गरेको मािननछे । 

 

 

 

 
मानव 
बचेिबखन तथा 
ओसार पसार 
(िनय ण) 

ऐनको दफा ९ 
 

ाचार 
िनवारण ऐन, 
२०५९ को 
दफा २० 

 

 

 

लाग ूऔषध (िनय ण) ऐन, २०३३ तथा  मानव वचेिवखन तथा ओसार पसार (िनय ण) ऐन, २०६४ र ाचार िनवारण ऐन 
२०५९ ले गरेको यव था ज तै गरी अ य कुनै िवशेष ऐनले माणको भार अक  प मा राखेको अव थामा पिन सोही काननूी 
यव था अनसुार माण पु  याउन े वा तुत माण ख डन गन िज मा सोह◌ी प को हनेछ भ ने कुराह  पिन सरकारी 
वक लह ले जानकारी रा न ुआव यक  छ । 
 
सव च अदालतबाट भएको फैसला/आदेश 

 सजायबाट कमी, छुट वा पणू उ मिु का लािग िलइएको िजिकर िनि त र आधारभतू माणबाट थािपत 
गनपुन । काम गदाको समयमा मानिसक पमा अस तुिलत भई गरेको र कामको कृित र प रणाम थाहा 
नपाउने अव थामा िथयो भ न ेकुरा मािणत गन भार सो कुराको िजिकर गन प मा न ैरहन े । सजायबाट  
उ मिु  पाउनको लािग घटना हनभु दा अिघको अिभयु को मानिसक अव था, पवू आचरण र यवहार,  
असामा य ि याकलाप, रोगबारे िनदान र उपचार गराएको भए सोको त यपणू आधार र माण तथा घटना 
प ात ् िनजको यवहार र आचरण, त स ब धमा मानिसक रोग िवशेष ले िनजको मानिसक अव थावारे 
पया  जा◌ँच र अनसु धान गरी िदएका त यपणू एवं वै ािनक कारणसिहतको ितवेदन समतेलाई िवचार 
गनपुन । वारदातको िनकैपिछ भएको जा◌चँ ितवेदनबाट वारदात ह◌ँदाको समयमा पिन िनज मानिसक 

अस तुलनको अव थामा िथए भनी भ न निम ने र य तो कुरा मािणत गन सो ितवेदनलाई आधार िलन 
निम ने । 

 बयानका ममा राजीखशुी िवना शारी रक यातना िदइएको अव थामा हरी सम  ग रएको पणू वा 
आंिशक सािवती बयान वत  माणबाट समिथत नभएस म य ता बयानलाई िववादरिहत माणको 
पमा हण गन निम न े । एउटै बरामदी मचुु कामा सिहछाप गन कुन ै यि लाई मु ा न ै नचलाइन ु र 
कसैलाई चलाइन ेपया  आधार के हो सो अिभयोगमा केही उ लेख न ैछैन । लाग ूऔषध चरेसस ब धी 
अपराधमा माण पु  याउन ेभार अिभयु मा छ भ दमैा हर अव थामा हरेक मु ामा वादी प ले माण 

जटुाउन पदन भ न ेऐनको मनसाय होइन । सबै माणबाट ितवादीह  िनद ष दिेखन ेि थित छ भन ेसोको 
िव  आफूले लगाएको अिभयोग मािणत गन माण पु  याउन ुपन भार र काननूी दािय व वादी प को 
पिन हो । सो कुरालाई इ कार गन िम दनै । य तो िफतलो, मनोगत र अनमुानका आधारमा िलएको 
दाब◌ीबाट मा  यी ितवादीह ले कसरू गरेको ठहर गन काननू र यायसंगत नहने । 

 मतृकको ह या कुन ै यि को कत यबाट भएकोले कसरूज य काय गन अपराधीलाई चिलत काननू 
बमोिजम सजाय गनपुन हदंा अ य  माणको आधारमा पिन कसरूदार दिेखएको यि लाई सजाय गन ु

 

सदुशन 
अयाल िव. 

नेपाल 

सरकार 
ने.का.प. 
२०६५ 

िनणय 
नं.८०२९ 

अंक १० 

 

 

ल मण 

बराल िव  

नेपाल 

सरकार 
नेकाप 
२०६६ िन.नं. 
८२६९, अंक 

११ 
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अदालतको कत य हन े । अपराध र अपराधीको िशकार भएका पीिडत यि ित याय परोस ्भ न ेकुरा 
पिन यायाधीशले यित नै सिुनि त गन ुपदछ । अिभयु  र अपराधबाट पीिडत यि  दवैुलाई स तुिलत 
पमा याय दान गन ुनै याय णालीको आधारभतू ल य ह छ । कुनै एक ित मा  लि त गरी ग रएको 
िनणयले यायको आकार हण गन नस ने । अपराध गदा अपनाइएको तरीका र अपराधको कृित हदेा 
अपराधी पणू सचेत, सावधान रही िनयोिजत र संगिठत पमा आ नो काय योजनालाई पणूता िदएको 
दिेख छ । य तो अव थामा अिभयोजन प ारा तुत अ य  माण र खास गरी प रि थितज य 
माणको आधारमा न ै अपराधीस म पु न ु पन र य तो माणको आधारमा कसरूदार दिेखन आएको 
अिभयु लाई सजाय गनपुन ।  
संगिठत अपराध लगायत अ तराि य तरका अपराधीह को सचूना आदान– दान गरी सद य रा ह  

बीच सहयोग आदान दान गनको लािग थापना भएको इ टरपोल हरीह को अ तराि य संगठन भ ै

संयु  रा संघको महासभा ारा यसलाई मा यता िदइएको ह◌ँदा अपराध अनसु धानका स ब धमा यस 

िनकायले िदएको त यांकह लाई सहजै अ यथा भ न सिकने अव था नरहने । कुनै अिभयोग लागकेो 
अिभयु ले कसरू स ब धी कुरामा सािवती भएको वा इ कार गरेको िनजको कथनले मा  िनजको प  वा 
िवप मा वतः माणको थान हण गदन ब  सो सािवती वा इ कारी बयानलाई कुन ैआधारभतू, 
त यपरक एवं िन या मक माणबाट समिथत गराउन पन । कुन ैअिभयु ले वारदातको समयमा आफू 

घटना थलमा नभई अ य  छु भनी अ य थलको िजक र िल छ भने सो िजक रलाई मािणत गन भार पिन 
िनज अिभयु  उपर नै रह छ । य तो अ य थल ि दष ्को िजक र त यपरक, िन या मक तथा िलखतको 
माणबाट समिथत हन सके मा  सो िजक र िलन े यि को प मा माणयो य हन स न ेह छ र सो िजक र 
य तो िनिववाद र त यपरक माणबाट थािपत हन नसके य तो िजक र िलने यि का िव  नै माण 

ला न जाने । 

 कुनै काम, घटना वा अपराधका स ब धमा अिभयु को काम वा यवहारका िविभ न अव था र 
ि याकलापबाट त यह को कडी एक आपसमा खृलंाब  पमा जोिडदा आपरािधक काय स पादन 
भएको वाभािवक िन कष िन कने भएमा र सो काय र यवहारबाट अिभयु ले अपराध गरेको थािपत 
भएको दिेखएमा य तो त यह को मालाकार कडीलाई प रि थितज य माणको पमा प रभािषत ग र छ । 
यसको लािग त यका येक कडी एक आपसमा आव  र अ यो याि त भएको हनपुन र त यको कुन ैएक 

कडीको पिन अनपुि थित भएमा सो माण खि डत भएको मा नपुन ।  

काननूले ितबि धत चीज वा व तु कसैको साथबाट वा वास थान आिदबाट वरामद ह छ भन े य तो 
आपरािधक व तु कसरी रहन आयो यसको स तोषजनक र मनािसव मािफकको जवाफ वा माण िदने भार 
य तो व तु वरामद ग रएको यि मा रह छ । यस कायलाई माणको भार जषत ग रएको वा य तो 
यव थाले आ नो िव  आफ सा ी हन ेअिधकार हनन ् गरेको भ न निम न े । संिवधान द  याय 
स ब धी हक र यसमा समेिटएका व छ सनुवुाइको हक, आ नो िव  आफ सा ी हन कर नला ने हक, 

िनद िषताको अनमुान गरी पाउन ेहक लगायतका कुनै पिन हकह  कुि ठत ग रन ुह◌ँदनै । तर, ितवादीले 

माणको भार बहन गदमा रा य ारा िनजलाई दोषी ठानेर यवहार ग रएको छ भ न ेअथ गन निम ने । 

िव  नपेाल 

सरकार,नकेा
प २०६७ 

िन.नं. 
८३७८, अंक 

५ 
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पौडेल समेत 
िव  

धानम ी 
तथा 
मि प रष
दक्ो 
कायालय 
नकेाप 
२०६७ िन.नं. 
८४७३, अंक 

१० (िब.ई.) 

      

 सा ी हनस ने यि ः 

 किललो उमेर, अित वृ ाव था वा शारी रक वा मानिसक रोग वा अ  य तै कारणले गदा आफूलाई 
सोिधएको  बु न नस ने वा यसको यिु यु  जवाफ िदन नस ने भनी अदालतले ठहराएको यि  

बाहके मितयार वा सहअिभयु  लगायत जनुसकैु यि  सा ी हन स नेछ । 

 

माण ऐन, 
२०३१ को 
दफा ३८ 
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सा ी उपि थितः 
मु ाका कुन ै पिन प ले आ नो दाबी, ितवाद, अिभयोगप , ितउ रप  वा बयानमा उ लेिखत सा ीह लाई अदालतले 

तोकेको ता रखको िदन मु ाका स बि धत प ह  आफले अदालतमा उपि थत गराउन ुपदछ । 
आफूले दावी र िजिकर गरेको कुराह  पिु  गराउने र मािणत गन दािय व स बि धत प को हो । यसैले प ह ले आ ना कुराह  

पिु  र मािणत गराउन सा ीह को िववरण िफरादप , अिभयोगप  वा ितउ रप  वा बयानमा उ लेख गरेका ह छन ् । य ता 
सा ी उ लेख गरेर मा  ह◌ँदनै । िनजह लाई अदालतले खोजेका बखत अदालतमा उपि थत गराउन ुपन दािय व पिन िनजको न ै
रहकेो ह छ ।  
यस अनसुार जसले कुन ैत य य तो हो भनी दाब◌ी वा िजिकर िल छ सो दाब◌ीमा िजिकर िनजले न ैपिु  गन ुपन भएकाले 

आ ना सा ीह  अदालतमा उपि थत गराउने दािय व पिन सोही प को हन ेमा यता अनसुार अदालतमा दायर भएका मु ाका 
सा ी अदालतले तोकेको िदन स बि धत प ले नै उपि थत गराउन ुपन प ट यव था ग रएको छ । 
 

कानूनी यव थाः 

 अदालतमा दायर भएका मु ाका सा ी अदालतले तोकेको िदन स बि धत प ले उपि थत गराउन ुपनछ ।  

 कुनैखास मु ामा य तो मु ा दायर गदाकै वखत ितवादीह  उपि थत भएमा वादी / ितवादी  वा दवैु 
प ले मु ा दायर गदाकै वखत आ-आफ्नो सा ी माणह  अदालतमा पेश गन स नेछन ्। 

 अनसु◌ूची १ र अनसु◌ूची २ अ तगतका कसरू स ब धी मु ाका सरकारी सा ीलाई स बि धत 
अनसु धान अिधकारी वा िनजको कायालयले सरकारी वक ल कायालय माफत◌् उपि थत गराउन ुपनछ 

। 

 सा ी बु न तोकेको तारीखका िदन उपि थत नहने सा ीलाई वातेल गरीिदन ुपछ ।  
तर काब ू बािहरको प रि थित परी उपि थत हन नसकेकोमा प ले सोही यहोरा खलुाई िनवेदन िदएमा 
अदालतले य तो सा ी बु ने अक  तारेख तो न स नेछ । 

 यस संिहताको अनसुचूी -१ वा अनसुचूी -२ मा उि लिखत कुन ै मु ामा सब◌ ै ितवादीह  मु ामा 
उपि थत नभएको कारण सा ी परी णको कृया सु  नभएकोमा कुनै प ले आफूले िदएको सा ी 
त काल उपि थत नगराएमा पिछ उपि थत गराउन नसिकने कारण दखेाई य ता सा ीह  त कालै 

उपि थत गराई बकप  गराउन अनरुोध गन स नेछ । 

 यसरी अनरुोध भएकोमा र य तो कारण मनािसव भएमा अदालतले सोको कारण खलुाई य तो सा ीको 
बकप  गराउन स नेछ । 

 

 फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा १०१   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सरकारी प को सा ी उपि थत गराउने ि याः 
 सरकारी प को सा ी गवाहलाई उपि थत गराउने िदनको सचूना अदालतले स बि धत हरी कायालयलाई िदन ुपछ,  

 िनधा रत िमित र समयमा सरकारी वक ल माफत य ता सा ी, गवाहलाई अदालतमा उपि थत गराउने कत य हरीको 
ह छ,  

 अदालतले माण बु न मकुरर गरेको िमितस ममा िवदशे गसै न ेवा अ य कुन ैकारणले उपि थत हन नस ने तर नबझुी 
नहने सा ी, गवाहलाई अदालत सम  तुत ग रएमा अदालतले त कालै बु न स छ, 

 सरकारी प को सा ी, गवाहलाई अदालतले तोिकएको िदनमा उपि थत गराउन नसकेको अव थामा उपि थत गराउन 
नस नाको मनुािसब मािफकको कारण खोली तोिकएको ढाँचामा मचुु का खडा गरी हरीले स बि धत सरकारी वक ल 

कायालयमा पेश गन ुपछ, 

 सरकारी वक लले उ  मचुु का समेत संल न राखी पनुः सा ी गवाह उपि थत गराउनका लािग समय माग गरी अनरुोध 

गरेमा अदालतले यसरी माग ग रएको समयमा पनुः सा ी गवाह उपि थत गराउने आदशे िदन स छ, 

 सा ी गवाहलाई अदालतमा उपि थत गराउ◌ँदा ला ने खच राजप  अनंिकत थम ेणीको सरकारी कमचारीले पाए 
सरहको दिैनक तथा मण भ ा स बि धत हरी कायालयले उपल ध गराउनपुछ,  
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 सरकारी कमचारीलाई सा ी, गवाहको पमा उपि थत हनपुन भएमा चिलत आिथक ऐन िनयम बमोिजम िनज 

कायरत कायालयबाट नै य तो रकम िदनपुछ । 
 

सा ी उपि थत गराउँदा सरकारी वक लले यान िदनुपन कुराः 
  फौजदारी मु ाका सा ीलाई अदालतले खोजेको िदन र समयमा उपि थत गराउन े दायी व अनसु धान अिधकारी 

( हरी) को भएको हदँा सरकारी वक लले अनसु धान अिधकारीको सहयोगबाट सा ी उपि थत गराई अदालत सम  

तुत गन ुपदछ । 
  कुनै सा ी अदालतले िनधारण गरेको समयमा उपि थत गराउन नसकेमा सो नस नाको कारण सिहत अनसु धान 
अिधकारी ारा िनधारीत ढाँचामा तयार भएको मचुु का ा  गरी सो िववरण अदालत सम  ततु गन ुपदछ र पनुः 
सा ी उपि थत गराउन समय माग गन ुपदछ ।  

  पिछ उपि थत गराउन नसिकने तर नबझुी नहने सा ीलाई अिभयोग प साथ त कालै बकप को लािग अदालतमा 
उपि थत गराउन ुपदछ । 

  बकप  गराउन उपि थत गराईएको यि  मु ामा सा ीको पमा उ लेख भएको यि  हो वा होइन यिकन गन ुपदछ ।   
  अदालतबाट सा ी बु ने आदशे भए पिछ सोको जानकारी िलई हलेो सा ी अ तगत स बि धत सा ीलाई जानकारी 
गराई अिभलेख रा ने, 

  सा ीह  उपि थत गराउने वारेमा अनसु धान अिधकारी एवं स बि धत कायालयसँग सम वय गन। 
  सा ीह  कुन ैसामािजक संघ सं थाको संर णमा रहकेो जानकारीमा भए य ता सं थालाई समते सोको जानकारी 
गराउने । 

  सा ीको उपि थितको कारण मु ामा पन भाव वारे अनसु धान अिधकारीलाई अवगत गराउन े। 
  सा ी पेश गन तोिकएको िदन भ दा अिघ लै िदन सा ी उपि थती वारेमा हरीसँग स पक रा ने मु ा पेस गदाकै बखत 
सा ीसँग कुनै टेिलफोन स पक िलएको भए यसमा िनजलाई जानकारी िदन ेगन ुपदछ । 

  सा ी अदालतमा उपि थत गराउन ुभ दा अिघ िनजलाई बकप  गराउदाको कृया र बकप को को मह वका साथै 

मौकामा गरेको कागजको स ब धमा जानकारी गराई अदालतमा उपि थत गराउने । 
 
सा ी ित सरकारी वक लको यवहारः 
सा ी मु ाका य  माण हन ्। वयं पीिडत, दिेख जा ने वा सिुन जा ने यि ह नै सा ीको पमा तुत ग र छ । आ नो 
सा ीलाई बकप  गराउने र सोधपछु गन काय सरकारी वक ल आफैले गन ुपदछ साथै अक  प को सा ीलाई िजरह गन काय 
समेत गन ुपन हनाले सरकारी वक लको सा ी ित के क तो यवहार हन ुपदछ भ न ेिवषय मह वपणू छ । सरकारी वक लको 
सा ी ितको यवहार िन न अनसुार हन ुपदछ 

  सा ी ित मयािदत,  
  सा ीलाई आ नो सहयोगीको पमा िलन,ु 
  सा ीले अदालत सम  य  गरेको कुरालाई िलएर सा ी ित पवूा ाही नहन,ु 
  सा ीसँग िश  र न  भाषामा सवाल जवाफ गन,ु 
  सा ीलाई अदालतमा बकप  गराउँदा आ नो पवू भनाई वा लेखाईको स यतामा आधा रत भएर बकप  गन े रत गन,   
  मिहला, बालबािलका तथा जे  नाग रक फरक मता भएका यि  समेतलाई सा ीको पमा उपि थत गराई बकप  

गराउदा िवशेष पमा संवेदनशील भै उनीह को आव यकता समते बझुी बकप  गराउन ुपन । 
  सा ीलाई मह वपणू माणका पमा िलन ु।  

 
सा ी परी णः 
अिभयोजनकताले मु ाको अिभयोजन गदा अदालत सम  ततु गरेको माणह  म ये सा ी पिन मह वपणू माण हो । वादी 
प को अिभयोग पु ्याई गन िविभ न आधारह  म ये सा ी माण बिलयो आधार भएको हनाले फौजदारी मु ामा सा ीको 
मह वपणू थान रहकेो छ । तर अिभयोजन प ले तुत गरेको सा ी वा ितवादीले आ नो बचाउको लािग ततु गरेको 



253

सरकारी वक ल िद दशन 

सा ीको भनाई अदालतले परी ण गरेपिछ मा  माणको पमा हण गन भएको हदँा वादी वा ितवादी दवैु प को सा ी 
अिनवाय पमा अदालतमा उपि थत भएर बकप  गन ुआव यक छ अ यथा अनसु धानमा य  गन यि को भनाईको कुन ै
मािणक मू य रहदनै ।  
माण ऐन, २०३१ को दफा ३ मा अदालतले मु ामा ठहर गन ुपन कुरा र य तो कुरासँग स ब  कुराको मा  माण बु न ह छ 

भिनएको ह◌ु◌ँदा सोही ऐनको दफा ८ ले दफा ३ बमोिजम मु ामा माण ब◌ु दा यस प र छेद बमोिजम माणमा िलन हन े
कुराह  र सा ीले अदालतका सम  बकेका अ य कुराह  मा  माणमा िलन ह छ भनी उ लेख गरेको छ ।  
सा ीको बकप  गराउ◌दँा स बि धत प को सा ीलाई स बि धत प ले नै यायकताको रोहवरमा बकप  गराउन ुपन काननूी 
यव था रहकेो हदँा अदालतको भिूमका मह वपणू रहकेो पाई छ ।  

 

बकप ः  

 सा ीको बकप  गराउ◌ँदा यायाधीशको इजलासमा गन ुपनछ । 
 तर शा ररीक असमथताले गदा अदालतमा उपि थत हन नस ने सा ीको बकप  िलन ुपदा य तो सा ी 
रह ेबसेको ठाउँमा यायाधीश आफै गई वा आ नो मातहतको अिधकृत कमचारी खटाई बकप  गराउन 
लगाउन सिकनेछ ।  

 बकप  गराउँदा मु ाका स बि धत प ह लाई सो कुराको सचूना िदई दफा १०७ को उपदफा (५) बमोिजम 
परी ण गन मौका समते िदन ुपनछ । 

 

 फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको  
दफा १०८ 

 

 

 

सा ी बकाउँदाको कायिविधः 

 सा ी बकाउँदा आफूले दखे,े जान ेवा सनुेको कुरा ईमान धम स झी साँचो बयान ग ला भ ने यहोराको 
शपथ िलन लगाई बकाउन ुपछ ।  

 सा ी बकाउँदा मु ाका सबै प ह को रोहवरमा बकाउन ुपछ ।      
तर, अदालत ारा सा ी बकाउन तोिकएको ता रख र समयमा कुनै प  अदालतमा उपि थत नभए 
भएस मका प को रोहबरमा सा ी बकाउन ह छ । 

 सा ी वकाउँदा एउटा सा ीले बकेको अक  सा ीले सु न नपाउने गरी बकाउन ुपदछ । 
 सा ीले गरेको बकप मा उपि थत भएस मका मु ाका प  िवप लाई िजरह गन िदन ु पनछ र य तो 
अव था रहनेछ भने सो बकप को यहोराको हकमास म पिछ उपि थत प ले ख डन गन स नेछ । 

 अदालतले सा ी बु न तोिकएको ता रखको िदन उपि थत भएस मको सबै सा ीह को बकप  गराउन ु
पनछ र सो िदन उपि थत सवै सा ीह को बकप  गराउन समय अभावको कारणले न याएमा मा  

यसपिछ अदालत खु ने अक  िदन बकप  गराउन पनछ  ।  
 बकप  गन उपि थत भएको सा ीले बकप  गन ुअिघ िनजले स य कुरा मा  य  गन उ ोषण गरी 
अनसुचूी –३७ बमोिजमको ढाँचामा अ ले सु ने गरी शपथ िलन ुपनछ र य तो शपथ स बि धत िमिसलमा 
संल न गन ुपनछ ।  

 सा ीले गरेको बकप  अनसुचूी –३८ को ढाँचामा अिभलेख गन ुपनछ । 

 

माण ऐन, 
२०३१ को 
दफा ४९ 

 

 

 

 

 

 
 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको  
दफा १०६ 

 

 
सोधपुछ र िजरहः 

 कुनै सा ी बकाउँदा सो सा ी जनु प को हो, सोही प ले िनजसँग सोधपछु गन स नेछ । यसपिछ अक  

प ले चाहमेा सो सा ीसँग िजरह गन स नेछ । 
 अक  प ले िजरह गरी सकेपिछ जनु प को सा ी हो सोही प ले सो सा ीसँग पनुः सोधपछु गन स नछे । 
तर सो बमोिजम कुन ै प ले आ नो सा ीसग पनुः सोधपछु गदा आ नो िवप ले गरेको िजरहसँग 
स बि धत कुरामा मा  सोधपछु गन स नेछ । 

 
माण ऐन, 
२०३१ को  
दफा ५०  
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 मािथ ितब धा मक वा यांशमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अदालतले अनमुित िदएमा कुन ैप ले 

आ नो सा ीसँग पनुः सोधपछु गदा कुन ैनँया कुराका स ब धमा  सो न स नेछ । 
तर सो बमोिजम कुन ैनँया कुराका स ब धमा  सोिधएकोमा सो प को िवप ीले यस स ब धमा सो 
सा ीसँगग फेरी िजरह गन स नेछ । 

 कुनै प ले आ नो सा ीसग सोधपछू वा पनुः सोधपछु गदा आफूले इ छा गरेको जवाफ सझुाउने सचूक 

 िवप ीले आपि  गरेमा सो न पाउन ेछैन तर अदालतले अनमुित िदएमा य तो  सो न ह छ । 
 मािथ ितब धा मक वा यांश बमोिजम अदालतले कुन ैप लाई आ नो सा ीसँग कुन ैसचूक  सो न े
अनमुित िददँा अदालतको िवचारमा सो  प रचायक, िववादरिहत वा सो सग स बि धत कुरा पणू 

पमा मािणत भैसकेको छ भ न ेलागेमा मा  अनमुित िदनछे । 
 कुनै अिभयु को बयान गन ममा कुनै अक  अिभयु लाई पोल गरेमा यसरी पोल गरेको कुराको हदस म 
य तो सहअिभयु लाई िजरह गन अवसर िदन सिकनछे । 

 सो बमोिजम पोल गन सहअिभयु  साधारण ता रख, धरौट वा पपु का लािग थनुामा रहकेो भए मु ाको 
फैसला हन ुभ दा अिघ िनजलाई उपि थत हने गरी ता रख तोक  सोही ता रखका िदन यसरी पोल ग रएको 
अिभयु लाई िजरह गन अवसर िदन ुपनछ । 

 यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सा ी बकाउँदा सोही प ले जनु प को हो, सो 
प ले िनजसँग सोधपछु नगरी अदालतबाट सोधपछु ग रयोस ्भनी िलिखत दरखा त िदएमा अदालतले नै 
सो सा ीसँग सो नपुन  सोधी जवाफ िलनेछ र यसपिछ अक  प ले चाहमेा सो सा ीसँग िजरह गन 
स नेछ । 
तर, यस उपदफा बमोिजम अदालतले कुन ैसा ीसँग सोधपछू गरेकोमा जनु प को सा ी हो सो प ले 

सोधपछू वा पनुः सोधपछु गन पाउने छैन । 
 कुन ैप ले आ नो सा ीह  म ये कुनैसँग ख ड (क) बमोिजम आफले सोधपछु गन र कुनैसँग यस ख ड 
अनसुार अदालतबाटै सोधपछु ग रयोस ्भनी दरखा त िदन पाउने छैन । 

 

सोधपूछ 

सोधपछुलाई मु य सोधपछु पिन भ न ेग र छ । अथात् मु ामा अिभयोग लगाइएको वा दावी ग रएको कुनै कुरा पिु  गन सो कुरा 
दखेेको वा थाहा पाएको यि लाई सा ीको पमा तुत गरी िनजको भनाईबाट य तो कुरा िस  गन ि या सा ी परी ण हो।  
सा ी बकाउ◌ँदा सो सा ी जनु प को हो, सो प ले न ैसोधपछु गन गन ुपदछ भ ने काननूी यव था रहकेो छ ।  
तर यदी मु ाका कुनै प ले आ नो सा ीलाई आपैmले सोधपछु गन नचाहरे अदालतबाटै सोधपछु ग रयोस भनी िनवेदन िदएमा 
अदालतले य ता सा ीस◌ँग सोधपछु गन स ने काननूी यव था रहकेो छ । यसरी अदालतबाटै सोधपछु गराउन चाहन ेप ल े

सा ीह म ये केही वा अमकु सा ीका हकमा आफैले सोधपछु गन र केही वा अमकु सा ीका हकमा अदालतबाटै सोधपछुको 
ि या अवल बन गन भने माण ऐनले िनषेध गरेको  छ ।  

 

िजरह 
मु य सोधपछूको ि या प◌रूा भए पिछ लग ै मु ाको अक  प ले सो सा ीको िजरह गन पाउने काननूी यव था रहकेो छ । 
सा ीको िजरह अिनवाय ि या होइन । मु ाका प ले आव यकता अनसुार अक  प को सा ीको िजरह गन गदछन◌ ् । 
सा ीलाई िजरह नगरेको कारणबाट मा  सा ीको बकप  अपरुो भन ेह◌ँदनै ।  
िजरहको ि याले िववादको स य त य कुरालाई पु ्याउने यास गदछ । िजरह अ य तै स◌ीपमलूक ि या मािन छ । िकनिक 

िजरह भावकारी हन सकेन भने आ नै िव  ितउ पादक हन स ने बल स भावना रह छ । यसैले सरकारी वक लले िजरहको 
ि या अवल बन गदा अ य तै संवेदनशील भएर गन ुपदछ ।   
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पुनः सोधपछु 

िजरहको ि या पिछ पिहले सोधपछु गन प लेन ैआ नो सा ीलाई पनुः सोधपछु गन ुपन ि या रहकेो छ । यो ि यामा 
िजरहमा सोधेका र उठेका कुराह मा सीिमत रहरे आ नो सा ीलाई पनुः सोधपछु गन सिकन ेकाननूी यव था रहकेो छ ।  
वा तवमा िजरहको ि याबाट उठेका नकारा मक कुराह को स य त यबारे जानकारी ा  गन ि या पनुः सोधपछु हो । पनुः 
सोधपछुको ि या िजरहका ममा उठेका कुराह  प  पान उ े यले ग रने भएता पिन कुन ैनयां ह  सो न आव यक दखेी 
अदालतको अनमुित ा  भएमा नया◌ँ ह  सो न पाइने तर य ता नयां का स दभमा िवप ीले िजरह गन पाउने यव था 
समेत रहकेो पाइ छ । 
 

सचूक ◌ः 
आ नो सा ीलाई सोधपछु गदा वा पनूः सोधपछु गदा आफूले सोचकेो वा आशा गरेको ज तो जवाफ आओस ्भ न ेमनसायले 

ग रने  नै सचूक  हो । सा ीको बकप  गदा य तो सचूक  गन िन सािहत ग रएको छ । क ता  सचूक हन भ ने 
िववादको िन यौल त कालै यायकताले गन गदछन ्। तर आव यकता अनसुार अदालतले अनमुित िदएमा सचूक  पिन सो न 
पाइन ेकाननूी यव था रहकेो छ । 
 
 

सा ीको यवहार, मुखाकृित इ यािद िटपोट गन◌े◌ः 

 यायाधीशले कुन ैसा ीलाई बकप  गराउँदा िनजको यवहार र मखुाकृित क तो िथयो, िनजसँग सोिधएको 
ह को जवाफ िददंा िनज उ ेिजत भएको, हडवडाएको वा डराएको िथयो वा िथएन, िनजको 

मखुाकृितबाट िनजले िदएको जवाफ सा◌ँचो वा झु ो के क तो झ क यो ज ता कुरा र अ य आव यक 

कुराको स ब धमा आफूलाई लागकेो कुराह को िटपोट बनाउन स नेछ ।  

 बनाइएको िटपोटमा यायाधीशले सिहछाप गरी िमिसल संल न रा न ुपनछ । 

 सा ीको बकप लाई माणको पमा मू यांकन गदा उपदफा (१) बमोिजमको िटपोटलाई आधार िलन 
स नेछ । 

 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा ११० 

 

 

ब दसवालः 

 मु ा दायर रहकेो अदालतको े ािधकार भएको इलाका भ दा बािहर रह े बसेको वा कुन ै कारणले 

अदालतमा उपि थत हन नस ने तर नबझुी नहने सा ीलाई मु ाको गंिभरता हरेी ब दसवाल ारा वु न ुपन 
भएमा अदालतले यसको सचूना मु ाका प ह लाई िदन ुपनछ  ।  

 ब दसवालमा आफूले सा ीसँग सो न चाहकेो ह  समावेश ग रयोस भनी कारण खलुाई अदालतमा 
िनवेदन गन स नेछ ।  

 कुनै िनवेदन परेमा र अदालतले य तो  य तो ब दसवालमा समावेश हन ुमनािसव ठानमेा सो  समेत 
य तो ब दसवालमा समावेश गन आदशे िदनेछ र सोही बमोिजम ब दसवालको ह  तयार ग रनेछ । 

 ब दसवालको ढाँचा अनसुचूी–३९ बमोिजम हनेछ । 

 ब दसवाल ारा सा ी बु दा मु ाको कुन ैप ले चाहमेा ब दसवाल पठाइएको अदालतमा उपि थत भै माण 

स ब धी चिलत काननू बमोिजम सा ी परी ण, िजरह वा पनुः सोधपछु गन स नेछ । 

 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा १०७  

 

ब द सवाल ारा सा ी बु ने ि या◌ः 
रा य िव को अपराध र यान स ब धी मु ामा दे ने बाहके सु ने  सा ी र अ य मु ाका जनुसकैु सा ीलाई अदालतमा िझकाई 
बकाउन ुनपन, टाढाका भएमा निजकको अक  अदालत माफत ब द सवाल ारा बु न सिक छ । तर रा य िव को अपराध  वा 
यान स ब धी मु ामा वारदात भएको दे न ेसा ीलाई भने मु ा परेको अदालतमै िझकाई बकाउन ुपदछ, ब द सवाल माफत बु न 
ह◌ँदनै । 
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कुनै मु ामा नबझुी नहने तर अदालतमा उपि थत हन नस ने बढुाबढुी र होस भएको अश  िवमारीलाई सा ी बु न ुपन भएमा 
य तो सा ीकै घरमा अदालतको कमचारी गई सा ीको बकप  गराई याउन सिकने यव था भएको पाइ छ । 

 

य- य सवंाद (िभिडयो क फरे स) माफत सा ी बु न सिकनेः  

 बझुन ुपन सा ी शारी रक पमा अश  भएको वा नाबालक भएको वा सरु ाको कारणले गदा िनजलाई 
अदालतमा उपि थत गराउन नसिकने भएमा स बि धत प ले सोही यहोरा खोली य- य संवाद 
(िभिडयो क फरे स) माफत य तो सा ी बझु◌्नको लािग अदालतमा िनवेदन िदन स नेछ ।  

 कुनै खास कृितको सा ीको परी ण य- य स वाद (िभडीयो क फरे स) माफत गराउन अदालतले 

आदशे गरेमा सोही बमोिजम सा ी परी ण गन ुपनछ । 

 िनवेदन परेमा र िनवेदनमा उि लखत कारण मनािसव दिेखएमा वा उपदफा (२) बमोिजम अदालतले आदशे 

िदएमा यस संिहतामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन अदालतले य तो सा ी य- य संवाद 
(िभिडयो क फरे स) मापmत बझुन स नेछ ।  

 य- य संवाद (िभिडयो क फरे स) गदा अदालतको अनमुित िलई मु ाको स बि धत प  य तो स वाद 
थलमा उपि थत भई सोधपछु िजरह वा पनुः सोधपछु गन स नछे । 

 सा ी बु दा य तो सा ीले य  गरेको कुरा अिभलेख हने यव था गन ुपनछ र अदालतले य- य 
संवाद (िभिडयो क फरे स) को अिभलेख रा नपुनछ ।  

 य- य संवाद (िभिडयो क फरे स) माफत सा ी बझेुको अिभलेख अनसुचूी-३९ को ढाँचामा रा न ुपनछ 

। 

 

 फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा १०९ 
को िविभ न 
उपदफा 
 

 

 

एक पटक बुिझसकेको सा ी फेरी बु न नहनेः 

 एक पटक बकप  ग रसकेको सा ीबाट पनुः कुनै कुरा बु न सिकने छैन ।  
      तर य तो सा ीबाट नवझुी नहने कुनै कुरा छूट्न गई यायाधीशले कारण खलुाई आदशे गरेमा पनुः 
समा हान जारी गरी िनजलाई बु न सिकनेछ । 

 यादमा हािजर नहने ितवादी वा सा ीलाई वारे ट जारी गरी प  बयान वा बकप  गराउने । 

 काब ूबािहरको प रि थित परी का ी उपि थत गराउन नसकेकोले सा ी बु ने अक  ता रख तोक  पाउन 
िनवेदन िददँा सो को पिु  हन े माण समेत पेश गन ुपनछ । 

 

ऐजन दफा 
१११ 
 

िवशषे अदालत 
ऐनको दफा ७ 
(ख) 
 

फौजदारी 
कायिविध िन. 
िनयम ५३(४) 

 

सा ी उपि थत नभएमा र नबुझी नहने सा ीका स ब धमा अवल बन गनु पन ि या  

 माण बु न तोिकएको ता रखमा हािजर नभएका सा ीलाई वाितल अथात◌ ्बदर, खारेज वा माण नला न ेगन ु
पदछ ।  

 कितपय मु ामा नबझुी नहन ेसा ीका हकमा भन ेसमा हान जारी गरी बु न ुपदछ ।  
 समा हान जारी गदा पिन उपि थत नहन ेसा ीका हकमा भन े पचास पै◌ँया ज रवाना गरी प ाउ गरी याई 
बकाउन ुपदछ ।  

 प न पठाउदा पिन फेला परेन भन ेबाटाका याद बाहके पनुः सात िदनको समा हान जारी गन ुपदछ ।   
 समा हान बमोिजम तोिकएको ता रख मा पिन हािजर हन आएन भने प ाउ गन पठाई याईबकाई प  िदनदिेख 

पैतालीस िदनस म कैद गन सिक छ ।   
 यती गदा पिन पि एन भन े य तालाई सो बमोिजम सजाय गन गरी बिुझएको माणबाट मु ा फैसला गन ुपन 
काननूी यव था रहकेो छ । 
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अदालतको फैसला /आदेश 

 अदालतमा सा ी उपि थत गराउन अदालतले आदशे िदएपिछ जनु योजनको लािग सा ी िझकाइएको 
हो, सो योजन परूा नह जेलस म स बि धत प ले अदालतले तोकेको िदनमा सा ी उपि थत गराउन ु
पन ह छ । अदालतले पनुः प ाचार ग ररहन ु नपन । एकपटक सा ी अदालतमा दािखला गराउंदमैा 
सा ीको बकप  नभएस म सा ी उपि थत गराउने दािय व समा  भएको स झन निम ने । 

 माण बु न छुटेको वा माणको अपया ता भएको िवषयमा अदालतमा मु ा छलफल गदा िनरोपण गन 
सिकनेमा शु  तहको याियक कारवाहीमा भाग न ै निलई यस अदालतमा असाधारण अिधकार े  
अ तगत उपचारको खोजी गन निम ने । 

 

नेपाल सरकार 
िव. धौलीदेवी 
िव  नकेाप 
२०६८ िन.नं. 
८६६८, अंक ८ 
 

 

ने.का.प. २०६५ 

िन.नं. ८०४८, 

अंक १२ 

 

महा यायािधव ाको कायालयको िनदशन/प रप  

 सा ी गवाहलाई अदालतमा उपि थत गराउन ेकत य हरीको हने काननूी यव था गरेको ह◌ँदा सो 
बमोिजमको कत य बहन गरी सा ी उपि थितको सिुनि तता गन सबै िज ला हरी कायालयमा र खास 

गरी काठमाड का हरी कायालयमा िवशेष पमा लेखी िनर तर अनगुमनको समेत यव था गन 
सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०५५ को िनयम १० को उपिनयम (६) बमोिजम हरी 
महािनरी कलाई लेखी पठाउने ।  

 सा ी गवाहलाई तोिकएको िदन उपि थत गराउन नसकेको अव थामा मनािसव मािफकको कारण 

खोली स बि धत गाउ◌ ँ िवकास सिमित वा नगरपािलकाका पदािधकारी वा भ  भलादमीह को 
रोहवरमा अनसुचूी १४ बमोिजमको ढा◌चँामा मचुु का खडा गरी स बि धत सरकारी वक ल 

कायालयमा पेश गन गन ुभ न ेसमते लेखी पठाउने । 
मु ामा सा ी उपि थित भए नभएको स ब धमा िमिसलह  समय समयमा हरेी अनसु धान गन हरी 
कायालयलाई करण १ र २ बमोिजमको यव था गन प  लेखी पठाउने गन ुभनी सबै सरकारी वक ल 

कायालयह मा लेखी पठाउने । 
शंिकत यि को बयान अनसु धान अिधकृतले सरकारी वक ल कायालयका सरकारी वक ल सम  

अिनवाय पमा गराउने र अदालत सम  हन े बयान बकप मा अिनवाय पमा सरकारी वक ल 

उपि थत भ ैसोधपछु, िजरह र पनुः सोधपछु गन, 
तकिककातको समयमा सा ीह  रा दा अदालतमा उपि थत भै वे छाले बकप  गन यि ह लाई 
ाथिमकता िदन लगाउने, 
हरी कमचारीको ितवेदनले अनसु धान ार भ भएका वा हरी कमचारीह  सा ी बसेका मु ाह मा 
अिनवाय पमा हरी कमचारीह लाई बकप  गन अदालतमा उपि थत गन लगाउने,    
पिछ उपि थत गराउन स भव नहने सा ीह लाई मु ा पेश गदाकै अव थामा बकप  गराउनको लािग 
पहल गन । 
 

 

च.नं. ४७०२, 

िमित 
२०६७।९।१२ 

को प रप   

 

 

च.नं. ६५६, 

िमित 
२०६७।१२।७ 

को प रप  

  

 

११.  सा ीको सरं ण तथा सरु ाः 
कुनै पिन फौजदारी काननूको उ लंघनबाट शारी रक, मानिसक, भौितक हानी नो सानी पगुकेो यि लाई अपराध पीिडतको 
पमा िलइ छ । िनज िजउदो रहकेो अव थामा िनजले उ  वारदातको य  दखेेको भोगेको ह छ । यसैले सो अपराधको 
पीिडत, सो घटना दे ने, घटनाको बारेमा जानकारी पाउने यि लाई सा ीको पमा िलइ छ । नपेालमा सा ीको संर ण स ब धी 
छु ै काननू छैन । य िप अपराध पीिडत तथा सा ीको सहायता र संर ण स बनध्मा काननूमा केही यव थाह  छ रएर रहकेा 
तथा पिछ लो समयमा बनेको िविश ीकृत िवषयगत काननूमा केही यव थाह  गरेको पाइ छ । काननूले सरकारी सा ीलाई 
अदालतमा बकप का लािग उपि थत ह◌ँदा दिैनक तथा मण भ ा िदने काननूी यव था गरेको पाइ छ । अपराध पीिडत तथा 
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सा ीको स यता, सरु ा र संर णमा अिधकार वादी ि कोणबाट िवशेष यान िदन ुपन िवषयमा राि य तथा अ तराि य े मा 
यापक आवाजह  उठ्न थालेको पाइ छ । यसैले यी िवषयमा समेत सरकारी वक लह  जानकार हन अिनवाय छ । 
अपराध पीिडत/सा ी संर णको लािग एक◌ीकृत काननू नभएको तथा भएका काननूह  पिन छ रएर रहकेा हदँा वतमान काननूले 

सा ीको सरु ा संर ण स ब धमा िव त बनाउन सिकएको छैन । तर पिन सरकारी वक लले आ नो प को सा ीलाई 
शासिनक यव थापनका मा यमबाट भए पिन अ याव यक आव यकता र सरु ा दान गन गराउन ेतफ यान पु  याउन ुपन 
दिेख छ । जस अनसुार सा ीको संर ण र सरु ाका बारेमा य तो सा ीबाट कुन ैजानकारी ा  भएमा य तो सा ीको सरु ाको 
व ध िमलाउन स बि धत हरी कायालय वा स बि धत अ य कायालयलाई अनरुोध गन ु पदछ । साथै सेवा दायक 

िनकायह ब◌ीच सम वय गन ुपदछ । 
अदालतमा सा ीलाई बकप को लािग उपि थत गराउन ुपदा काननूले तोकेको दिैनक मण भ ा अिनवाय पमा उपल ध गराउन े
तफ िवशेष यान िदन ुपदछ ।  
सामा यतया सा ीको सरु ा र संर ण अ तगत िन न कुराह  समते पदछन जसमा सरकारी वक लले िवशेष यान िदन ुपदछ◌ः 

  िवशेष कृितको मु ामा तथा संगिठत अपराध मु ाको अपराध अनसु धान तथा मु ाको सनुवुाइको अविध भर र सो 
अविध पिछ पिन सा ीको नाम, थर, वतन गो य रा न,े  

 सा ीको आफ त र प रवारजनको प रचय गो य रा ने, 
 सा ीलाई दिैनक तथा मण भ ा उपल ध गराउन ुपन, 
 ब द इजलासबाट सनुवुाइ हने मु ामा सा ीको बकप  गदा तोिकएका यि  मा  इजालसमा उपि थत हन स न े
यव था रहकेो हदँा सो तफ सजक हने । 

 सा ीलाई कुन ै पिन िकिसमको डर, ध क , यातना, आ मण वा हानी नो सानीबाट सरुि त रा न े र सोको लािग 
सं बि धत िनकायसंग सम वय गन । 

 तोिकएको मु ाका पीिडत सा ीलाई सेवा के  वा परु ; थापना के मा रा न सम वय गन । 
 अ त रम संर णा मक आदशे जारी भएमा सोको पालना भए नभए तफ सजक रहन े। 
 ब द इजलासबाट सनुवुाइ हन ेमु ाह मा ब द इजलास कायम भए नभए तफ सजक रहने ।  
 िनर तर सनुवुाइ गन भनी तोिकएका मु ाह मा िनर तर सनुवुाइ गन स बि धत प ह संग आव यक सम वय गन ।  
 आव यकता अनसुार दोभाषेको यव था गन ।  
 पीिडत/जाहरेवालालाई मु ाको अनसु धान, कारवाहीको बारेमा जानकारी िदने ।  
 अनसु धान, अिभयोजन तथा मु ा िनणय गन िनकायह मा पीिडत मै ी वातावरण जृना गन गराउने तफ  सजक रहने ।  
 मु ामा सहयोगीको पमा रहकेो सा ीलाई िनजको मान मयादा वा ई जत ित ामा ितकूल असर पन गरी वा बेइ जत 
गन गरी वा िझ याउने गरी अनाव यक  सो न नपाईन ेगरी अदालतले रोक लगाउन स न ेकाननूी यव था रहकेो 
ह◌ँदा वादी प को सा ी उपर य तो यवहार हन निदन ेतफ िवशेष यान िदन ु पदछ । 

 
कानूनी यव था 

 कुनै मु ामा सा ी रहकेो कुन ै यि लाई  अदालत सम  उपि थत हन वा अदालतमा बकप  ग रसकेपिछ 

आ नो  सरु ामा खतरा रहकेो छ भ न ेलागेमा िनजले सोको कारण खलुाई सरु ाको ब ध ग रिदन 
अदालत सम  िनवेदन िदन स नेछ । 

 अनरुोध भएमा अदालतले य तो सा ीको सरु ाको व ध गन स बि धत  िनकायलाई आदशे िदन 
स नेछ ।  

 अदालतले आदशे िदएमा य तो सरु ाको ब ध गन कत य य तो  िनकायको हनेछ ।  

 सा ी संर ण गन अदालतले गरेको आदशे बमोिजम अपनाइएको कुनै िवषयका स ब धमा कुनै 
अदालतमा  उठाउन पाइने छैन । 

 

 फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा ११४ 
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 कुनै खास कसरूबाट पीिडत वा कुन ैमु ाको साझीको पमा रहकेो यि ले साझीको पमा रहकेो कारणले 

आफूलाई प बाट अनिुचत डर ास वा भय हन स ने वा आ नो जीउ यानको सरु ामा ितकुल असर 
पन स न ेसचूना हरीलाई िदएमा हरीले य तो सा ी वा पीिडतको संर ण ग रिदन ुपनछ । 

 कुनै सा ीलाई अनाव यक पमा बेइ जत गन वा िझ याउन े िकिसमका  सो न अदालतले मनाही 
गनछ । 

 

 

 

माण ऐन, 
२०३१ को 
दफा ५१ 

 
१२.  सा ीलाई ितकूल हनबाट रो न यान िदनुपन िवषयः 
मु ाका प ले आ नो तफबाट पशे गरेको सा ीले िनजकै िवप रत बकप  गरेमा वा सा ी ितकूल भए मु ा िनणयमा समते 
ितकूल भाव पन गै मु ा असफल हने अव था आउन स दछ । िवप रत भएको सा ीलाई ितकूल सा ी भिन छ ।  

 कितपय अव थामा सा ीले मु ाका प ले िकटानसाथ उ लेख नगरेको कुरा य  गरी मु ामा ितकूल भाव पान 
स ने ह◌ँदा य तो झु ा ब न ेवा ितकूल बकप  गरेको कारण मु ामा सफलता ा  गन किठनाई पन हनाले मु ाका 
प ह ले आ–आ नो सा ीलाई झु ा वा िवप रत हनबाट बचाउन ुपदछ ।   

 सा ीलाई िनजले गन बकप बाट मु ामा पीडकलाई सजाय गराउन र सही िनणय गन मह वपणू ह छ भ ने कुरा 
स झाउने ।   

 सा ीले झु ा वा िवप रत बकप  नगरोस भनी सरकारी वक लले आ नो सा ीलाई िनजले अनसु धानको ममा य  

गरेको कुरा वा उ लेख गरेको यहोरा िनजलाई सनुाई िदन ुपदछ ।   
 सा ी वा पीडीतले ले झु ा वा िवप रत बकप  नगरोस भिन सचेत रहने र अपराध प◌ीिडत संर ण ऐन २०७५ को दफा 
३४ (ट) अनसुार मु ामा झु ा वा िवप रत बकप  गरेमा तीपतू  नभराइन ेर चिलत काननू बमोिजम सजाय ह छ भ न े
कुराको जानकारी िनजलाई गराउन ुपदछ ।  

 बकप  गन उपि थत भएको सा ीलाई िनज कुनै पिन िकिसमको दवाव वा असरु ाबाट मु  रहकेो िव ास िदलाउन ु
पदछ ।  

 कुनै सा ीले झु ा बके वा िवप रत बकप  गरेमा काननू बमोिजम सजाय गराउन मु ा हने अिधकारीलाई जानकारी 
गराउन ुपदछ । 

 कुनै रा सेवक कमचारी सा ी भएको मु ामा िनज सा ीले जानीजानी वा वदिनयतपवूक झु ा बकेमा वा िवप रत 
बकप  गरेमा वा बकप  नगरेमा वा वीचैमा छाडी िहडेमा वा असहयोग गरेमा काननू बमोिजम िवभागीय कारबाही 
गराउन स बि धत कायालयलाई लेिख सोको जानकारी महा यायािधव ाको कायालयलाई गराउन ुपदछ । 

 

 

सव च अदालतको फैसला / आदेश 

 फौजदारी मु ामा अिभयु ले अपराध गरेको भ न ेत यगत सबदुह को आधारमा िनणय गन कुरा हो । 
अपराधीलाई बचाईिदन ेिनयतले वयं पीिडतले ितकूल बकप  िददंमैा ऐनको यव था िन कृय हन ेगरी 
१० नं. आकिषत नहने गरी िनणय गन ु यायसंगत नहने । 

 अदालतले Hostlie सा ीको बकप लाई ग भीरतापवूक िवचार गनपुन ह छ । घटना भएको समय यितत 
ह◌ँद ैजा◌ँदा ितवादी उपरको आ ोस िव तारै म थर हदं ैजाने, ितवादी र सा ीह  समेत एउटै गाउ◌ ँ

टोलमा स◌ँगस◌गँै ब न ुपन अव था र ितवादी एवं सा ीह  बीचको आिथक सामािजक स ब ध 

लगायतका कितपय कारणह ले कितपय सरकारी मु ामा सा ीह  Hostlie हन स ने अव था रह छ । 
यस अव थामा Hostlie सा ीको बकप  मु ाको वाभािवक कृित र अ य त यस◌ँग मलेखाएमा मा  

य तो बकप को ामािणक मू य रह छ । लाश कृित मचुु का, लाश जा◌ँच ितवेदन र िवशेष को 
ितवेदन समतेका य  माणह बाट ितवादीको अिधकार ा  अिधकारी सम को बयान समिथत 
हन आएबाट य दश  भिनएका यि ह को ितवादीलाई सफाई िदन ेगरी भएको बकप कै आधारमा 
मा  ितवादीलाई सफाइ िदन निम ने । 

नेकाप २०६१, 

िन.नं. ७४११ 

 

 

उपे  िसंह 
राजपतु िव. 
नेपाल सरकार, 
२०५९ 

सालको स. 

फ  प.ु नं. 
२९३६, मु ाः 
कत य यान 
िन.िम. 
२०६१।१२।५ 
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 मौकामा िज ला यायाधीश सम  मािणत बयानमा उ लेख गरेको कुरालाई िमिसलबाट दिेखएको 
प रि थित र माणबाट समिथत भएको ख डमा मह वहीन र िन भावी पमा िलन निम ने । अदालतमा 
पीिडतको भनाई मािणत भएपिछ िनजले अदालतमा बकप  गदा अ यथा भ नलेु खास असर पान हदंनै । 
मौकामा मािणत भएको य तो भनाईलाई िमिसलबाट दिेखएका प रि थित र अ य माणबाट समिथत 
भएको ख डमा माणमा िलनपुन । िमिसल संल न माण एवम ् िमिसल संल न त यले दखेाएको 
प रि थितले ितवादी उपरको अिभयोग पिु  हन े अव था िनःस दहेा मक पमा दखेा पदछ भन े
अदालतमा माणको पमा पेश ग रएको यि ले ितकूल भनाई राखे पिन फौजदारी यायको उ े यलाई 
अनदखेा गरी िनणय ग रन नहने । 

नेपाल सरकार 
िव  

खेमराज पा डे 

समेत नकेाप 
२०६६ िन.नं. 
८१६६, अंक 

६ 
 

 

१३.  सह-अिभयु को पोल◌ः 
कुनै आपरािधक कायमा संल न फौजदारी अिभयोग लागकेा यि ह  एकभ दा बढी भएको अव थामा येक यि  

सहअिभयु  हन◌ ् । य ता यि ले सो अपराधका स ब धमा य  गरेको कुरा मह वपणू ह छ । सहअिभयु ले आफू 

अपराधमा संल न भएको कुरा वीकार गरी वा इ कार गरी अ य सहअिभयु का स ब धमा माण पु न ेगरी बयान गन स दछ । सो 
कुरा अक  सहअिभयु को बयानबाट   हन स न े हनाले यस स ब धमा सरकारी वक लले िवशेष यान िदन ु पन ह छ ।  
अिभयु ले अदालतमा बयान गदा समान तरका अ य अिभयु ह को उपि थित तथा वारदातमा ती   अिभयु ह को भिूमका 
बारे खलुाउन स दछन◌् । य तो अव थामा सहअिभयु को संल नता तथा अिभयोग पिु  हने आधारह  बारे यिकन हन 
अदालतलाई सहयोग पु दछ । मितयार लगायत जनुसकैु यि  सा ी हन स दछन ्भ ने माण ऐनको यव था अनसुार पिन 
वारदातका सहअिभयु को पोल मु ाका सा ीको बकप  समान हन स ने अव था रहकेो छ । 
 
कानूनी यव था 

 माण परी ण गदा कुन ैअिभयु ले कुन ैसहअिभयु लाई पोल गरेमा यसरी पोलेको कुराको हदस म 
य तो सहअिभयु ले िजरह गन स नेछ । 

  किललो उमेर, अित वृ ाव था वा शारी रक वा मानिसक रोग वा अ  य तै कारणले गदा आफूलाई 
सोिधएको  बु न नस न ेवा यसको यिु यु  जवाफ िदन नस न ेभनी अदालतले ठहराएको यि  

बाहके मितयार लगायत जनुसकैु यि  सा ी हन स नछे । 

 कुनै अिभयु ले बयान गन ममा कुनै अक  अिभयु लाई पोल गरेमा यसरी पोल गरेको कुराको 
हदस म य तो सहअिभयु लाई िजरह गने अवसर िदन सिकनेछ ।  

 उपदफा (५क) बमोिजमको पोल गन सहअिभयु  साधारण तारेख, धरौटी वा  पपु का लािग थनुामा 
रहकेो भए मु ाको फैसला हनभुु दा अिघ िनजलाई उपि थत हने गरी ता रख तोक  सोही तारेखका िदन 
यसरी पोल ग रएको अिभयु लाई िजरह गन अवसर िदनपुनछ ।  

  

 फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको दफा 
१०३ 

माण ऐन, 
२०३१ को दफा 
३८ 

 

माण ऐनको 
दफा ५०(५क) 

माण ऐनको 
दफा ५०(५ख) 

अिभयु ले पोल गरेको जानकारी िदनु पन र िजरह गन पाउने:  

 ऐनको दफा १२२ बमोिजम अदालतमा कुनै अिभयु को बयान गराउँदा िनजको बयान हन ुअगाव ैकुनै 
सहअिभयु ले िनजलाई पोल गरेको भए यसरी पोल गरेको बयान बेहोरा िनजलाई बयान गन ुअगावै 
पिढबाची सनुाउन ुपनछ । 

 कुनै अिभयु ले अक  सहअिभयु लाई पोल गरी बयान गदा य तो सहअिभयु  अदालतमा उपि थत 
रहकेो भए यथास भव सोही िदन िनजलाई सो बयान पिढबाची सनुाउन ुपनछ । 

 पिछ बयान गन अिभयु ले अिघ बयान गन कुनै सहअिभयु लाई पोल गरेमा र यसरी पोलमा पन 
सहअिभयु  ता रखमा वा थनुामा रहकेो भएमा अदालतले सोको जानकारी य तो सहअिभयु लाई िदन ु
पनछ । 

मलुकु  

फौजदारी 
कायिविध 

िनयमावलीको 
िनयम ५५ 
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 यसरी जानकारी िददँा पोलमा पन सहअिभयु  मु ामा ता रखमा रहकेो भए ता रखको िदनमा सो बयानको 
बहेोरा पिढबाँची सनुाउन ुपनछ र थनुामा रहकेो भए य तो बयानको ितिलिप समते सामले गरी कारागार 
कायालय माफत िनजलाई जानकारी िदन ुपनछ । 

 यसरी जानकारी िददँा इजलासको आदशे बमोिजम िदन ुपनछ । 
 ऐनको दफा १०३ बमोिजम आफुलाई पोल गन सहअिभयु को िजरह गन चाहने अिभयु ले अदालत 
सम  िजरहको लािग िनवेदन िदन स नेछ । 

 (२) उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन पोल गन सहअिभयु को िजरह गन पाउ◌ँ भनी 
अिभयु ले बयान गदा िजिकर िलएमा िनजले छु ै िनवेदन िदनपुन छैन । 

 (३) उपिनयम (१) बमोिजम िनवेदन परेमा वा उपिनयम (२) बमोिजम अिभयु ले बयानमा िजरहको 
िजिकर िलएको भएमा अदालतले य तो पोल गन सहअिभयु को बयान बेहोरा समतेलाई िवचार गरी 
िजरह गन मौका िदने निदन ेस ब धमा आदशे गनछ । 
तर मु ा फैसला भइसकेपिछ पोलमा पन अिभयु  अदालतमा उपि थत भएको अव थामा िनजले पोल 

गन सहअिभयु लाई िजरह गन पाउने छैन । 
 उपिनयम (३) बमोिजम आदशे ह◌दँा िजरह गन मौका िदन े आदशे भएमा अदालतले य तो 
सहअिभयु को िजरह गन योजनका लािग बकप  हने िदन तोक  य तो सहअिभयु  ता रखमा रहकेो 
भए ता रखको िदनमा र थनुा वा कैदमा रहकेो भए कारागार माफत बकप को योजनका लािग अदालतमा 
उपि थत हन जानकारी िदन ुपनछ र य तो सहअिभयु ले ता रख गजुारी बसेको भए िनजका नाममा 
समा ावान जारी गन ुपनछ । 

 पोलमा पन अिभयु ले पोल गन सहअिभयु को िजरह गदा पोल गरेको िवषयमा मा  सीिमत रही गन ु
पनछ । 

 पोल गन सहअिभयु लाई िजरह गन योजनाथ तोिकएको ता रखमा य तो पोल गन सहअिभयु  

अनपुि थत रहकेो कारणले मा  मु ामा अ य सा ी माण बु न वा िमिसल संल न अ य माणका 
आधारमा मु ाको कारबाही र िकनारा गन बाधा पन छैन । 

 अदालतले यस िनयम बमोिजम िजरह हने ता रखको जानकारी सरकारी विकल कायालयलाई िदन ुपनछ । 
 सहअिभयु को िजरह अनसुचूी–१९ बमोिजमको ढा◌चँामा गन ुपनछ । 

मलुकु  

फौजदारी 
कायिविध 

िनयमावलीको 
िनयम ५६ 

 
सव च अदालतको फैसला / आदेश 

 सहअिभयु को भनाई अ य वत  माणबाट पिु  हन ुपदछ तब मा  यसलाई माणको पमा िलन ु
पदछ । 

 वारदातमा आफू सािवत भ ैपोल गन सहअिभयु ह को बयानमा िव ास गन ुनपन कुनै कारण दिेख◌ँदनै । 

 सहअिभयु को पोललाई अ य वत  माणले पिु  हन ुगराउन स न ु याद ैरा ो कुरा हो । तर यो छैन 
भ दमैा सहअिभयु को पोललाई िवचारै नगन भ न े हन स दनै । माणबाट समथन गराउन ुवा समथन 
भएको छ छैन भनी केलाउन ुएक कुरा हो तर यसैलाई अिनवाय त व हो भनी स झन ुह न । तर वा छनीय 
त व भनी स झन िम ने । 

 छु ै सा ीको पमा आएको नभै अिभयोग लागी आएको र ती अिभयोग लागी आएका सहअिभयु ह  

वयं आफूले गरेको कसरूलाई समेत ि वीकारी पोल गरेको ि थितमा िनजह को पोललाई आधार िलन 
िम न े। 

 अदालतमा कसरू गरेमा सािवत हन ेछिवलाल िव कमाले अ य त◌ीन जवान ितवादीले पिन कसरू गरेको 
भनी पोल गरी बयान गरेको दिेखन आउँछ । सहअिभयु को पोललाई एकाितर राखी अ य माणबाट कसरू 
गरेको दिेखन आएमा य तो अ य माणलाई अित र  समथन गन माणको पमा सहअिभयु को 

 

नेकाप २०४०,  

िन.नं. १७३७ 

 
नेकाप २०४२, 

िन.नं. २२६६ 

नेकाप २०४४, 

िन.नं. ३०६० 

 
 

 

 

 

 
नेकाप 
२०४८, 

िन.नं. 
४२६९ 
 

स. अ. बु. 
२०५४, 

पणूाङ्क 
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पोललाई हनेपुन ह छ । सहअिभयु को पोल वयं कसरू कायम गन आधारभतू माणको पमा िलन 
िम दनै । अ य माणबाट कसरू मािणत भएको दिेखन नआएको अव थामा सहअिभयु को पोललाई 
आधारभतू माण मा न निम ने । 

 मितयार सा ीको पमा िलन सह अिभयु लाई सजायबाट छुट िदई वा अिभयोग नलगाई सरकारी प को 
गवाह (approvear) को पमा तुत ग रएको हन ुपन दिेख छ । अ यथा एकसाथ अिभयोग लगाईएको 
सहअिभयु लाई स म सा ीको पमा रा न र माणमा िलन नसिकने । 

 सहअिभयु को पोल आफैमा सारभतू माण होइन, यो त केवल याय िन यौल गन वा कुन ै मािणत 
त यलाई पनुः पिु  गन वा अझ बल दान गन एउटा थप आधार मा  हने । 

 सहअिभयु को परी ण नगदमा याय िन पादनमा सारभतू पमा फरक नपन हनाले पिन माण काननू 
स ब धी िस ा त र यवहारमा यसले अ योल िसजना गन भ ने दिेखन आउदनै र मानव अिधकार 
स ब धी अ तराि य मा यता र िस ा तको ितकूल मा न पिन निम ने । 

 सहअिभयु को पोललाई माणमा िलन ेस ब धमा िकटानी काननूी यव थाको अभाव रह ेपिन हा ो 
याय णालीले िमिसल कागजातबाट खु न आएका त य र यहोरालाई कुनै न कुन ै पमा हण गन वा 
वीकार गन गरी आएको प र े यमा सहअिभयु को पोललाई माणको पमा हण गन सिकने 
मा यतालाई वीकार ग रएको पाइने ।  

 सहअिभयु को पोललाई माण िलन ेवा लगाउने स ब धमा िन न बमोिजमको अव था र प रि थितको 
मू याङ्घन गरी िवचार गन ुउपयु  एवं वा छनीय दिेखन े।  

  एकै साथ सहअिभयु ह  मु ामा पपू  ग रएको अव था हनपुन,  

  सोही कसरूमा पोल गरेको हनपुन,  

  एउटा कसरूमा सािवत हनलेे अक  कसरूमा अ लाई पोल गरेको निम ने,  

  आफू कसरूमा इ कार भ ैएक अकालाई पोल गरेको हन नहने,  

  पोल गन सहअिभयु को मृ य ुभएकोमा पिन िनजको भनाईलाई िवचार गन सिकने  

  सहअिभयु को पोललाई आधारभतू एवं सारभतू (Substantive)  माणको पमा िलन निम ने, 
मु ाको जग (Foundation) अथात् यसकै आडमा कसरू मािणत भएको मा न निम ने,  

  अ य आधारभतू वत  माणह बाट वारदात वा कसरू कायम हन स ने ि थितमा मा  ै

सहअिभयु को पोललाई थप िन यका लािग माणमा िलन सिकने ह छ ।  

  एउटा सहअिभयु को पोलले अक  सहअिभयु को पोललाई समथन (Corroborate) गरेको मा न 
निम ने,  

 कसरू वा वारदात कायम गदा सहअिभयु को पोललाई अ य माणले समथन गरेको भ ने आधारमा हनै 
िक अ य िन या मक माणको आधारमा वारदात वा कसरू कायम हन स ने अव था भएमा  

सहअिभयु को पोललाई िवचार ग रने । 

  सहअिभयु को पोललाई समथनको (Supportive) पमा मा  िलनपुन,  

  अकालाई पोल गन सहअिभयु को गरै याियक ( हरीमा भएको) सािवतीलाई िनजका िव  माणमा 
िलए निलएको आधारमा मा ै िनजको पोललाई िवचार गन ुपन । 

  गैर याियक सािवती र याियक िनकाय सम  भएको सािवतीको पोललाई सोही अनपुातमा ामािणक 

मू यलाई फरक राखी हनेपुन । 

१२६, प.ृ 
१० 

 

 

 

रामशरण 

महत िव. 
नपेाल 

सरकार  
न.ेका.प. 
२०६३ अंक 

८  िन.नं. 
७७४९ 
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१४.  िवशेष को परी ण 

ह ता र, या चे, िवदशेी काननू, िव ान, रीित रवाज, कला वा य तै अ य िवषय स ब धी कुरा िनि त गन ु पन दिेखएमा 
अदालतबाट यस स ब धमा िवशेष द ता, अनभुव वा तािलम ा  यि लाई सा ी सरह उपि थत गराई बकाउन सिक छ । 
यसरी अदालतले कुन ैिवशेष  वा यि लाई सा ी सरह बकाएकोमा मु ाका प ह लाई िजरह गन मौका ा  ह छ । 
 
कानूनी यव थाः 

 नेपाल सरकार वादी भएको जघ य वा गभंीर कसरू स ब धी कुनै मु ामा िवशेष  राय य  गन िवशेष को 
मृ य ुभएमा वा िनज लामो अविध िवदशेमा बसी नपेाल आउन नस ने भएमा वा अ य कारणले िनजलाई 
बझुन अस भव भएमा य तो िवशेष  सा ी सरह वा सो भ दा मािथको समान िवषयको िवशेष बाट 
िवशेष  राय िलन सिकनेछ ।  
प ीकरणः- यस दफाको योजनको लािग “जघ य कसरू” भ नाले ज मकैद वा दश वष भ दा बढी कैद 
हने कसरू र “गभंीर कसरू” भ नाले तीन वष दिेख दश वषस म कैद हन ेकसरू स झन ुपछ । 

 ह ता र, या चे, िवदशेी काननू, िव ान, रित रवाज, कला, वै ािनक वा ािविधक पमा परी ण हन ुपन 
िवषय वा य तै अ य िवषय स ब धी कुरा यिकन गन ुपन हन आएमा अदालतले यस स ब धमा िवशषे 
द ता, अनभुव वा तािलम ा  यि लाई सा ी सरह उपि थत गराई बकाउन ह छ । सो बमोिजम 
अदालतले कुनै िवशेष लाई सा ी सरह बकाएमा मु ाको प ह लाई यस ऐन बमोिजम िजरह गन मौका 
िदनपुछ । 

 यस ऐनमा अ य  ज◌ुनस◌ुक◌ ैकुरा लेखि◌एको भए पनि◌ वि◌शषे  स◌ा ीको बकप को लािग 
तोकि◌एको दि◌न बकप  गन उपि थत ह◌नु नस ने भई सोही यहोराको िलिखत जानकारी ा  भएमा 
अदालतले य तो वि◌शेष लाई उपय◌ु  समयमा बकप को लागि◌ उपि थत ह◌ुन आदशे दि◌न 
स नेछ ।  

 उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखि◌एको भए तापिन कुनै म◌ु ◌ामा िवशेष  राय य  गन िवशेष को 
म◌ृ य ुभएमा वा अ य कुन ैकारणले नि◌जलाई ब◌ुझन् स ने अव था नभएमा र वि◌शषे लाई नबझुी 
नहने भएमा सोही वि◌षयको अक  वि◌शेष बाट वि◌शेष  राय ब◌ुझन् सिकनेछ । 

 

फौजदारी 
कायिविध 

सिहताको 
दफा १०२ 

 

 

 

माण ऐन,
२०३१, दफा
५२ 

 

 

 

माण ऐन,
२०३१, दफा
५२क 

 

 

सव च अदालतको फैसला / आदेश 

 िवशेष  भिनएको यि लाई सा ी सरह उपि थत गराई बिुझएको वा िनजस◌गँ िजरह गन ितवादीलाई 
मौका निदएको अव थामा उ  रायलाई माणमा िलन ु माण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) को ितकूल हने 
। काननू बमोिजम हण गन नहन े माण हण गरी सो माणलाई आ नो ठहरको आधार बनाई फैसला 
गरेको माण ऐनको दफा ५४ को ितब धा मक वा यांशले सो फैसला बदर हने । 

 िवशेष को रायलाई माणमा िलनको लािग राय िदन े िवशेष लाई सा ी सरह बकप  गराई उ  रायलाई 
समथन गराउन आव यक पन । 

 िवशेष ले  पमा िदएको राय र यसलाई अदालतमा उपि थत भै बकप  गरी मािणत समेत गरी 
िदएकोलाई शंका उठाई बोड गठन गरी पनुः जा◌चँ गरी पाउ◌ ँभ ने िजक र पु न स दनै । 

 िवशेष को राय िनि त एवं कारणमा आधा रत हनपुदछ । अ यथा य तो रायले कुनै मह व रा दनै । 
अ दाज ग रएका कुरा मािणत हन स दनै । बिुझएका भनाई समेत अ दाज शंकामा आधा रत भएकाले 

ियनीह को लेखाई बकाई मािणत मा न नस ने । 
 

 िवशेष को रायलाई तकसंगत पमा ख डन नभएस म मा न ुपन । 
 

 माण काननूमा Eye Witness अथात◌् च मिदद गवाहको मह वपणू भिूमका ह छ । च मिदद गवाहह ले 

घटना दखेेको भ ने भनाइलाई अिभयोग लागेको अिभयु ले अदालत सम  जाँ न ुपाउन ुपन । अदालत 
सम  य ता गवाहलाई पशे गरी अिभयु लाई गवाहको भनाई, बकाई साँचो हो होइन िजरह माफत परी ण 

केशव साद 
िघिमरे िव. 
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नेकाप २०३६, 

िन.नं. १२५५ 
 

नेकाप २०४३, 

िन.नं. २६८८ 

 

नेकाप २०४०, 

िन. नं. २२८३ 

 

नेकाप २०४२, 

िन.नं. ४२८७ 

 

 

नेकाप २०४६, 

िन.नं. ४००१ 

 

नेपाल सरकार 
िव. बै नाथ 

पि डत, 
ने.का.प. 



264

सरकारी वक ल िद दशन 

गन मौका दान गन ु पछ र यसरी य ता च मिदद गवाहलाई जाँ न िदई सा ी परी णबाट गवाहको 
शंकारिहत तवरबाट परी ण भएपिछ मा  य ता गवाहह को Direct र Original Evidence मािन छ र 
य ता गवाहको आधारमा अिभयोग मािणत भएको मािनने । िजरहबाट समेत य दश  गवाह भ न े
दिेखएको हदँा यी सा ीह  माण ऐन २०३१ बमोिजम सा ी हन स ने यि  भई दफा ५० बमोिजम िजरह 
समेत भएको ह◌दँा उ  सा ीको बकाई Legally Admissible Evidence मा न ुपन । 

 मौिखक माण य  हनपुछ, अथात् दे न, सु न वा कुनै इि यको सहायताले थाहा पाउन सिकने कुन ै
कुरालाई माणमा िदन खोिजएको भए, सो कुरा य  दे न,े सु न ेवा थाहा पाउने यि ले यस स ब धमा 
मौिखक माण िदएको हनपुछ भ ने माण ऐन, २०३१ को दफा ३७(२) को ाबधानका आधारमा पिन 
य ता अ प  र अिन या मक कथनलाई कसरूदार ठह  याउने आधार बनाउन निम ने । प रि थितज य 
माण जिहले पिन य  हनपछ, अनमुानबाट समिथत हन ेिवषय होइन । के क तो प रि थितज य माण हो 
भ न े कुरा प  पमा खलुाउन ु पछ, घटनास◌ँग स बि धत िविभ न कडीह  मालाकार पमा एक 

अक स◌ँग जोिडएको र यसबाट प रणाम वाभािवक िन कष आउन ुपन । शवपरी ण  गन िवशेष ले 

मृ यकुो कारणमा Asphyxia due to hanging भ ने राय िदएको अव थामा मतृक झु डी मरेको भ न े
प रि थित बाहके अ य ि थितको क पना गरी कुनै य  र अकाट्य माणको अभावमा दोषी ठहर गन 
माण स ब धी काननू र यायका मा य िस ा त ितकूल हन जाने । 

 माण भ न ेकुरा किह यै पिन िवरोधाभाषयु  हन स दनै, ि िवधाजनक हन स दनै । सव म माण पेश 

गन ुपछ भ न ेमा यता थािपत हनकुो दाशिनक आधार पिन यही न ैहो । िवरोधाभाषको अ त गन,ु ि िवधाको 
अ त गन ु न ै माणको एक मा  उ े य हन े । मौिखक माण जिहले पिन य  हनपुछ, अ प  र 
अिन या मक कथनलाई कसरूदार ठह  याउने आधार बनाउन निम ने । 

 िवशेष को राय ितवेदन यो यित कारणबाट शंका पद वा िवरोधाभाषयु  छ भनी इजलास सम  याउन ु
पन स बि धत प को दािय व हने हदँा य तो दािय वलाई शंकारिहत तवरबाट पिु  गनपुन । िवशषे ले 

िदएको ितवेदन शंका पद, ि िवधायु  वा अ प  नभई फिटक झै व छ (Crystal Clear)  र अ य 
वत  माणले समिथत गदछ भन े यस अव थामा अदालत वयंले तक िवतक गरी शकंा उपशंका उठाउन ु
समेत यायोिचत नहन े । िबनाआधार िवशेष ले िदएको ितवेदनलाई अ यथा गदा वा तिवक याय दान 
गन उ े यबाट िदशा िमत हने अव था उ प न हन जाने अव था ित अदालत सजग हनपुछ । अपराधलाई 
मािणत गन कडीको पमा रहन ेअनसु धानको ममा संकिलत माणका पमा अिभ न अङ्ग मािनन े
ितवेदनलाई अ वीकार गन अदालतलाई यित न ै प  आधार र कारणको आव यकता पदछ । यसमा 
व तुिन  या या गरी अ वीकार गनपुन वै ािनक आधार समतेको प  उ लेखन गरी िवमित राखी ख डन 
गन स न ुपदछ र यो ख डन िचिक सा िविधशा  (Medical Jurisprudence) का सवमा य िस ा तमा 
आधा रत हनपुन । मतृकको लाश र यसमा िवशेष ले गन अ ययनले मृ यकुो कारणका बारेमा धारणा 
बनाउन अदालतलाई सहयोग गदछ । यस अथमा िवशेष को रायले पिन बिलयो माणको थान हण गन 
स दछ भ ने स दभ नै िचिक सक य माण (Medico- Evidence) को मलू मम हने । वा तिवक मृ यकुो 
कारण प ा लगाउन े ाता िवशेष  हदँा सो रायमािथको िनभरता न ै यायको ल य ाि को लािग सबैभ दा 
बढी सहायक ह छ भ नमेा िवमित रा न नहने । 

 जिैवक माता िपता नभएको भनी डी.एन.ए. परी ण ितवेदन ा  भएको अव थामा तथा सो परी ण गन 
िवशेष ले आ नो परी ण र ितवेदनको आिधका रकता एवं यथाथता (Accuracy) को स ब धमा 
अदालतमा सा ी सरह बकप  गरी िदएको अव थामा सो बकप  िजरहको मा यम ारा अ यथा दिेखन 
नआए अदालतले य तो वै ािनक परी ण ितवेदनलाई अमा य गन काननूी आधार नदिेखने । िजरह 
समेतबाट अ यथा दिेखन नआएको िवशेष को रायलाई माण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) बमोिजम 
अदालतले माणको पमा हण गनपुन ह छ । य तो हालस मको सवमा य DNA ज तो वै ािनक 

परी णको आधारमा िवशेष ले िदएको रायलाई य तै वै ािनक परी ण गन िवशेष को अ यथा राय भएमा 
मा  ख डन गन सिकने । 

 िवशेष ले िदएको रायको आधारभ दा फरक व पमा िनणय िन कषमा पु दा यसको परी णको 
िव सनीयता र परी णको आधार समेतलाई प  पमा खि डत गनपुन ह छ । वै ािनक आधारमा परी ण 

२०६४ िन.नं. 
७८०९ अकं १ 
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भै ा  भएको रायलाई अ यथा हो भ न यसको िव सनीयता उपर चनुौती िदन प  पमा िववादरिहत 
आधार थािपत हनपुन । िलखतमा िव सनीयता कायम नरहोस ्भ ने िनयतले िलखत तयारीकै ममा 
िविभ न िकिसमका ािविधक िुट राखी िलखत तयार गरेकाले यस अदालतका लेखा तथा रेखा िवषेश ले 

िदएको रायमा िविभ न अव थाको िच ण गरी िलखतको सिहछाप अ य ह ता रस◌गँ मले खाने भनी राय 
दान गरेको अव थामा लेखकको िलखत लेखनमा दिुषत मनसाय रहकेो त ययु  आधार पिु  हने । एकै 

िवषयमा िव ह ारा नै फरक–फरक राय पेश भएको अव थामा कुन रायलाई आधार िलने भनी हदेा जनु 
रायको परी णका आधार सवल र भरपदा छन ् यसैलाई िन कषको आधार बनाइन ु पन । िलखतको 
कृितलाई नाङ्गो आँखाले हदेा समेत सा ी, कारणी िलखतको साईज लेखाई आिद वाभािवक भ ैस  े

ज तो नै दिेखएको र सो पिु  हने गरी िवशेष को राय समते ा  भएको अव थामा िलखतको िव सनीयता 
मािथ  उठाउने ठा◌ँउ नभएकाले वाभािवक र स  े पमा रहकेो पिु  भएको िलखतलाई क त 
जालसाजी भ न निम ने । 

 िवशेष को राय वा ितवेदन कुनै कुरा, त य वा घटना मािणत गन ए लो िनणायक माण नभए पिन यो 
एउटा मह वपणू माण हो र अ य माणस◌ँग िमलेमा, सा ी बकप  वा प को भनाईस◌ँग िम न िभड्न 
आएमा िवशेष को ितवेदनले ठोस र िनणायक माणको प हण गन । िवशेष को िवशेष ता र द ता 
िववादरिहत हनकुा अित र  िनजले ठीक, िनि त, असि द ध वा ि िवधािवहीन ढंगले अदालतमा आई 
बकप  पिन गरेको हनपुन । िवशषे को राय, ितवेदन िनि त, ठोस ् र वै ािनक तकह  र र◌ासायिनक 

परी णबाट िनकािलएको िन कषह मा आधा रत रहनकुा अित र  िवशेष ले अदालतमा आई परी ण 

ि या र िन कष एवं ितवेदनलाई पु ्याई हन े गरी प  एवं ि िवधारिहत ढंगले बकप  गरी िदएको 
अव था भएमा य तो ितवेदनलाई माणको पमा हण गनपुन । 

२०६७ िन.नं. 
८४८९, अंक 
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१५.  िलखत माणको परी ण◌ः 
सरकारी वक लले अिभयोगप  साथ मु ा हने िनकाय सम  तुत गरेको िलखत माणह  मु ा हने िनकायले याियक कसीमा 
परी ण गरेर मा  माणको पमा हण यो य माणह  ि वकार गदछ । िमिसल संल न िलखत माणह  अ यथा मािणत 
नभएस म अिभयु को िव  योग हने भरपदा माण हन । कुनै िलखत माणको व◌ैधािनकता एवं मु ास◌गँ सा दिभकताको 

 उठेमा मु ा हने िनकायले य तो माण परी ण गन र यसको व◌ैधािनकता पु ि◌ गन मु ाका प लाई आदशे िदन स दछ 

। अिभयोगप  साथ पेश गरेको कुन ैसबदु माणको व◌ैधािनकताको  उठेमा सरकारी वक लले यसको पु ्याई गन ुपदछ । 
 

१६.  दशी माणको परी ण 

सरकारी वक लले अिभयोगप  साथ मु ा हने िनकाय सम  तुत गरेको दशी माणह  मु ा हने िनकायले याियक कसीमा 
परी ण गरेर मा  माणको पमा हण गदछन◌् । मु ा हने  िनकाय सम  तुत दशी माणह  स ब धमा िववाद उठेमा मु ा 
हने िनकायले य तो माणको परी ण गन गदछन◌ ्। दशी माणको परी णको स दभमा मु ा हने िनकायले आव यक स झेमा 
कुनै िनकाय, िवशेष  वा ािविधकस◌ँग समते राय माग गन स दछ । 
 

सव च अदालतबाट भएको फैसला/आदेश 

 अिभयु  . उमेश िसंह मरुाउ हरी र अदालतमा समेत आफूले वारदात गरेकोमा सािवत भएको र 
िनजबाट वरामद हन आएको सामानह बाट समते सो त य समिथत भैसकेकोले िनज िनद◌ोष रहछे भ न 
सिकने अव था दिेखन आउ◌ँदनै । 

 काननू बमोिजम अिधकार ा  अिधकारीले दशी वरामद नगरेको वा अ य मचुु का समेत नभएको 
अव थामा जाहरेवालाले भनेको मा  आधारमा जाहरेी साथ पेश भएको उ  का◌ँसको दईु थान 
डवकालाई दशीको पमा हण गन िम ने दिेखंदनै । 

 अदालतमा बयान गदा ितवादी गोिव द साद इ कार रहतेा पिन िनजको अिधकार ा  अिधकारी सम  

भएको सािवितलाई दशी वरामद भ ैदािखल भएको र मारवाडी सेवा संघका िवहारीलालले सनाखत गरी 
िदएबाट समते समिथत भएको छ । दशी समेत ितवादीबाट वरामद भएपिछ अदालतमा कसरूमा इ कार 
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रहकैे भरमा मा  कसरूदार होइन भनी मा न निम न े। 

 आफूलाई लागेको अिभयोगबाट सफाई पाउने िजिकर िलएता पिन िनजबाट कुनै ठोस सवदू माण पशे 

भएको नपाइने, दशीसाथ प ाउ ग रएको भ न ेवरामदी मचुु का भएको र िनजबाट नोटह  समेत वरामद 
भएकोले वादी दावी अनसुारको कसरू गरेको ठह  याई सजाय गरेको इ साफ मनुािसव हदंा सदर हने । 

 

मािलका साद 
े  िव. नेपाल 

सरकार, नेकाप 
२०४५, िन.नं. 
३४७१ 

 

 

 

१७.  अिभयोगप  दायर भए पिछ ा  हन आउने माणह को तुित र परी णः 
सामा यतया मु ा हने िनकाय सम  मु ा दायर गदा सो मु ास◌गँ स बि धत स पणू सबदु माणह  एकै साथ पशे गन ुपदछ । 
एकपटक अिभयोग प  दायर भएपिछ पटक पटक सबदु माणह  पशे गन सिक◌दँनै ।  
तर किहलेकािह वारदातको जिटलता एवं ग भ◌ीरताको कारण वारदातस◌गँ स बि धत मह वपणू सबदु माणह  मु ा दायर भै 
सकेपिछ मु ा अनसु धान अिभयोजन गन िनकाय सम  ा  हने ह◌ँदा य ता सबदु माणलाई मु ा हने िनकाय सम  तुत गन 
सिक छ । 
 

१८.  अपराध पीिडतको फौजदारी याय स ब धी हक 

 अपराध पीिडतलाई आफू पीिडत भएको मु ाको अनसु धान तथा कारबाही स ब धी जानकारी पाउन ेहक 

हनेछ । 
अपराध पीिडतलाई काननू बमोिजम सामािजक पनुः थापना र ितपिूत सिहतको याय पाउने हक हनेछ । 

व छ यवहार पाउने अिधकार 

 पीिडतलाई फौजदारी याियक ि यामा िश , मयािदत, व छ र स मानजनक यवहार पाउन ेअिधकार 
हनेछ । 

अनुस धान स ब धी सचूनाको अिधकार 

 पीिडतले माग गरेमा स बि धत अनसु धान अिधकारी वा िनकायले िनजलाई दहेायको िवषयमा यथाशी  

सचूना िदन ुपनछ : 

(क) यस ऐन वा चिलत काननू बमोिजम पीिडतले ा  गन िचिक सक य, मनोवै ािनक, मनोिचिक सक य, 
सामािजक,  काननूी वा अ य कुनै सेवा वा परामश, 

(ख) अिभयोजन गन िनकायको नाम र परूा ठेगाना, 
(ग) अनसु धान अिधकारीको नाम, कायालय र टेिलफोन न बर,  
(घ) अनसु धान तथा तहिककातको गित िववरण,  

(ङ) शंका पद यि को नाम, उमेर, ठेगाना र हिलया,  
(च) शंका पद यि  प ाउ भएमा सो को यहोरा,  
(छ) शंका पद वा अ य कुनै यि ले कसरूका स ब धमा अनसु धान अिधकारी सम  य  गरेको कुरा,  
(ज) अनसु धान अिधकारीको िहरासतबाट शंका पद यि  फरार भएमा वा पनुः प ाउ भएमा सो को 
यहोरा, 

(झ) अनसु धानको िसलिसलामा िहरासतमा रहकेो वा प ाउ भएको यि लाई अनसु धान अिधकारीले 

िहरासतमा रा न आव यक नदेखी चिलत काननू बमोिजम िहरासतबाट छाडेमा सो को यहोरा, 
(ञ) कसरूका स ब धमा चिलत काननू बमोिजम हन ेअनसु धान तथा तहिककातका ि या स ब धी 
सामा य जानकारी । 

 उपदफा (१) को ख ड (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन पीिडतलाई 
य तो सचूना िदएमा सो कसरूको अनसु धानमा ितकूल असर पन संभावना भएमा वा शंका पद वा 
िनजस ब  यि को जीउ, यान वा स पि मािथ खतरा हन स न ेभएमा अनसु धान िनकायले य तो 
सचूना पीिडतलाई िदन बा य हन ेछैन र यसरी सचूना िदन निम न े यहोराको कारण सिहतको जानकारी 
पीिडतलाई िदन ुपनछ 

 

 

संिवधानको 
धारा २१ 

 
 

 

 

अपराध पीिडत 
सरं ण ऐन, 
२०७५ को दफा 
४ 
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अिभयोजन स ब धी सचूनाको अिधकार 

 अिभयोजन गन िनकाय वा अिधकारीले कसरूको स ब धमा पीिडतलाई िनजले माग गरेमा दहेायको सचूना 
यथाशी  िदन ुपनछः 

(क) मु ा नचलाउने िनणय गरेको भएमा मु ा नचलाउने िनणय गनकुो आधार र कारण,  

(ख)  कुनै यि  िव  मु ा चलाउन ेिनणय ग रएको र कुनै यि को हकमा मु ा नचलाउने िनणय ग रएमा 
मु ा नचलाउने िनणय ग रएको यि को नाम, थर, वतन र मु ा नचलाउने िनणय गनकुो आधार र कारण, 

(ग)  मु ा चलाउने िनणय गरेकोमा अिभयोगप को एक ित मािणत ितिलिप,  
(घ)  चिलत काननू बमोिजम हने अदालती कारबाहीको ि या स ब धी सामा य जानकारी,  
(ङ)  मु ा चलाइएका र त काल मु ा नचलाइएका यि का स ब धमा चिलत काननू बमोिजम थप माग 
दाबी िलएकोमा सोको यहोरा र सो स ब धमा मु ा हने अिधकारीले गरेको आदशे,  

(च)  पीिडत यि  कसरूको सा ी समते भएकोमा िनजले सा ीको पमा िनवाह गन ुपन भिूमका स ब धी 
जानकारी,  

(छ)  अभयागप  दायर हदँा फरार रहकेो अिभयु  मु ा हने अिधकारीको आदशे बमोिजम प ाउ भई वा 
आफ हािजर हन आएमा सोको यहोरा,  

(ज)  कसरूका स ब धमा अदालतमा दायर भएको मु ा नपेाल सरकारले िफता िलने िनणय गरेकोमा सोको 
यहोरा, 

 
याियक कारबाही स ब धी सचूनाको अिधकारः  

 अिभयोजन गन िनकाय,  अिधकारी वा अदालत वा स बि धत िनकायले पीिडतले माग गरेमा िनजलाई 
दहेायको सचूना यथाशी  िदन ुपनछः 

(झ)  अिभयु  पपु को लािग थनुामा ब न ुपन भएमा सोको यहोरा, 
(ञ)  अिभयु  पपु को लािग थनुामा ब न ुनपन भएमा वा थनुामा रहकेो अिभयु  थनुाबाट मु  भएमा 
सोको यहोरा, 

(ट)  अदालतमा हने सनुवुाइको िमित, थान र समय, 
(ठ)  अिभयु ले चिलत काननू बमोिजम जमानत वा तारेखमा छोडी पाउँ भनी िनवेदन िदएकोमा सो 
स ब धी जानकारी र सो िनवेदनमा भएको आदशेको यहोरा,  

(ड)  अिभयु लाई मु ा हने अिधकारीले धरौटी, जमानत वा तारेखमा छोड्दा वा पीिडत वा पीिडतको 
निजकको नातेदारको सरु ाको लािग राखेको शत स ब धी यहोरा,  

(ढ)  अिभयु ले धरौटी, जमानत वा तारेखमा छुटी पाउँ भनी चिलत काननू बमोिजम शु  अदालतको 
आदशे िव  पनुरावेदन तहमा िनवेदन िदएकोमा िनवेदनको सचूना तथा य तो िनवेदनमा भएको 
आदशेको यहोरा, 

(ण)  पपु को लािग थनुामा रहकेो अिभयु  थनुाबाट भागमेा र यसरी भागकेोमा पनुः पकाउ भई वा आफै 

उपि थत हन आएमा सो को यहोरा, 
(त)  अिभयु  वा कसरूदारलाई सपु रवे णको शतमा थनुा वा कारागारबाट मु  ग रएकोमा  सपु रवे ण 

शतह  र य ता शतह  हरेफेर भएमा हरेफेर ग रएका शत स ब धी यहोरा र य तो हरेफेर लाग ूहने 
िमित, 

(थ)  सपु रवे णमा थनुाबाट मु  भएको अिभयु  वा कसरूदारले सपु रवे णका शतह  पालना गरे नगरेको, 
(द)  अिभयु  वा कसरूदारलाई चिलत काननू बमोिजम कारागार थाना तरण ग रएमा सो स ब धी यहोरा,  
(ध)  कसरूदारलाई भएको सजाय र कैद भएकोमा कैद भु ान हने समय, 
(न)  कसरूदार कैद सजाय भु ान गन ुअगावै फरार भएमा वा पनुःप ाउ भई आएमा सो को यहोरा,  
(ऩ)  कैद सजाय भु ान हन ुअगावै कसरूदारलाई भएको सजाय माफ , मलुतवी, प रवतन बा कम भएकोमा 
वा कुन ैकाननूी यव था अ तगत कसरूदारले सजायबाट छुट पाएमा वा मु  भएमा सो को यहोरा,  

(प)  चिलत काननू बमोिजम सपु रवे णमा रहन ुपन शतमा मु ा नचलाइएको वा कारागार नपठाइएको वा 
कैदबाट मु  ग रएको पीडकले सपु रवे णको शत उ लंघन गरेमा पीिडतले सो उपर उजरु गन स ने 
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िनकाय र उजरुी गन त रका, 
(फ)  कसरूदारले सजाय भोिगरहकेो कारागारको नाम र ठेगाना, 
(ब)  कसरूदारले ोवेशन, यारोल वा सामदुाियक सेवा वा खलुा कारागार वा य तै िकिसमको अ य कुनै 
सिुवधा पाएमा सो स ब धी यहोरा,  

(भ)  कसरूका स ब धमा भएको फैसलाको िव  नेपाल सरकारले पनुरावेदन गरे नगरेको, 
(म)  फैसला िव  ितवादीको पनुरावेदन परेकोमा यथ  िझकाउन ेआदशे भएकोमा सो को यहोरा, 
(य)  फैसला िव  परेको पनुरावेदनमा पनुरावेदन तहको िनणय र सोको प रणाम, 
(र)  कसरूदारलाई सपु रवे णमा रािखएकोमा सपु रवे णको शत प रवतन गन वा सपु रवे णको आदशे 

खारेज गन कसरूदार वा अ य कसैले चिलत काननू बमोिजम िनवेदन िदएकोमा सो िनवेदनमा भएको 
िनणय, 

(ऱ)  थनुा वा कैदमा रहदा अिभयु  वा कसरूदारको मृ य ुभएमा सोको यहोरा,  
(ल)  िवदशेी अिभयु  वा कसरूदारलाई चिलत काननू बमोिजम नपेाल सरकारले नपेालको रा य े भ दा 
बािहर िफता पठाएमा वा िवदशेी रा य वा सरकारलाई ह ता तरण (िडपोट) गरेमा सो को यहोरा, 

 
सरुि त हन पाउने अिधकार 

 पीिडतलाई शंका पद यि , अिभयु , कसरूदार वा िनज स ब  यि  वा अिभयु का सा ीबाट पीिडत 
वा पीिडतको निजकको नातेदार र पीिडतमा आि त यि  िव  हन स न ेआ मण, ित, डर, ास वा 
ध क बाट सरुि त हन पाउने अिधकार हनछे । 

 

धारणा य  गन अिधकार  

 पीिडतले दहेायको िवषयमा स बि धत अिधकारी सम  आ नो धारणा य  गन पाउनछेः 
(क) स बि धत कसरूमा शंका पद यि का स ब धमा अिभयोग लगाउँदा,  
(ख) शंका पद यि का स ब धमा मु ा नचलाउने िनणय गन ुपरेमा,  
(ग) अिभयु सँग चिलत काननू बमोिजम अिभयोगको सौदाबाजी माफत स झौता गन ुपरेमा, 
(घ) चिलत काननू बमोिजम हन ेसजायमा छुट माग दावीको िनिम  मु ा हने अिधकारी सम  अनरुोध गन ु
परेमा, 

(ङ) मु ा हने अिधकारी सम  दायर भएको अिभयोगप मा चिलत काननू बमोिजम थप माग दाबी गन ुपन 
भएमा, 

(च) कसरूदारलाई सजाय तो न ुअगावै चिलत काननू बमोिजम सजाय पवूको ितवेदन तयार गन ुपरेमा, 
(छ) कसरूदारलाई चिलत काननू बमोिजम सजाय तो दा, 
(ज) अिभयु मा कसरू गन स ने मानिसक वा शारी रक मता भए नभएको स ब धमा चिलत काननू 
बमोिजम अनसु धान गन ुपन भएमा, 

(झ) चिलत काननू बमोिजम अिभयु  वा कसरूदारका हकमा िदशा तर (डाइभसन) काय मको सेवामा 
लैजान ेिनणय गन ुपन भएमा, 

(ञ) कसरूदारलाई चिलत काननू बमोिजम ोवेशन, यारोल, िनलि बत सजाय, खलुा कारागार, सामदुाियक 

सेवा वा य तै कृितको अ य कुन ैसिुवधा िदने िनणय गन ुपन भएमा, 
(ट) चिलत काननू बमोिजम अदालतमा िवचारािधन कसरू स ब धी मु ा िफता गन म जरुी िदने निदन े
स ब धमा सनुवुाइ गदा । 

 उपदफा (१) बमोिजम धारणा य  गनका लािग स बि धत अिधकारीले पीिडतलाई मनािसव समय दान 
गन ुपनछ । 

 
कानून यवसायी रा न पाउने अिधकारः 

 पीिडतले चाहमेा फौजदारी याियक ि यामा छु ै काननू यवसायी रा न पाउनेछ । 
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सनुुवाइमा उपि थित र सहभािगताको अिधकारः  

 पीिडतलाई अदालतले अ यथा आदशे िदएकोमा बाहके कसरूका स ब धमा हने अदालतको सनुवुाइ 
स ब धी कारबाहीमा उपि थत हन पाउन ेर आ नो भनाई रा न पाउने अिधकार हनछे । 

 तर पीिडत यि  मु ाको सा ी समेत भएकोमा सा ीको पमा िनजले बकप  नगरेस म िनजलाई 
अदालतले खास कारबाहीमा उपि थत हन रोक लगाउन स नेछ । 

 पीिडतले य  गरेको भनाईलाई समेत िवचार गरी अदालतले आदशे वा िनणय गन ुपनछ ।  
 
सनुुवाइको िसलिसलामा छु ै क मा रहन पाउने अिधकारः 

 अदालतले कसरूको सनुवुाइको िसलिसलामा अिभयु , अिभयु  स ब  यि  र अिभयु का सा ीबाट 
पथृक रहन ेगरी पीिडतको िनिम  छु ै क  उपल ध गराउन स नेछ । 

 छु ै क  उपल ध गराउन स भव र यवहा रक नभएमा सनुवुाइ हदँा अदालतले पीिडतको सरु ा र िहतको 
िनिम  पीिडतसँग अिभयु , अिभयु  स ब  यि  र अिभयु का सा ीले अदालतले अ यथा आदशे 

िदएकोमा बाहके स पक गन नस न ेआव यक यव था िमलाउन ुपनछ ।  
 
स पि  िफता पाउने अिधकारः 

 अनसु धानको िसलिसलामा वा माणको लािग िनय णमा िलएको पीिडतको स पि  अनसु धान काय 
परूा भएपिछ यथाशी  स बि धत अनसु धान अिधकारीले पीिडतलाई िफता गन ुपनछ । 

 िनय णमा िलएको स पि लाई माणको लािग अदालत सम  पेश गन ुपन भएमा वा स पि को वािम व 
वा भोगको िवषयमा िववाद भएमा िववाद टुङ्गो ला न ुमािथ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अदालतले 

आव यक ठानमेा य तो स पि  िववाद टुङ्गो ला न ुअगावै िफता गन गरी आदशे गन स नछे ।  
कसरू स ब धी म ाका स ब धमा छलफल गन स नेः 

 पीिडत र अिभयु  दवैुका सहमितमा कसरूसँग स बि धत कुनै िवषयमा अदालतले दहेायको अव थामा 
पीिडत र अिभयु  बीच छलफल गराउन स नछे : 

(क) छलफल गदा िववाद समाधानमा सघाउ पु ने कुरामा अदालत िव त भएमा, 
(ख) छलफल अदालतको सपु रवे णमा हने भएमा,  
(ग) छलफल गदा सावजिनक िहत र यायमा ितकूल असर नपन भएमा ।  

 
िलिखत िनवेदन िदन स ने अिधकारः  

 अदालतको आदशे वा िनणयमा िच  नबझेुकोमा य तो आदशे वा िनणय िव  नेपाल सरकारलाई 
चिलत काननू बमोिजम िनवेदन वा पनुरावेदन िदने अिधकार भएमा पीिडतले सो आदशे वा िनणय िव  

िनवेदन वा पनुरावेदन िदन अनरुोध गरी स बि धत िनकाय वा अिधकारी सम  िलिखत िनवेदन िदन  
स नेछ । 

 िनवेदन य तो आदशे वा िनणयको जानकारी ा  गरेको िमितले प  िदनिभ  गन ुपनछ । 
 िनणय आदशे वा िनणय िव  िनवेदन वा पनुरावेदन िदन े अिधकार पाएको स बि धत िनकाय वा 
अिधकारीले य तो िनवेदन उपर िवचार गरी िनणय गन ुपनछ र िनणयको जानकारी पीिडतलाई िदन ुपनछ । 

 
ितपूित स ब धमा जानकारी पाउने अिधकारः  

 पीिडतले यस ऐन वा अ य चिलत काननू बमोिजम ितपिूत पाउने भएमा र सो स ब धमा पीिडतले 

जानकारी मागमेा ितपिूत ा  गन गन ु पन कारबाहीका स ब धमा अिभयोजन गन अिधकारीले 

पीिडतलाई जानकारी िदन ुपनछ । 
 चिलत काननू बमोिजम पीिडतको तफबाट ितपिूत स ब धी कारबाही चलाउने अिधकार अिभयोजन 
अिधकारीमा भएकोमा अिभयोजन अिधकारीले पीिडतको अनरुोधमा पीिडतको तफबाट गन ुपन आव यक 

 

ऐजन दफा 
१३ 

 

 

 

 

 

ऐजन दफा 
१४ 

 

 

 

 

 

 

 

ऐजन दफा 
१५ 

 

 

 

 

 

 

ऐजन दफा 
१६ 

 

 

 

 

 

 

 

ऐजन दफा 
१७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दफा १८ 

 

 

 

 

 

 

 



270

सरकारी वक ल िद दशन 

कारबाही गन ुपनछ । 
 
ितपूित तथा सामािजक पुनः थापनाको अिधकारः  

 पीिडतलाई पगुेको ित बापत यस ऐन बमोिजम ितपिूत पाउन ेअिधकार हनछे । 
पीिडतको समािजक पनुः थापनाको लािग नपेाल सरकार, दशे सरकार र थानीय तहले पार प रक सम वयमा 
उपल ध ोत साधनको आधारमा आव यक पाना तथा काय म स चालन गन स नेछ ।  
िनवेदन िदन वा पनुरावेदन गन स नेः  

 कुनै कसरूमा अदालतबाट भएको आदशे वा िनणय स बि धत पीिडतलाई िच  नबझेुमा सोको आधार र 
कारण खलुाई य तो आदशे वा िनणय िव  चिलत काननू बमोिजम िनवेदन िदन वा पनुरावेदन गन 
सिकने रहछे भन ेपीिडतले य तो िनवेदन िदन वा पनुरावेदन गन स नछे । 

 िनवेदन िदने वा पनुरावेदन गन स ब धमा स बि धत काननूमा कुन ैअविध नतोिकएकोमा य तो िनवेदन वा 
पनुरावेदन आदशे वा िनणयको जानकारी पाएको िमितले प  िदनिभ  िदइस न ुपनछ । 

 िनवेदनमा उ लेख ग रएको आधार र कारण िवचार गरी स बि धत अिधकारीले िनणय गन ुपनछ र य तो 
िनणयको जानकारी िनवेदकलाई समेत िदन ुपनछ । 

 

पीिडतको कत यः  

 यस ऐनको योजनको लािग पीिडतको कत य दहेाय बमोिजम हनछे : 

(क) चिलत काननू बमोिजम समयम ैअिधकार ा  िनकाय वा अिधकारी सम  कसरूका स ब धमा जाहरेी 
वा सचूना िदन,े  

(ख) कसरूको अनसु धान र अिभयोजनका िसलिसलामा अनसु धान वा अिभयोजन गन अिधकारीलाई 
सहयोग गन, 

(ग) कसरूमा संल न यि लाई बचाउन ेउ े यले अनसु धान अिधकारी वा अदालत सम  उपि थत नहने वा 
उपि थत भएर पिन सो उ े यले बयान िदने, बकप  गन वा कुनै माण पेश गन काय नगन,  

(घ) आ नो वा तिवक नाम, थर, वतन, टेिलफोन न बर, इमले ठेगाना उपल ध गराउने र यसमा कुन ै
प रवतन भए यथाशी  जानकारी गराउने । 

 
अिधकारको स मान गनु पन:  

 कसरूको अनसु धान, अिभयोजन, तहिककात तथा याय िन पणको ि यामा संल न हने अिधकारीले यस 

ऐन तथा चिलत नपेाल काननू बमोिजम द  पीिडतका अिधकारको स मान गद काया वयनको लािग 
उिचत यान िदन ुपनछ ।  

 
अिधकार चलनको लािग िनवेदन िदन सिकनेः  

 यस प र छेद ारा द  अिधकारको चलनको लािग पीिडतले स बि धत उ च अदालतमा िनवेदन िदन 
स नेछ । 

 पन आएको िनवेदनबाट पीिडतका अिधकारको अित मण वा हनन भएको दिेखएमा य ता अिधकारको 
चलनको लािग उ च अदालतले उपयु  आदशे जारी गन स नेछ । 

 आदशे जारी गदा उ च अदालतले पीिडतका अिधकारको जानी जानी अित मण गन, हनन गन वा कटौती 
गन अिधकारीलाई िनजको सेवा शत स ब धी चिलत नेपाल काननू बमोिजम िवभागीय कारवाही गन 
स बि धत िनकाय वा अिधकारी सम  लेखी पठाउन स नेछ । 

 लेखी आएमा स बि धत अिधकारीले य तो अिधकारीलाई चिलत काननू बमोिजम िवभागीय कारवाही 
गन ुपनछ । 
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यस प र छेद िभ  

 

१. सरकार वादी हने मु ाको बहस परैवी र ितर ा स ब धी यव था 
२. बहसको तयारीमा सरकारी वक लले यान िदन ुपन कुरा 
३. बहस यव थापन 

- िमिसल यव थापन 
-िलखत कागजातह को मब ता 
- स बि धत काननूको ान 
 - कायिविध काननूको ान  
 - माण स ब धी काननूको ान 
-काननू तथा यायका मा य िस ा तह को ान 
-निजरह को जानकारी 
 -राि य तथा अ तराि य े मा िवकिसत भएको निवनतम अवधारणाह को जानकारी  
-त यह को िव ेषण  

४. बहसकला 
५. बहस गदा यान पु  याउन ुपन कुरा 
६. बहस नोट तयारी र पेश गदा यान पु  याउन ुपन कुरा 
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१. सरकार वादी हने मु ाको बहस पैरवी र ितर ा स ब धी यव थाः  
सरकारी वक लले नपेालको संिवधान, मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता तथा सरकारी वक ल स ब धी िनयमावलीमा यव था 
भए बमोिजम नपेालका अड्डा अदालतमा नेपाल सरकारको तफबाट ितिनिध व गद नपेाल सरकार वादी हन े मु ा, नपेाल 

सरकारको हक िहत र सरोकार िनिहत भएको मु ा, नेपाल सरकारलाई िवप ी बनाई दायर भएका संबैधािनक तथा काननूी  

समाबेश भएका मु ामा बहस एवं ितर ा गन ुपन संवैधािनक तथा काननूी यब था ग रएको छ ।  
 

सवैंधािनक / कानूनी यव थाः 

 नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा महा यायािधव ा वा िनजको मातहतका 
सरकारी वक लबाट नपेाल सरकारको ितिनिध व ग रनेछ । ... 

 अनसुचूी –१ र अनसुचूी –२ अ तगतका कसरू स ब धी मु ामा नपेाल सरकारको तफबाट सरकारी 
वक लले बहस परैबी तथा ितर ा गनछ । 

 अनसुचूी–३ मा उि लिखत कसरू स ब धी मु ामा स बि धत अिधकरीबाट मु ाको दायरी वा पनुरावेदन 
हनेछ र ितर ाको लािग स बि धत सरकारी वक ललाई लेखी पठाएमा सरकारी वक लले ितर ा 
ग रिदन ुपनछ  ।  

 सरकारी वक लले मु ाह मा बहस परैबी गदा यावसाियक आचरण स ब धी चिलत मा यता 
अनसुार बहस परैबी गन ुपनछ  ।  

 उपदफा (१) बमोिजमको मु ामा अदालतबाट ठहर भएको फैसला वा आदशे उपर िच  नबझेुमा 
पनुरावेदन गन, पनुरावलोकन गराउने, मु ा दोहो  याउने िनवेदन गन अिधकार चिलत काननूमा अ यथा 
यव था भएकोमा बाहके सरकारी वक ललाई हनछे । 

 अिभयु लाई िहरासतमा रा न ेअनमुितको लािग पशे भएकोमा ऐनको दफा १४ को उपदफा (६) 
बमोिजम काननू यवसायीको बहस सु न आव यक दिेखएमा अिभयु ले िनयु  गरेको काननू 
यवसायी वा वैतिनक काननू यवसायी र सरकारी वक लबाट बहस गराउन सिकनेछ । 

 
बहस पैरबीका स ब धमा सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ मा भएको यब थाः 
महा यायािधव ा 

 नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा नपेाल सरकार वा नेपाल सरकारको 
अिधकारीको तफबाट अदालत वा मु ा हने िनकाय वा अिधकारी सम  उपि थत भई बहस परैवी गन, 

 सव च अदालतमा संिवधानको या या स ब धी वा अ य कुन ैजिटल काननूी  समावेश भएको वा 
सावजिनक मह वको  िनिहत रहकेो मु ामा उपि थत भई बहस परैवी गन 

 सव च अदालतमा िवचाराधीन रहकेो कुन ैग भीर वा सावजिनक मह वको वा नपेाल सरकारको हक, 

िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो कुनै मु ामा तोिकएको सरकारी वक लको अित र  अ य सरकारी 
वक ल खटाई मु ाको अिभयोजन एवं बहस परैवी गन ुआव यक छ भ न ेलागमेा महा यायािधव ा वा 
िवभागीय मखुले थप सरकारी वक ल खटाउन स नछे । 

 

नायब महा यायािधव ाः 
 नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा नपेाल सरकार वा नेपाल सरकारको 
अिधकारी वा  कमचारीको तफबाट अड्डा अदालतमा उपि थत भई बहस परैवी गन, 

 अदालतमा िवचाराधीन रहकेो कुन ैग भीर वा सावजिनक मह वको वा नपेाल सरकारको हक, िहत वा 
सरोकार िनहीत रहकेो कुनै मु ामा तोिकएको सरकारी वक लको अित र  अ य सरकारी वक ल खटाई 
मु ाको अिभयोजन एवं बहस परैवी गन आव यक छ भ न ेलागमेा थप सरकारी वक ल खटाउने, 
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महा यायािधव ाको कायालयका अ य सरकारी वक लः 
 सव च अदालत वा अ य कुन ैअड्डा अदालतमा नपेाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत 
रहकेो मु ामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कमचारीको तफबाट बहस पैरवी गन, 

अ य कमचारीः  

 महा यायािधव ाको कायालयका सरकारी वक ल बाहकेका अ य कमचारीले दिैनक शासिनक काम 
कारबाहीका अित र  मु ा मािमलाको बहस परैवी, ितर ा लगायतका काममा िवभागीय मखुले 

तोके बमोिजम स बि धत सरकारी वक ललाई सहयोग गन ुपनछ । 
 

उ च सरकारी वक ल कायालयको सह यायािधव ाः  

 आ नो ादिेशक अिधकार े  िभ  रहकेो उ च अदालत वा अ य कुन ैअड्डा अदालतमा नपेाल 
सरकारको तफबाट अिभयोगप , पनुरावेदनप , िनवेदनप  दायर गन वा गराउने तथा बहस परैवी गन, 

 आ नो ादिेशक अिधकार े  िभ  रहकेो उ च अदालत र अ य कुनै अड्डा अदालतमा नपेाल 
सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा नपेाल सरकार वा नेपाल सरकारको कमचारीको 
तफबाट पनुरावेदनप , िनवेदनप  दायर गन वा गराउने र बहस पैरवी गन, 

 महा यायािधव ाको कायालयले खटाएमा आ नो ादिेशक अिधकार े  बािहरका कुन ै अड्डा 
अदालतमा उपि थत भई बहस, परैवी लगायतका काम कारबाही गन, 

 

 उ च सरकारी वक ल कायालयका अ य सरकारी वक लः 
 नेपाल सरकार वादी भई चलेका वा नपेाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा 
सह यायािधव ाले खटाए बमोिजम नेपाल सरकारको तफबाट अड्डा अदालतमा उपि थत भई बहस 
पैरवी गन, 

 

िवशेष सरकारी वक ल कायालयका सह यायािधव ाः 
 उ च अदालत, पाटनको वािण य इजलास, िवशेष अदालत, शासक य अदालत, वैदिेशक रोजगार 
यायािधकरण, राज व यायािधकरण, काठमाड  र अ य कुन ैअड्डा अदालतमा सनुवुाइ हन ेनपेाल 

सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा नपेाल सरकार वा नेपाल सरकारको कमचारीको 
तफबाट बहस परैवी गन, 

िवशेष सरकारी वक ल कायालयका अ य सरकारी वक ल 

 नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका वा नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा 
सह यायािधव ाले खटाए बमोिजम अड्डा अदालतमा बहस परैवी गन, 

 
 िज ला सरकारी वक ल कायालयका सह यायािधव ा वा िज ला यायािधव ाः 

 नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मु ा वा नपेाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो 
मु ामा नपेाल सरकार वा नेपाल सरकारको कमचारीको तफबाट अड्डा अदालतमा बहस परैवी र 
ितर ा गन, 

   िज ला सरकारी वक ल कायालयका अ य सरकारी वक लः 
 नेपाल सरकार वादी भई चलेका वा नपेाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा 
सह यायािधव ा वा िज ला यायािधव ाले खटाए बमोिजम नपेाल सरकारको तफबाट अड्डा 
अदालतमा उपि थत भई बहस पैरवी गन, 

 

 
बहस पैरवी गन िवशेष िज मेवारी िदई खटाउन स नेः 

 महा यायािधव ाको कायालयले िवशेष अव थामा कुनै पिन तहको सरकारी वक ललाई िवशेष 
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िज मेवारी िदई नपेाल सरकारको तफबाट मु ा दायर गन वा बहस परैवी गन कुनै सरकारी वक ल 

कायालयमा खटाउन स नेछ । 
 
बहसका लािग अ य िनकायले सरकारी वक ललाई कागजात उपल ध गराउनु पन 

 सरकारी वक लबाट दायर हन ेबाहकेका नेपाल सरकार वा सरकारी कमचारीको तफबाट अदालतमा 
दायर भएको र अ य कसैले नपेाल सरकार वा सरकारी कमचारी उपर दायर गरेको मु ामा पनुरावेदन गदा 
वा पनुरावलोकन वा दोहो  याई हरेी पाउन िनवेदन िददँा स बि धत िनकायले आव यक परेमा स बि धत 
सरकारी वक लसँग सम वय गरी आव यक िलखत कागजात वा िनवेदन तयार गरी अदालतमा दता 
गराई सकेपिछ फाइल बहस परैवीको लािग स बि धत सरकारी वक ल सम  पठाउन ुपनछ । 

 
सरकारी वक लका अित र  अ य कानून यवसायीबाट बहस पैरबी गनः 

 यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन नपेाल सरकार वादी हने कुन ैखास मु ामा 
सरकारी वक लका अित र  अ य कुनै काननू यावसायीबाट समते बहस परैबी गराउन ु पन भएमा 
यसको कारण खलुाई स बि धत िनकायले महा यायािधव ा वा िनजले अि तयारी िदएको सरकारी 
वक लको अनमुित िलन ुपनछ ।  

 मािथ उ लेख भए अनसुार अनमुित ा  भएपिछ य तो िनकायले अ य काननू यवसायी मकुरर गन 
स नेछ ।  

 यसरी मकुरर भएको काननू यवसायीले महा यायािधव ा वा िनजले अि तयारी िदएको सरकारी 
वक लको सामा य िनदशनमा रही बहस परैबी गन ुपनछ ।  

 

िवभागीय कारबाही गन लेखी पठाउन स नेः 

 सरकारी वक लले दहेायको अव थामा दहेायका कमचारी वा अिधकारी उपर िवभागीय कारबाहीका 
लािग महा यायािधव ा सम  लेखी पठाउन स नेछः– 

 मु ाको स दभमा स बि धत िनकायलाई िदएको िनदशन पालना नगरेको वा यस िनयमावली 
बमोिजम माग गरेको सहयोग दान नगरेको कारण मु ाको अिभयोजन, िनणय वा बहस परैवीमा 
ितकूल असर परेमा य तो िनदशन पालना नगन वा सहयोग नगन अिधकारी वा कमचारी,  

 कुनै िनणय, िमिसल, फाइल वा कागजात माग गदा समयमा नपठाएको कारणबाट मु ामा असर पन 
गएमा यसरी िनणय, िमिसल, फाइल वा कागजात नपठाउने स बि धत अिधकारी  वा कमचारी,   

 मु ाको िसलिसलामा वा काननूी रायका लािग ा  भएका कागजात अ ययन गदा कुन ैअिधकारी 
वा कमचारीले काननू उ लङ्घन गरेको वा हलेचे याई वा बदिनयतसाथ काम गरेको कारणबाट 
नेपाल सरकारलाई हािन नो सानी पगुकेो वा सावजिनक िहतमा असर परेको वा सवसाधारणमा 
ित पु  याउने वा दःुख वा हरैानी िदने िनयतले काम गरेको दिेखएमा य तो अिधकारी वा कमचारी,  

 नेपाल सरकार वादी हन ेमु ामा सरकारी वक लको िनणयभ दा फरक दाबी िलई अिभयोग प  वा 
िफराद प  दायर गरेमा य तो कमचारी, 

 नेपाल सरकार वादी हने मु ामा सरकारी कमचारीले अनसु धानको ममा पेश गरेको ितवेदन वा 
गरेको कागजलाई ख डन हन ेगरी झु ा बकप  गरेमा य तो कमचारी । 

 उपिनयम (१) बमोिजम स बि धत सरकारी वक लबाट लेखी आएको यहोरा मनािसव दिेखएमा वा 
सरकारी वक लबाट यसरी लेखी नआए पिन महा यायािधव ाले िवभागीय कारबाहीको लािग लेखी 
पठाउन ुपन आधार दखेेमा स बि धत कमचारी वा अिधकारी उपर चिलत काननू बमोिजम िवभागीय 
कारबाहीको लािग अि तयारवाला सम  लेखी पठाउन स नेछ । 

 उपिनयम (२) बमोिजम लेखी आएमा अि तयारवालाले य तो कमचारी वा अिधकारीलाई चिलत 
काननू बमोिजम आव यक कृया परूा गरी िवभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी 
महा यायािधव ालाई गराउन ुपनछ । 
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२.  बहसको तयारीमा सरकारी वक लले यान िदनु पन कुराः 
अदालतबाट मु ाको सनुवुाइ हने िदनको पवू सचूना ा  भए पिछ सरकारी वक लले बहस परैवीको लािग तयारी गन ुपदछ । बहस 

परैवीको तयारीको ममा सरकारी वक लले िन न कुराह  यान िदन ुपदछः– 

 मु ाको सनुवुाइ वा कारबाहीको लािग ता रख तोिकएको सचूना ा  हना साथ बहसको तयारी गन ारंभ गनसके 

बहस भावकारी हन पु ने हनाले सो तफ यान पु  याउन ुपदछ । 

 कुनै पिन फौजदारी मु ामा कसरू ठहर हने वा नहने भ ने िवषय अ य कुराका अित र  ब तुगत अिभयोजन 
(Objective Prosecution) र भावकारी बहस–परैवी (Effective Pleading) न ैभएको हदँा बहस परैबीमा 
रा ो  तयारी गन ुपदछ ।  

 सरकारी वक लले िन प  यायको उ चतम ्आदशलाई आ मसात गरी आ नो यावसाियक आचरणको पालन 
गद मु ामा बहस पैरवी गन ु पदछ । कुनै पिन दवाव, लोभन, लालचको पछािड नलािग िन प , िनडर, 
आ मिव ास, भावशाली एवं द ताका साथ बहस परैवी गन ुनै सरकारी वक लको यावसाियक कत य भएकोले 

सोही बमोिजम तयारी गन ुपदछ ।   
 सरकारी वक लले सबै कारका मु ालाई उि कै मह व िदई बहसको तयारी गन ु पदछ । तथािप, कितपय 
अव थामा अझ संवेदनिशल हन ुपदछ । ज तैः मिहला, बालबािलका, अपाङ्ग, जे  नाग रक, िवप न वगका 
यि ह  पीिडत भएका मु ाह मा अझ बढी यान िदई पणू तयारीका साथ इजलासमा उपि थत हन ुपदछ । 
य तैगरी मिहला, बालबािलका, अपाङ्ग, जे  नाग रक ज ता कमजोर (Vulnerable) वग अिभयु  भएका 
मु ाह मा य ता यि ह को अिधकारलाई पिन िवशेष यान िदन ुपदछ ।  

 बहस परैवीको तयारीको स दभमा काननूको शासन, मानव अिधकारको संर ण र यायको प मा वकालत गन 
ितव ता साथ बहसको तयारी गन ुपदछ । ितर ी काननू यबसायीभ दा सरकारी वक लको ि कोण फरक हन ु
आव यक छ । ितर ी काननू यबसायीह मा आफूले बहस गरेको मु ा िज नै पाए ह यो भ ने हनस छ। तर, 
सरकारी वक लह  मु ा िज न ुवा हानसँुग स ब ध नराखी यायको प मा काम गन ुपछ भ ने सोचँबाट बहसको 
तयारी गन ुपदछ ।  

 सरकारी वक ल यावसाियक पद भएकोले उिनह मा िबिश  ान (Specialised knowledge), कुशलता 
(competencies), प रणाममािथ जोड (Focus on outcomes), कायसंग स बि धत नैितक मानकह  (work 

related ethical norms), आ म िनय ण (Self regulation), जनताको िब ास (Public trust), काय 
वत ता (Autonomy in their Activities) ज ता गणु आव यक पन भएकोले आफूमा य ता गणुह को 
िबकास गन ुपदछ । 

 फौजदारी कसरू (सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८ एवं ९ अनसुार कसरू ठहर भएपिछ 

सजाय िनधारण गन ुपन र दबैु अव थामा छु ै सनुवुाइ गन ुपन यब था गरेको हदँा यी दबैु अव थामा सरकारी 
वक लले बहस गन ुपन भएकाले कसरू ठहर (Conviction)को बहस गन हो वा सजाय िनधारण (Sentencing) 

को यिकन भ ैतयारी गन ुपदछ ।  

 कसरू ठहरको बहसमा यित सजाय हन ुआव यक भ न ेकुरा उठाउन ुहदँनै भन ेसजाय िनधारणको बहसमा कसरू 
ठहर हन ुपन कुरा उठाउन ुहदँनै। मागदाबी बमोिजमको कसरू ठहर भनै मागदाबीभ दा कम (मागदाबी भ दा अक 

दफा अनसुार) कसरू ठहर भएको अव थामा सजाय िनधारणको बहस गदा मागदाबी बमोिजम कसरू ठहर हन ुपन 
भनी पनुरावेदन गन हक समा  नहने भएकोले य तो अव थामा कसरू ठहर भएकै कसरूमा कित सजाय हन ुउपयु  

हने हो सोही बमोिजम तयारी गन ुपदछ । 
 बहस पैरवीमा मागदाबी बमोिजम नै अिधकतम ्सजाय हन ुपछ भनी याि क त रकाबाट (Mechanical way) 

बहस गन ु यावसायि◌क नहने भएकोले सोही बमोिजम तयारी गन ुपदछ । 
 फौजदारी कसरू (सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ मा यव था भएबमोिजम सजाय पवुको ितवेदन 

(दफा १२), सजायको उ े य (दफा १३), सजाय िनधारण गदा िवचार गन ुपन कुराह  (दफा १४), सजाय िनधारण 
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गन आधार (दफा १५), बालबािलकालाई सजाय िनधारण गदा िवचार गन ुपन कुराह  (दफा १६), ज रवानाको 
सजाय िनधारण गन आधार (दफा १८), ितप◌ूितलाई असर नपन गरी ज रबाना िनधारण गन ुपन (दफा १९) 
एवम ्अ य सधुारा मक उपायह  आकिशत हन स ने वा नस ने अव था छ वा छैन भ ने िवषयमा तयारी गन ु
पदछ । 

 मलुुक  अपराध संिहता, २०७४ को दफा ३८ मा उ लेिखत कसरूको ग भीरता बढाउने (Aggravating factor) वा 
दफा ३९ मा उ लेिखत कसरूको ग भीरता घटाउन ेअव था (Mitigating factors) के छ, सोही अनसुार तयारी गन ु
पदछ । 

 

कानूनी यव था 

 नेपाल सरकार वादी वा ितवादी भएको मु ामा अदालतले मु ाको सनुवुाइ वा कारबाहीको लािग ता रख 

तोिकएको सचूना स बि धत सरकारी वक लको कायालयलाई िदन ुपनछ । 
 

 नेपाल सरकार वादी भएको मु ामा नेपाल सरकार ता रखमा ब न ुपन छैन  । 

 सरकारी िबगो वा ितपिूतको हकमा सरकारी प  ता रखमा ब न ुपन छैन । 

 

फौजदारी कायिविध 

सिंहताको दफा 
८१(३) 
 

ऐ. दफा ८२ (४) 
 

ऐ. दफा १६८ (१)  

 

३. बहस यव थापन 
अड्डा अदालतमा बहस पैरवीको लािग उपि थत हन ुपवू सरकारी वक लले िन न कुराह मा यान िदन ुपदछः– 
  

३.१  िमिसल यव थापन  

 िमिसल संल न कागजातह  दु त छन वा छैनन ज ुगन, 

 िमिसलमा संल न हन ुपन िलखत कागजातह  नभए त कालै स बि धत िनकायबाट ा  गन,  

 अनसु धान अिधकारी वा स बि धत िनकायलाई अनरुोध गदा पिन आव यक माण कागजातह  उपल ध हन सकेन 
भने अदालतको िमिसलबाट आव यक कागजातह को न कल याई िमिसलमा सामले गन,  

 िमिसल संल न कागजातका अ रह  प  नभएको, याितएको, मटेीएको, को रएको वा खईुिलएको अव थामा पनुः 
न कल ा  गन,  

 कुनै वारदातको कृित अनसुार मु ाको िमिसल ठूलो भएमा अनसु धानमा तयार भएको कागजातको िमिसल, माण 

कागजातको िमिसल तथा अिभयोजनसँग स बि धत र सो प ात ्  खडा भएका कागजातह को िमिसल अलग अलग 
गरी पि जका बनाई छुट्याउन,े   

 कुनै मु ाको मु य िमिसलका अित र  कुन ैअड्डा अदालतमा रहकेो सो मु ासँग स ब ध रहन ेअ य मु ासँग स बि धत 
िमिसल वा कागजात ा  हन आएमा वा ा  ग रएमा य तो िमिसल वा कागजातको छु ै िमिसल खडा गन,    

 कुनै मु ाको िमिसल एक भ दा बढी भएको अव थामा िमिसलको पिहचान खु न ेनाम तथा न बर उ लेख गरी रा न े।  
 

 

३.२  िलखत कागजातह को मव ता  

 िलखतह लाई मब  पले िमित अनसुार फाइिलङ्ग गन, 

 िमिसलमा रहकेा िलखत कागजातह  म ये आफूले बहसमा तुत गन िलखतह को छु ै पि जका बनाउने,   

 िवप ीले पेश गरेका माण कागजातह  छु ै ख डमा मब  पले रा ने र य तो माणको ख डनको लािग 
सा दिभक माणह  पिन छुट्याई छु ै पि जका बनाई िमिसल सामले गन,  

 बहसको ममा आव यक िलखत कागजातह  त काल फेला पन स ने गरी छु ै पिहचान िच ह रा न े। 
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३.३  स बि धत कानूनको ान  

 स बि धत ऐन, काननू, िनयम, आदशे, सचूना आिद संकलन गन,  

 स बि धत ऐन, काननू, िनयम आदशे सचूना आिदको जानकारी रा न,े  

 समय समयमा भएका संशोधन, खारेजी एवं प रमाजनह  दु त बनाई रा ने ।  
 

३.४  कायिविध कानूनको ान  

 सा दिभक कायिविध बारे जानकारी रा न ुआव यक छ । यसको लािग चिलत कायिविध स ब धी काननूको 
अ ययन गन । 

 

३. ५  माण स ब धी कानूनको ान  

 बहस–पैरवीको लािग सरकारी वक ललाई माण काननूको सै ाि तक ानको अित र  चिलत माण काननूको 
जानकारी पिन रा न ुआव यक छ ।  

 

३.६  कानून तथा यायका मा य िस ा तह को ान  

 सरकारी वक लले काननू तथा यायका मा य  िस ा तह को पया  जानकारी रा न ुआव यक छ । बहसको ममा 
कितपय िस ा तह ले मु ाका सबदु माणह लाई पु ्याई गन म त गदछ ।   

  

३.७  निजरह को जानकारी  

 सरकारी वक लह ले राि य तथा अ तराि य यायालयह बाट ितपािदत िस ा तह  संकलन गन, अ ययन गन र 
स भव भए बे च सम  पेश गन ुपदछ ।  

 

 ३.८  राि य तथा अ तराि य े मा िवकिसत भएको निवनतम◌् अवधारणाह को जानकारी  

 बहस–पैरवीको ममा सरकारी वक लले राि य तथा अ तराि य े मा िवकिसत भएको काननू तथा यायसँग 
स बि धत निवनतम◌् अवधारणाह को जानकारी हन ु पदछ । सा दिभक िवषयलाई बहसको ममा उ लेख गन ु 
पदछ ।  

 

३. ९  त यह को िव ेषण  

 मु ाको त य पिह याउने, 

 मु ामा मखु िमलेको र मखु निमलेको कुरा छुट्याउने,  

 माणको भार कसमािथ छ यिकन गन,  

 यायकताले ठहर गन ुपन कुरालाई मािणत गन वा ख डन गन माणह  पिह याउने । 
 

४.   बहसकला  
बहस परैवी बौि क द तायु  कला हो। काननूको सु म अ ययन तथा बहस परैवीको यवहा रक ान िवना यो स भब छैन । 
सरकारी वक लले वः य न, िविभ न तािलम, गो ी एवं कायशालाको मा यमबाट उपल ध ान, अनभुव समतेको आधारमा 
बहस परैवीको लािग आफूलाई ित पध  बनाउन ुपदछ । बहस परैवीको लािग अड्डा अदालतमा उपि थत हन ेसरकारी वक लमा 
िन न गणु अपिे त ह छः– 

 स च र ता र आ मिव ास, 

 ईमा दा रता र सहनशीलता,  

 भावशाली यि वका साथ ततुी,  

 शु  र िश  भाषामा अिभ य  गन स ने मता, 
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 मदृभुाषी र अनशुािसत ढगंबाट तुती, 

 प ो  र वा पटुतामा खर, 

 अ ययनशीलता, 

 अदालतको मयादामा यान, 

 बहसका िवषय ब तुलाई प  र िसलिसलेवार तुती । 
 
 

५.  बहस गदा यान पु  याउनु पन कुराः 

 बहस ार भ गन ुभ दा पिहले ईजलासलाई आ नो प रचय िदने,   

 कुन मु ामा कुन प को तफबाट बहस परैवीको लािग उपि थत भएको हो सो कुरा बे चलाई जानकारी गराई बहस 

ार भ गन,   

 मु य िवषयमा वेश गन ुअगािड बहस तुती योजना (Plan for Pleading) अथात् के के मा बहस गन, कती 
समयमा गन, के क ता िवषयमा स दभ साम ी तथा िस ा तह  तुत गन आिद कुराह को संि  यहोरा बे चलाई 
जानकारी गराउने,  

 बहसमा एक भ दा बढी बक ल उपि थत भएकोमा पिहले कसले बहस गन भ न ेकुरा िन य ल गन र कसले के िवषयमा 
बहस गन भ ने कुरा बे चलाई मौिखक जानकारी गराउने,   

 बहसको ममा बाचन ग रन े कुनै फैसलाको ित वा स दभ साम ी आफूले बाचन ग रसकेपिछ संभव भएस म 
बे चलाई छु ै ित वा फोटोकपी उपल ध गराउने,    

 बहस परैवी गदा मु ाको त यगत िवषयलाई प सँग तुत गन ुपदछ । तर, त यको पनुराविृ  गन ुहदँनै,  

 मु ासँग अस बि धत िवषय नउठाई िववादको िन पण गन स ब  हन ेत य र काननूलाई मा  बहसमा जोड िदने,  

 बहस गदा काननू र माणको बीच तािकक ताद यता कायम गद िसलिसलाब  पमा ततु गन,  

 बहस गदा आवेग वा भावनामा बहिकएर बहस गन हदँनै । यसैले काननू, त य र माणमा नभएका भावना मक कुराह  

उठाउन ु यावसायीकता नभएकोले यसतफ यान िदन ुपछ, 

 सरल र िश  भाषामा बहस गन ुपदछ,  

 बहस गदा जसलाई स बोधन ग रएको हो उसँग िनर तर आँखाको स पकमा रहरे बहस गन ुपदछ,  

 कुनै कागजमा लेखरे यसलाई हबह बाचन गन ुहदँनै,  

 आ नो शरीरको चाललाई पिन यान िदन ुपदछ । अनाव यक पमा शरीरको सांकेितक भाषालाई बहसको अिभ न 
अगं बनाउन ुहदँनै । उिभँदा ि थर भएर उिभने, हात खु ा धेरै नचलाउने, टाउको तथा आँखा पिन धेरै नह लाउने ज ता 
कुरामा िवशेष शतकता अपनाउन ुपदछ । यसोभ दा कि  पिन हलचलै नगरी बहस गन ुपिन रा ो हदँनै, 

 बहस पैरवीको ममा बो दा हात कम ह लाउने, यादा हात ह लाउने बानी परेको छ र त काल िनय ण गन 
सिक◌ँदनै भन ेहातको गितलाई छातीभ दा तल सीिमत रा न ुपदछ,     

 मु ाको त य, घटना म, अिभयु ह को भनाई, सा ीको भनाई, माण कागजह  तथा ितवेदनह को यहोरा, 
िवप ीको काननू यवसायीले उठाएका कुराह , ऐन, काननू, िस ा तका कुरा तथा मु ासँग स ब  कुराह लाई 
िबवेकस मत त रकाबाट य  गन ुपदछ ।  कथा, किवता बाचन गन ुहदँनै,  

 मैसँग, िव तारै, िसलिसलेवार पले बो न ुपदछ । यायाधीशले बहसको कुन ैकुरा िटप◌ी राखेको छ भन ेसो िट न 
याउने गरी बो न ुपदछ,  



280

सरकारी वक ल िद दशन 

 आफूले बहस गरेको मु ामा हारिजत हने कुरासँग भ दा पिन यायको कुरालाई मनन गरी स य कुरा मा  य  गन ुपदछ । 
अनमुानको भरमा वा नभएको कुनै कुरा य  गन ु  हदँनै,   

 कुनै ऐन काननूका दफाह मा लेिखएको कुरा य  गदा आफू जितसकैु िव त भए पिन सो ऐनका पु तक प टाई 
स बि धत दफा हरेेरै मा  य  गन ुपदछ,    

 ज तोसकैु सानो वा कम मह वको मु ा नै िकन नहोस ्सबै मु ालाई समान ाथिमकता िदन ुपदछ, 

 कुनै मु ामा महा यायािधव ाले कुनै िवशेष िनदशन िदएको रहछे भने सो कुरालाई समते िवचार गरी यावसाियक 

आचरणको पालना गरी आ नो तजिवज अनसुार बहस गन ुपदछ, 

 बे चले आफ्नो बहसलाई यानपबूक सनुेको छ वा मतलव गरेको छैन भ ने स ब धमा िवचार गरी बे चको यान 
आकृ  हने त रका र िवषयब तुमा केि त हन ुपदछ, 

 बहसको लािग बे चले समय िनधारण ग रिदएको छ भन ेतोिकएको समयिभ ै बहस समा  गन ुपदछ, 

 सरकारी वक लको आचार संिहतामा उ लेिखत कुराह मा समेत यान पु  याउन ु पदछ । 
 

कानूनी यव था 

 यस ऐन बमोिजम सरकारी वक लले कुनै मु ाको स दभमा असल िनयतले गरेको िनणय, अिभयोजन, 
बहस परैबी एवम ् ितर ा स ब धमा  उठाइने र कुनै अदालतमा मु ा चलाइने छैन । 

 सरकारी वक लले बहस परैवी गदा यावसाियक आचरणको पालना गरी आ नो तजिवज अनसुार गनछ ।  

 उपिनयम (१) बमोिजम सरकारी वक लले बहस परैवी गरेको कारणलाई मा  आधार िलई िनज उपर कुनै 
कारबाही ग रने वा मु ा चलाइने छैन । 

 

 फौजदारी कायिविध 

संिहताको दफा १८८ 
(१) 

 
सरकारी वक ल स ब धी 
िनयमावल◌ीको िनयम 
४० (१) र (२) 

 

६.   बहस नोट तयारी र पेश गदा यान पु  याउनु  पन कुराः 

 बे चबाट बहस नोट ततु गन आदशे भएको अव थामा सरकारी वक लले बहसमा उठाएका कुराह लाई न ैआधार 
बनाई अदालत सम  बहस नोट पशे गन, 

 बहस परैवीको तयारीको ममा तयार गरेको बहस िटपोटलाई न ैबहस नोटको पमा िवकास गन,  
 बहसनोट कुन अदालतको कुन इजलासमा ततु ग रएको हो भ ने कुरा खलुाउने, 
 कसले र कसका तफबाट तुत ग रएको हो नाम सिहत उ लेख गन, 
 सनुवुाइकै िदन बहस नोट पेश गरेको भए सोही यहोरा उ लेख गन, 
 मु ा वा रटको नाम तथा प , िवप को नाम समते उ लेख गन, 
 मु ाको त यगत संि  िटपोट तिुतमा समावेश गन, 
 अदालतले मु ामा िन य ल गन ुपन ह  के के हन भिन पिहले पिहचान गरी सोही आधारमा पिहचान ग रएका 

ह को समाधान कसरी हन स छ भ न ेकुरालाई मु ाको त य, सबदु माणको िव ेषण, अिभयु , सा ी, बिुझएका 
यि  वा िवशेष को भनाई, ऐन काननूका यव थाह , सा दिभक निजर तथा चिलत िस ा तको आधारमा 
िसलिसलेवार पमा समाधान ततु गन, 

 िवप ीबाट आएका िजिकर एवं तकलाई त य, काननू र माणका आधारमा ख डन गन, 
 आ नो दावी एवं अदालतले ठहर गन ुपन िवषय के हो भ ने स ब धमा  उ लेख गन, 
 मलू ोतबाट उ त अशंलाई स बि धत अनु छेदमा वा फुटनोटमा स दभ उ लेख गन, 
 कुनै पु तक, िस ा त, निजर वा अ य स दभ भए बहसनोट साथ सा दिभक अशं पेश गन, 
 स दभ साम ी उ लेख गदा अनसु धना मक प ितका िनयम अनशुरण गरी ततु गन, 
 बहसनोट पेश गन सरकारी वक ल एकभ दा बढी भए दजा िमलान गरी उ लेख गन, 
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 बहस नोट तयार भएपिछ ह ता रले मािणत गन, 
 िनधा रत समयमा नै बहसनोट अदालतमा पेश गन । 

कानूनी यव था 

 इजलासले सनुवुाइको लािग पेसी तोिकएको मु ामा मु ाका प  वा िनजको काननू यवसायीलाई 
पेसीको िदन अगावै वा िनि त समय तोक  बहस नोट पेस गन आदशे  िदन स नेछ । 

 उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन मु ाको प  वा िनजको काननू  यवसायी 
आफले बहस नोट पेश गन चाहमेा मु ाको सनुवुाइ भ दा अगावै बहस नोट पेस गन स नेछ ।  

 इजलासले अ यथा आदशे िदएमा बाहके सामा यतयाः बहस स प न भई सकेपिछ बहसनोट पशे गन 
सिकने छैन ।  

 यस िनयम बमोिजम बहसनोट पेस गदा िनणय गनपुन  प  खलुाई सो मा सीिमत रही बहस 

नोट पेस गनपुनछ ।  

 सनुवुाइका लािग पेशी तोिकएको मु ामा प ले वा िनजको काननू  यवसायीले बहस नोट पशे गन 
चाहमेा मु ाको सनुवुाइ ार भ हन ुअगाडि◌ न ैपेस गनपुनछ । मु ाको कृित र िववािदत िवषयको  
स दभमा इजलासले आदशे िदएमा बाहके  बहस स प न भई सकेपिछ बहसनोट िलइन ेछैन ।  

 इजलासले सनुवुाइको लािग पेसी तोिकएको मु ामा मु ाका प  वा िनजको काननू यवसायीलाई 
पेसीको िदन अगावै वा िनि त समय तोक  बहस नोट पेस गन आदशे  िदन स नेछ । 

 उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन मु ाको प  वा िनजको काननू  यवसायी 
आफले बहस नोट पेश गन चाहमेा मु ाको सनुवुाई भ दा अगावै बहस नोट पेस गन स नेछ ।  

 इजलासले अ यथा आदशे िदएमा बाहके सामा यतयाः बहस स प न भइसकेपिछ बहसनोट पेश गन 
सिकने छैन ।  

 यस िनयम बमोिजम बहसनोट पेस गदा िनणय गनपुन  प  खलुाई सो मा सीिमत रही बहस 

नोट पेस गनपुनछ । 

 

 िज ला 
अदालत 
िनयमावली 
२०७५ को 
िनयम ६३  

 

 

 

 

 

उ च अदालत 
िनयमावली 
२०७५ को िनयम 
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सव च 

अदालत 
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४. पनुरावेदन गनेर् / नगनेर् स ब धमा िवचार गनुर् पनेर् कुरा
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– पनुरावेदन गनेर् प्रिक्रया र पनुरावेदनपत्रको म यौदा गदार् यान िदन ुपनेर् कुरा
– पनुरावेदन िददँा परु ्याउन ुपनेर् रीत
६. पनुरावेदन स ब धी कारबाही गनुर् नपनेर्
७. पनुरावेदन नगनेर् स ब धी यव था

सरकारी वक ल िद दशन 

 

यस प र छेद िभ  
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१.  फैसलाको जानकारीः  
सरकार वादी मु ामा अदालतबाट भएका फैसलाको समयमै प लाई जानकारी िदने अदालतको र य तो जानकारी िलने सरकारी 
वक लको कत य पिन हो । ा  फैसला उपर पनुरावेदनको कारबाही अगािड बढाउन ेतथा मु ाको अि तम फैसला पिछ ितपिूत 
भ रभराउ समेतका लािग पीिडत तथा जाहरेवालालाई जानकारी िदने दािय व सरकारी वक लको हो । अदालतबाट मु ा फैसला 
भएपिछ उपि थत रहकेा प लाई सो फैसलाको यहोरा र पनुरावेदन ला नमेा पनुरावेदन सु न ेअदालतको नाम र पनुरावेदन गन ुपन 
याद समते सनुाई िनजबाट सनुी पाएको यहोराको कागज मु ा फैसला गन िनकायले गराई िलन ुपदछ । तर नेपाल सरकार वादी 
हने मु ामा सरकारी वक ललाई सिहछाप गराउन ुपदन । नेपाल सरकार वादी वा ितवादी भै चलेको मु ामा नपेाल सरकारको 
तफबाट अदालतमा उपि थत हने सरकारी कमचारी, हरी वा सरकारी वक लले तारेखमा ब न ुनपन काननूी यव था रहकेो हदा 
नेपाल सरकार वादी हन े फौजदारी मु ामा अदालतले फैसलाको औपचा रक जानकारी सरकारी वक ल कायालयलाई िदन े
यव था रहकेो छ ।   

 
कानूनी यव थाः 

 अनसुचूी १, अनसुचूी २ र अनसुचूी ३ बमोिजका मु ामा भएको फैसलाको जानकारी स बि धत सरकारी 
वक लको कायालयलाई समेत िदन ुपनछ  । 

फौजदारी कायिविध 

सिंहताको दफा 
१३२ (४) 

 
२.  सरकारी वक लले पुनरावेदन गनः 
सरकारी वक लले नेपाल सरकार वादी वा ितवादी भएको वा नेपाल सरकारको हकिहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा अड्डा 
अदालतबाट भएको फैसला वा आदशे सोही अड्डा वा अदालतबाट रीतपवूक ा  गरी यसको अ ययन गन र सो फैसला उपर 
पनुरावेदन गन वा नगन स ब धी िनणय गरी आव यक कारवाही अगािड बढाउन ुपदछ ।  
  
कानूनी यव थाः 

 अनसुचूी १ वा २ अ तगतका मु ामा अदालतबाट ठहर भएको फैसला वा आदशे उपर िच  नबझेुमा  
पनुरावेदन गन, पनुरावलोकन गराउने, मु ा दोहो  याउने िनवेदन गन अिधकार चिलत काननूमा अ यथा 
यव था भएकोमा बाहके सरकारी वक लको हनछे । 

फौजदारी 
कायिविध 

सिंहताको  दफा 
१८०(४) 

 

३.  पुनरावेदनको यादः 
कानूनी यव था 

 अदालतले गरेको फैसला वा अि तम आदशे उपर िच  नवु ने प ले फैसला भएको थाहा पाएको 
िमितले नपेाल सरकार वादी हन ेफौजदारी मु ाको हकमा स री िदन र अ य मु ामा तीस िदन िभ  

पनुरावेदन गन स नछे ।  
तर य तो अविधिभ  पनुरावेदन गन नसकेको कारण दखेाई पनुरावेदन गन चाहने प ले िनवेदन िदएमा र 
िनवेदनको यहोरा मनािसव ठहराएमा पनुरावेदन सु ने अदालतले बढीमा तीस िदनको याद थािमिदन 
स नेछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम पनुरावेदन गन चाहाने यि ले फैसला गन अदालतको पनुरावेदन सु न े
अदालतलमा पनुरावेदन दता गराउन ुपनछ । 

 संिहतामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन अदालतबाट सनुवाइ हदँाका बखत मु ाको प  वा 
िनजको वा रस उपि थत भएको वा िनजको काननू यावसायी उपि थत भई बहस परैवी गरेको रहछे र 
सोही िदन फैसला भएको रहछे भन ेमु ाको प ले य तो फैसला भएको थाह पाएको मािननेछ । 
तर सरकार वादी भएको मु ाको हकमा दफा १३२ को  उपदफा (४) बमोिजम फैसलाको जानकारी ा  

भएको िमितबाट पनुरावेदन गन याद सु  हनछे ।  
 यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन फैसला भएको िमितले एक वषको अविध 

नाघपेिछ प ले फैसला भएको वतः थाहा पाएको मािननेछ । 
 िवशेष अदालतको फैसला वा अि तम आदशे उपर िच  नबु न ेप ले य तो फैसला वा अि तम आदशे 

फौजदारी 
कायिविध 

सिहताको  दफा 
१३४  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

िवशेष अदालत 
ऐन, २०५९ को 
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भएको िमितले पितस िदन िभ  सव च अदालतमा पनुरावेदन गन स नेछ । 
 िवशेष अदालतमा परेको मु ामा र सो अदालतको फैसला उपर परेको पनुरावेदनमा याद तारेख था न 
काब ुबािहरको प रि थित परेको कारण र आधार खलुाई िनवेदन परेमा सो यहोरा मनािसव ठह रएमा एक 

पटक बिढमा प  िदनस मको याद तारेख था न सिकनेछ ।  
 अदालतबाट भएको फैसला उपर िच  नबु न े यि ले थाहा पाएको िमितले तीस िदन िभ  चिलत 
काननूको अधीनमा रही पनुरावेदन गन स नेछ ।   

 चिलत काननूमा जनुसकै कुरा लेिखएको भए तापिन बाल अद◌ालतबाट बालबालि◌काले सफाई 
पाउने गरी भएको फैसला उपर काननूको या या स ब धी ◌ुिट भएको, निजरको गलत योग भएको 
वा ब◌ु न ुपन माण नब◌ुझ◌केो वा ब◌ु न नहन े माण ब◌झु◌ेको कारणबाट इ साफमा फरक 

परेको अव थामा बाहके अ य अव थामा प◌ुनरावेदन ला ने छैन । 

दफा १७ 
 

ऐजन दफा ११ 

 

 

संि  कायिविध 

ऐन, २०२८ को 
दफा ११क 
 

बालबािलका 
स ब धी ऐनको 
दफा ८१ को 
उपदफा (२) 

 

 

महा यायािधव ाको कायालयबाट जारी भएको प रप  

 कितपय मु ाह मा फैसला वा आदशे भएको धेरै समयको अ तरालमा पनुरावेदन स ब धी याद ा  हन े
गरेको कारण कारबाही अगािड बढाउँदा मु ाको औिच य समा  भसै ने अव था हदँा सरकारी वक लले 

आ नै सकृयतामा आफूले बहस परैवी गरेका मु ाह को फैसलाका न कल ा  गरी आव यक 

कारबाही गन ।  

िमित २०६१।८।९ 
च.न.ं १७५२ को 
प रप   र  
यव थापन 
सिमितको िमित 
२०७९/०४/१९   को 
िनणय र प रप  

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता २०७४ को दफा १३४(४) ले फैसला भएको िमितले एक वषपिछ 

प ले फैसला भएको वत: थाहा पाएको मािनने हदँा यस काननूी यव था बमोिजम प ले वष िदनिभ  

न कल सारेको वा िनजको वारेश वा काननू यवसायीले न कल उतारेको कायलाई प ले वीकारेको 
अव थामा बाहके एक वषिभ  प ले रतपवूक थाहा जानकारी नपाएमा सो एक वष अविध यितत 
भएका िदनदिेख सोही संिहताको दफा १३४ (१) मा उ लेिखत यव था बमोिजम वतः थाहा पाएको 
मािनने भ न ेआधारमा याद गणना गरी पनुरावेदन गन याद कायम गनपुन दिेखन आउने । 

 सु  अदालतमा आफले मु ा दायर गरेको अव थामा सबै त यह का बारेमा वादीमा अनिभ ताको 
ि थित न ैरहदँनै र मु ामा फैसला हदँा मा  आफू बे ज ूभएको भ दमैा फैसलाको न कल िलन आफले 

िनवेदन िदएपिछ पिन फैसलाको जानकारी नभएको भनी परैू अनिभ ताको िजिकर िलन निम ने। हद याद 
र यादका पिन िनि त सीमा ह छन,् यसमा अदालतले एकप लाई सिुवधा पु न ेगरी या या गदा अक  

प  अ यायको िशकार हन जाने संभावनातफ पिन अदालत सचेत रहन ुपन। फैसलाको जानकारी कुन ै
पिन त रकाबाट (फैसला सनुरे वा फैसलाको न कल िलएर वा अदालतबाट याद जारी भएर) भएपिछ 

सोही िमितबाट पनुरावेदनको याद ार भ ह छ भ न ेकुरामा िववाद उठाइन नहने । 
 अदालतबाट भएका फैसला काया वयन नहने गरेकोले काया वयन ग रपाऊ भ न ेआदशे ग रपाऊ भनी 
परेको हदँा दशेको सबैभ दा मािथ लो तहको अदालतको आदशे र फैसला काया वयन नहने िवषय 
संिवधानको धारा ११६ सँग स बि धत सावजिनक सरोकारको िवषय पिन हो। य तोमा संवैधािनक र 
काननूी दबैु  समावेश हने हदँा सो िवषयलाई यस अदालतले जोसकैुको िनवेदनबाट पिन िलई सनुवुाइ 
गरी उिचत आदशे िदन स ने। अदालतबाट जारी भएका आदशे वा फैसलाको सबैले पालना गन ु र 
मा नपुछ भ ने यव था भएकाले अदालतको आदशे वा फैसला काया वयन नहने काय अपहलेनाजनक 

काय समते हन स ने । तोिकएको यादिभ  फैसला काया वयन हन नसके वा नस ने भएमा आधार र 
कारण खोली फैसला काया वयन गनपुन स बि धत िनकायले मनािसव अविध बढाउन समय माग गरी 
महा यायािधव ाको कायालय माफत् यस अदालत सम  परूक िनवेदन गन स न े। 

 सरकारी वक ल तारेखमा नब न ेराय िकताबमा सही नगन भएकाले उनीह लाई िनणय िमित लाग ूहन 
स दनै । (िवशेष अदालत ऐन बमोिजमको कायिविध अपनाएको मु ा हदँा) िनणयको जानकारी पाएको 
िमितले ३५ िदनको याद कायम हने । 

 

गाि डव का ले 

िव. उ.अ. पाटन 
समेत, ०७८-

CR- ०१७६,  

िमितः 
२०७९।१।८ 

 

सीयाराम महतो 
िव. पिव  

नारायण महतो, 
नकेाप २०६६ 

िन.नं. ८२७३ 

अंक १२ 

(प.ूई.) 
 

 

मीरा ढंुगाना  
िव. धानम ी 
तथा मपका 
समेत, नकेाप 
२०६७ िन.नं. 
८३९१, अंक 

६ 

 

 

 
 

नकेाप २०४५, 

अंक १, िन.नं. 
३३२२ 
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 ७० िदनको पनुरावेदन याद िदएकोले ७० िदनिभ  पनुरावेदन ला ने होक  भ नेतफ हदेा काननू ारा 
तोिकएको याद भ दा घटी बढी हने गरी पनुरावेदन गन याद िददँमैा यसरी िदएको याद िभ  पनुरावेदन 
ला ने नभै काननू ारा िनिद  ग रएको याद िभ ै पनुरावेदन गनपुन ह छ । राि य िनकु ज तथा व य ज त ु
संर ण ऐन, २०२९ को दफा ३१(३) ारा िनिद  ३५ िदन िभ  पनुरावेदन नगरी अ.वं. ५९ बमोिजम 
थमाउन पाउने याद समते गजुारेको हदँा पनुरावेदन खारेज हने । 

 कुनै िवषयमा पनुरावेदन ला ने अिधकार कुन ैिवशेष ऐनले सीिमत गरेको छ वा छु ै िवशेष यव था गरेको 
छ भने सोही िवशेष यव था लाग ूह छ । जनु सामा य यव थाको स ा पिहला लाग ूहनपुन । पनुरावेदन 
अदालतको फैसला उपर पिहला–पिहला सव च अदालतमा पनुरावेदन ला न ेगरेको भ न ेप रपािटको 
आधारमा अथवा पनुरावेदन अदालतले आफूले गरेको फैसला उपर पनुरावेदनको याद िदएकै आधारमा 
सव च अदालतमा पनुरावेदन ला न नस ने । पनुरावेदन अदालतले गरेको फैसला नै अि तम हने 
यव था भए बमोिजम फैसला अि तम हनकुो ता पय र आसय यस उपर सामा य ि या बमोिजम 
पनुरावेदन नला न ुहो । नला ने पनुरावेदन दता भए पिन यसबाट त य र औिच यिभ  वेश गरी सव च 

अदालतले ठहर इ साफ गन निम ने । 
 सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को अनसुचूी १ िभ को मु ामा पाइने याद र अनसुचूी १ िभ  नपरेको 
मु ामा पाइने याद छु ाछु ै रहकेो छ । अब सरकारी मु ा स ब धी ऐन, ०४९ को अनसुचूी १ को ३६ मा 
सो ऐन बमोिजम नपेाल सरकार वादी हने भनी नपेाल सरकारले समय समयमा नपेाल राजप मा सचूना 
कािशत गरी तोकेको अ  कुनै फौजदारी अपराध स ब धी मु ा भ न ेउ लेख भएको छ तर वन ऐन 
अ तगतको मु ालाई अनसुचूीिभ  पान गरी नपेाल राजप मा सचूना कािशत भएको दिेखदनै । यस कार 
चिलत नपेाल काननू अनसुार वन ऐन अ तगतको मु ामा ३५ िदनको याद पाउन े िकटानी यव था 
हदँाहदँ ैकुन ैअदालतले आ नो फैसलाको तपिसल ख डमा ७० िदनको याद िदए पिन काननू अनसुार 
सो काय नै काननूी मा यता िवहीन हदँा यसैले मा यता पाउँछ भ न निम ने । 

 िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ मा िवशेष अदालतले हने वा हरेेको मु ामा याद तारेख था ने 
स ब धमा छु ै यव था ग रएको र यसमा िवशेष अदालतमा परेको मु ामा र सो अदालतको फैसला 
उपर परेको पनुरावेदनमा याद तारेख था न काव ुबािहरको प रि थित परेको कारण र आधार खलुाई 
िनवेदन परेमा सो यहोरा मनािसव ठह रएमा एक पटक बढीमा १५ िदनस मको याद तारेख था न 
सिकनेछ भ न े यव था गरेको दिेखई ऐ. ऐनको दफा १२ मा मु ाको कारबाही र िकनारा गदा यस ऐनमा 
लेिखए जितमा यसै ऐन बमोिजम र सो बाहकेका अ य कुरामा िवशेष अदालतले चिलत काननू 
बमोिजम िज ला अदालतलाई भए सरहको अिधकार र कायिविध योग गन स ने यव था पाईदंा 
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ मा यव था नग रएको िवषयमा मा  अ य चिलत काननूमा भएको 
यव था लाग ूहन स ने । 
िवधाियकाले िवशेष अदालतले हरेे िछनेका मु ामा पनुरावेदनको याद र सो याद गु मेा थमाउन े
समेतको छु ै यव था गन खोजेको मनसाय  भै िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को तावनामा खास 

िकिसमका मु ाह को कारबाही र िकनारा िछटो, छ रतो तथा भावकारी ढंगले गराउन सो काननूी 
यव था ग रएको भ न ेउ लेख भएबाट पिन ऐनको उ े य र भावना अनु प काननूको योग र या या 
हन ुआव यक हन े।    

िवशेष अदालत ऐन, २०५९ मा पनुरावेदनको याद िदने र सो गु मेा थमाउने छु ै यव था ग रएको, 
तुत िवशेष अदालत ऐन, २०५९ सालमा बनी लाग ूभएको र सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ 
सालमा बनी लाग ू भएको अव थाबाट पिन पिछ बनेको ऐनको िभ न यव थाले अिघको ऐनको 
यव थालाई ित थापन गरेको मा न ुपन ह छ । यस ि थितबाट िवचार गदा पिन सरकारी मु ा स ब धी 
ऐन, २०४९ को दफा २६(२) ततु िवषयमा आकिषत हन ेअव था नदिेखने ।  

मलुुक  ऐनको ारि भक कथनको ४ न.ं ले छु ाछु ै बनेका काननूमा लेिखए जितमा सोही काननू 
बमोिजम हने भ न े िस ा तलाई अगंीकार गरेको समतेबाट पनुरावेदनको याद थमाउने संगमा िवशेष 
अदालत ऐन, २०५९ ले यस ऐन बमोिजम र अ  चिलत काननू बमोिजमको सिुवधा समते पाउन स न े
भ न े प  यव था गरेको दिेखन नआएको ि थितमा िवशेष अदालतले हरेे िछनेका मु ाह मा खास 

नेपाल सरकार 
िव प द घले 
समेत, िन.नं. 
६९९९,  

 

 

स तोष काक  

समेत िव. 
नवीनकुमार 
सनुवार समेत, 
नेकाप २०६७, 

िन.नं. ८४४६, 

अंक ८ 

 

 
 

गुणाकर खरेल 

िव.नेपाल 

सरकार, नकेाप 
२०५४, िन.नं. 
६३६५ 

 

 

 

 
नेकाप २०६० 

िन.नं. ७२२० 

(प.ू.ई.)  
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मु ाह को काम कारवाही िछटो छ रतो िकिसमले टुङ्गयाउन े योजन र उ े यबाट बनेको िवशषे 
अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ को यव था बाहके अ  चिलत ऐन काननूको कायिविध समते 
आकिषत हन ेभ न निम न े। 

 अदालतको फैसलामा आधार र कारण खलेुन र सा दिभक काननूको िववेचना भएन भने य तो 
फैसलामा याियक मन, माण र काननूको मू यांकनको अभाव हन गई विववेक  र आ मिन  हन जान े
। अदालतको फैसला त य माण र काननूको िववेचनाबाट िनकािलएको िन कषबाट न ै यायको अिभ  

परूा हन स छ र यसैबाट वा तिवक यायको अनभुिूत हन स छ । य तो अव थामा त य र काननूी 
यव थाको िववेचना नै नगरी मालपोत कायालयको िनणय उपर मालपोत ऐन २०३४ को दफा ३१ 

बमोिजम पनुरावेदन नगरेको भनी हदँ ैनभएको काननूी यव था अवल बन नगरेको भ न ुवा तिवक ऐनको 
यव था ितकूल या या भएको मा नपुन । 

 काननूमा  काननूी यव था भैरहकेो ि थितमा घटी वा बढी यादको समय उ लेख गरी प को नाममा 
पठाएको याद वा फैसलाले काननूले  यव था गरेको यादलाई घटाउन वा बढाउन स न ेअव था 
हदँनै । काननूमा प  भरैहकेो यव थालाई सु  अदालतको फैसलामा उ लेख भै अदालतले पठाएको 
यादले संशोधन गरी घटाउन वा बढाउन पिन स दनै र सो यादको आडमा मु ाका कुन ै पिन प ले 

आफूले गरेको ग तीबाट उ मिु  पाउन ेअव था समेत नरहने । कायिविधका हकमा जनु काननूको 
अवल बन हन ुपछ भनी िविधकताले तोकेको ह छ यसलाई अ यथा पा तरण गन काननूसंगत नहने । 
कुनै अदालतले पनुरावेदनको याद िदयो वा कुन ै े ािधकार तोिकिदयो भ दमैा यो काननूस मत छैन ्
भने यसको कुन ैअथ नहन े। 

 

 

 
 

हाद चमार 
िव   िब लर 
चमार, नकेाप 
२०६६ िन.नं. 
८१४९, अंक 

५ 

 

 
नपेाल सरकार 
िव  यादव 
दवाडी, नकेाप 
२०६६ 

िन.नं.८१७८, 

अंक ६ 

 

 

४.  पुनरावेदन गन / नगन स ब धमा िवचार गनु पन कुराः 
कुनै अड्डा अदालतले गरेको फैसला वा िनणय िच  नबु ने प ले सो फैसलामा आफूलाई िच  नबझेुको कुराह  के के हन ्सो 
सवै कुराह  उ लेख गरी आ नो भनाई पिु  हन ेकाननूी आधारह  समेत खलुाई सो अड्डा वा अदालत भ दा मािथ लो अड्डा 
अदालतमा काननू बमोिजम पनु हरेी पाउँ भनी िदन ेिनवेदन नै पनुरावेदन हो ।  
सरकारी वक लले अड्डा अदालतबाट भएको फैसला अ ययन गरी सो फैसलाको प रणाम समते िवचार गरी सो फैसला उपर 
पनुरावेदन गन वा नगन कुराको िन य ल गन ुपदछ । पनुरावेदन गन वा नगन स ब धी िनणयमा पु न ुपदा सरकारी वक लले िन न 
कुराह मा यान पु  याउन ुपदछः 

 ा  फैसलाको अ ययन प ात् सु  अिभयोग मागदावी अनसुार अिभयु लाई कैद, ज रवाना वा पीिडतलाई िवगो 
भराउने, अशं िदलाउने वा ितपिूत भराउने स ब धमा के क तो फैसला वा आदशे भएको छ,  

 अिभयु ह  म ये केहीलाई सफाई, केही ितवादीलाई मागदावी भ दा घटी सजाय र केही ितवादीलाई अिभयोग 
दावी अनसुार सजाय गन फैसला भएकोमा अिभयोग मागदावी अनसुार भए नभएको के कित कुरामा फरक िनणय 
भएको छ, 

 कैद वा ज रवाना दामासाही स ब धमा काननू बमोिजम भएको छ छैन,   

 मागदावी अनसुार कसरू ठहर भएको वा सफाई पाएको वा आंिशक ठहर भएको अव थाह  िवचार गरी सु  अिभयोग 
मागदावी अनसुार नभएको अव थामा सो फैसला उपर के क तो ि या अवल बन गन सिक छ,  

 अिभयोग मागदावी अनसुार फैसला भएको नपाइएमा वा मु ा हने अिधकारीले फैसला गदा िलएका आधारह  ज तैः 
सा दिभक काननूको योग स ब धी, माणको मू याङ्कन वा परी ण स ब धी वा निजरको योग र पालना स ब धी 
िुट छ वा छैन सो कुरा,  

 फैसलाका आधार र अव थाको मू याङ्कन, िव ेषण पिछ सो फैसला उपर िच  नबझेुको आधार र काननूह  खलुाई 
पनुरावेदन सु न ेमािथ लो अदालतमा पनुरावेदन गन ि या,  

 ा  फैसला उपर पनुरावेदन गन पया  आधार र अव था िव मान नदिेखएमा पनुरावेदन नगन कारण र आ नो राय 
उ लेख गरी सो िनणयलाई अि तम िनकासा िदन े ि या,  
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 अदालतबाट भएको फैसलामा याय शासन ऐन, २०७३ को दफा ७, दफा ८ तथा दफा ९ ले िनधारण गरेको अव था 
िव मान रहमेा िनधा रत ि या अनसुरण गरी पनुरावेदनको म यौदा तयारी र दायरीको ि या अवल बन गन ुपदछ । 

 
कानूनी यव थाः 

 चिलत काननूमा अ यथा यव था भएकोमा बाहके िज ला अदालतलाई आ नो िज लािभ  संघीय 
काननू बमोिजम अध याियक िनकाय वा अिधकारीले गरेको िनणय वा अि तम आदशे उपर र दशे 

काननू बमोिजम गिठत थानीय तरका याियक िनकायले गरेको िनणय वा अि तम आदशे उपर 
पनुरावेदन सु न ेअिधकार हनेछ । 

 उ च अदालतलाई दहेायका मु ामा पनुरावेदन सनुी िनणय गन अिधकार हनेछः 
 आ नो ादिेशक अिधकार े  िभ को िज ला अदालतले दफा ७ को उपदफा (१) बमोिजम सु  
कारबाही र िकनारा गरेको मु ा,  

 याियक िनकाय, अध याियक िनकाय वा अिधकारीले गरेको सु  िनणय वा अि तम आदशे उपर 
िज ला अदालतले पनुरावेदनको रोहमा िनणय गदा आंिशक वा परैू बदर गरी िनणय गरेको मु ा,  

 िज ला अदालतले पनुरावेदनको रोहमा िनणय गरेको सरकारी वा सावजिनक स पि  स ब धी िववाद 
समावेश भएको, कैद सजाय भएको वा एक लाख पैयाँभ दा बढी ज रवाना वा पाँच लाख 

पैयाँभ दा बढी िवगो समावेश भएको मु ा,  
 संघीय काननूमा अ यथा यव था भएकोमा बाहके आ नो ादिेशक े ािधकारिभ को कुनै याियक 

िनकायले सु  कारबाही र िकनारा गरेको मु ा । 
 उ च अदालतलाई संघीय काननू बमोिजम साधक जाँ न ेअिधकार हनछे । 
 सव च अदालतलाई दहेायका मु ामा पनुरावेदन सु ने अिधकार हनछेः  

 दफा ८ को उपदफा (२) बमोिजम उ च अदालतले सु  कारबाही र िकनारा गरेको मु ा,  
 उ च अदालतबाट दश वष वा सोभ दा बढी कैद सजाय हने गरी फैसला भएको मु ा,  
 तीन वषभ दा बढी कैदको सजाय वा पाँच लाख पैयाँभ दा बढी ज रवाना वा प चीस लाख 

पैयाँभ दा बढी िवगो भएको मु ामा सु  अदालत, िनकाय वा अिधकारीले गरेको िनणय उपर उ च 

अदालतले पनुरावेदनको रोहमा िनणय गदा आंिशक वा परैू बदर गरेको मु ा, र 
 संघीय काननू बमोिजम सव च अदालतमा पनुरावेदन ला ने अ य मु ा ।  

 सव च अदालतमा साधक पेश भएको मु ामा समते सव च अदालतलाई पनुरावेदन सु ने अिधकार 
हनेछ । 

 संघीय काननू बमोिजम साधक जाँच गराउन ु पन मु ामा पनुरावेदन सु ने अदालतमा साधक पेश गन ु 
पनछ ।  

 उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन उ च अदालतले ज मकैदको सजाय हने ठहयाएको 
मु ामा मा  सव च अदालतमा साधक पशे गन ु पनछ ।  

 उपदफा (१) वा (२) बमोिजम साधक पेश भएको मु ामा पनुरावेदन परेमा पनुरावेदनको रोहबाट र एउटै 
मु ामा कसैको पनुरावेदन परेमा र कसैको नपरेमा पनुरावेदन नगनको हकमा समते साधकको रोहबाट 
इ साफ जाँची मु ाको िकनारा गन ुपनछ ।  

 साधकको रोहबाट हे रने मु ामा पनुरावेदन नगन कुनै प  वा अ य कुनै स बि धत यि ले पनुरावेदन 
सरहको िजिकर िलई िनवेदन िदएमा पनुरावेदन सु न ेअदालतले यसलाई समेत िवचार गरी मु ा िकनारा 
गन ुपनछ । 

याय 
शासन ऐन, 
२०७३ को 
दफा ७(४) 

 
 

याय 
शासन ऐन, 
२०७३ को 
दफा ८ (३)  

 

 

 

 

 
 

ऐजन उपदफा 
(४) 
 

 

 

 

 

 

ऐजन ऐनको 
दफा ९ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ऐजन ऐनको 
दफा १०  
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५.  पुनरावेदन गन स ब धी यव थाः  
कानूनी यव था  

 नेपाल सरकार वादी हन ेमु ामा कुनै अदालत वा याियक िनकायबाट भएको फैसला उपर पनुरावेदन गन ु
पन िमिसल संल न माणबाट दिेखएमा य तो मु ा अिभयोजन वा बहस परैवी वा य तो फैसला उपर 
पनुरावेदन दायर गन तोिकएको सरकारी वक लले पनुरावेदन मसौदा तयार गरी पनुरावेदन दायर गन 
िज मेवारी भएको सरकारी वक ल कायालयमा पनुरावेदन याद सु  भएको दश िदन िभ  पठाई स न ु
पनछ ।  
तर िज ला अदालतमा पनुरावेदन ला ने मु ामा िज ला सरकारी वक ल कायालयको स बि धत सरकारी 
वक लले पनुरावेदन वा िनवेदन गनछ । 

 उपिनयम (१) बमोिजम सरकारी वक लबाट पनुरावेदन म यौदा ा  भएपिछ स बि धत कायालयका 
सरकारी वक लले ा  म यौदा जाँचबझु गरी पनुरावेदन गन ु पन दिेखएमा नपेाल सरकारका तफबाट 
स बि धत अदालतमा पनुरावेदन गन ुपनछ । 

 नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा अदालत वा मु ा हने िनकायले गरेको िनणय 
वा आदशे उपर पनुरावेदन वा पनुरावलोकन वा मु ा दोहो  याउन िनवेदन गन ु पन दिेखएमा 
महा यायािधव ाले सो बमोिजम गनका लािग स बि धत अिधकारीलाई लेखी पठाउन स नेछ र यसरी 
लेखी आएमा स बि धत अिधकारीले सोही बमोिजम गन ुगराउन ुपनछ । 

सरकारी 
वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम २२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऐजन 
िनयमावलीको  
िनयम २६ 

 
 

सव च अदालतबाट ितपािदत िस ा त 

 शंकाको भरमा वा अपराध भएको सनुेको भ ने Hear say evidence को भरमा वा अदालतलाई ा  

नहन े माणको भरमा मा  रा यले कसै उपर अिभयोग लगाई मु ा चलाउन नहन े। वारदात ितवादीह को 
संल नतामा भएको भ न े य  माण वा प रि थितज य वा कुनै अ य माण पिन नभएको अव थामा 
मु ानै च न नस ने अव थाको ितवादीह लाई मु ा चलाई पनुरावेदन सु ने अदालतबाट समते सफाई 
िदए उपर वादी नेपाल सरकारले िच  बझुाई ब नपुनमा अझ संजाय हनपुछ भनी वादीले गरेको पनुरावेदन 
िजिकर उपर सहमत हन नसिकन े । फौजदारी मु ामा वादी रा य प  हन ेहनाले रा यले पनुरावेदन गन 
अिधकारका स ब धमा हा ो काननूले वादी र ितवादीलाई समान पनुरावेदन गन अिधकार िदएको छ । 
पनुरावेदन गन अिधकार काननूले दान गरेको छ भ दमैा माण शु य मु ामा समते पनुरावेदन गन वतमान 
परीपािट रा यले अ य गन तफ यान िदनपुन ।  

 पनुरावेदन सु न ेअड्डा भनी नामाकरण ग रँदमैा सबै कारको उजरुी सु ने अिधकार वतः िनसतृ ह छ भ न े
होईन । अिधकार े  काननूले िनि त ग रिदएको ह छ र यसको सीमािभ  रहरे सबै िनकाय वा 
अिधकारीले तोिकए बमोिजमको काय गनपुन । आफू सम  पनुरावेदन ला ने मु ामा पनुरावेदन 
अदालतको अिधकार े  आकिषत ह छ । भिूम सधुार कायालयको मोही ज गा बाँडफाँट स ब धी मु ा 
मलुतवीमा रा ने गरी गरेको आदशे उपर अ.वं. १७ नं.को िनवेदन सनुी बदर गन गरेको पनुरावेदन 
अदालतको आदशे आफू कहाँ पनुरावेदन नला न ेमु ाको कामकारवाहीको िवषयमा अिधकार े ा मक 

िुट गरी गरेको दिेखन आएबाट सो आदशे गरेको हदस मको काम कारवाही िुटपणू हदँा उ ेषणको 
आदशे ारा बदर हने । 

 काननूले िदएको पनुरावेदन गन हक अड्डाको ग तीबाट  अपहरण हन स दनै र अदालतले पिन पनुरावेदन 
गन हक हनन गन नस ने । फैसला जिहले भएपिन याद तामले भएको िमितले पनुरावेदन गन याद सु  हने 
। स म अदालतबाट  सबदु माण वझुी आ नो अिधकार े  अ तगत रही गरेको िनणयलाई यसको त य 
िभ  वेश गरी असाधारण अिधकार े बाट  वदर गद जान ेहो भने असाधारण े ािधकारमा िवकृित 
पदैा हन जाने । तह तह हदँ ैअदालतबाट  सबदु माण वझुी मु ा अि तम भएकोमा पनुः मौिलक हक हनन ्
भएको भ ने नयां वहानामा असाधारण अिधकार े  अ तगत रट िनवेदन ला न नस ने । 

 फौजदारी काननू र यायको एउटा मह वपणू उ े य भनेको कसरूदारलाई सजाय गनकुो साथै अपराधको 
रोकथाम र िनय ण गरी समाजमा शाि त र यव था कायम गन ुपिन हो । कसरूदारलाई सजाय तो दा द ड 
गरे ज तो मा  दिेखन ुहदँनै । कसरूको मा ा र गा भीयता अनसुार द ड पाएको अनभुिूत गरी प ातापको 

नेपाल सरकार 
िव. कलावती 
सवुेदी समेत, 
ने.का.प. 
२०६३ अंक 

९ िन.नं. 
७७६८ 

 

 

 

 

सिुम ादेवी 
िव सकुई 
कुम  समेत, 
ने.का.प. 
२०६३ अंक 

४  

िन.नं.७६८८ 

 

 

 

नैनकुमारी पा डे 
िव. पुनरावेदन 
अदालत पाटन 
समते  ने.का.प. 
२०६५ िनणय 
नं.७९९४ अंक 

७ 

 

बैजनाथ साह 
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वातावरण पिन िसजना हन े िकिसमले द ड गनपुन । ऐन काननूले कैदको सजाय कसरूदारह  बीच 

दामासाही हने भनी प  नभनेको अव थामा दामासाही गन ुतक एवं यायपणू दिेखदनै। यिद एक यि ले 

गन कसरू अपराधमा िनजलाई हन ेद ड सजाय नै सामिूहक पमा अपराध गन यि लाई तोक  द ड 
सजाय कसरूदारह का बीच दामासाही गरी तो ने हो भने ए लैले गरेको भए हने सजाय भ दा औसतमा 
कम सजाय हन गई सजायको भाव यनू हन जाने । एक यि ले गन अपराधभ दा एकभ दा बढी 
यि ह  िमली सामिूहक तबरले ग रने अपराधमा कसरूको मा ा र गु व बढी हने हदंा कसरूदारलाई 
िदइने कैदको सजायमा ऐनले कसरूदारह का बीच दामासाही हने भनी प  यव था गरेको अव थामा 
बाहके कसरूदारह लाई कैदको सजाय गदा दामासाही नगरी जनही गन ु यायोिचत हन े। 

 काननूले पनुरावेदन ला ने भनी यव था नगरेको अव थामा पनुरावेदन गन अिधकार रह छ भनी अ  

कुरामा पनुरावेदक य अिधकार भएको अदालत वा िनकायले अनमुान गन निम ने । काननूमा पनुरावेदन 
ला छ भनी उ लेख भएको िवषयमा पनुरावेदन सु ने िनकाय कुन हन ेभ ने पिन सोही काननूमा तोिकएको 
ह छ । सोही आधारमा सािधकार िनकायमा पनुरावेदन गन अिधकार स बि धत प मा रह छ । 
िविधकताले नै पनुरावेदनको आव यकता नदखेेको िवषयमा याियक या या ारा पनुरावेदन ला ने भनी 
अिधकार े  िव ता रत गन निम ने । काननूले दान गरेको अिधकार अ तगत प को पनुरावेदन परेको 
अव थामा पनुरावेदक य अिधकार े को योग गरेमा मा  य तो िनणयले आ नो े ािधकारको वैधता 
ा  गन स दछ । अ यथा अिधकार े ा मक िुट भई भएको िनणय कायम रहन नस न ेभई बदर हने । 

 फौजदारी अपराधमा यि का िव  ठोस र शंकारहीत माण संकलन हनपुछ तव मा  रा यले अिभयोग 
लगाउन, मु ा चलाउन स छ यिद िबना माण रा यले कसैलाई फौजदारी अपराधको अिभयोग लगाउँछ र 
यसको फल व प अिभयु ले सफाइ पाउँछ भने य तोमा महा यायािधव ाले पनुरावेदन गरी 
अिभयु लाई हरैानी गन नहन े। 

 सव च अदालतको पनुरावेदक य े ािधकारलाई मशः हलुका गद लैजाने िवधाियकाको मनसाय 
रहकेो त य िवधाियक  इितहासबाट प  ैदिेखएको अव थामा िवधाियकाको उ  मनसाय िवपरीत हन े
गरी याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को यव थाको योग गन निम ने । याय शासन स ब धी 
केही नपेाल ऐनलाई संशोधन गन बनेको ऐन, २०६७ ारा संशोिधत याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ 
को उपदफा (१) को ख ड (ग) को काननूी यव था अनसुार सु  अदालत, िनकाय वा अिधकारीबाट तीन 
वषभ दा कम सजाय गरेको र पनुरावेदन अदालतले सो सजाय उ टी वा केही उ टी गरेको अव थामा 
पनुरावेदन अदालतको उ  फैसला उपर यस अदालतमा पनुरावेदन ला न नस ने । पनुरावेदन अदालतबाट 
वादी र ितवादीह  म ये ज–जसको हकमा एकैपटक फैसला भएको छ सो आधारमा एकैचोिट फैसला 
भएकाको हकमा यस अदालतमा पनुरावेदन ला ने र नला ने िन कष िनका न ुपदछ भ ने याय शासन ऐन 
२०४८ को दफा ९ को मनसाय भएकाले भिव यमा के क तो होला भ ने अनमुानको आधारमा अमकु 

कारको िन कष िनका न निम ने । 

तेली समेत 
नेपाल सरकार 
नेकाप २०६८ 

िन.नं. ८६३७ 

अंक ६ 

 

 

 

 

 

 

 

धनकुमारी 
ढंुगेल समेत 
िव  

उमादेवी 
ढंुगेल, नकेाप 
२०६८ िन.नं. 
८६७८ अंक 

९  

  
 

नेपाल सरकार 
िव  मगरे खा ं
समते नेकाप 
२०६६, िन.नं. 
८२४३,अकं १० 
 

नेपाल सरकार 
िव  ब ने 
योित राई, 
नेकाप 
२०६९, 

िन.नं. 
८८५८, अंक 

७ 

 
 

पुनरावेदन गन कृया र पुनरावेदनप को म यौदा गदा यान िदनु पन कुराः  
सु  वा उ च अदालतले गरेको फैसला तथा अि तम आदशेमा िच  नबु ने प ले य तो फैसला वा अि तम आदशे उपर 
पनुरावेदन सु ने अदालतमा चिलत काननू बमोिजम पनुरावेदन गन सिकने काननूी यव था रहकेो छ । सरकार वादी मु ामा 
अिभयोग मागदावी परूा नभएको वा नेपाल सरकारको िहत िवप रत फैसला भएकोमा य तो फैसला उपर काननूमा अ यथा 
यव था भएकोमा बाहके िमिसल संल न माणबाट पनुरावेदन गन ु पन दिेखएमा स बि धत सरकारी वक ल कायालयका 
तोिकएको सरकारी वक लले पनुरावेदन स ब धी कारबाही गन ुपदछ । 

 मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी १, अनसुचूी २ मा उि लिखत मु ा र कुनै ऐनमा नपेाल 

सरकार वादी हने भनी लेिखएका मु ाका साथै नेपाल सरकार प  वा िवप  भएको मु ामा स बि धत कायालय मखु 

वा अिधकृतले पनुरावेदन स ब धी कारबाहीका लािग लेखी पठाएकोमा दहेायका अदालतमा पनुरावेदन ला ने भएकाले 

तोिकएका सरकारी वक लले पनुरावेदनको ि या अगािड बढाउन ुपदछः  
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 िज ला अदालत वा कुनै याियक िनकायले सु  कारबाही र िकनारा गरेको उ च अदालतमा पनुरावेदन ला ने मु ा, 

 िवशेष अदालतले सु  कारबाही र िकनारा गरेको सव च अदालतमा पनुरावेदन ला ने स पि  शु ीकरण मु ा, 

 उ च अदालतले सु  कारबाही र िकनारा गरेको सव च अदालतमा पनुरावेदन ला ने मु ा, 

 उ च अदालतबाट दस वष वा सो भ दा बढी कैद सजाय हने गरी फैसला गरेको सव च अदालतमा पनुरावेदन ला ने 
मु ा, 

 तीन वष भ दा बढी कैदको सजाय वा पाँच लाख पैयँा भ दा बढी ज रवाना वा प चीस लाख पैयँा भ दा बढी िवगो 
भएको मु ामा सु  अदालत, िनकाय वा अिधकारीले गरेको िनणय उपर उ च अदालतले पनुरावेदनको रोहमा िनणय 
गदा आंिशक वा परैू बदर गरेको सव च अदालतमा पनुरावेदन ला ने मु ा, 

 संघीय काननू बमोिजम सव च अदालतमा पनुरावेदन ला ने अ य मु ा। 

 याय शासन ऐन, २०७३ को दफा ७ को उपदफा (४) बमोिजम िज ला अदालतमा पनुरावेदन ला ने अध याियक 

िनकाय वा अिधकारी वा थानीय तरको याियक िनकायबाट भएको िनणय वा अि तम आदशे उपर भन े िज ला 
सरकारी वक ल कायालयको स बि धत सरकारी वक ल आफैले पनुरावेदनप  तयार गरी काननूका याद िभ  ै

पनुरावेदन गन ुपदछ । 

 िज ला अदालतमा दायर भएको पनुरावेदनमा फैसला हदँा दहेायको अव था िव मान भएमा स बि धत उ च 

अदालतमा दो ो तहको पनुरावेदन ला ने हदँा िज ला अदालतको य तो पनुरावेदन फैसला उपर पनुरावेदन गन 
आव यक दिेखएकोमा पनुरावेदनको म यौदा पठाउन ुपदछः 

 याियक िनकाय, अध याियक िनकाय वा अिधकारीले गरेको सु  िनणय वा अि तम आदशे उपर िज ला अदालतले 

पनुरावेदनको रोहमा िनणय गदा आंिशक वा परैु बदर गरी िनणय गरेको मु ा, 

 िज ला अदालतले पनुरावेदनको रोहमा िनणय गरेको सरकारी वा सावजिनक स पि  स ब धी िववाद समावेश भएको, 
कैद सजाय भएको वा एक लाख पैयँाभ दा बढी ज रवाना वा पाँच लाख पैयँा भ दा बढी िबगो समावेश भएको मु ा,  

 कुनै सरकार वादी मु ामा एक भ दा बढी ितवादी भ ै कुन ै ितवादी उपर कसरू कायम भएको र कुन ैउपर अिभयोग 
मागदावी भ दा फरक कसरू ठहर भई कम सजाय भएको र कुन ै ितवादीको हकमा अिभयोगबाट सफाई भएको 
अव थामा कसरू कायम भएका ितवादीले पनुरावेदन िदन स न े र सो पनुरावेदनको स दभमा सफाई पाएका र कम 
सजाय ठहर भएका ितवादी उपर पनुरावेदन नगदा सु  अदालतले गरेको िनणयमा वादी प ले िच  बझुाई बसेको र 
पनुरावेदन नगरेको िवषय अदालतमा िवचारणीय हन स ने हदँा य ता मु ामा पिन सफाई पाएका वा कम सजाय भएका 
अिभयु को हकमा पिन पनुरावेदन गन वा नगन तफ यान िदन ुपदछ ।  

  पनुरावेदन गन म यौदा वा नगन  ताव पठाउँदा सो गन ुपन वा गन ुनपन आधार प  पमा खलुाई अदालतको 
फैसला वा अि तम आदशे एवं िमिसल कागजात समते राखी पठाउन ुपछ ।  

 

पुनरावेदन िददँा पु  याउनु पन रीतः  
कानूनी यव थाः 

 पनुरावेदन िददँा अनसुचूी – ४५ बमोिजमको ढाँचामा िदन ुपनछ । 
 उपदफा (१) बमोिजम िदन ेपनुरावेदनमा अ य कुराको अित र  पनुरावेदक र यथ को परूा नाम र 
ठेगाना, मु ाको संि  िववरण, त लो अदालतको िनणयमा िच  नबझेुको कुरा र यसको आधार, 
पनुरावेदन सु न ेअदालतबाट िनणय हन ुपन कुराह  र स बि धत काननू प  पमा उ लेख गरी 
पनुरावेदकले सिहछाप गन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम पनुरावेदन िददँा दहेायका िलखतह  पनुरावेदन साथ संल न गन ुपनछः- 
 जनु फैसला उपर पनुरावेदन िदन खोजेको हो य तो फैसलाको ितिलिप 

 

फौजदारी 
कायिविध 

सिंहताको दफा 
१३६ (१) (२)  

 

 

 
 

ऐजन उपदफा 
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 फैसलाबाट पनुरावेदकलाई कुनै सजाय भएको रहछे भने िनजले य तो सजाय भोगेको वा बझुाएको वा 
यस बापत कैदमा रहकेो वा जमानत िदएको वा धरौट राखेको िन सा ।  

 काननूमा अ य  उि लिखत िवषयका अित र  पनुरावेदनप मा दहेाय बमोिजमको िववरण उ लेख गन ु
पनछः-  
 फैसला वा अि तम आदशे गन अदालतको नाम, 
 पनुरावेदक वादी वा ितवादी भएको यहोरा, 
 मु ाको नाम, 
 फैसला वा अि तम आदशे भएको िमित, थाहा पाएको िमित र पनुरावेदनको याद स ब धी िवषय 
 मु ामा भएको सजाय र कायम भएको िबगो, 
 फैसला वा अि तम आदशेमा िच  नबझेुको िवषय, यसको आधार र कारण  

 पनुरावेदन िजिकर र सो को काननूी आधार, 
 अ य प  वा यथ को पनुरावेदन परे वा नपरेको जानकारी भए सो बहेोरा,  
 पनुरावेदक कैद वा थनुामा परेको भए किहले दिेख कैद वा थनुामा परेको हो सो कुरा, 
 द ड, ज रवाना, िबगो बझुाएको भए किहले, कहाँ बझुाएको हो यसको माण, 

 पनुरावेदन द तरु बझुाएको माण, 

 पनुरावेदनको याद स ब धी िवषय, 
 अिधकार े  स ब धी िवषय 

(३) 

 

 

 
 

फौजदारी 
कायिविध 

िनयमावलीको 
िनयम ७१ 

 

 

  सरकारी वक लले पनुरावेदनको म यौदा तयार गदा र मातहत कायालयबाट ा  हन आएको पनुरावेदनको म यौदा 
बमोिजम पनुरावेदनप  तयार गदा वा पनुरावेदन नगन ताव अ ययन गदा िमिसल संल न माण कागजका आधारमा 
पनुरावेदन गन ुपन दिेखई पनुरावेदन गन िनणय भएकोमा पनुरावेदनप  तयार गदा मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहताको 
अनसुचूी – ४५ को ढाँचामा अ य कुराका अित र  िन न कुराह  खलुाउन ुपदछः  
 पनुरावेदक र यथ को पिहचान खु ने गरी परुा नाम थर र ठेगाना, 
 मु ाको संि  िववरण, 

 सु  अिभयोग दावीको संि  यहोरा र सजाय मागदावीको काननूी आधार, 
 अदालतबाट भएको फैसला र िनणयाधारका मु य बुँदा, 
 फैसलामा िच  नबझेुको कुरा, 
 सु  अदालतले िलएका आधार गलत, िुटपणू, काननू तथा यायका िस ा त िवपरीत वा चिलत काननूको िवप रत के 

हो सो कुरा, 
 सु  अदालतले िलएका आधारह  ख डन गन तक, काननूी आधार, िमिसल संल न माण कागजात, 
 पनुरावेदन िजिकर र िजिकर पिु  गन आधार र कारण 

 पनुरावेदन िजिकरसँग स ब  काननू र ितपािदत िस ा त,  
 पनुरावेदन गदा सु  अिभयोग मागदावीमा उ लेख नगरेका वा दावी निलएका िवषयमा दावी िलन ुहदँनै । 

  
महा यायािधव ाको कायालयबाट जारी प रप  / िनदशन 

 सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को अनसुचूीमा नपरेका तर नपेाल सरकार वादी हन ेभनी कुन ैऐनमा 
लेिखएका मु ाह को पनुरावेदन, पनुरावलोकन एवं त स ब धी कुन ै िनवेदन सरकारी वक लबाट िदनपुन 
कुरामा ि िवधा हने ि थित दिेखँदनै। य ता मु ाह मा अदालतबाट फैसला भएपिछ पनुरावेदनको याद 
िदने िवषयमा स बि धत अदालतमा सव च अदालतबाट ितपािदत िस ा त (वादी नपेाल सरकार 
ितवादी िदलबहादरु लामा भएको ाचार मु ामा ितपािदत िस ा त) मौिखक पमा दशाई 
पनुरावेदनको याद एवं फैसला भएको जनाउ आ नो कायालयमा ा  गन गराउन े र यसरी याद एवं 
फैसला भएको जनाउ आ नो कायालयमा ा  भएपिछ सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को दफा 

 

िमित 
२०५३।७।२९ 
च.नं. २५८–

२६० को 
प रप  
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२४(१) अनसुार गन गराउने ।  
 सरकारी वक ल कायालयह बाट पनुरावेदन गन नगन, मु ा दोहो  याउने िनवेदन गन नगन, १७ न.ं को 
िनवेदन गन नगन योजन वा आव यकता अनसुार अ य योजनका लािग यस कायालयमा ा  भएका 
िविभ न िमिसलह मा अदालतबाट उठेका बयान, बकप , आदशे, फैसला लगायतका कागजातह  

दु त नभएको कारणले िनणयमा पु न अनाव यक िवल ब हने र याद नै समा  हन ेसम या दिेखएको हदँा 
मु ामा उठेका स पणू कागजातह  िमिसल सामेल राखी पि जका तयार गरी पठाउने यव था गन । 

 िज ला सरकारी वक ल कायालयह बाट पनुरावेदन गन नगन िनणय गरी पनुरावेदन सरकारी वक ल 

कायालयह मा पठाएका र सो कायालयबाट पनुरावेदन गन, नगन वा मु ा दोहो  याई हने िनवेदन गन वा 
नगन िनणय गरी अि तम िनकासाको लािग महा यायािधव ाको कायालयमा ताव पठाउँदा समयम ै
िमिसल पठाउन े गन ु भनी यस कायालयबाट समय समयमा प रप  ग रएको भए तापिन केही 
कायालयह बाट य तो िनदशन एवं प रप लाई वेवा ता गरी िनणय िमिसलह  िढलो तथा याद नघाएर 
पठाउने गरेको पाइएको हदँा अब आय दा अि तम िनणयको लािग िमिसल ताव पठाउन ुपन अव था 
दिेखए उ  अव थाह लाई िवचार गरी पठाउन ेगन ुगराउन ुहन ।  

 सरकारी वक ल कायालयह ले कुनै मु ाको स दभमा सु  तहको कारबाही टुङ्गी मािथ लो तहमा 
पनुरावेदन गन वा नगन ताव साथ िमिसल कागजात पठाउँदा र पनुरावेदन तहबाट मु ा टुङ्गी सव च 

अदालतमा पनुरावेदन गन वा नगन तथा मु ा दोहो  यान ेिनवेदन गन वा नगन रायसाथ िमिसल मािथ लो 
िनकायमा पठाउँदा स बि धत िमिसलमा संल न रहनपुन िलिखत कागजातह  दु त भए नभएको यिकन 
गरी ज ुगरी कुन ैकागजात नरहकेो वा नभएको पाइएमा अदालतमा रहकेो िमिसलबाट पंिजका बमोिजम 
नपगु िलखत कागजातह को ितिलिप अिनवाय पमा सारी याई िमिसल संल न गरी गराई मा  

मािथ लो िनकायमा पठाउने गन ु। 

 
 

िमित 
२०५८।५।५ 

च.नं. ५१० 

को प रप  

 

 

िमित 
२०६१।७।३० 

च.नं. १५१६ 

को प रप    

 

 

 

 
 

िमित 
२०६१।७।३० 

च.नं. १५१६ 

कै प रप    

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 अिभयोग प मा दावी नभएको आरोपमा पनुरावेदन तथा बहस िजिकरमा उठाईएका कुराबाट अिभयोग 
कायम गन निम ने । 

 पनुरावेदक य अिधकार काननू ारा िसजना हन ेअिधकार भएकोले य तो अिधकारमा काननूले पनुरावेदन 
ला न ेअव था तो न रा न स न ेनै ह छ र य तो अव था तो नमुा खास योजन र उ े य रहकेो हन े । 
ऐनको उ े यमा भावका रता याउन ुधरौटीको मलू उ े य रहकेो त य ऐनको बनौटबाट प  दखेाएको 
छ । पनुरावेदन गदा धरौटी रा नपुन ावधानले पनुरावेदक य अिधकारलाई िन कृय तु याएको भ न ेअथ 

गन निम ने । पनुरावेदन गदा ऋणीले सु  िनकायबाट ितनपुन ठहरेको रकमको ३० ितशत नगद धरौटी 
राखी पनुरावेदन गन स ने गरी गरेको यव थाले पनुरावेदक य अिधकार नै िन ृ य तु याएको भनी मा न 
नहने । केवल धरौटी रा न ु पन वा थप शु क बझुाउन ु पन कारणले मा  पनुरावेदन गन पाउने काननूी 
उपचारलाई अपया  वा भाविहन संझने कुनै तकसंगत आधार नदिेखने । 

 पनुरावेदन गन पाउने िवषय काननूी हक भएकाले यसलाई सारवान हककै पमा िलइन ु पन । मातहत 
अदालतले ज मकैदको सजाय ठहर गरेका मु ाह मा यस अदालतले आ नो सपुरीवे क य अिधकार 
अ तगत साधकको रोहबाट  हने कुरा र पनुरावेदक य अिधकार े   अ तगत पनुरावेदन सु ने िवषय पथृक 

पथृक हदँा ज मकैद सजायको अि तम अनमुोदन यस अदालतबाट  हनै पन बा या मक काननूी 
यव थाका कारण य तो सजाय भएका मु ाह मा प को पनुरावेदन नपरे पिन स बि धत अदालतले 

साधक जाहरे गनपुन । 

नेकाप २०५०, 

िननं. ४७६७  
 

ओम काश 

अयाल िव. 
मं तथा 
मपका 
समेत,न.ेका.प. 
२०६४ अंक 

३ 

िन.नं.७८१९ 

(िब.ई.) 
 

 

रामबहादरु 
ब नेत िव  

नेपाल सरकार 
िनणय 
नं.७९८५ 

ने.का.प. 
२०६५ अंक 

७ (प.ूई). 
 

 

 



294

सरकारी वक ल िद दशन 

६.   पुनरावेदन स ब धी कारबाही गनु नपनः  
अदालतबाट भएको फैसला उपर दहेायको अव थामा पनुरावेदन स ब धी कारबाही नगरी स बि धत फैसलाको पीठमा पनुरावेदन 
गन ुनपन आधार र कारण जनाई कायालय मखुले मािणत गरी रा न ुपदछः 

 अिभयोगप  वा िफराद मागदावी बमोिजम फैसला भएको मु ा, 
 विववेक य अिधकार अ तगत सजाय भएको मु ामा अिधकतम हदको सजाय नभई यनूतम◌् वा सो भ दा बढी 
सजाय भएको रहछे भन ेकसरूको गि भयता बढाउने आधार र कारण िव मान नदिेखई भएको सजाय समानपुाितक 

पमा िमलेको दिेखएका मु ा,  
 याियक िनकाय, अध याियक िनकाय वा अिधकारीबाट भएको फैसला उपरको पनुरावेदन उपर स बि धत िज ला 
अदालतबाट फैसला हदँा सदर भएको मु ा,  
तर सरकारी वा सावजिनक स पि  स ब धी िववाद समावेश भएको, कैद सजाय भएको वा एक लाख पैयँाभ दा बढी 
ज रवाना वा पाँच लाख पैयँा भ दा बढी िबगो समावेश भएको मु ामा पनुरावेदन अदालतमा दो ो तहको पनुरावेदन 
गन सिक छ । 

   
७.    पुनरावेदन नगन स ब धी यव थाः  
अदालत वा याियक िनकाय वा अध याियक िनकाय वा अिधकारीबाट  फैसला वा अि तम आदशे भएको मु ामा मागदावी 
बमोिजम भएको वा काननू बमोिजम पनुरावेदन ला ने यव था नभई पनुरावेदन नग रएको अब थामा बाहके स बि धत सरकारी 
वक लबाट फैसला सिहतको िमिसल अ ययन गदा य तो फैसला मानिसव भई पनुरावेदन गनपुन आधार कारण वा अव था 
नदिेखएकोमा पनुरावेदनको याद सु  भएको दश िदन िभ  पनुरावेदन गन ुनपन आधार र कारण खलुाई िज ला सरकारी वक ल 

कायालयले भए स बि धत उ च सरकारी वक ल कायालय र उ च सरकारी वक ल कायालय वा िवशेष सरकारी वक ल 

कायालयले भए महा यायािधव ाको कायालयमा पनुरावेदन नगन ताव सिहतको िमिसल पठाउन ुपदछ । 
 
कानूनी यव था 

 नेपाल सरकार वादी हन ेमु ामा कुनै अदालत वा मु ा हने अिधकारी वा िनकायबाट भएको फैसला उपर 
पनुरावेदन गन ु पन नदिेखएमा पनुरावेदन गन ु नपन कारण सिहतको राय स बि धत सरकारी वक ल 

कायालयले मािथ लो सरकारी वक ल कायालयमा पनुरावेदन याद सु  भएको दश िदन िभ  पठाउन ु
पनछ । 

 उपिनयम (१) बमोिजम पनुरावेदन नगन ताव ा  भएपिछ मािथ लो सरकारी वक ल कायालयले पिन 
पनुरावेदन गन ु नपन वा पनुरावेदन गन उपयु  नहने दखेेमा पनुरावेदन नगन आधार र कारण सिहत 
िनकासाको लािग िमिसल ा  भएको दश िदन िभ  महा यायािधव ाको कायालयमा पठाई  िनकासा 
भए बमोिजम गन ुगराउन ुपनछ । 

 उपिनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िज ला अदालतले पनुरावेदनको रोहमा गरेको 
फैसला उपर याय शासन ऐन २०७३ को दफा ८ को उपदफा (३) को ख ड (ग) बमोिजम उ च 

अदालतमा पनुरावेदन नगन अि तम िनणय स बि धत उ च सरकारी वक ल कायालयको 
सह यायािधव ाले गन स नेछ । यसरी िनणय भएकोमा सोको अिभलेख राखी िनधा रत ढाँचामा 
महा यायािधव ाको कायालयमा िनणय भएको िमितले तीन िदनिभ  पठाउन ुपनछ । 

सरकारी 
वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम २३ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ को दफा ८१ ले बाल अदालतबाट बालबािलकाले सफाई पाउने गरी 
भएको फैसला उपर काननूको या या स ब धी िुट, निजरको गलत योग वा बु न ुपन माण नबझेुको 
वा बु न नहन े माण बझेुको कारणबाट इ साफमा फरक परेको अव थामा मा  पनुरावेदन ला न े यव था 
गरेको हदँा सो बाहके अ य अव थामा सामा यतया पनुरावेदन नगन ताव पठाउन ुपदछ । 

बालबािलका 
स ब धी ऐन, 
२०७५ को 
दफा ८१(२)  

 िज ला सरकारी वक ल कायालयबाट ा  हन आएको पनुरावेदनप को म यौदा सिहतको िमिसल अ ययन गदा 
पनुरावेदन गनपुन पया  आधार वा कारण नदिेखएमा उ च सरकारी वक ल कायालयका सह यायािधव ाले पनुरावेदन 
नगन ताव तयार गरी िनकाशाका लािग महा यायािधव ाको कायालयमा पठाउन ुपदछ । 
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 मातहत सरकारी वक ल कायालयबाट महा यायािधव ाको कायालयमा ा  हन आएको पनुरावेदन नगन ताव वा 
पनुरावेदन म यौदा सिहतको िमिसल अ ययन गदा पनुरावेदन गन ुपन आधार र कारण नदिेखएमा तोिकएका सरकारी 
वक लले स बि धत अिधकारी सम  पनुरावेदन नगन राय पेश गरी महा यायािधव ा वा महा यायािधव ाबाट 
अिधकार यायोजन भएका नायब महा यायािधव ाबाट पनुरावेदन नगन गरी अि तम िनणय िनकासा िदइनेछ । 

 तर िज ला अदालतले पनुरावेदनको रोहमा गरेको फैसला उपर उ च अदालतमा पनुरावेदन नगन अि तम िनणय 
स बि धत उ च सरकारी वक ल कायालयको सह यायािधव ाले गन स नेछ ।  

 स बि धत तहको सरकारी वक ल कायालयबाट पनुरावेदन नगन गरी अि तम िनणय भएकोमा िनणयको जानकारी 
सिहतको िमिसल सु  तहको  स बि धत सरकारी वक ल कायालयमा िफता पठाउन ुपनछ ।  
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१. मपु्ॖा दोहोर ्याउने वा नदोहोर ्याउने िनवेदन गनेर् िनणर्य गदार् िवचार गनुर् पनेर् कुराहप्ॳ
२. मपु्ॖा दोहोर ्याउने िनवेदन नगनेर् िनणर्य पिछ अवल बन गनुर् पनेर् प्रिक्रयाहप्ॳ
३. मपु्ॖा दोहोर ्याउने िनवेदन गदार् अवल बन गनुर् पनेर् प्रिक्रयाहप्ॳ

सरकारी वक ल िद दशन 

 

यस प र छेद िभ  
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१ .  मु ा दोहो  याउने वा नदोहो  याउने िनवेदन गन िनणय गदा िवचार गनु पन कुराह  

उ च अदालत वा उ च अदालतका इलसालबाट सनुवुाइ गरी सव च अदालतमा पनुरावेदन नला न ेमु ामा सीिमत अव थामा 
मु ा दोहो  याई पनुः सनुवुाइ गन अिधकार े  मु ा दोहो  याई हने े ािधकार हो । यो े ािधकार सव च अदालतमा मा  छ । 
दोहो  याउन ेिनवेदनमा पनुरावेदनको िन सा पाउनका लािग काननूमा तोिकए अनसुारका प  आधार र कारण आव यक पदछ । 
उ च अदालत वा उ च अदालतका इलसालबाट मु ा फैसला भएको थाहा पाएको िमितले पतालीस िदनिभ  मु ा दोहो  याई 
हनेको लािग िनवेदन िदन ुपदछ । सो िनवेदन उपर सव च अदालतको संयु  इजलासबाट सनुवुाइ ग र छ । सनुवुाइ गदा सो 
िनवेदनमा याय शासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को ख ड (क) दिेख (घ) स मको अव था िव मान रह ेवा 
नरहकेो िवषयमा हदेछ । ती ख डको कुन ैएकको अव था दिेखएमा पनुः सनुवुाइ गन गरी अनमुित िद छ । यसरी अनमुित दान 
गरेको अव थामा यो मु ा पनुरावेदन सरह दता ह छ र सोही बमोिजम सनुवुाइ ह छ । उ च अदालतले गरेको फैसला वा अि तम 
आदशे उपर पनुरावेदन नला न ेदहेायका मु ाह मा सव च अदालतमा मु ा दोहो  याई हरेी पाउन े िनवेदन िदन सिकन ेकाननूी 
यव था रहकेो छ । 

 
 

कानूनी यव था 
(१) यो ऐन वा चिलत काननू बमोिजम सव च अदालतमा पनुरावेदन नला ने मु ामा उ च अदालतले 

गरेको फैसला वा अि तम आदशे सव च अदालतले दहेायका अव थामा दोहो  याई हने स नेछ◌ः– 

(क) उ च अदालतको फैसला वा अि तम आदशेमा ग भीर संवैधािनक वा काननूी िुट भएको छ, 

(ख) सव च अदालतबाट थािपत काननूी िस ा त वा निजरको पालन नगरेको वा गलत िकिसमले या या 
गरी योग गरेको, 

(ग) सरकारी वा सावजिनक स पि  स ब धी िववाद समावेश भएको मु ामा िमिसल संल न माणको उिचत 
मू याङ्कन नभएको कारणले सरकारी वा सावजिनक स पि  िहनािमना भएको वा य तो स पि मा ित 
पगुेको, वा 

(घ)  बालक, मिहला, अपाङ्गता भएका यि , मानिसक रोगबाट पीिडत वा पचह र वष उमेर परूा गरेको 
यि को उिचत ितिनिध व हन नसक  इ साफमा ताि वक असर गरेको । 

        तर दहेायका अव थामा मु ा दोहो  याई हे रँदनैः– 

(क) सव च अदालतबाट एक पटक दोहो  याई  हे रसकेको, 
(ख) दफा ८ को उपदफा (३) को ख ड (ख) बमोिजम उ च अदालतबाट पनुरावेदन सनुी िनणय भएको  । 

 

याय शासन 
ऐन, २०७३ को 
दफा १२ 

 

 

 

 

मु ा दोहो  याउने वा नदोहो  याउने िनवेदन गन स ब धी िनणय गदा देहायका कुरामा िवचार गनु पदछः 
 उ च सरकारी वक ल कायालयका सरकारी वक लले उ च अदालतबाट भएका फैसला ा  गरी सो फैसला अ ययन 
गन,  

 उ च अदालतबाट भएको फैसलामा उ च सरकारी वक ल कायलयले पनुरावेदन गदा उठाएका कुराह  वा शु  
अिभयोग माग दावी अनसुार कसरू ठहर हन ुपनमा सो भए नभएको अ ययन गन,  

 उ च अदालतको फैसला वा अि तम आदशे उपर मु ा दोहो  याउने िनवेदन गन ुपन भएमा दोहो  याउन सिकने काननूी 
आधार र अव था िव मान छ वा छैन सो कुरा िन यौल गन,  

 फैसलामा ग भीर काननूी िुट भएको हो छ वा छैन ?  सव च अदालतबाट ितपािदत निजर वा िस ा तको िवप रत 
फैसला भएको छ वा छैन ? याय शासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को अव था छ वा छैन ? अ ययन 
गन◌,े 

 उ च अदालतको फैसलामा याय शासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को अव था दिेखएमा िनवेदन गन 
िनणय गन◌े । 

 

सव च अदालतबाट भएको फैसला/आदेश 

 दईु तहको एउटै राय भएमा इ साफ पछ र मु ा लि बन हदँनै ब  चाँडो अ य हनपुछ भ न ेअवधारणा र 
मा यताले सु  र पनुरावेदन तहको राय िमलेमा याय शासन ऐनको दफा १२ को अव था िब मान 
भएमा मा  Supervisory Jurisdiction अ तगत यस अदालतले दोहोर◌य्ाई हने स ने ।  

 

िकशोरी महतो 
सडुी 
िव.रामसरोवर 
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पनुरावेदन सु ने यव था Extension of original jurisdiction भएको कारण सु  अदालतले सरह 
पनुरावेदन सु ने अदालतले पिन आव यकता अनसुार सबदु माण बु ने लगायतका स पणू कायिविध 

परूा गरी िनणय गन स दछ तर Supervisory jurisdictionअ तगत दोहो  याई हदेा वा पनुरावलोकन 
गदा ऐनमा तोिकएको सीिमत आधारमा मा  हनेपुन । 
पनुरावेदक य े ािधकारमा ारि भक े ािधकारको िव तार (Extension of Original 

Jurisdiction) हने भएको कारण सु  अदालत सरह मािथ लो तहको अदालतले पिन आव यकता 
अनसुार सबतु माण बु ने लगायतका कायिविध परूा गरी िनणय गन स ने र दोहोयायाई हने िनवेदनमा 
मािथ लो अदालतले सपु रवे क य े ािधकार (Supervisory Jurisdiction) अ तगत ऐनमा 
तोिकएको सीिमत आधारमा हे रन ुपन । 

 एउटै मु ामा कुनै ितवादीलाई पनुरावेदन वा उ च अदालतबाट दस वष भ दा बढी कैदको सजाय भएको 
अव थामा दस वष भ दा कम कैद सजाय भएका ितवादीह ले दफा ९ (१) (ख)   बमोिजम पनुरावेदन 
गन पाउन ेन ैह छ,  

पनुरावेदन गन पाउन ेवा नपाउने भ न े कुरा पनुरावेदन अदालत वा उ च अदालतको फैसलाले तोकेको 
सजायको आधारमा िनधारण हने, 
दस वष भ दा बढी कैद सजाय हन ेठह रएका ितवादीले पनुरावेदन गरे वा नगरेको आधारमा मा  अ य 
ितवादीको पनुरावेदन गन कुरा िनधारण गन ुउिचत नदिेखने, 
एउटा मु ामा कुनै ितवादीलाई दस वष भ दा बढी कैदको सजाय भएको अव थामा सोही मु ामा दस 

वष भ दा कम कैद सजाय भएका वा सफाई पाएका अ य ितवादीह को हकमा समते याय शासन 
ऐन, २०७३ को दफा ९ (१) (ख) बमोिजम पनुरावेदन ला ने, 

 संिवधानको धारा १४४ (१) र (२) मा यवि थत उ च अदालतको अिधकार े लाई याय शासन ऐन, 
२०७३ को दफा ८ (१) मा पनुराविृ  गरेको र सोलाई बाहके गरी ऐ. दफा ८ (२) बमोिजम उ च 

अदालतले सु  कारबाही र िकनारा गरेको मु ामा मा  सव च अदालतमा पनुरावेदन ला ने यव था 
याय शासन ऐन, २०७३ को दफा ९ (१) (क) मा भएको दिेख छ । यसबाट संिवधानको धारा १४४ 

(१) र (२) तथा याय शासन ऐन, २०७३ को दफा ८ (१) बमोिजम उ च अदालतले जारी गरेको 
आदशे उपर सव च अदालतमा सोझै पनुरावेदन ला न े काननूी यव था गरेको दिेखएन । यसरी 
संिवधानको धारा १४४ (१) र (२) तथा याय शासन ऐन, २०७३ को दफा ८ (१) बमोिजम गरेको 
आदशेमा सोझै पनुरावेदन नलागी याय शासन ऐन, २०७३ को दफा १२ मा उि लिखत यव था 
बमोिजम मु ा दोहो  याई हने स ने अिधकार मा  सव च अदालतलाई रहकेो दिेखन आयो ।  

देवी समेत (पणू 

इजलास) 

ने.का.प. 
२०६४, अंक 

५,  िन.नं. 
७८४३ 
 

 

 

 
 

नेपाल सरकार 
िव. र नबहादरु 
के.सी. समेत, 
बहृत् पणू 

इजलास, नकेाप 
२०७६ अंक ८ 

िन नं १०३२० 

 

 

 
 

िनवेदक सु दर 
काक  िव. 
रामे र मान धर, 
पणू इजलास, 

२०७३-FN-

०३४६, -०७३-

CI-०९४६_ 

आदेश िमित 
२०७३।११।५ 

 

 

 
२. मु ा दोहो  याउने िनवेदन नगन िनणय पिछ अवल बन गनु पन ि याह  

 उ च सरकारी वक ल कायालयले उ च अदालत वा उ च अदालतका इलसालबाट भएको फैसला ा  गरे पिछ सो 
फैसला अ ययन गरी अिभयोग माग दावी अनसुार भए नभएको िनि त गन ुपदछ ।  

 िमिसल अ ययन गदा मु ा दोहो  याउन े िनवेदन गन ु पन नदिेखएमा आधार कारण खोली सह यायािधव ा वा 
सह यायािधव ाको हिैसयतमा काम गन सरकारी वक लले िनवेदन नगन िनणय गन ुपदछ । 

 सो अनसुार मु ा दोहो  याउन े िनवेदन नगन िनणय गरेमा सोको जानकारी तोिकएको समयाविध िभ  

महा यायािधव ाको कायालयमा पठाउन ुपदछ । 
 उ च सरकारी वक ल कायालयबाट िनवेदन गन म यौदा सिहत िमिसल ा  भएकोमा महा यायािधव ाको 
कायालयबाट उ च अदालतको फैसला, काननूी यव था र सव च अदालतबाट ितपािदत िस ा त समेतका 
आधारमा िनवेदन नगन िनणय भएमा िमिसल स बि धत उ च सरकारी वक ल कायालयमा पठाउन ुपदछ । 

 
 

कानूनी यव था 

 याय शासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोिजम कुनै मु ामा दोहो  याउने िनवेदन गन उपयु  छ भ ने 
लागेमा य तो मु ामा तोिकएको सरकारी वक लले उ च अदालतबाट फैसला वा अि तम आदशे 

भएको िमितले पाँच िदनिभ  मु ा दोहो  याउन े स ब धी िनवेदनको म यौदा तयार गरी 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावल◌ी, 
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महा यायािधव ाको कायालय सम  पठाउन ुपनछ । 
 कुन ैमु ामा उ च अदालतबाट भएको फैसला वा अि तम आदशे उपर मु ा दोहो  याउने िनवेदन गन 
उपयु  छैन भ ने लागेमा उ च सरकारी वक ल कायालयको सह यायािधव ाले आधार र कारण 

उ लेख गरी मु ा दोहो  याउन ेिनवेदन नगन िनणय गन स नेछ । यसरी िनणय भएकोमा सो को अिभलेख 

राखी िनधा रत ढाँचामा सोको िववरण महा यायािधव ाको कायालयमा िनणय भएको िमितले तीन 
िदनिभ  पठाउन ुपनछ । 

२०७७ को 
िनयम २४ (१) 
 

ऐजन उपिनयम 
(२) 

 

 

 
३.   मु ा दोहो  याउने िनवेदन गदा अवल बन गनु पन ि याह  

 उ च सरकारी वक ल कायालयले उ च अदालत वा उ च अदालतका इलसालबाट भएको फैसला ा  गरे पिछ 

िमिसल समेत अ ययन गदा फैसलामा मु ा दोहो  याउन ेआधार र अव था िव मान दिेखएमा सोही अनसुार मु ा 
दोहो  याउने िनवेदन गन िनणय गरी िनधा रत याद िभ ै िनवेदनको म यौदा सिहत िमिसल महा यायािधव ाको 
कायालयमा पठाउन ुपदछ ।  

 महा यायािधव ाको कायालयबाट पिन य तो म यौदा ा  भए पिछ सो मु ाको िमिसल समेत अ ययन गरी उ च 

अदालत वा उ च अदालतका इलसालको फैसलामा मु ा दोहो  याउने काननूी आधार र अव था िव मान रह ेनरहकेो 
िवचार गरी मु ा दोहो  याउने िनवेदन गन नगन िनणय गन ुपदछ । 

 महा यायािधव ाको कायालयबाट मु ा दोहो  याउन े िनणय भएमा काननूी आधार र सव च अदालतबाट ितपािदत 
िस ा त समेत म यौदामा उ लेख गरी उ च सरकारी वक ल कायालयबाट ा  िनवेदनको म यौदा समते आव यकता 
अनसुार प रमाजन गरी सव च अदालतमा दोहो  याउन ेिनवेदन दायर गन ुपदछ ।  

 मु ा दोहो  याउने िनवेदनको लािग िनवेदन िददँा उ च अदालत वा उ च अदालतका इजलासले गरेको फैसला वा 
अि तम आदशेमा ह ता र गरी मािणत गरेको िमितले पतैालीस िदन िभ  िदन ुपनछ । 

 दोहो  याई पाउँको िनवेदनमा याद था न निसकने हदँा सोतफ संवेदनशील हन ुपदछ । 
 मु ा दोहो  याउन े िनवेदनको म यौदा पनुरावेदन म यौदा समान भएको हदँा य तो िनवेदनमा खलुाउन ु पन कुराह  

स ब धमा पनुरावेदन स ब धी शीषकमा उ लेख ग रएको छ । 
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१. पुनरावलोकन गन िनणय गदा िवचार गनु पन कुराह   

पनुरावलोकन आफूले गरेको काय पनुः हरेी गि त सधुार गन वा प रमाजन गन काय हो । हालको काननूी यव था अनसुार 
पनुरावलोकन माफत पनुः मु ा वा रट िनवेदनको सनुवुाइ गन अिधकार े  सव च अदालतलाई मा  रहकेो छ । पनुरावलोकन 
सव च अदालतबाट फैसला वा अि तम आदशे भएका मु ा वा रट िनवेदन उपर सनुवुाइ गन अिधकार े  हो । पनुरावलोकन 
भनेको स भािवत मानवीय ग ती भएको छ िक भनी आ नो फैसला एक पटक Limited Ground मा आफैले हने यव था हो । 
Miscarriage of Justice  नहोस ्भ न ेउ े यका लािग आफैले गरेको फैसला वा अि तम आदशे उपर पनुरावलोकन ग र छ । 
पनुरावलोकनको िनवेदन मु ा सव च अदालतले गरेको फैसला वा अि तम आदशे उपर काननूले तोकेको शतको अधीनमा रही 
सव च अदालतमा न ैदायर गन सिक छ । चिलत काननूी यव था अनसुार सव च अदालतले इ साफको रोहमा एक पटक हरेी 
फैसला ग रसकेको िवषयमा काननू ारा तोिकएको अव था र शतमा मा  आ नो फैसला वा अि तम आदशेको पनुरावलोकन गन 
स ने यव था रहकेो छ । 
 

सवैंधािनक यव थाः 

 यस संिवधानको अधीनमा रही सव च अदालतलाई संघीय काननूमा यव था भए बमोिजम मु ाको शु  
कारबाही र िकनारा गन, पनुरावेदन सु ने, साधक जाँ ने, मु ा दोहो  याउने, िनवेदन सु ने वा आ नो फैसला 
वा अि तम आदशेको पनुरावलोकन गन अिधकार हनेछ । यसरी पनुरावलोकन गदा पिहला फैसला गन 
यायाधीश बाहके अ य यायाधीशले गन छन ्। 

 

संिवधानको 
धारा 
१३३(४) 

 

कानूनी यव थाः 

 सव च अदालतले आ नो फैसला वा अि तम आदशे दहेायको अव थामा पनुरवालोकन गन स नेछ । 
(क) मु ामा भएको इ साफमा ताि वक असर पन िकिसमको कुन ै माण रहकेो त य मु ाको िकनारा भएपिछ 

मा  स बि धत प लाई थाहा भएको दिेखएमा, वा  
(ख) सव च अदालतबाट थािपत निजर वा काननूी िस ा तको ितकूल फैसला वा अि तम आदशे भएको 
दिेखएमा ।  

 उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दहेायको अव थामा सव च अदालतले आ नो 
फैसला वा अि तम आदशेको पनुरावलोकन गन छैनः–  

(क) एक पटक सो फैसला वा अि तम आदशेको पनुरावलोकन ग रसकेको, 
(ख) बहृत पणू ईजलासबाट फैसला वा अि तम आदशे भएको, 
(ग) सवैधािनक इजलासबाट िनणय भएको,  
(घ) यो ऐन ार भ हन अिघ चिलत काननू बमोिजम मु ा दोहो  याई फैसला नभएको, वा 
(ङ) दफा १२ बमोिजम दोहो  याई हे रएको मु ामा उ च अदालतको इ साफ सदर भएको वा दोहो  याई हने  
िन सा नभएको । 

 नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा अदालत वा मु ा हने िनकायले गरेको िनणय 
वा आदशे उपर पनुरावेदन वा पनुरावलोकन वा मु ा दोहो  याउन िनवेदन गन ु पन दिेखएमा 
महा यायािधव ाले सो बमोिजम गनका लािग स बि धत अिधकारीलाई लेखी पठाउन स नेछ र यसरी 
लेखी आएमा स बि धत अिधकारीले सोही बमोिजम गन ुगराउन ुपनछ । 

 सरकारी वक लबाट दायर हन ेबाहकेका नेपाल सरकार वा सरकारी कमचारीको तफबाट अदालतमा दायर 
भएको र अ य कसैले नेपाल सरकार वा सरकारी कमचारी उपर दायर गरेको मु ामा पनुरावेदन गन, 
पनुरावलोकन वा दोहो  याई हरेी पाउन िनवदेन गन िनणय गन ु अिघ स बि धत अिधकृतले चाहमेा 
महा यायािधव ाको कायालयमा सो िवषयमा परामश गन स नेछ ।   

 उपिनयम (१) बमोिजम पनुरावेदन गदा वा पनुरावलोकन वा दोहो  याई हरेी पाउन िनवेदन िददँा स बि धत 
िनकायले आव यक परेमा स बि धत सरकारी वक लसँग सम वय गरी आव यक िलखत कागजात वा 
िनवेदन तयार गरी अदालतमा दता गराई सकेपिछ फाइल बहस परैवीको लािग स बि धत सरकारी वक ल 

सम  पठाउन ुपनछ । 

 

याय 
शासन 
ऐन¸२०७३ 

को दफा 
११  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

सरकारी 
वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम २६  

 

सरकारी 
वक ल 

स ब धी 
िनयमावली
को िनयम 
३१  
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पनुरावलोकन स ब धी चिलत काननूी यव था अनसुार जनुसकैु मु ामा पिन पनुरावलोकन हन स दनै । ऐन काननूले िनधारण 

गरेको अव था र शतमा सीिमत रहरे मा  पनुरावलोकनको ि यामा जान सिक छ । पनुरावलोकन स ब धी काननूी यव था 
अनसुार सीिमत अव थामा मा  पनुरावलोकन हन स ने हदँा पनुरावलोकनको ि या अवल बन गन ुपवू सो अव था िव मान छ 

वा छैन भ ने कुरामा सरकारी वक ल संवेदनशील हन ुज री छ । 
 
२. पुनरावलोकन गन िनणय गदा पु  याउनु पन रीत र ि या 

 पनुरावलोकनको िनवेदन काननूी रीत र ि या परूा गरी सव च अदालतमा िदन ुपदछ ।  
 जनुसकैु मु ामा पिन पनुरावलोकन हन नस ने भएको हदँा के क ता मु ाह मा पनुरावलोकन गन हो सो कुराको काननूी 
िन य ल गरेर मा  पनुरावलोकनको ि या अगािड बढाउन ुपदछ ।  

 पनुरावलोकनको लािग िनवेदन िददँा सव च अदालतका यायाधीशले फैसला वा अि तम आदशेमा ह ता र गरी 
मािणत गरेको िमितले सा ी िदन िभ  िदन ुपनछ । 

 मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी १ र २ मा उ लेख भएका मु ाह  र कुन ैऐनले नेपाल सरकार 
वादी हने भनी लेिखएका मु ाह मा पनुरावलोकनको िनवेदन िदन ुपदा सरकारी वक लले िदन ुपदछ ।  

 पनुरावलोकनको लािग िदने िनवेदनमा खलुाउन ेमु य कुराह  स ब धमा पनुरावलोकनको िवषय र कृित अनसुार 
खलुाउने िवशेष कुराह  र पनुरावलोकनकै आधार र अव था खलुाउन ुपन कुराह को अित र  अ य ढाँचागत कुराह  

भने पनुरावेदनको म यौदा समान ह छ ।  
 

सव च अदालतबाट भएको फैसला/आदेश 

 ितवादी गोडन िविलयम रिव सनलाई अिभयोग दावीबाट सफाई िदने ठहर गरेको यस अदालत संयु  

इजलासको िमित २०६१।१।११ को फैसलामा २०५३ सालको फौ. प.ु नं. १४६४, १६१३ पनुरावेदक 

ितवादी स तोष भ ने िडकबहादरु काक  समेत िव  . ना. उ. िधरे कुमार दवेान समेतको जाहरेीले 

वादी नेपाल सरकार भएको लाग ूऔषध मु ामा २०५६।१२।७।२ मा भएको फैसला, २०४६ सालको फौ. 
प.ु न.ं ३६८ पनुरावेदक ितवादी हमेराज िप.के. िव  नेपाल सरकार वादी भएको लाग ूऔषध मु ामा 
२०४९।१।३१ मा भएको फैसला, नेकाप २०५०, िन.न.ं ४६९८, पृ  ९७ र नेकाप २०५०, िन.न.ं ६८५२, 

प.ृ ९७ र नेकाप २०५७, िन.नं. ६८५२, पृ  ९२ मा कािशत फैसलामा थािपत निजर काननूी िस ा तको 
ितकूल िनणय भएको दिेखन आएबाट समते िमित २०६१।१।११ को संयु  इजलासको फैसला याय 
शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को ख ड (ख) अनसुार पनुरावलोकन गरी हनेपुन 
अव था िव मान दिेखंदा सोही बमोिजम पनुरावलोकनको िन सा दान ग रएको छ । िनयम बमोिजम गरी 
पेश गन ुभ न ेसमते यहोराको यस अदालत पणू इजलासको िमित २०६१।३।११ को आदशे । 

 एक पटक अदालतले याय शासन ऐनको दफा १२ को अव था िब मान नभएको ठहर गरी Statutory 

Finality Clause अ तगत अि तम भैसकेको मु ालाई याय शासन ऐन, २०४८ को अक  दफा 
अ तगत मु ा Re –open हन स दनै । एउटै मु ामा दफा १२ अ तगत िनवेदनमा यस अदालतले मु ा 
दोहो  याई हने पन अव था नदखेरे टुङ्गो लािग सकेपिछ पनुरावलोकनलाई हितयार बनाएर मु ा Re –

open हन स दनै । 
 

 भैरहकेो काननूी यव थाबाट मु ा पनुरावलोकन गदा वा दोहो  याई हदेा जनु आधारमा पनुरावलोकन गन 
वा दोहो  याई हने आदशे गरेको हो सोही आधार र स ब  िवषयमा सीिमत रही मु ा िकनारा 
गनपुन।पनुरावलोकन गन िन सा दान गदाको आदशे न ैगलत छ भने य तो गलत आदशेको आधारमा 
पनुरावलोकन हन स ने आधार माण नहने ।व तुतः सव च अदालतले एक पटक आफैले स पणू त य 
र काननूको िन पण गरी ठहर फैसला गरेको अव थामा सो फैसला पनुरावलोकन गरी हने यव था 
अ य त िबिश  र िवशेष कारको हो। यसै भएर पनुरावलोकन गरी आधार, अव था र ि या पिन सोही 
अनु प िनिद  ग रएको ह छ।अ य मु ा मािमलाको ज तो सामा य ि याबाट पनुरावलोकन गरी हने 
आधार रा न ेहो भन ेउप लो तहको यस अदालतले समते पटक पटक एउटै मु ामा अलमलाई रहन ुपन 
अव था उ प न भई मु ा मािमलाको किह यै पिन अि तम िनणय नहन े ि थित जृना ह छ र यसबाट 

 

नेपाल सरकार 
िव. गोडन 
िविलय स 

रिव सन, 
नेकाप 
२०६१, 

िन.नं. ७४२१ 

 

 

 
 

 

 

 

िकशोरी महतो 
सुडी िव. 
रामसरोवर दवेी 
समेत, नकेाप 
२०६४, अंक 

५, िन.नं. 
७८४३  
 

मचाभाई 
महजन िव 
दानबहादरु 
महजन, 
ने.का.प. 
२०६४ अंक 

९ िन.नं. 
७८७७ 
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िनणयको अि तमताको (Finality of the decision) िस ा त समतेको उ लघनं हन जाने । 
पनुरावलोकनको िन सा भएको मु ामा िन सा िददंाको आधार न ै िनराधार असंगत एवं असंव  छ वा 
वे रतको छ िक छैन पिछ मु ा सनुवुाइ गन इजलासले सो हे रकन मा  िन कषमा पु नपुन । यिद 
पनुरावलोकनको िन सा िददंाको आधार नै काननू िवपरीत छ वा गलत छ भने मु ाको सनुवुाइ अगािड 
बढ्न स दनै, मु ाको अ य िवषयव तु उपर वेश गरी मु ामा िन पण हन नस ने।िन सा दान गदा कुन 
याियक त य वा निजरको आधारमा मु ामा छलफल खलुा गन ुपरेको हो भ न े कुरामा बढी सचते हन ु
ज री ह छ।व तुतः पनुरावलोकन गरी हने भनी िदइएको िन सा दानको आदशे नै यथाथमा मु ा 
पनुरावलोकन गरी हने कायदशे (Term of reference) हो । यसैले पनुरावलोकन गरी हने िन सा िदन े
इजलासले िवशेष जवाफदिेहताका साथ िन सा िदन ुपन । िन सा िददंाको आदशे काननूस मत छ भन ेमा  

िन सा िददंाको आदशे र स बि धत मा याय िन पण गन सोसँग सरोकार रा ने स ब  िवषयमा वशे 

गरी िनणय गन सिकने अव था रह छ । पनुरावलोकनको िन सामा उ लेख ग रएको मलु आधार नै मु ामा 
ताि वक मह व रा ने वा सा दिभक दिेखन नआएमा अ  स ब  त यह  के िथए हे ररहनकुो कुन ै
औिच य रहन नस ने । 
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१. सरकार वादी हुने फौजदारी मपु्ॖाको अ य दिुनयाँ वादी हुने फौजदारी मपु्ॖामा पिरणत र यसको 
पिरणाम 

२. सरकार वादी फौजदारी मपु्ॖाबाट यिक्त वादी फौजदारी मपु्ॖामा पिरणत र यसको पिरणाम

सरकारी वक ल िद दशन 

 

यस प र छेद िभ  
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१ . सरकार वादी हने फौजदारी मु ाको अ य दुिनयाँ वादी हने फौजदारी मु ामा प रणत र यसको प रणाम 

अनसु धान अिधकारीले कसरूको अनसु धान गदा मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी–१ र २ िभ  पन भनी 
अनसु धान गरी सबदु माण संकलन गरेको र अिभयोजन अिधकारीले पिन ा  माणको मू याङ्कन गरी सोही अनसुार 
अिभयोजन गरेको मु ामा अदालतले अनसुचूी िभ  पन नदिेखई कुनै यि ले वादी भ ैचलाउन स ने कृितको मु ा दखेेमा 
िनजलाई िझकाई िनजले सकार गरेमा वादी प  कायम गरी सोही िमिसलबाट मु ा िकनारा गन ुपन काननूी यव था रहकेो छ । 
 
 

कानूनी यव थाः 

 यस ऐन बमोिजम नेपाल सरकार वादी भई दायर भएको कुनै मु ा कारबाही हदँा अनसुचूी–१ वा 
अनसुचूी–२ िभ  नपन दिेखएको तर काननू बमोिजम अ य कुनै मु ा च न स ने दिेखएमा अदालतले 

सोही आदशे गरी सरोकारवाला यि लाई यसको सचूना िदन ुपनछ । 
 सरोकारवालाले उपदफा (१) बमोिजम सचूना पाएको िमितले दईु मिहनािभ  यस मु ा सकार गरेमा 
िनजलाई वादी प  कायम गरी सोही मु ाको िमिसलबाट काननू बमोिजम कारबाही र िकनारा गन ु
पनछ । 

 नेपाल सरकार वादी भई अदालतमा दायर भएको कुन ैमु ा फैसला हदँा संिहताको दफा ४२ बमोिजम 
य तो मु ा संिहताको अनसुचूी -१ वा अनसुचूी -२ िभ  नपन तर काननू बमोिजम अ य कुन ैमु ा 
च न स ने दिेखई सरोकारवालाले सकार गरेमा िनजलाई वादी प  कायम गरी सोही मु ाको 
िमिसलबाट कारबाही र िकनारा गन आदशे भएमा य तो फैसला अि तम भएपिछ अनसुचूी -

९बमोिजमको ढाँचामा सरोकारवालालाई सचूना िदन ुपनछ । 

 

फौजदारी कायिविध 

संिहताको दफा ४२  

 

 

 
 
 

मलुकु  फौजदारी 
कायिविध 

िनयमावलीको 
िनयम २३ 

 

उ लेिखत काननूी यव था अनसुार अदालतले सरकार वादी भई दायर भएको मु ामा सनुवुाइ गदा गदा सो मु ा मलुुक  फौजदारी 
कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी १ र २ िभ  नपन तर काननू बमोिजम अ य कुन ैमु ा च न स ने दखेमेा सरोकारलाले 

सकार गरेमा िनजको तफबाट िनजलाई वादी बनाई सनुवुाइ गन स दछ । 
 
२. सरकार वादी फौजदारी मु ाबाट यि  वादी फौजदारी मु ामा प रणत र यसको प रणाम 

मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी १ र २ िभ  पन भनी सरकारी वक लले अिभयोजन गरेको मु ा 
अदालतले अनसुचूी िभ  नपन दखेी सरोकारवाला यि लाई सचूना प  कायम गन गरी गरेको आदशेबाट वादी प को 
अिभयोजन िन कृय हन पु दछ । नेपाल सरकारको अिभयोजन िन कृय भएको अव थामा सरकारी वक लले िन न ि या 
अवल बन गन ुपदछः 

 उ  मु ामा भएको आदशे अदालतबाट सारी याई अ ययन गन◌े, 
 अदालतको आदशे मनािसव दखेेमा सोही अनसुार िनकासा हन मािथ लो िनकायमा राय सिहत िमिसल पठाई 
मािथ लो िनकायबाट अि तम िनकासा भए बमोिजम गन◌,े  

 अदालतले गरेको आदशे िुटपणू वा िमिसल संल न माणको उिचत मू याङ्कन नभएको वा सा दिभक ऐन काननूको 
गलत अथ लगाई आदशे भएको भ न े दिेखएमा पनुरावेदन हने मािथ लो िनकायमा त कालै सो आदशे वा फैसला 
िव  उपयु  िनवेदन िदने ि या अवल बन गन◌े,   

 पनुरावेदन स ब धी कारवाही गन सरकारी वक ल कायालयले पिन त लो िनकायले पठाएको राय ताव, िमिसल तथा 
िनवेदन अ ययन गरी त लो अदालतको आदशे वा फैसला मनािसव भए नभएको हरेी मनािसव दिेखएमा अि तम 
िनकासाको लािग महा यायािधव ाको कायालयमा राय सिहत िमिसल पठाउन◌े,   

 अदालतको आदशे मनािसव नदिेखएमा मािथ लो अदालतमा िनवेदन गन ुपन दखेमेा सोही अनसुार ा  म यौदामा 
आव यक प रमाजन गरी वा आफैले म यौदा गरी पनुरावेदन सु ने अदालतमा सो िनवेदन दायर गन◌,े 

 पनुरावेदन सु ने िनकायमा तुत भएको िनवेदनमा मु ाको संि  त य, सो त य पिु  हने आधार माणह , 

अिभयु ह को कसरूमा संल नता र भिूमका, िनजह  उपरको अिभयोग र सो अिभयोग पिु  हने आधार माणह , 

चिलत काननू र काननूी यव था, मु ा अनसुचूी िभ  ैपन आधारह का साथै सो मु ा अनसुचूीबाट बाहके हन नस ने 
आधारह  समते खलुाई उ लेख गन◌े,  

 तुत िनवेदनमा पनुरावेदन सु ने िनकायबाट भएको आदशे बमोिजम सरकारी वक लले आव यक कारवाही गन ुपदछ ।  
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 सरकार वादी फौजदारी मु ाबाट अ य फौजदारी मु ामा प रणत भएमा पीिडत र जाहरेवालालाई सो कुराको औपचा रक 

जानकारी सरकारी वक लले अनसु धान अिधकारी माफत गराउन◌े,  

 सरकारी वक लले सरकार वादी फौजदारी मु ाबाट अ य फौजदारी मु ामा प रणत भएका मु ाह को लगत िववरण 

रा न ुपन ।  
 
सव च अदालतबाट भएको फैसला/आदेश 

 राईफल पड्काई आफूसमते मन स ने आशंकामा राईफल तानातान गदा खो न नसकेकोले खकुुरीको 
हार गरी राईफल खोसी भागी गएको ि याले यान मान िनयतको पु ी भएको नदिेख◌दँा यान मान 
उ ोग नठहराई कुटिपटमा प रणत गन गरेको पनुरावेदन अदालत ईलामको फैसला िमलेकै दिेखदंा सदर 
हने । 

 एउटै वारदातलाई केही ितवादीको हकमा यि वादी मु ामा प रणत गन र केही ितवादीको हकमा 
सरकार वादी मु ा कायम गन नसिकने । 

 

 कुनै एउटा काननूी यव था अ तगत दायर भएको एक कृितको मु ामा अक  कृितको कसरू नै कायम 
नगरी केवल अनसुचूीिभ  परेको आधारमा मा  अक  कृितको काननूी यव था लाग ूगन निम ने । 
कुनै एउटा अमकु अिभयोग लगाई दायर भएको मु ामा दावी कायम हन नस ने भएपिछ िबना कुनै प  

आधार र कारण िबना उ  मु ालाई अनसुचूी अ तगत पन अक  अमकु मु ामा प रणत गरी वत  

पमा यसस ब धी कसरू तथा अिभयोग न ैकायम नगरी सोको वत  माणको मू याङ्कनसमते 
नगरी अक  कृितको कसरू कायम गरी सजाय गद जान ेहो भन ेफरक–फरक अिभयोग र कसरूमा सजाय 
गन पथृक–पथृक काननूी यव था गनकुो कुन ैऔिच य र साथकता नरहन े। 
यान मान उ ोग र कुटिपट अङ्गभङ्गका वारदात अपराधह  िनता त फरक–फरक कृितका हन ् । 
य तो अव थामा उि लिखत दवैु मु ाह  एउटै अनसुचूीिभ  परेको भएता पिन ती दवैु वत  पमा 
अलग–अलग अपराध भएकोले ती अपराधह मा कसरू वा सजाय गनपुदा अलग–अलग र वत  

पमा न ैकसरू वारदात कायम गरी सजाय गनपुन ।  
फरक–फरक अपराध हन ेअव थामा अिभयोग लगाउन ुपदा वा एउटा अिभयोगबाट अक  अिभयोग 
कायम गनपुदा काननूी यव थाअनसुार य तो अपराधको वत  पमा माणको मू याङ्कन गरी 
अलग कसरू कायम गरी मु ाको िन कषमा पगुी याय िन पण गनपुन । 
सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को गलत या या र अथ गरी यानस ब धी महलको 
एउटा काननूी यव था अ तगत दायर भएको यान मान उ ोगको मु ालाई कुटिपट अङ्गभङ्गमा 
प रणत गरी कुटिपटको महलको अक  काननूी यव थाअ तगत कसरू नै थािपत नगरी सजाय गन 
गरेको फैसलालाई काननू र यायस मत् मा न निम ने । 

 

नेस. िव. मेजङ्ग 
के ङ्ग सअबु. 
२०५४, पूणाङ्क 

१२५ 
 

 

नकेाप २०६६ 

िन.नं. ८१५० 
 

राजाराम ख ी 
िव.  कारागार 
कायालय 
चौतारासमेत 
न.ेका.प. 
२०७०, अंक ४, 

िन.नं. ८९९३ 
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१ . मुलतवीको प रचय  

एउटा मु ाको प रणामबाट अक  मु ा भािवत हन ेदिेखएमा भाव पान मु ाको फैसला नभएस म भािवत हन ेमु ा थिगत गन 
काय (काननूी श दकोषः टोपबहादरु िसंह) । फरार रहकेा वा प ाउ नपरेका अिभयु का हकमा पिछ कारवाही गन रोक  

रािखएको, दईु वा दईु भ दा बढी अड्डा अदालतमा मु ा परी ती मु ा म ये एकमा पिन वारेस रा न नपाउने वा एकमा मु ािसत 
स बि धत भै एक मु ा निछनी अक  मु ा िछ न मा  वारेस रा न पाउने रहछे वा एक मु ा अक  मु ािसत स बि धत भै एक मु ा 
निछनी अक  मु ा िछ न नहन े यसो गरेमा अक  मु ामा असर पन रहछे भन ेमु य िछिनन ुपनलाई कायवाहीमा राखी अक लाई 
कायवाही रोक  थिगत गन काम (नेपाली काननूी श दकोषः शकंर कुमार े ) । 
 

फौजदारी मु ामा ग भीर र जघ य कृितका कसरूका ितवादी वा प ाउ पजू  जारी हने कसरूका अिभयु को हकमा मा  मु ा 
मलुतवी रािख छ।अदालतबाट जारी भएको प ाउ पजू  बमोिजम प ाउ नपरेका वा अदालतमा हािजर नभएको य ता 
अिभयु का हकमा िनजको तीन वषस म मु ा मलुतवी रािख छ । यसरी प ाउ नपरेका वा अदालतमा हािजर नभएका ग भीर र 
जघ य कृितका कसरूका अिभयु लाई िनज उपर सनुवुाइको मौका िदन, अिभयोग ख डन गन अदालतले ित ा गरेको अव था 
हो।िनि त समयस म िनजलाई आफू उपरको अिभयोग ख डन गन र आ नो िनद िषता सािवत गन केही समयका अवसर िदनका 
लािग मलुतवी रािखन ेहो । प ाउ पजू  बमोिजम अदालतमा हािजर नभएका अिभयु तीन वषस म उपि थत नभएमा मलुतवी 
जगाई ठहरे बमोिजम अदालतले फैसला गदछ । 
 
२. मु ा मुलतवी रहने अव था 
मु ा मलुतवी रा ने स ब धमा मलुकु  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ मा दहेाय बमोिजम काननूी यव था रहकेो छः– 

 एउटा मु ाको िनणयबाट अक  मु ामा ताि वक असर पन मु ा कुनै अक  अदालतमा पिन परेकोमा,  
 अिभयोग लागेको यि  िनि त समयस म अदालतमा उपि थत नभएमा वा प ाउ नपरेमा, 
 अिभयु को होस ठेगानामा नरहमेा । 

 
कानूनी यव थाः 

 िभ न िभ न अदालतमा दायर रहकेा िभ न िभ न मु ाह  म ये एउटाको िकनारा नभई अक को िकनारा 
हन नस ने वा गन नहने वा एउटा मु ाको िनणयबाट अक  मु ाको िनणयमा ताि वक असर पन कुन ै
मनािसव कारण दखेाई य ता मु ाको कुनै प ले स बि धत अदालतमा िनवेदन िदएमा वा मु ाको 
कारबाहीको िसलिसलामा अदालतले वयं य तो कुरा महससु गरेमा अदालतले कारण खलुाई य तो 
मु ा मलुतवी रा ने आदशे िदन स नेछ । 

 कुनै अदालतले य तो अदालतमा दायर रहकेो कुन ैमु ा उपदफा (१) बमोिजम मलुतवी रा ने आदशे 

िदएकोमा य तो कुरा प ह लाई िलिखत पमा सचूीत गरी मु ाको सबै कारबाही थिगत गन ुपनछ र 
अक  मु ा दायर रहकेो स बि धत अदालतलाई समते य तो कुराको सचूना िदन ुपनछ । 

 उपदफा (२) बमोिजमको सचूना ा  भएपिछ स बि धत अदालतले य तो अदालतमा दायर रहकेो 
स बि धत मु ाको िकनारा गरेपिछ तीस िदनिभ  फैसलाको एक ित न कल संल न गरी मु ा मलुतवी 
रहकेो अदालतलाई य तो कुरा सचूीत गन ु पनछ र सचूना पाएपिछ मु ा मलुतवी रहकेो अदालतले 

ता रख तोक  मु ाको प ह लाई िलिखत सचूना िदई मलुतवी जगाई कारबाही र िकनारा गन ुपनछ । 
 यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अक  अदालतमा िवचाराधीन रहकेो मु ाको 
िनणय भएको जानकारी ा  भएमा वा मु ा मलुतवी राखी रा न ुपन कुन ैकारण नदिेखएमा अदालतले 

मलुतवी रहकेो मु ा तु त जगाई कारवाही गन ुपनछ । 
 उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन य ता प ह  उपदफा (३) बमोिजमको मु ाको पिन 
प  भए िनजह लाई मलुतवी रहकेो मु ा भएको अदालतमा प  िदनिभ  हािजर हन जान ुभनी मु ामा 
िनणय गन अदालतले आदशे िदन ुपनछ ।  

 दईु िभ निभ न अदालतमा दायर रहकेा मु ाह  म ये कुन मु ा मलुतवी रा ने भ न े कुरामा दईु 
अदालतको राय फरक भएमा दवैु अदालतले पनुरावेदन सु न ेअदालतमा आ नो ितवेदन पठाउन ु 
पनछ ।  

 

मलुकु  

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको दफा 
९७ 
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 उपदफा (५) बमोिजमको अव थामा मु ाका प ले पिन स बि धत पनुरावेदन सु न ेअदालतमा िनवेदन 
िदन स नेछ । 

 उपदफा (५) बमोिजम ितवेदन पठाएकोमा वा उपदफा (६) बमोिजम प को िनवेदन परेकोमा य तो 
मु ाका स ब धमा पनुरावेदन सु न ेअदालतले एक मिहनािभ  उपयु  आदशे गनछ र य तो आदशे 

बमोिजम स बि धत अदालतले मु ाको कारवाही गनछ । 
 उपदफा (५) बमोिजम िभ न राय भएका दईु अदालतको पनुरावेदन सु ने अदालत एउटै नभई िभ निभ न 
भएमा य तो िवषय सव च अदालतमा पेश गरी सव च अदालतको आदशे बमोिजम गन ुपनछ । 

 यस दफा बमोिजम मु ा मलुतवी रा न ेवा रा न लगाउने आदशे िदनभु दा अिघ अदालतले मनािसव 
स झेमा स बि धत प लाई सचूना िदई सनुवुाइ गराउन स नेछ । 

 दफा ५७ बमोिजम प ाउ पजू  जारी भएको अिभयु  प ाउ पजू  जारी भएको िमितले पैतँीस िदनिभ  

पिन अदालतमा उपि थत नभएमा वा िनजलाई उपि थत गराउन नसिकएमा अदालतले िनजको हकमा 
मु ा मलुतवी राखी य तो मु ामा संल न अ य अिभयु ह को हकमा माण बझुी मु ाको िकनारा गन ु
पनछ । 
तर, 
(क) अदालतमा बयान वा ितउ र िदइसकेपिछ अनपुि थत रहकेो अिभयु  वा ितवादीको हकमा 
मु ा मलुतवी रािखन े छैन र वादी ितवादीले पेश गरेको सबदु माण र अदालतले मनािसव 
स झेको अ य माण बझुी मु ाको िकनारा गन ुपनछ, 

(ख) तीन वष वा तीन वषभ दा घटी कैदको सजाय हन ेमु ामा अदालतमा हािजर नभएको अिभयु  वा 
ितवादीह को हकमा समते ठहरे बमोिजम फैसला गन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम कुन ैमु ा मलुतवी रहने भएमा अदालतले मु ा मलुतवी रहकेा ितवादीह को 
हकमा मु ाको कारबाही थगन गन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम मु ा मलुतवी रहकेोमा मु ाको िकनारा गनभु दा अगािड अिभयु  अदालतमा 
उपि थत भएमा वा गराइएमा अदालतले मलुतवी जगाई उजरुवालालाई य तो कुराको सचूना िदई 
मु ाको कारबाही र िकनारा गन ुपनछ ।  

 उपदफा (१) बमोिजम मु ा मलुतवी रहकेो िमितले तीन वषको अविधिभ  अिभयु  अदालतमा 
उपि थत भएन वा गराइएन भने अदालतले य तो अिभयु को स ब धमा मलुतवी रहकेो मु ा जगाई 
कारवाही र िकनारा गन ुपनछ । 

 उपदफा (४) बमोिजम मु ा मलुतवी रहन स ने अविधस म पिन अिभयु  अदालतमा उपि थत नभएमा 
दफा ५८ को उपदफा (१५) बमोिजम रो का भएको िनजको हकको स पि  मु ा फैसला हदँा िनज 

कसरूदार ठहरेमा काननू बमोिजम िललाम िव  गरी ा  भएको रकम म ये िनजलाई फैसला बमोिजम 
लागेको द ड, ज रवाना, िवगो वा ितपिूत वापतको रकम असलु उपर ग रनेछ र बाँक  रकम िनजले 

िफता माग गन आएको बखत िफता िदन ुपनछ । 
 मु ाको िकनारा हनभु दा पिहले नै अिभयु  अदालतमा उपि थत भएको वा गराइएको र िनजले आ नो 
िव  मु ा चलेको कुरा थाह ैनपाएकोले उपि थत हन नसकेको भनी अदालतलाई िव ास हन े कुन ै
माण पेश गरेमा अदालतले दहेाय बमोिजमको खचह  कटाई वा असलु गरी रो का रहकेो स पि  

िनजलाई फुकुवा गन आदशे िदन ुपनछः– 

(क) स पि  िब  भई नसकेकोमा य तो स पि  रो का रा दा लागकेो खच, 

(ख) अदालतमा उपि थत हन िनजका नाममा वा मु ाको कारबाही स ब धी कुनै िवषयमा िनजको हकमा 
सावजिनक सचूना काशन गदा लागेको खच । 

 यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन एउटा अदालतमा दायर भएको मु ा मलुतवी 
रहकेोमा सोही अदालत वा अ य कुनै अदालतमा दायर भएको अक  कुन ैमु ामा अिभयु  वादी वा 
ितवादीको हिैसयतमा उपि थत भएको भ ने ितवेदन वा जानकारी ा  भएमा य तो मु ा मलुतवी 
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रहकेो मािनने छैन र अदालतले य तो मु ाको कारबाही अगािड बढाउनको लािग य तो अिभयु लाई 
अदालतमा उपि थत हने आदशे िदन स नेछ ।  

 उपदफा (७) बमोिजमको आदशे बमोिजम अिभयु  उपि थत नभए तापिन य तो मु ा जगाई कारबाही 
र िकनारा गन सिकनेछ । 

 कुनै अिभयु  होस ठेगानामा नरहकेो कारणले आ नो ितर ा गन असमथ छ भ न ेिव ास गनपुन कुन ै
मनािसव कारण भएमा अदालतले इजाजत ा  िचिक सक ारा िनजको जाँच गराई उपचार गराउन समते 
आदशे गन स नेछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम जाँच गराउँदा अिभयु  मानिसक अ व थताको कारणले आ नो ितर ा गन 
असमथ दिेखएमा यसको आदशे पचा खडा गरी िनजको हकमा मु ा मलुतवी रा न ुपनछ । 

 होस ठेगानामा नरहकेो अिभयु को मु ा उपदफा (२) बमोिजम मलुतवी रहकेोमा य तो अिभयु  

व थ भएपिछ अदालतले मलुतवी जगाई िनजलाई अदालतमा उपि थत गराई मु ाको पपु  शु  गन ु
पनछ । 
तर यसरी मलुतवी जगाउनभु दा पिहले अदालतले य तो अिभयु लाई पनुः इजाजत ा  

िचिक सक ारा जाँ न लगाई य तो िचिक सकले अिभयु  व थ भै सकेको छ भ ने यहोरा मािणत 
गरेको हन ुपनछ । 

 यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन होस ठेगानामा नरहकेो यि सँग अ  यि ह  

पिन ितवादी रहछेन भने य ता ितवादीको हकमा मु ाको सनुवुाइ गन बाधा पगुकेो मािनने छैन । 
 मु ा मलुतबी रा न ेवा जगाउन ेस ब धी कारबाही इजलासको आदशे बमोिजम हनछे ।  
 उपिनयम (१) बमोिजम मलुतवी रा ने आदशे भएकोमा अदालतमा ता रखमा रहकेो प लाई सोही िदन 
मलुतबी रा ने आदशे सनुाई सोको िन सा िमिसल सामले रा न ुपनछ ।  

 अदालतको अनमुित िलई मु ाको प  ता रखमा नरहकेो अव थामा य तो मु ा मलुतबी रा ने आदशे 

भएमा आदशे भएको िमितले तीन िदनिभ  य तो प लाई सोको िलिखत सचूना पठाउन ुपनछ ।  
 ऐनको प र छेद-१० बमोिजम मलुतवी रहकेो मु ा दहेायको अव थामा मलुतबीबाट जगाई कारबाही र 
िकनारा गन ुपनछः-   

(क) िभ न िभ न अदालतमा दायर भएको िभ निभ न मु ाम ये एउटाको िनणय नभई अक को िनणय हन 
नस ने भई ऐनको दफा ९७ को उपदफा (१) बमोिजम मलुतबी रहकेोमा अक  अदालतमा परेको मु ाको 
िनणय भएको भनी मु ाको कुनै प ले िनवेदन गरेमा वा अक  अदालतले जानकारी िदएमा वा अक  

अदालतले मु ाका प ह लाई ता रख तोक  पठाएको अव थामा सो अनसुार मलुतवी जगाउन ु पन 
दिेखएमा,  

(ख) प ाउ पजू  जारी भएको अिभयु  यादिभ  अदालतमा उपि थत नभएको कारणले ऐनको दफा ९८ 
बमोिजम मु ा मलुतबी रहकेोमा तीन वषको अविधिभ  अिभयु  अदालतमा उपि थत नभएमा वा 
नगराइएमा सो अविध भु ान भएपिछ,  

(ग) ऐनको दफा ९८ बमोिजम मु ा मलुतबी रहकेोमा मु ा मलुतवी रहकेो अदालत वा अ य कुन ैअदालतमा 
दायर भएको अक  कुनै मु ामा य तो प ाउ पजू  जारी भएको यि  वादी वा ितवादीको हिैसयतमा 
उपि थत भएको भ ने ितवेदन वा जानकारी ा  भएमा ।  

 ऐनको दफा १२८ को उपदफा (२) बमोिजम मु ा मलुतबी रहकेोमा य तो अिभयु  व थ भएको भ न े
िचिक सकको ितवेदन ा  भएमा य तो यि को मु ा मलुतबीबाट जगाई िनजलाई अदालतमा 
उपि थत हन आउन सात िदने सचूना पठाई कारबाही र िकनारा गन ुपनछ ।  

 मलुतवी रहकेो मु ा मलुतबीबाट जगाउन ेअव था भएमा त कालै इजलास सम  पेश गन ुपनछ ।  
 ऐनको दफा ९७ बमोिजम मलुतबी रहकेो मु ा मलुतबीबाट जगाउन ेआदशे भएमा मलुतबी रहकेा बखत 
ता रखमा रहकेा प ह लाई हािजर हन सात िदने सचूना िदन ुपनछ ।  

 यस िनयम बमोिजम िदएको सचूनाको यादमा कुनै प  अदालतमा उपि थत नभएको कारणले मा  
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मु ाको कारबाही र िकनारा गन बाधा पन छैन ।  
 अक  अदालतलाई मलुतबी राखकेो जानकारी िददँा वा प लाई मलुतबीबाट जागेको सचूना पठाउँदा 
आदशे भएको िमितले तीन िदनिभ  पठाउन ुपनछ ।  

 अदालतमा मलुतवी रहकेा मु ाको अिभलेख अनसुचूी-१४ बमोिजमको ढाँचामा राखी य तो िववरण 

अ ाविधक गन ुपनछ । 
 

३. मुलतवी रा ने ि या  
मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ९७ बमोिजम कुनै एक अदालतमा िवचाराधीन रहकेो मु ा अक  अदालतमा 
िवचाराधीन रहकेो मु ाको िनणयबाट असर पन भएमा, सोही संिहताको दफा ९८ बमोिजम अिभयु  प ाउ नपरेमा वा दफा १२८ 

बमोिजम अिभयु को होस ठेगान नभएमा मलुतवी रािख छ । मु ा मलुतवी राखेपिछ मु ाका प लाई अदालतले िलिखत सचूना 
िद छ । मलुतवी राखेको अदालतले मु ाको सनुवुाइ थिगत गरी अक  मु ा दायर भएको अदालतमा सोको सचूना िदनपुछ। 
मलुतवी रा न े ि या दहेाय बमोिजम छन ्: 

 मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ९७ बमोिजमको अव था रहकेो हदँा मलुतवी रा न प को 
िनवेदन परेमा वा अदालतले य तो अव था परेको महससु गरेमा मलुतवी रा न ेकारबाही गन,  

 मु ा मलुतवी राखेको अव थामा मु ा प लाई िलिखत सचूना िदन◌े, 
 मलुतवी रहकेो मु ाको सनुवुाइ ि या थगन गन◌े, 
 मलुतवी रा न ेअदालतले ताि वक असर पन मु ा रहकेो अक  अदालतमा सोको सचूना िदन◌े, 
 ताि वक असर पान मु ा फैसला भएको तीस िदनिभ  मलुतवी रा ने अदालतलाई फैसलाको ितिलिप सिहत सचूना 
िदन◌,े  

 मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ९८ बमोिजम मु ा मलुतवी रा न अदालतमा अिभयोगप मा 
अिभयु  कायम गरी िवप ी बनाइएका म ये प ाउ नपरेका वा हािजर नभएका अिभयु का हकमा अदालतबाट प ाउ 
पजू  जारी भएक◌ोमा मु ा मलुतवी रािखने,  

 यसरी प ाउ पजू  जारी भएको पैतीस िदनिभ  अिभयु  उपि थत नभएमा वा उपि थत गराउन नसिकएमा मु ा मलुतवी 
रािखन◌े, 

 मलुतवी रािखएकोमा तीन वषस म अिभयु  प ाउ नपरेमा वा हािजर नभएमा मलुतवी जगाई मु ाको कारवाही 
ग रन◌े,  

 मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १२८ बमोिजम अिभयु को होस ठेगानमा नभएमा कारणले 

आ नो ितर ा गन असमथ दिेखएमा आदशे गरी गरी िनजको हकमा मु ा मलुतवी रा न,े  
 अदालतबाट मु ा मलुतवी राखेकोमा िज ला सरकारी वक ल कायालयका लािग िनधा रत मलुतवी दायरी रिज रमा 
िववरण िव  गन । 

 
४. मु ा मुलतवीबाट जगाउने अव था  

 मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ९७ बमोिजम एउटा अदालतको मु ा िकनारा नभई अक  

अदालतको मु ा िकनारा गन निम ने भई मलुतवी रहकेोमा अिघ लो मु ा फैसला भएको जानकारी मलुतवी रा ने 
अदालतलाई आएपिछ प लाई तारेख तोक  मु ा मलुतवी जगाई कारवाही गनपुछ । 

 मु ा मलुतवी रािखएकोमा यसरी मलुतवी राखी रहन ुपन कारण नदिेखएमा अदालतले मु ा मलुतवीबाट जगाई कारवाही 
गन ुपदछ । 

 मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ९८ बमोिजम मु ा मलुतवी रािखएकोमा तीनवषस म अिभयु  

अदालतमा हािजर नभएमा वा प ाउ नपरेमा मु ा मलुतवी जगाई कारवाही गन ुपदछ । 
 मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १२८ मलुतवी रहकेोमा य तो अिभयु  व थ भएपिछ 

अदालतले मलुतवी जगाई कारवाही गन ुपदछ । 
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 मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ९७, दफा ९८ र १२८ बमोिजम मलुतवी जा ने अव था भएमा 
मु ा मलुतवीबाट जगाउन अदालतमा िनवेदन िदन ुपनछ । 

 मलुतवी जागकेो िववरण िज ला सरकारी वक ल कायालयका लािग लािग िनधा रत मलुतवी दायरी रिज रमा िववरण 

िव  गन । 
 
सव च अदालतबाट भएको फैसला/आदेश 

 दईु वा बढी अदालतमा परेका मु ाह मा कुन मु ाको कारवाही तथा िनणय पिहले हनपन हो र सो 
मु ाको िनणय नहदा स म कुन मु ाको कारवाही त कालका लािग यथाि थितमा रािखन ुपन हो भ न े
कुराको िन यौल अ.व.१२ न.ं को प र े यमा हनपुन ह छ। यस काननूको अ ययन गदा¸दईु वा बढी 
मु ाह का िवषयले एक अकालाई य  भाव पान अव थामा मा  मलुतवीको कृया आर भ 

ह छ। ती मु ामा अ तरिनिहत िवषय ब तुले नै कुन मु ाको िनणय पिहले हनपन हो भ न े कुराको 
िनधारण गन । 

 

गुमानिसंह काक  

िव.पनुरावेदन 
अदालत पाटन 
समेत¸ 
ने.का.प.२०७० 

अङ्क ८ िन नं 
९०४९ 
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१.  सरकार वादी हुने फौजदारी मपु्ॖा िफतार् िलने स ब धी यव था 
२.  मपु्ॖा िफतार् िलने प्रकृया
-  परामशर् माग गनुर्पनेर्
-  िनणर्य कायार् वयनको लािग लेखी पठाउने
-  अदालतमा िनवेदन िदनपुनेर्
-  िववरण उपल ध गराउनपुनेर्
३.  नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मपु्ॖा िमलापत्र स ब धी यव था
४.  मपु्ॖा िमलापत्र गनेर् प्रिक्रया   
-  िमलापत्र गदार्को कायर्िविध
-  िवचाराधीन मपु्ॖा िमलापत्र गनेर्
५.  मपु्ॖा िफतार् वा िमलापत्र भए पिछको पिरणाम

सरकारी वक ल िद दशन 

 

यस प र छेद िभ  
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१.   सरकार वादी हने फौजदारी मु ा िफता िलने स ब धी यव थाः  
रा य स चालनका ममा अनेक प रि थित, अव था, प रवेश िसजना हन स ने र यसलाई सहजीकरण गनका लािग सावजिनक 

िहतमा सरकारले आ नो अिभयोजन िफता िलनपन अव था आउन स छ। यसरी मु ा िफता िलँदा समान ि थितका मु ाह मा वा 
एकै मु ामा पिन समान अव थाका ितवादीह  बीच समान यहवारको अपे ा, अिभयोजनकताको अिधकारको मयादा र राय, 
पीिडतको हक र ितपिूत, जसको हकमा मु ा िफता िलन ेहो सो यि ले अदालत सम  समपण गरेको ि थित, अदालतले मु ा 
िफता िलन ेमागको स ब धमा िवचार गदा पीिडत वा जाहरेवालाले सरोकार य  गन मौका आिद मह वपणू हन ेदिेख छ। रा यले 

मु ा िफता िलँदा अपवादा मक पमा रा य र समाजका लािग गरेको हो भ न े दिेखन ु पदछ । हाल चिलत काननू बमोिजम 
काननूले नकारा मक सचूीमा राखकेो बाहकेको नपेाल सरकार वादी भएका फौजदारी मु ाह  िफता िलन सिक छ। नपेाल सरकार 
वादी भएका केही िनि त मु ाह मा पीिडत र ितवादी दवैुको सहमति◌ भएमा िमलाप  गन सिकने काननूी यव था रहकेो छ । 
  

सवैंधािनक यव थाः 

 नेपाल सरकारको तफबाट दायर भएको मु ा िफता िल◌ँदा महा यायािधव ाको राय िलन ुपदछ । 
 

सिंवधानको धारा 
१५८ (३) 

 

कानूनी यव थाः 

 अनसुचूी-१ वा अनसुचूी-२ अ तगतका कसरूमा अदालतमा एक पटक दायर भई सकेको मु ा िफता 
िलन सिकने छैन । 

 उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दहेायको मु ा बाहके अ य मु ा िफता िलन 
सिकनेछः  
(क) झु ा राहदानी वा नाग रकता, अ यागमन, ाचार, मानव बचेिबखन तथा ओसारपसार, लाग ू
औषध ओसारपसार वा कारोबार, व यज तुको अवैध िशकार तथा यापार, सावजिनक उपभोगका 
व तुमा िवष िमसाएको, िवष योग गरी वा ु र, अमानवीय तवरले वा िनय णमा िलई यान 
मारेको, स पि  शु ीकरण, ाचीन मारक संर ण स ब धी मु ा, 

(ख) अपराध संिहताको भाग-२ को प र छेद-२ को दफा ५२ (जाितय ह या गन नहने) र दफा ५६ 
(जाससूी गन नहने), प र छेद-६ को दफा १२९ (इजाजतप  ा  नगरी हातहाितयार उ पादन गन 
नहने), दफा १३० (इजाजतप  ा  नगरी हातहाितयारको कारोबार गन नहने), दफा १३१ (खास 

िकिसमका हातहितयार ा  गन नहने) र दफा १३४ (आणिवक, रासायिनक, जैिवक वा िवषाल ु

हातिहतयार उ पादन वा कारोबार गन नहने), प र छेद-७ को दफा १३८ (िव फोटक पदाथ 

उ पादन गन नहने), दफा १३९ (िव फोटक पदाथको कारोबार गन नहने) र दफा १४१ (बा दी 
सु ङ्ग बनाउन वा िव फोटक पदाथ ओ याउन नहने), प र छेद-८ (राि य तथा सावजिनक 

स पदा िव का कसरू), प र छेद-१० को दफा १६७ (यातना िदन नहने), प र छेद-१६ को दफा 
२०६ ( यि  बेप ा पान काम गन गराउन नहने), प र छेद-१७ (अपहरण तथा शरीर ब धक 

स ब धी कसरू), प र छेद-१८ को दफा २१९ (जवज ती करणी गन नहने) को उपदफा (१), (२) र 
(३), प र छेद-१९ को दफा २३० (इजाजत ा  नगरको यि ले इलाज गन नहने) र दफा २३१ 
(बदिनयत िचताई इलाज गन नहन)े तथा प र छेद-२२ को दफा २५६ (खोटा मु ा बनाउन नहने) 
अ तगतको कसरू स ब धी मु ा, 

(ग) मु ा िफता िल◌दँा कुन ै यि को स पि  स ब धी अिधकारमा ितकूल असर पन भएमा यस 

हदस मको कुरामा य तो यि को वीकृित नभएको मु ा । 
 यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन पनुरावेदन, साधक जाँच वा पनुरावलोकनको 
रोहमा वा मु ा दोहो  याउने अव थामा िवचाराधीन रहकेो मु ा िफता िलन सिकने छैन । 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको दफा 
११६(१) (२) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ऐजन उपदफा 
(८) 
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२.  मु ा िफता िलने कृयाः 
नेपाल सरकार (मि प रषद)् बाट महा यायािधव ासँग परामश गरी मु ा िफता िलन ेिनणय गन सिक छ। यसरी मु ा िफता िलने 
िनकाय भएमा सो को काया वयनका लािग काननू, याय तथा संसिदय मािमला म ालय माफत महा यायािधव ाको कायालयमा 
आँउदछ । महा यायािधव ाको कायालयले मु ाको िववरण सिहत मु ा िफता िलन अि तयारी िदई स बि धत अदालत मु ा हने 
िनकायमा िनवेदन गनका लािग स बि धत सरकारी वक ल कायालयमा मि प रषदक्ो िनणय सिहत पठाउन वा आँफैले िनवेदन 
िदन पिन स दछ । मु ा िफता िलन ेस ब धमा भएको नपेाल सरकारको िनणयलाई अदालत सम  तुत गरी काय पमा याउने 
िज मेवारी सरकारी वक लको हो। यसरी स बि धत सरकारी वक लले अदालतमा मु ा िफताका लािग िनवेदन िदने र अदालतले 

सनुवुाइ गरी िफता िदन ेगरी आदशे भएमा मा  मु ा िफता ह छ । 
 

कानूनी यव थाः 

 नेपाल सरकाले उपदफा (२) बमोिजम िफता िलने मु ाका स ब धमा आव यक मापद ड सिहतको 
िनदिशका बनाउन ुपनछ । 

 उपदफा (२) बमोिजम मु ा िफता गन ुपन भएमा नपेाल सरकारले महा यायािधव ासँग परामश गरी 
उपदफा (३) बमोिजम बनाएको िनदिशका बमोिजम िफता िलन ेिनणय गन स नेछ । 

 उपदफा (४) बमोिजम नपेाल सरकारले कुनै मु ा िफता िलने िनणय गरेमा महा यायािधव ा वा िनजले 

अि तयारी िदएको सरकारी वक ल माफत स बि धत अदालतमा मु ा िफता िलन ुपन कारण सिहतको 
िनवेदन िदन ुपनछ । 

 उपदफा (५) बमोिजम िनवेदन पन आएमा अदालतले मु ा िफता िलने आदशे िदनअुिघ सनुवुाइ गराउन ु
पनछ । 

 उपदफा (६) बमोिजम सनुवुाइ भएपिछ मु ा िफता िलने आदशे गन मनािसव हने दिेखएमा कारण खलुाई 
स बि धत अदालतले मु ा िफता िलन स ने आदशे गन स नेछ । 

 

ऐजन दफा 
११६ को 
उपदफा (३) 
 

ऐजन उपदफा 
(४) 
 

ऐजन उपदफा 
(५) 

 
 

ऐजन उपदफा 
(६) 
 

ऐजन उपदफा 
(७) 

 
परामश माग गनुपनः 

 दफा ६ बमोिजम मु ा िफताको लािग फाइल ा  हन आएकोमा य तो मु ा िफता गन ुपन आधार र 
कारण मनािसव दखेेमा गहृ म ालयले मु ा िफता गन स ब धमा महा यायािधव ाको कायालय र 
मु ाको िवषयसँग अ य कुनै म ालय स बि धत भए सो म ालयको समते परामश माग गन ुपन छ । 
उपदफा (१) बमोिजम मु ा िफता िलँदा अिभयु को उमरे, िनजको आचरण, वारदात हदँाको प रि थित, 
िनजले सो भ दा अगाडी कुन ैफौजदारी कसरू गरे वा नगरेको र य तो यि को िनजी ित ा समतेको 
िवचार गन ुपनछ  । 

 

नेपाल सरकार 
वादी भई 
चलाइएका 
फौजदारी मु ा 
िफता िलने 
स ब धी 
िनदिशका, २०७७ 
को दफा ७ 

 

िनणय काया वयनको लािग लेिख पठाउनेः 

 दफा ९ बमोिजम काननू, याय, संिवधान सभा तथा संसदीय मािमला म ालयबाट पेश भएको ताव 
बमोिजम मि प रषद ्बाट मु ा िफता िलन े िनणय भएमा काननू, याय, संिवधान सभा तथा संसदीय 
मािमला म ालयले सो िनणय काया वयनका लािग िनणयको ितिलिप र मु ाको िववरण समेत संल न 
राखी महा यायािधव ाको कायालयमा लेखी पठाउन ुपनछ र सो को जानकारी गहृ म ालयलाई समते 
िदन ुपनछ । 

 

ऐजन 
िनदिशकाको 
दफा १० 
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अदालतमा िनवेदन िदनुपनः 

 दफा १० बमोिजम मु ा िफताको लािग लेखी आएमा महा यायािधव ाको कायालय आफै वा सो 
अ तगतको कायालयले मि प रषद ्बाट मु ा िफता िलने स ब धमा भएको िनणयको ितिलिप, मु ाको 
िववरण सिहत मु ा िवचाराधीन रहकेो अदालतमा मु ा िफताको लािग अनमुित माग गन िनवेदन पशे 

गनपुनछ । 

 

ऐजन 
िनदिशकाको 
दफा ११ 

 

िववरण उपल ध गराउनुपनः 

 महा यायािधव ाको कायालयले यस कायािविध बमोिजम िफता भएको मु ाको िववरण तथा मु ा 
िफताको लािग अदालतबाट अनमुित ा  हन नसकेको भए सो मु ाको नाम र सो स ब धी िववरण 

काननू, याय तथा संसदीय मािमला म ालयलाई पठाउन ुपनछ । 

 

ऐजन 
िनदिशकाको 
दफा १२ (१) 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 मु ा िफताको लािग पटक पटक माग भै आएकोमा मु ा िफता िदन निम ने भनी पटक पटक सु  र 
पनुरावेदन अदालतबाट आदशे भएको दिेखयो । तर मु ा िफता िलन अदालतको मंजरुी नभएको 
उ लेिखत ि थितमा उ  कत य यान मु ाको मु य सरोकारवाला प  नेपाल सरकारको तफबाट 
संिवधानको धारा २३ र ८८ (२) अ तगत रट िनवेदन पन नआई मु ा िफता पाउँ भनी िय िनवेदकको 
मा  ततु रट िनवेदन पन आएको छ । जबक  यी रट िनवेदकलाई सबदु माणको अभाव भएकोले 

मु ा नचलाउने भनी वादी प बाट नै अिभयोगप मा उ लेख गरेकाले िनज उपर मु ा चलाएको दिेखदँनै 
। ... अदालतको मंजरुीले मु ा िफता नभएको हदा अदालतबाट भए गरेको आदशे बदर गराई िफता िदन ु
भ ने आदशे जारी गराई मा न िनजको हकदयैा कसरी थािपत हन पु यो सो कतैबाट दिेखन आउँदनै । न 
त िनवेदक तफबाट नै उ  कुराको पु ्याई हन सकेको पाई छ । अतः िनवेदकलाई मु ा िफता गराई मा न े
हकदयैा न ै थािपत हन नआएको अव थामा िनवेदकको माग बमोिजमको आदशे जारी गन िम न े
अव था नदिेखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहदछ । 

 नेपाल सरकारले आधार र कारण नखोली सरकार वादी मु ा िफता िलने िनणय गदमा अदालतले पिन 
कारण र आधार नखोली मु ा िफता िलने आदशे िदने हो भन ेकाननूको उ े य िवपरीत हन जा छ । 
अदालतले मु ा िफताको म जरुी िददँा नपेाल सरकारले खोलेको कारण रआधारबाट स तु  भएमा मा  

मु ा िफता िलन आदशे िदन स न ेकुरा हो र अदालतको म जरुी नपेाल सरकार वादी हन ेमु ा िफता 
िलन पाउने अिधकारको दु पयोगलाई िनय ण गन कडी हो भनी िस ा त ितपादन भैरहकेो पाइ छ । 
....मु ामा संल न यि ह  बीच िनजी राजनैितक आ था फरक भएकै कारणले मा  राजनैितक मु ा 
भनी भ न र मा न िम ने हदँनै । तुत मु ाको वारदातको कारण र मु ा िफताको कारण बीच कुन ै
तादा यता पिन दिेखन आएको पाइदनै । य तै सलाही िज ला अदालतले मु ा िफता गन म जरुी िददँा 
पिन म.प.स.ले मु ा िफता गदा उ लेख गरेको कारणह  िमिसल संल न कागजातह बाट पिु  समथन 
हने आधार भएमा मा  मु ा वापसका लािग म जरुी िदन ुपनमा सो अनसुार म जरुी िदएको दिेखन 
आउँदनै । यसरी एकाितर नेपाल सरकारले पथृक पथृक मु ाको िववेचना मक अ ययन गरी यो मु ा यो 
कारणले मु ा िफता गन भ ने िनणय गन सकेको पाई न भने अक तफ अदालतले पिन आफूसँग भएको 
िमिसल संल न आधार र माणका पमा यो यस िकिसमले मु ा वापस गन मनािसव हने भनी िनणयमा 
उ लेख गरी म जरुी िदएको नदिेखंदा उपरो  िववेिचत त य र यस अदालतबाट ितपािदत िस ा त 
अनसुार ततु मु ामा स म नेपाल सरकारले २०५४।१०।९ मा गरेको िनणय र सो िनणयको आधारमा 
सलाही िज ला अदालतले िमित ०५४।१०।२३ मा मु ा िफता गन गरेको िनणय काननूी िुटपणू दिेखदंा 
तुत मु ामा भएको उ  िनणय उ ेषणको आदशे ारा बदर हन ेठहदछ । अब उ लेिखत कत य 
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यान मु ा समतेमा स बि धत प ह लाई िझकाई काननू बमोिजम िनणय गन ुभनी सलाही िज ला 
अदालतका नाउँमा परमादशेको आदशे समते जारी हने ठहदछ । 

 सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को उपदफा (१) को ख ड (ख) मा मु ा िफता 
िलएकोमा फौजदारी अिभयोग वा सरकारी दावी समा  भई ितवादीले फुसत पाउँछ भ न े उ लेख 

भएको हदँा मु ा िफता िलएपिछ अिभयोग वा सरकारी दावी समा  हने यव था काननूले गरेको पाइ छ 

। तसथ मु ा िफता िलने िनणय भएपिछ य तो मु ा अदालतको दायरीमा न ै नरहने हदँा यसै 

िमिसलबाट कुटिपटको कारवाही हनस ने अव थै रहदनै । साथै कुन काननू अ तगत कुटिपटमा प रणत 
ग रएको हो भ नेिज ला अदालतको आदशेमा उ लेख भएको नहदँा समते सोलुखु ब ु िज ला 
अदालतको िमित २०५४।११।२७ को आदशेको “तथािप पीिडत प ले भो न ुपरेको िपडालाई यानमा 
रा द ैजाहरेवालालाई ७ िदने याद िदई िझकाई िनजले मु ा सकार गरेमा वादी प  कायम गरीयसै 

िमिसलबाट कुटिपटको महल अ तगत कारवाही गरी िदने” भ न े अशं िुटपणू हदँा उ ेषणको 
आदशे ारा बदर हने ठहछ । 

 आधार र कारण नेपाल सरकारले मु ा िफता िलन ेिनणय गदा र अदालतले मु ा िफता िदन ेआदशे िददंा 
दबैु अव थामा खोिलन ुपदछ । नपेाल सरकारले आधार र कारण नखोली सरकार वादी मु ा िफता िलन े
िनणय गदमा यसतफ अदालतले आधार र कारण नखोली मु ा िफता िलने आदशे िदने हो भन े
काननूको उ े य िवपरीत हन जा छ । सरकार वादी मु ामा नेपाल सरकारले मु ा िफता िलंदा अदालतको 
म जरुी िलनपुन यव थाको पछािड न ैसरकार वादी मु ा िफता िलन ेअिधकारको दु पयोग नहोस ्भ न े
हो, अदालतले मु ा िफता िलंदा आधार र कारण खोली िववेचना गरी मु ा िफता िलंदा नपेाल सरकारले 

खोलेको आधार र कारणबाट अदालत स तु  भएमा मा  मु ा िफता िलन आदशे िदन स ने कुरा हो । 
 

 सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को दफा २९ ले नपेाल सरकार वादी भई हे रने वा नेपाल सरकार 
तफबाट चलाइएको मु ामा नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी मु ा स ब धमा सु  िज ला 
अदालतबाट िफता िलन पाउने अिधकार नपेाल सरकारलाई दान गरेको दिेख छ । सु  िज ला 
अदालतले मु ा िफता गदाकै अव थामा मु ाको औिच यमा वेश गरी िफता िदने म जरुी िदने निदन े
भनी सोही अव थामा िवचार गन कुरा हो । तुत िवषयमा नेपाल सरकारले मु ा िफता िलने िनणय गरे 
अनसुार मु ा िफता िदई सरकार वादी फौजदारीको लगत क ा गरी पीिडत प लाई दिुनयाँ वादी 
फौजदारीमा कारवाही गराउन पाउने उपचार समते दान गरी सोही बमोिजम ितवादीह  उपर 
कुटिपटतफ कारवाही भरैहकेो अव थामा रट जारी गनपुन अव था र औिच य नभएकोले रट िनवेदन 
खारेज हन े। 

 मु ा वापस िलनलाई सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को दफा २९ अनसुार अदालतको म जरुी 
आव यक ह छ । नेपाल सरकारले य तो कुन ैमु ा िफता िलन खोजे पिन अदालतले म जरुी निदएस म 
वापस हदँनै । .... अदालतको म जरुी केवल ि यागत काननूी औपचा रकता होइन, यो एउटा 
सारभतू काननूी यव था हो । यो अिधकारको योग उिचत कारणको लािग सिद ्नयतले गन 
खोिजएको हो वा होइन भ न ेजाँचबझु गरेर मा  अदालतले मु ा वापस गन म जरुी िदने वा निदन े
कुराको िनणय गन ुपदछ । यिद कारण उिचत दिेख न वा कुनै िकिसमको दरुाशयले यो अिधकारको 
योग गन खोिजएको दिेख छ भने अदालतले म जरुी िदन ु नहन े । नेपाल सरकारबाट मु ा वापस 

िलनपुन कारण वा आधार र यसको औिच य इ यािद कुन ैकुरा नहरेी केवल नेपाल सरकारका तफबाट 
परेको दखा तकै आधारमा मु ा वापस िलने म जरुी िदने गरेको पाई छ ।व तुतः य तो यवहार र काय 
णालीलाई काननू अनु प भ न िम दनै । य तो म जरुी िदनभु दा अिघ अदालतले त स ब धी कारण 

हरेी बझुी उिचत दिेखएमा मा  म जरुी िदन ुपन ।... सु  तहको मु ा मा  िफता िदन िम छ, पनुरावेदन 
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तहको मु ा भन ेिफता िलन िदन िम दनै । 
 काननू र संिवधानको मनसाय जनुसकैु मु ा िफता िलन ह छ भ न े होइन र सरकारको उ े य 
द डहीनतालाई ो साहन िदन ुपिन होइन । ग भीर कृितका मानवीय काननू उ लंघन भएका मु ाह मा 
समेत िवषयव तुको गंभीरता नहरेी सरकारले िफता गद जान ेर अदालतले पिन औिच य तफ नहने हो 
भन ेजनताको जीउ धनको संर ण गन सरकारको उ रदािय व तथा जवाफदहेीपनको अभाव हन गई 
काननूी रा यको अि त वमै  उठ्ने । राजनैितक यव था वा सरकार प रवतन हदँमैा जनताको बाँ न 
पाउने थािपत मौिलक हक अिधकारको उपभोगलाई अ यथा पमा भािवत गन िदन िम ने अव था 
आए संिवधान र काननू बमोिजम अदालतले जनताको हक अिधकारको संर ण गन कुरामा पिछ हट्न 
नहने ।अदालतले संिवधान र काननूमा रहकेो यव थालाई काननू र यायको मा य िस ा तको 
आधारमा िववेचना गरी िन य ल पु नपुन । काननू र यायको मापद डको अिधनमा रहरे मु ा िफता 
िदनपुन, अ य त ग भीर कारणले मु ा िफता िलनपुन भएको तर यायमा असरनपन उपयु  अव थामा 
िफताको माग भएमा अनिधकृत ह त ेप गन नीित अदालतको नहन े । मु ा िफता माग गन अिधकार 
भनेर ज तोसकैु मु ामा पिन माग गन र जिहले पिन वा ज तोमा पिन मु ा िफता िदने कुरा अदालतलाई 
सिु पएको याियक अिधकार सहुाउँदो नहन,ेअदालतले यथाथमा यायको संर क ब न ुपन । आ नो 
बचाउ गन नसक  अपराधबाट पीिडत भएको यि को अिधकारको संर णबाट न ैसमाजमा यायको 
याभिूत िदने हनाले य तो लाई संवेदनशील भएर हनेपुन । अिभयोगप  दायर भएदिेख फैसला र 
यसको प रणामलाई अनदखेा गरी िफता माग ग रएको मु ा िफता माग गन अिधकार अ तगत 
भएकोफैसला द ड ज रवानालाई शु य बनाउन स न ेअिधकार समावेश भएको भ न निम ने । 

 आफैले गरेको पनुरावेदनबाट याय ा  गन ुअिघ नै पनुरावेदनको नितजालाई िनरथक वा भािवत गन 
िहसाबले सरकारको अक  अगंले कैद िम हा गदा सरकारले गरेको आ नै पनुरावेदनको औिच यमा  

खडा हन े । कैद िम हा न ै िदने ल  हो भन े भएको सजायमा पनुरावेदन गनकुो योजन नदिेखंदा 
सरकारको तफबाट एउटा िनकायले पनुरावेदन गरेको अव थामा सरकार मातहतको अक  िनकायले सो 
पनुरावेदन िवचाराधीन रहकैे अव थामा थनुवुालाई मु  ग रिदने कायले अदालतबाट भएको फैसला र 
यसको काया वयनमा समते य  असर पन । 

 केही यि को हकमा याियक ि या अि तम चरणमा पगुकेो मा  नभई अि तम तहको अदालतबाट 
फैसला न ै भइसकेको अव थामा अदालतको फैसला िनि य वा िन भावी गन गरी मलुतवी 
रहकेाह को हकमा समेत सो मु ा िफता िलन िम न े दिेखँदनै । आंिशक मु ा िफता िलने कायबाट 
नेपालको अ त रम संिवधानले दान गरेको समानताको हकको य  उ लंघन हने । एउटै मु ा र एउटै 
वारदातसँग स बि धत अिभयु ह  म ये केहीको हकमा फैसला हन ु र केहीको हकमा मु ा वा 
अिभयोग दावी नै िफता हन ुफौजदारी यायको मा य िस ा त, सरकार वादी मु ा स ब धी ऐनको दफा 
२९ र नेपालको अ त रम संिवधान,२०६३ को धारा १३ र २४ समेतको िवपरीत हन जा छ । य तो 
अव थाको मु ा िफता िलन नपेाल सरकारले आदशे गन र िज ला अदालतले पिन यसको म जरुी िदन 
निम ने । 

 फौजदारी मु ामा अिभयोजन लगाउने वा नलगाउन ेअि तम अिधकार वतमान अ त रम संिवधानले 

महा यायािधव ालाई सु पकेो भए पिन सरकारले मु ा िफता िलने िनणय गरेमा सो अिभयोजनले 

साथकता गमुाउन े र कायपािलकाको िनणयले धानता ा  गनस ने ि थित आउने । अिभयो ाको 
संवैधािनक अिधकारलाई न ै संकुचन वा परा त हने गरी िफता िलने िनणयलाई धानता िदन निम न े
हनाले मु ा िफता िलने िनणय ि यामा महा यायािधव ाको रायलाई समिुचत थान िदनपुन ह छ यो 
नै संवैधािनक हने । 

 िवशु  आपरािधक कृितको ततु रट िनवेदनसँग स बि धत यान मान उ ोग मु ा सरकारबाट कुन ै
उिचत आधार र कारणबेगर नै िफता िलने िनणय ग रएको दिेखँदा ितपािदत निजर िस ा तको िवप ी 

नेपाल सरकार 
िव  गगन 
राय यादव 
समेत ने.का.प. 
२०६५, अंक 

९, िनणय 
नं.९००३, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

नपेाल सरकार 
िव  

कृ णबहादरु 
लामा ने.का.प. 
२०६५, अंक 

१०, िननं. 
८०२२ 
 

 

बलराम पौडेल 

िव. मं  तथा 
मपका.  नकेाप 
२०६९, अंक 

१, िन.नं. 
८७५६ 

 

 

 

 

 
 

गोपीबहादरु 
भ डारी 
िव. मं तथा 
मपका समेत, 
नकेाप २०६९, 

अङ्क ३, िननं. 
८७८९ 

 
 

 

 

शािलकराम 
ज मक ेल 

िव  
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नेपाल सरकारबाट प  उ लङ्घन हन गएको अव था दिेखने । आफँैले चलाएको मु ामा ितवादी 
फरार भई याियक ि यामा असंल न रहन े वा यसबाट भा न उ कन कोिसस ग ररहकैे बेला 
एवम ्सरकार वादी फौजदारी मु ा दायर गन वादीको भिूमकामा रहकेो सरकारले मु ा िफता िलने िनणय 
िल छ भने यस अव थामा मु ा चलाउने सरकारी िनणय उपर न ै  उठाउने अव था आउन स छ । 
य तो दोहोरो मापद ड अपनाउन सरकारको िनिम  सहुाउन े कुरा  हदँनै।सरकारले मु ा चलाउँदा वा 
िफता िलँदाको अव थामा समते हमेशा व छता (Fairness) को याभिूत िदई रहनपुन । बा यकारी 
भाव वा आकषण वा आ त रक वाथ संयोजनको कारणले काननू बमोिजम मु ा  चलाई िवचाराधीन 
रहकैे अव थामा यसको वभािवक याियक प रणाममा पु न निदई ह त पेकारी सोचका साथ 

वयम ्िज मेवार कायकारी िनकायले अदालतले मु ा िफता स ब धमा अपनाउन ु पन गरी िवकास 

गरेको सामा य िस ा त एवम ्मागदशनको िवपरीत अपवादा मक शलैी अपनाउँछ भन ेसरकारले मु ा 
चलाएका अ य ितवादीह ले सरकारी अिभयोजनको वा छनीयता र वीकायता  जोिखममा पन जान े
। मु ा िफता िलने स ब धी चिलत काननू एवम ्यस अदालतबाट ितपािदत निजर िस ा त समेतको 
ितकूल रहकेो िनणय कायम रहन नस ने भई उ ेषणको आदशे ारा बदर हने । 

 मािनसको जीवनको अिधकार अ य अिधकार भ दा उप लो कोटी मानवअिधकार हो । ज तै संकट वा 
िवपद ्आइपरेको अव थमा समते नाग रकको जीवनको अिधकार अपह रत वा कुि ठत हन स दनै । 
मु ा िफता िलने ि या याियक मागको िवचलन वा िवमखुकारी हन ुहदँनै ।यो यापणू वभािवक, 

व छ र दबाबरिहत हनकुा साथै मु ा िफतामा पारदिशता र ि वकायता रहनपुछ । यो समानता र 
यायको अिधकारमा आधा रत हन ुपदछ । रा यले िनि त र उिचत आधारमा आ नो गलत अनसु धान 
वा अिभयोजनको प रणाम रो न समेत हरहालतमा मु ा िफता िलन नपाउन ेभ ने कुरा होइन । य तो 
कुराले यायको पृ पोषण नहन स छ ।तथािप सरकारले कुने अपराधपणू घटनाका स ब धमा गिहराइमा 
पगुी आव यक अनसु धान गरी दोषी उपर मु ा दायर गन ुपन ।  

 फौजदारी यायलाई परा त गन गरी िवशु  आपरािधक घटानासँग स बि धत मु ा िफता िलन सिकँदनै । 
मु ा िफता अपवादमा हनपुन हो, अपराधी मु  गन यासको अशं वा यसको प रणामको पमा दिेखन ु
नहने । 

 मु ा िफता िलन े ि यामा पीिडतको परामश, सनुवुाइमा सहभािगता र याियक ि यामा ितवादीले 

गनपुन समपण ज री छ । यस अदालतबाट मािथ िविभ न करणमा उ लेख भएको िनणय एवं 
िस ा तह बाट सु थािपत काननूी मू य, मा यता र पर पराह  जनु हा ो संवैधािनक काननूका पिन 
अिभ न अगं भइसकेका छन,् जसलाई उपे ा गरेर मु ा िफता स ब धमा जेसकैु िनणय गन िम दछ भ न े
होइन । याय िदन े िदलाउन े रा यको कायलाई Public Trust को पमा िलनपुछ । जथाभावी मु ा 
िफता िलन ेिदने गदा पीिडत प को याय ाि को हक कुि ठत हन जाने । 

धानम ी तथा 
म ीप रषदक्ो 
कायालय समेत 
ने.का.प. 
२०७१, अङ्क 

७, िन.नं. 
९२०४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

काशमिण 

शमासमेत िव. 

मं तथा मपका 
समेत, 
नेकाप 
संवैधािनक 

इजलास ख ड 

२०७५ िन.नं 
०००३ 

 
 
 

नेकाप संवधैािनक 

इजलास ख ड 
२०७५, िन.नं. 
०००४ 

 

पीया देवी िव. 

मं तथा मपका 
समेत, नकेाप 
संवैधािनक 

इजलास ख ड 

२०७५, िन.नं. 
०००५ 

 

३.  नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मु ा िमलाप  स ब धी यव थाः  

सानाितना फौजदारी मु ामा िमलाप  गराउन सिकने गरी चिलत काननूमा यव था ग रएको छ । मलुुक  फौजदारी कायिविध 

संिहता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) मा सवसाधारणको ठगी वा सवसाधारणको स पि को हािन, नो सानी वा 
वैदिेशक रोजगारी स ब धी मु ामा ितवादी र पीिडत दवैुले िमलाप  गराई पाऊँ भनी स बि धत सरकारी वक ल सम  िदएको 
िनवेदन मनािसव लागेमा महा यायािधव ाले िमलाप  गराउन आदशे िदन स ने यव था रहकेोमा महा यायािधव ाबाट यो 
अिधकार नायब महा यायािधव ालाई यायोजन भएको छ । सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ ले िमलाप को 
ि याका बारेमा यवा था गरेको छ । 
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कानूनी यव थाः 

 सवसाधारणको ठगी वा सवसाधारणको स पि को हािन, नो सानी वा वैदिेशक रोजगारी स ब धी 
मु ामा ितवादी र पीिडत दवैुले िमलाप  गराई पाऊँ भनी स बि धत सरकारी वक ल सम  िदएको 
िनवेदन उपर कारबाही हदँा य तो यहोरा मनािसव लागमेा महा यायािधव ाले िमलाप  गराउन 
आदशे िदन स नेछ । 

 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको  दफा 
११७ (२) 

 

४.  मु ा िमलाप  गन ि याः 

 दफा ११७ बमोिजम मु ामा िमलाप  गन चाहमेा प ह ले वादी दावीिभ  िसिमत रही िम न खोजेको 
यहोरा खलुाई दवैु प ले सहीछाप गरी अदालतमा संयु  िनवेदन पशे गन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम िमलाप  गन यहोराको िनवेदन अदालतमा पन आएमा अदालतले य तो 
िनवेदन पढरे सनुाई यस बमोिजम रािजखशुीले िमलाप  गन चाहकेो हो वा होइन भनी य तो िनवेदन 
पेश गन प ह लाई सो न ुपनछ । 

 उपदफा (२) बमोिजम सो दा रािजखशुीले िमलाप  गन चाहकेो हो भ न ेजवाफ प ह ले िदएमा 
संयु  िनवेदन प मा उ लेख भए बमोिजमका शतह को अधीनमा रही िमलाप को िलखत तयार गरी 
प ह को सहीछाप गराई मु ा हने यायाधीशले आ नो समेत सहीछाप गन ुपनछ । 

 यस प र छेद बमोिजम िमलाप  गदा वा रसनामा िदई िमलाप  गन अिधकार िदएकोमा सोही बमोिजम 
र वा रसनामामा वा रसलाई य तो अिधकार निदएकोमा वा रस माफत् िमलाप  गदा य तो यहोरा 
उ लेख भएको प को म जरुीनामा पेश गन ुपनछ । 

 

ऐजन संिहताको 
दफा ११८ (१) 

 

ऐजन उपदफा 
(२) 

 
 
 

ऐजन उपदफा 
(३) 

 

 
ऐजन उपदफा 
(४) 

 

िवचाराधीन मु ा िमलाप  गनः 

 मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ११७ को  उपदफा (२) बमोिजम नेपाल सरकार 
वादी भएको मु ा िमलाप  गनका लािग ितवादी र पीिडत सहमत भएमा दवैु प ले स बि धत 
सरकारी वक ल कायालय सम  िनवेदन िदन स नेछन ्। 

 उपिनयम (१) बमोिजम िनवेदन परेमा स बि धत सरकारी वक लले ितवादी र पीिडतको पिहचान गरी 
िमलाप  गन मनािसव दिेखएमा दबैु प लाई िनवेदन सनाखत गराई आ नो राय सिहत स बि धत 
िमिसल महा यायािधव ाको कायालयमा पठाउन ुपनछ । 

 उपिनयम (२) बमोिजम िमलाप का लािग िज ला सरकारी वक ल कायालयले पठाएको जानकारी 
स बि धत उ च सरकारी वक ल कायालयलाई समते िदन ुपनछ । 

 उपिनयम (२) बमोिजम ा  भएको िनवेदन सिहतको िमिसल अ ययन गदा िनवेदन माग बमोिजम गन 
उपयु  दिेखएमा महा यायािधव ा वा महा यायािधव ाले अिधकार यायोजन गरेको नायब 
महा यायािधव ाले िमलाप  गन आदशे गरी सो आदशे काया वयनका लािग स बि धत सरकारी 
वक ल कायालयमा िमिसल सिहत पठाउन ुपनछ । 

 उपिनयम (४) बमोिजमको आदशे ा  भएपिछ स बि धत सरकारी वक ल कायालयले मु ा हने 
अिधकारी सम  िमलाप को लािग स पणू कागजात सिहत िनवेदन िदन ुपनछ । 

 उपिनयम (१) बमोिजमको िनवेदन महा यायािधव ाको कायालय वा उ च सरकारी वक ल 

कायालयमा पन आएमा य तो िनवेदन आव यक कारबाहीका लािग स बि धत सरकारी वक ल 

कायालयमा पठाउन ुपनछ । 
 उपिनयम (६) बमोिजम ा  िनवेदन उपर स बि धत सरकारी वक ल कायालयले यस िनयममा 
उि लिखत ि या बमोिजम कारबाही अगािड बढाउन ुपनछ । 

 यस िनयममा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन चिलत काननू बमोिजम संर कलाई 
रोहवरमा रा न ुपन कृितको मु ामा िमलाप  गन ुपरेमा संर कलाई रोहवरमा रा न ुपनछ । 

 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम ३३  



324

सरकारी वक ल िद दशन 

 

महा यायािधव ाको कायालयबाट भएको िनदशन/ प रप  

 िनदशन नं. ३; िमलाप  गराउन आदशे िदन सिकने कृितका सरकार वादी फौजदारी मु ामा ितवादीको 
पनुरावेदन/िनवेदन परेको तर याथ  िझकाउन ेआदशे वा िन सा नभइ सकेको अव थामा िमलाप को 
कारवाही अगािड बढाउने स ब धमा मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ११७ को 
उपदफा (२)अनसुार िमलाप  गराउन आदशे िदन सिकन े कृितका फौजदारी मु ामा कसरू कायम भई 
ितवादीको पनुरावेदन/दोहो  याई पाउने/पनुरावलोकन िनवेदन परेको तर याथ  िझकाउन ेआदशे वा 
िन सा नभईसकेका मु ाह मा पिन िमलाप  स ब धी ि या अगािड बढाउने । 

 िनदशन न.ं४; मु ासँग सरोकार नराखे पीिडत उपि थत नभए पिन िमलाप  हने स ब धमाः- चिलत 
काननू बमोिजम िमलाप  हने कृितका मु ामा धेरै पीिडतह  रहकेा तर केही पीिडतले मा  जाहरेी 
िदएको वा मु ामा सरोकार दखेाएको अव थामा अदालत वा सरकारी वक ल कायालयबाट खोजी गदा 
उपि थत नहन ेवा मु ासँग सरोकार नरा न ेपीिडतह ले िमलाप को लािग िनवेदन निदएको भए पिन 
मु ामा सरोकार राख ेपीिडत आफैले वा स पकमा आएका वा नआएका पीिडतका तफबाट पीिडतका 
एकासँगोलका प रवारका सद य वा काननूबमोिजमका संर कले आ-आ नो हकमा िमलाप  गन 
िनवेदन िदएमा स बि धत सरकारी वक ल कायालयले िमलाप को ि या अगािड बढाउने । स पकमा 
नरहकेा वा स पकमा आउने अव था नदिेखएका पीिडतका हकमा य ता पीिडतह को नो सानी भए 
अनसुारको रकम, सोमा काननू बमोिजम ला नेहजाना र अ य खच समेत ितवादीले सरुि त राखेको 
(धरौटी वा अ य उपायबाट र य ता पीिडतह  पिछ स पकमा आएका बखत य तो रकम ा  गन 
स ने दिेखएमा उपि थत भएका पीिडत र ितवादीको िनवेदन परेमा समेत िमलाप को लािग कारवाही 
अगािड बढाउने । 

 िनदशन न.ं ५; चेक अनादर स ब धी बिकङ्ग कसरू मु ामा िमलाप  गराउन आदशे िदने स ब धमाः-
सव च अदालतबाट पु षो म दगंाल िव  महा यायािधव ाको कायालय समते भएको परमादशे 

मु ामा (०७७-wo-००१५) िमित २०७७।१०।०८ मा भएको आदशे समतेलाई िवचार गरी बिकङ्ग 
कसरू तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ कोख ड (ग) अनसुारका सवसाधारण पीिडत भएको बिकङ्ग 
कसरू मु ामा पीिडत प  र ितवादीले िमलाप  गराई पाउँ भनी िनवेदन िदएमा मलुुक  फौजदारी 
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) अनसुार िमलाप  स ब धी कारबाही अगािड 
बढाउने । 

 

िमित 
२०७७।१२।०६ 

को यव थापन 
सिमितको 
बैठकको िनणय 
बमोिजम च.नं. 
१७६३ िमित 
२०७८।०१।०२ 

को प बाट जारी   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५.  मु ा िफता वा िमलाप  भए पिछको प रणामः 

 दफा ११६ बमोिजम नेपाल सरकारले कुनै मु ा िफता िलएमा य तो मु ाको अिभयु  उपर सोही 
कसरूमा पनुः मु ा च न ेछैन । 

 दफा ११७ बमोिजम िमलाप  भएकोमा सोही िवषयमा सोही प ह का बीचमा पिछ कुनै कारबाही 
वा मु ा च न ेछैन । 

      तर िमलाप मा उ लेख भएको शत बमोिजम कुन ैप ले कुन ैकाम नगरेमा य तो कुराको उजरुी िदन 
यस उपदफाले वाधा पु  याउने छैन । 

 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको दफा 
११९ 

 

֍֍֎֍ 
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१.  सरकार वादी  फौजदारी  मपु्ॖाको  फैसला  कायार् वयनमा  सरकारी  वकीलको  भिूमका
-  फैसला कायार् वयन गनेर् िनकाय
२.   फैसला कायार् वयनमा सरकारी वकीलको भिूमका
-  फैसला िविधवत प्राप्य़ गनेर्
-  फैसला बमोिजम अ याबिधक लगत राख्ने
-  फैसला कायार् वयनको लािग नेपाल सरकार वा स बि धत कायार्लयमा लेखी पठाउनेः
-  कसरू पीिडतलाई फैसलाका बारेमा जनाकारी गराई िबगो/क्षितपिूतर् प्राप्य़ गनर् सहजीकरण गनेर्ः

सरकारी वक ल िद दशन 

 

यस प र छेद िभ  
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१. सरकार  वादी  फौजदारी  मु ाको  फैसला  काया वयनमा  सरकारी  वक लको  भिूमका 
अड्डा अदालतबाट कुनै मु ा मािमलामा काननू बमोिजम आदशे वा िनणय भए प ात◌् सो आदशे वा िनणयको पालना सबैले 

गन ुपदछ । अदालतको फैसला काया वयन गन गराउने काय स बि धत िज ला अदालतको तहिसल शाखाले गन गदछ भ न े
अध याियक िनकायको फैसला काया वयन तत् िनकायले आफै गन गदछ । नेपाल सरकार वादी भएका र नेपाल सरकारलाई 
सरोकार पन मु ाको फैसला काया वयनम सरकारी वक लको पिन सरोकार रहने हदँा य ता मु ाको फैसला काया वयनमा सरकारी 
वक लले पिन उिचत भिूमका िनवाह गरी सहयोग गनपुदछ । 
 

सवैंधािनक यव थाः 

 मु ा मािमलाका रोहमा सव च अदालतले गरेको संिवधान र काननूको या या वा ितपादन गरेको 
काननूीिस ा त सबैले पालन गन ुपनछ । 

 मु ा मािमलाको रोहमा सव च अदालतले गरेको काननूको या या वा ितपादन गरको काननूी 
िस ा तको काया वयन भए वा नभएको अनगुमन गन वा गराउने (महा यायािधव ाको काम, कत य 
र अिधकार म येको एक)   

 

 सिंवधानको 
धारा १२८(४) 
 

 

ऐजन सिंवधानको 
धारा १५८(६) (ख) 

 

कानूनी यव थाः 

 मु ाको फैसला जनुसकैु तहको अदालतबाट भएको भए पिन य तो मु ामा भएको फैसलाको 
काया वयन अिभयोगप  वा उजरुी दायर भएको िज ला अदालतले गनछ । 

 पनुरावेदन सु ने अदालतले सु  कारबाही र िकनारा गरेको मु ाको फैसला काया वयन समते स बि धत 
िज ला अदालतले गनछ । 

 यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ितवादीको सङ् या िनजह को बसोबास वा 
िनजको स पि को अवि थितको कारण फैसला काया वयन गन िज ला अदालत यिकन हन नसकेमा 
पनुरावेदन सु न ेअदालतले तोकेको िज ला अदालतले मु ाको फैसला काया वयन गन, 

 िनयिमत अदालत बाहके अ य याियक िनकायबाट भएको फैसलाको काया वयन स बि धत 
िनकायले गन, 

 उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन फैसला काया वयन गन स ब धमा काननूमा 
अ यथा यव था नभएकोमा स बि धत िज ला अदालतले यसै संिहता बमोिजम फैसला काया वयन 
गनछ ।  

 

फौजदारी कायिविध 

सिंहताको दफा 
१५२(१) 
 

ऐजन उपदफा (२) 
 

 

ऐजन उपदफा (३) 

 
 

 

ऐजन उपदफा (४) 

 
 

ऐजन उपदफा (५) 

 

२.  फैसला काया वयनमा सरकारी वक लको भूिमकाः 
 

फैसला िविधवत ा  गनः 

 सरकार वादी फौजदारी मु ामा अि तम फैसला भए पिछ स बि धत िज ला अदालतले फैसला बमोिजमको कैद वा 
ज रवाना गन, िवगो, अशं वा ितपिूत भराउन ेलगायतका काया वयनको ि या ार भ गन काननूी यव था रहकेो छ । 

 फैसला काया वयनको ि यामा सरकारी वक लले पिन अदालतलाई आव यक पन सहयोग पु  याउन ुपदछ । 
 सरकार वादी हन ेमु ामा सरकारी वक ल तारेखमा ब न ुनपन कारण अदालतबाट भएको फैसला त कालै जानकारी हन े
अव था नरहकेो हदँा स बि धत अदालतले सरकारी वक ललाई औपचा रक पमा फैसलाको जानकारी गराउन ु पन 
काननूी यव था रहकेो छ । 

 सरकारी वक लले पिन आफूले बहस पैरवी गरेको मु ामा भएको आदशे वा फैसला उिचत समयमा ा  गन सकृय रहन ु
पदछ । 

 फैसला िविधवत पमा ा  भए पिछ सोको काया वयनतफ अदालतलाई आव यक पन सहयोग सरकारी वक लले 

पु  याउन ुपदछ । 
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फैसला बमोिजम अ याबिधक लगत रा नेः 

 सरकारी वक लले अड्डा अदालतबाट भएको फैसला काननू बमोिजम ा  गरी अिभयोग माग दावी ग रएका के कुन 
अिभयु ह  उपर के क तो र कित द ड सजाय वा ज रवाना भएको छ सो स ब धी अ याबिधक अिभलेख तयार गरी 
रा न े। 

 अदालतबाट भएको फैसला अि तम भएको हो वा होइन अ ययन गन ुपदछ । 
 फैसला अि तम हन बाँक  रहकेो अव थामा सो फैसला उपर अवल बन गन ुपन पनुरावेदन वा दोहो  याउन े िनवेदन वा 
िवप ीको पनुरावेदन उपर अदालतमा बहस पैरवी गन ज ता आव यक ि याह  अवल बन गन ुपदछ । 

 अदालतबाट भएको फैसला अि तम भएको अव थामा काया वयनको ि यामा सरकारी वक लले अदालतलाई 
आव यकपन सहयोग पु  याउन ुपदछ । 

 

फैसला काया वयनको लािग नेपाल सरकार वा स बि धत कायालयमा लेखी पठाउनेः 

 सरकारी वक लले नेपाल सरकार वादी हने फौजदारी मु ाको काया वयनको िसलिसलामा अदालतले माग गरेकोआव यक 

सहयोग पु  याउन ुपदछ । 
 सरकारी वक लले फैसला काया वयनका लािग अदालतबाट माग भएको सहयोग नेपाल सरकार वा नपेाल सरकारका 
िविभ न िनकाय तथा पदािधकारीह बाट उपल ध गराउन ुपन दिेखएको अव थामा पिन य तो सहयोग उपल ध गराउन 
नेपाल सरकार वा स बि धत िनकाय वा पदािधकारीलाई प ाचार गरी अनरुोध गन ुपदछ । 

 

कसरू पीिडतलाई फैसलाका बारेमा जनाकारी गराई िबगो/ ितपूित ा  गन सहजीकरण गनः 

 फैसला अि तम भएपिछ कसरू पीिडतलाई जानकारी गराउने, 
 फैसला बमोिजम कसरू पीिडतलाई भरी भराउ हन े गरी ठहरेको िबगो/ ितपिूत ा  गन अदालतसँग सम वय गरी 
सहजीकरण ग रिदन े। 

 

सव च अदालतबाट भएको फैसला/आदेशः 

 अदालतमा वादी ितवादी भएर लामो समय मु ा लड्नकुो उ े य नै दावी पु न ेठहर भएको फैसला 
काया वयन गनको लािग हो। िस ा तको लािग मा  दवेानी मु ा लड्न र अदालतबाट दावी पु ने ठहछ 

भनाउन मा  कसैले मु ा नगन हदँा फैसलाको िछटो, सरल र भावकारी काया वयन नै यायपािलका र 
याय दान गन अदालतको उ े य (Motto)   हनपुन, 
अदालतले हान प लाई कागज गराई िनजको जथेा कहाँ कहाँ छ, कित छ, उसैले नै  Under 

Oath खलुाउन पन, 
याय िछटो, छ रतो र शलुभ भनेको अदालतले फैसला गन मा  नभै आफैले गरेको फैसलाको िछटो, 
छ रतो र शलुभ त रकाले काया वयन हनपुन, 
क याणकारी रा य (Welfare State) मा रा यले नाग रकलाई सेवा (Service) पिन दान गदछ । 
फैसला काया वयन सेवा (Service) हो। सेवा अथात्  Service दान गन कायबाट रा य पि छन 
नस ने । 
नेपाली नाग रकह को याय स ब धी अिधकारको गिुठयार अथात्  Trustee of the Right to 

Justice of the People अदालत भएको कारणले गदा आ नै सि यता (Initiative) मा ठोस कदम 
चाली पीिडत जनतालाई फैसला काया वयनमा राहत िदने यव था ग रिदनपुन । 

 काननूले न ैज रवाना वापत कारणीलाई चार वषभ दा बढी कैद तोक्न ुहदँनै भनी कैदको अिधकतम 
हद तोिकएको दिेखँदा काननूमा भएको अ प तालाई या याको साहारा िलई िवधाियक  काननूले 

प  पमा गरेको यव था िवपरीत दईु मु ामा भएको ज रवानालाई अलग अलग गरी ज रवाना नितरे 
वापत भनी एउटा मु ामा चार वष यसपिछ अक  मु ामा फेरी चार वष ज रवाना वापत कैद गदा 
कारणीलाई ज रवाना नितरेवापत ज मा ८ (आठ) कैद हन जान ेभई सो कुरा त काल चलनमा रहकेो 
द ड सजायको ३८ नं. को मनसाय र भावना अनकूुल नहन े। 

 

पावतीदेवी प त 
िव. सेती 
महाकाली धान 
चामल क पनी 
स पक कायालय,  
कैलाली,  समेत, 
ने.का.प. २०६५, 

अंक ३, िन.नं. 
७९४६ 

 

 

 

 

 

 

 
 

नेकाप २०७७, 

अंक ३, िन.नं. 
१०४६५ 

 

 

 

नेकाप २०७६, 
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 कैद लागेको यि  र सो कैद असलु उपर गन प ाउ परेको यि  एउटै यि  रह ेभएको नदिेखएको 
अव थामा उनाउ यि बाट भएको कसरूको स ब धमा अ य यि लाई प ाउ गदा िनजको संिवधान 
द  स मानपवूक बाँ न पाउने हक र वत ताको हकको हकमा ग भीर आघात पु न जाने । 

 सजाय बाँक  रहकेा िनवेदक अ य मु ाको रोहमा अदालत वेश गरेको अव थामा िनजको नामको पवू 
मु ाको कैदी पजू  िदन ुअदालतको कत य हो । अदालतले सो कैदी पजू  नबझुाए वापत अदालतकै 

आदशेानसुार थनुामा रहकेा िनवेदकले पिछ लो मु ामा सफाइ पाएको अव थामा सो सफाइ पाएको 
मु ामा थनुामा रहकेो अविध िनरथक हन ेगरी थप अविध कैद गन ुमलुुक  ऐन, द ड सजायको ४१ न.ं 
को मनसाय हो भ न नसिकने । 

 अदालतबाट कुन ैकाननू अ तगत ठहर भएको सजाय सोही काननू बमोिजम काया वयन ग रने तर 
य तो कुन ै काननू अ तगत भएका सजाय संिहतामा यव था ग रएको सजायभ दा बढी भएको 
अव थामा संिहतामा उ लेख भएको हदस म मा  सजाय काया वयन हने । सािवकको मलुुक  ऐनको 
चोरीको महलमा भएको चोरीको कसरूलाई मलुकु  अपराध संिहताको प र छेद २० ले पिन कसरू 
मानेको तर संिहतामा ज रवाना वापत कैदमा नै ब न ु पन यव था नभएको स दभमा िवधाियकाले 

ज रवाना ितरेको ख डमा कैदमा ब न नपन गरी ितवादीलाई कैदमा ब न पन अविध घटाएको भ न े
दिेखने । मलुुक  अपराध संिहताले चोरीको कसरूमा ज रवाना वापत समेत कैदमा ब न ुपन यव था 
नगरेको स दभमा िनजले केही नपेाल काननूलाई संशोधन, एक करण, समायोजन र खारेज गन ऐन, 
२०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) (ग) बमोिजमको  सिुवधा र लाभ पाउन ेभई ज रवाना वापत 
कैदमा ब न ुपन अव था नभएको र फैसलाले ठहर भएको ज रवानाको रकम िनवेदकले नगद ैधरौट 
रािखसकेको दिेखएको अव थामा िनवेदकलाई ज रवाना वापत समते कैद याद ठेक  पठाएको प , 

कैदी पजू समेत काननू बमोिजम नभएकोले िनवेदकको थनुा गरैकाननूी दिेखँदा ब दी य ीकरण जारी 
हने । 

अंक ८, िन.नं. 
१०३३१ 
 

नेकाप २०७६, 

अंक ९, िन.नं. 
१०३५९ 

 

 

 

लालकाजी 
तामाङ िव  

काठमाड  िज ला 
अदालत, 
काठमाड समेत,  
नेकाप २०७६, 

अंक १२, िन.नं. 
१०४०१ 
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१.  बाल यायको अवधारणा
२.  बाल यायका आधारभतू िसद्धा त
३.  बाल याय स ब धी अ तरार्ि ट्रय काननूले गरेको यव था
४.  नेपालमा बाल याय स ब धी काननूी यव था
५.  बाल याय स पादनः
    - बाल याय स पादन गदार् िवचार गनुर्पनेर् कुरा
    - बालबािलकालाई िनय त्रणमा िलने यव था
    - िनगरानी कक्षको थापना स ब धी यव था
    - अनसु धान तथा अिभयोजन स ब धी िवशषे यव था
    - पपुर्क्ष स ब धी यव था
    - बाल याय स पादन कायर्िविध स ब धी यव था
    - बालबािलकालाई हुने सजाय
    - बालबािलकालाई सजाय गदार् िवचार गनुर्पनेर् कुरा
६.   कसरू पीिडत बालबािलकाको अिधकार
७.   िदशा तर स ब धी यव था
   - िदशा तर गदार् िवचार गनुर् पनेर् कुरा
   - िदशा तर गदार् अवल बन गिरने प्रिक्रया
८.   बाल अदालत स ब धी यव था
९.   बालबािलका िवप्ॳद्धको कसरू
१०.  बाल अदालतबाट भएको फैसला उपर पनुरावेदन स ब धी यव था
११.  बालबिलकाको उमरे कायम गनेर् आधार स ब धी यव था
१२.  बाल याय स पादनमा सरकारी वकीलको भिूमका

सरकारी वक ल िद दशन 

 

यस प र छेद िभ  



332

सरकारी वक ल िद दशन 

१.  बाल यायको अवधारणा 
बालबािलका अबोध ह छन ्। उनीह ले जानरे ग ती गरेको हदँनैन ्। अपराधज य काय गरे पिन उनीह को यसमा मनसाय हदँनै । 
उनीह लाई सधुार गन सिक छ । तर वय क सरहको कृया अपनाइयो भने उनीह लाई सधुार गन नसिकन े हनस छ । यसै 

पृ भिूममा उनीह ले काननू ितकूल काय गरेमा यसलाई स बोधन गनका लािग वय क सरहको कृयाको अवल बन नगरी 
पथृक कृयाको अवल बन गन, अलग त रकाले य ता सम याको समाधान गन णाली बाल याय णाली हो । बालबािलकाले 

गरेको कसरू वा काननू िवपरीतको कायका लािग बालबािलकालाई भ रस य औपचा रक भ दा अनौपचा रक प ितको अवल बन 
र बालबािलकाह ित नरम यवहार गरी बालबािलकालाई पथृक िकिसमको याय णाली लाग ूगन मा यता अिहले सव यापक 

बनेको छ । बाल याय णाली फौजदारी याय णालीकै संरचना हो जसले बालबािलकाले गरेको कसरूका बारेमा कारबाही 
कृयामा संल न रह छ । काननूको िववादमा परेको बालबािलकाको अव था जोिखममा पन मलू कारणमा आफू हरी िनय णमा 
िकन परेको हो, िनय णमा रहदँा ब नपुन थान के-क तो हन,े बािलका वा बालक भएकाले ज तो ठाउँमा पिन रा न पाइन ेहो वा 
होइन, काननू काया वयन गन अिधकारीले जेज तो यवहार गरे पिन हने हो वा होइन, उनीह लाई वय क यि लाई झै चपु ला न 
पाउन ेअिधकार रहन े वा नरहने, आ नो काननू यवसायीसँग काननूी स लाह िलन पाउन े वा नपाउने, काननूी कारबाहीको 
जानकारी ा  हने वा नहने, काननूी कारबाहीको दौरानमा कुनै भािषक सम या परेमा दोभाषेको सिुवधा ा  हने हो वा होइन, 
आफू उपर भएको काननूी कारबाहीको दौरानमा बालबािलकाको पिहचान सावजिनक हन ेवा नहन ेएवं कसरूज य कायको आरोप 
लागेका बालबािलका िब याईकता ठहरेमा य तो बालबािलकाले िनणयकताबाट क तो िति या ा  गन भ न े ज ता 
जानकारीको अभावका कारणले िसजना हन े ि िवधा रह छन ् । तसथ, काननूको िववादमा परेका बालबािलकालाई िव मान 
जोिखमबाट जोगाई सरु ा दान गन िनद िषता अनमुानको िस ा त, मयादा र ग रमाको िस ा त, व छ सनुवुाइको िस ा त, 
ाकृितक यायको िस ा त लगायत फौजदारी यायका आधारभतू िस ा तह लाई अवल बन ग रँद ैआइएको पाइ छ । 
बालबािलकासँग स बि धत कुनै पिन िनणय िलन ुपदा य तो िनणय नै बालबािलकाको सव म िहत र यि व िवकासको 
सव म उपाय हो भ न ेिन य ल गरेर अथात् बालबािलका य  वा अ य  पमा संल न रहकेो वा उनीह लाई भाव पान 
कुनै पिन िववाद बा मु ामा के गदा बालबािलकाको सव म िहत ह छ भ ने कुरालाई के िब दमुा राखी िनणयमा पु नपुन ह छ । 
यसको अथ, बाल याय णाली अ तगत नीित िनमाता, काननू िनमाणकता, अनसु धानकता, अिभयोजनकता, िनणयकता तथा 
सधुार गहृसँग स ब  अिधकारीह ले बालबािलकाको हकमा िनणय गदा आ नो िनणयले स बि धत बािलका वा बालकलाई के 

असर पान स छ वा उ  िनणयले स बि धत बालकको िहत गदछ िक गदन भनी सोचिवचार गरेर मा  िनणयमा पु न ुपदछ । बाल 

अिधकार स ब धी महासि ध, १९८९ को धारा ३(१) ले प पमा बालबािलकाको स ब धमा ग रन ेस पणू ि याकलापह ले 

उनीह को सव म िहतलाई यानमा रा न ुपदछ भ ने यव था गरेको पाइ छ । यो िस ा त अनसुार बालबािलकाका हकमा 
िलइन ेजनुसकैु िनणयको असरको मू याङ्कन हन ुपदछ । 
बालबािलकाह  वय कह को तलुनामा कम प रप व भएका कारण उनीह ले िठक बेिठक िनणय गन स दनैन,् उनीह को 
मानिसकता वय क सरह िवकास भएको हदँनै र वय कको तुलनामा बालबािलकालाई सिजलै पनुः थापना गन सिक छ भ न े
मा यताका आधारमा बाल याय णाली औिच यपणू मािन छ । सन ्१७६० मा मटनले अपराधका लािग िज मेवार बनाउनका 
लािग अपराध गन मनसाय र काननू िवपरीतको काय गरेको हनपुछ भ द ै ियनीह को अभावमा अपराध गरेका मा न निम न ेर 
बालबािलकाले अपराध गन नस ने मानेका िथए । उ नाइस  शताि दमा अमे रकामा बालबािलका ित ग रने यवहार प रवतन 
गन म आर भ भइसकेको िथयो । ययूोकमा बाल िब याई िनय ण सोसाइिटले बालिबजाइकतालाई रा नका लािग सन ्१८२५ 
मा छु ै गहृको थापना गरेको िथयो । सन ्१९५५ मा िसकागो सधुार कुल खोिलयो। यसको उ े य बाल कसरूदारलाई वय क 

कसरूदारबाट अलग गन ु िथयो । उनीह ले पनुः थापनामा पिन जोड िदएका िथए। सन ्१८९९ मा पिहलो बाल अदालत कोक 

कि मा थापना ग रयो र यसको प चीस वषमा अिधकांश रा यमा िव तार भयो। यसरी बाल याय णालीको िवकास भएको 
पाइ छ । 
पर परागत अवधारणामा बालबािलकाले काननू िवपरीत गरेको कामको सचूना ा  भएपिछ मा  बाल याय णाली अवल बन 
ग र यो । बालबािलकालाई प ने थु ने, कैद तो ने र यसलाई काया वयन गन ज ता िवषय बाल याय णालीका िवषयव त ु
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मािन यो । तर अिहले बाल याय णालीले यी िवषयब तु भ दा फरािकलो े  ओगट्न े मा यताको िवकास भएको छ । 
बालबािलकाको प रवारको ि थित र हकाई बाल याय णालीले हने ु पन, बालबािलका गलत कायतफ उ मखु भए भन े
बालबािलकाको कारणले मा  यसको दोषभागी नभै समाज वा प रवारको पिन दोष रहने भएकाले समाज वा प रवारलाई पिन 
सहयोग गन ुपन अवधारणास म बाल याय णाली िव तार भइरहकेो छ । यसैले बाल यायको उ े यमा बालबािलकाले अपराध 

गन स न ेप रि थितको सजृना नै हन निदने र बाल बािलकाका िववाद सकेस म प रवार, िव ालय र सामदुाियक तरमा संबोधन 
हनपुन अिहले आधिुनक मा यता रहकेो छ । बाल याय णाली केवल काननूसँग मा परेका बालबािलका ितको यवहार 
मा  नभई अपराध हन स ने मलु कारणह  पिहचान गरी अपराध हनबाट रो न ुपिन हो । यसैले बाल याय णालीका संर ण र 
रोकथाम दईुवटा मु य िवषयह  रहकेा छन ् । 
 

२.  बाल यायका आधारभूत िस ा त 

बाल यायका स ब धमा िविभ न िस ा तह  िवकास भएका छन ् । मानव अिधकार स ब धी अ तराि य काननू र िविभ न 
मलुुकले अवल बन र अ यास गरेका वा वीकार गरेका मा यता न ैबाल यायको आधारभतू िस ा तको पमा िवकास भएका 
छन ्। बाल अिधकार स ब धी महासि ध, १९९० मा मलूतः बाल यायका चार आधारभतू िस ा तको यव था ग रएको छः 

 समानता र अिवभेदको िस ा त 

 बालबािलकाको सव म िहतको िस ा त 

 दीघ जीवन र िवकासको िस ा त 

 बालबािलकाको िवचार र भावनाको स मानको िस ा त 
 

     बाल याय स ब धी अ य िस ा तह ः  

 बालबािलका कमजोर ह छन ्र संर णको बढी खाँचो ह छ 

 आपरािधक मनसायिविहन अ ान रहकेो अनमुान 

 बालबािलका ित ग रने यवहार उमेर सहुाउँदो हनपुछ 

 बालबािलकाले ग ती गछन,् अपराध गदनन ्

 कायको कृित र प रणाम थाहा नपाउनेलाई सजायको भागीदार बनाउन हदँनै 

 बालबािलकालाई वत ताबाट वि चत गन वा सरु ामा रा न ेकाय अि तम उपायका पमा र छोटो अविधका लािग 
मा  ग रनपुछ 

 सनुवुाइको अिधकारको िस ा त 

 पा रवा रक दािय वको िस ा त 

 सरु ाको िस ा त 

 सकारा मक उपायह को िस ा त 

 अिधकार छाड्न नपाउने िस ा त 

 गोयनीयताको िस ा त 
 

३.   बाल याय स ब धी अ तराि य कानूनले गरेको यव था 
बालबािलकाका स दभमा िविभ न अ तराि य द तावेजह  छन।् ती द तावेजह मा बालबािलकाले बहन गन ुपन आपरािधक 

दािय वका बारेमा पिन यव थाह  रहकेो पाइ छ । बाल अिधकार स ब धी महासि ध, १९८९ ले कुनै पिन बालबािलकालाई 
यातना वा अ य कुनै ु रता, अमानवीय वा हो याउने खालको यवहार वा सजाय िदइने छैन, १८ वष भ दा कम उमेरका 
यि ारा ग रएका अपराधह का लािग मृ यदु डको सजाँय वा रहाई पाउन नसिकन ेगरी आजीवन कारावासको सजाँय िदइन े
छैन र कुनै पिन बालबािलकालाई गैरकाननूी वा अनिुचत तवरले ितनको वत ताबाट वंिचत नग रने तथा बालबािलकाको 
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िगर तारी, थनुा वा कारावास काननू अनकूुल तवरबाट हनेछ र स भव भएस म छोटो, उपयु  समयको लािग र अि तम उपायको 
पमा मा  अपनाइने छ भ ने यव था गरेको छ । यसरी न ैरा यप ह ले फौजदारी काननू उ लंघन गरेको भिन दोष लगाइएका, 
अिभयु  बनाइएका वा उ लंघन गरेको मािनएका बालबािलकाह का लािग उपयु  हन े खालका काननू, कायिविध, 

अिधकारीह  र िनकायह को थापनालाई व न गन काय गनपुन र यनूतम उमेरको हद तो ने, यस भ दा मिुनका 
बालबािलकाह  फौजदारी काननू उ लंघन गन स ने मता नभएका भनी अनमुान ग रन,े उिचत र मनािसव भएको ख डमा य ता 
बालबािलकाह का स ब धमा याियक कारवाही नगरी अ य उपायह  अवल बन ग रने तर ती उपायह  मानवअिधकार र 
काननूी संर णको अनकुुल हन ुपन आिद यव था रहकेो पाइ छ। बालबािलकाका लािग आपरािधक उ रदािय वको उमरेको 
धारणालाई मा यता िदइएका ती काननूी यव थामा यस उमेरको सु वात उ गेा मक, मानिसक र बौि क प रप वताका 
त यह लाई िवचार गरी उमेरको हद िनकै कम िनधारण नग रने ग र बइेिजङ िनयमावलीले यव था गरेको छ । 
उपयु  भएस म, औपचा रक पपु  गन ि यातफ नलागी अ पवय क कसरूदारह को सामना गन कुरा िवचार ग रने, 
अ पवय कका मु ा हे र रहकेा हरी,  मु ा चलाउने वा अ य सं थाह लाई यस उ े यका लािग स बि धत काननूी यव थामा 
थािपत आधारह  र यी िनयमह मा रहकेा िस ा त अनु प औपचा रक पपु को अवल बन िबना आ नो िववेकले य ता 
मािमला समाधान गन अिधकार हने, िनवेदन िदई मु ालाई उ लेख गन य तो िनणयको काया वयन उपर स म अिधकारीबाट 
पनुरावलोकन हने गरी उिचत समदुायगत वा अ य सेवाह तफ लाने कुन ैपिन अ य उपायलाई अ पवय क वा उनको अथवा 
उसको आमाबाब ुवा संर कको स मित चािहने, अ पवय कह को मािमला विववेकले समाधान गन सघाउ पु  याउनका लािग 
अ थायी िनरी ण तथा मागदशन, पनु ार तथा पीिडतलाई ितपिूत िदन ेज ता सामदुाियक काय मह को यव था गन 
यासह  ग रने पिन बइेिजङ िनयमावलीले यव था गरेको छ । पपु  पवूको थनुालाई अि तम उपायका पमा र एकदम ैछोटो 
अविधका लािग मा  योग ग रने र स भव भएका बेला पपु  पवूको थनुछेकको स ा िनकट िनरी ण, िव ततृ हरेचाह वाप रवार 
वा शिै क प रवेश वा घरमा रा न ेज ता वैकि पक उपायह  अवल बन ग रने यव था बइेिजङ िनयमावलीले गरेको छ । मानव 
अिधकार स ब धी अ तराि य द तावेजह ले बालबािलकाका फौजदारी याियक कृयामा दहेाय बमोिजमका अिधकारह  

सिुनि त गरेका छन:् 

 भेदभाव िव को अिधकार (ICCPR Art. 2.1, 14.1, CRC Art. JDL Rule (1)  

 वत ता उ लंघ नभएमा भावकारी उपचार पाउन े(ICCPR Art. 2.3(a)  

 जीवनको अिधकार (ICCPR Art. 6.1)  

 म यदु ड िव को अिधकार (ICCPR Art.6.1, CRC Art. 37.a, Beijing Rules 17.3)  

 यातना, कर र अमानवीय एवं अपमानजनक यवहार र सजाय िव को अिधकार (ICCPR Art. 7, CRC 

Art.37.a)  

 काननून ारा िनधा रत आधार र कायिविध बमोिजम बाहके वैयि क वत ता अपहरण नग रने अिधकार (ICCPR 

Art. 9.1, CRC Art.37.b,JDL Rule 1)  

 प ाउमा परेकोमा सो को कारणको सचूना पाउन ेअिधकार (ICCPR Art. 9.2, Beijing Rules 10.1)  

 मु ा हने अिधकारी सम  उपि थत गराई पाउन ेअिधकार (ICCPR Art. 9.3)  

 यायोिचत समय अविध सम  सनुवुाइ गरी पाउने अिधकार (ICCPR Art. 9.3, 10.2 (b), 14.3 (c), CRC Art. 

37d, 40.2 (b) Beijing Rules 20)  

 बाल अिभयु ह लाई वय कबाट अलग रािखने र सजाय पाएकाबाट पिन अलग रहन पाउने अिधकार (ICCPR Art. 

10.2 (a) (b) Art. 10.3, CRC Art. 37c, JDL Rules 17,29, Beijing Rules 13.4)  

 िनद िषताको अनमुानको अिधकार ( ICCPR Art. 14.2,CRC Art. 40.2 (b), JDL Rules 17, Beijing 

Rules7.1)  
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 आफू िव को अिभयोगको कृित र कारण थाहा पाउन ेअिधकार (ICCPR Art. 14.3 (a), CRC Art. 40.2 

(b)Beijing Rules 7.1)  

 ितर ाको अिधकार (ICCPR Art. 14.3 (b) (d), CRC Art. 12)  

 काननू यवसायीको सहयोगको अिधकार (ICCPR Art. 14.3 (b) (d), CRC Art. 37.d, 40.2 (b), JDL 

Rule18, Beijing Rules 7.1, 15.1)  

 आ नो सा ी उपि थत गराउने र आफू िव को सा ी परी ण गरी पाउने अिधकार (ICCPR Art. 14.3 (e), CRC 

Art. 40.2 (b), Beijing Rules 7.1)  

 वे छा िव  बयान िदन कर नला ने (ICCPR Art.14.7 (g), CRC Art. 40.2 (b), Beijing Rules 7.1)  

 दोभाषेको अिधकार (ICCPR Art. 14.3 (1), CRC Art. 40.2 (b), JDL Rule 1)  

 पनुरावेदनको अिधकार (ICCPR Art.14.5, CRC Art. 14.2 (b) Beijing Rules 7.1, Tokyo Rules 6.3)  

 दोहोरो मु ा नचलाइने (ICCPR Art. 14.7)  

 चिलत काननूले हने भ दा बढी सजाय नग रने (ICCPR Art. 15.1, CRC Art. 14.2 (a))  

 गोपनीयताको अिधकार (CRC Art. 16, 14.2 (b) JDL Rule 18, Beijing Rules 8, 21)  

 िगरफतारी एवं थनुालाई अि तम उपायका पमा र यथाश य छोटो अविधका लािग ग रन े (as a measure of last 

resort and for the shortest appropriate period of time)CRC Art. 37.b, JDL Rule 1, 17, Beijing 

Rules 13.1, Tokyo Rules 6.1)  

 प रवारसँग स पक रा ने अिधकार (CRC Art. 37.c)  

 अिभभावकको उपि थतको अिधकार (Beijing Rules 7.1, 15.1) 

 

४.   नेपालमा बाल याय स ब धी कानूनी यव था 
नेपालले बाल अिधकार स ब धी महासि ध, १९८९ को अनमुोदन गरी नेपालको संिवधान तथा  बालबािलका स ब धी ऐन, 
२०७५ मा उ  महासि धका यव थाह लाई आ त रक करण गरी बाल अिधकार र बाल याय ित स मान, संर ण र व नमा 
ितब ता जनाएको छ । नेपालको संिवधानले बालबािलकालाई सबै कारका शारी रक, मानिसक वा अ य शोषण िव को 
संर ण दान गरेको छ भन ेबालबािलका स ब धी ऐन, २०७५, बाल याय स पादन (कायिविध) िनयमावली, २०७६ तथा 
मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ मा समेत बाल याय स ब धमा िविभ न यव थाह  रहकेा छन:् 
 

सवैंधािनक यव थाः 

 येक बालबािलकालाई आ नो पिहचान सिहत नामकरण र ज मदताको हक हनछे । 

 येक बालबािलकालाई प रवार तथा रा यबाट िश ा, वा य, पालन पोषण, उिचत याहार, 
खलेकूद, मनोर जन तथा सवागीण यि व िवकासको हक हनछे ।  

 येक बालबािलकालाई ारि भक बाल िवकास तथा बाल सहभािगताको हक हनेछ ।  

 कुनै पिन बालबािलकालाई कलकारखाना, खानी वा य तै अ य जोिखमपणू काममा लगाउन पाइन ेछैन । 

 कुनै पिन बालबािलकालाई बाल िववाह, गैरकाननूी ओसारपसार र अपहरण गन वा ब धक रा न पाइन े
छैन । 

 कुनै पिन बालबािलकालाई सेना, हरी वा सश  समहूमा भना वा योग गन वा सां कृितक वा धािमक 

चलनका नाममा कुनै पिन मा यम वा कारले दु यवहार, उपे ा वा शारी रक, मानिसक, यौनज य वा 

 संिवधानको 
धारा ३९  
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अ य कुनै कारको शोषण गन वा अनिुचत योग गन पाइने छैन ।  

 कुनै पिन बालबािलकालाई घर, िव ालय वा अ य जनुसकैु थान र अव थामा शारी रक, मानिसक वा 
अ य कुनै िकिसमको यातना िदन पाइने छैन ।  

 येक बालबािलकालाई बाल अनकूुल यायको हक हनछे । 

 असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, पीिडत, िव थािपत एवं जोिखममा रहकेा बालबािलकालाई 
रा यबाट िवशेष संर ण र सिुवधा पाउन ेहक हनछे । 

 उपधारा (४), (५), (६) र (७) िवपरीतका काय काननू बमोिजम द डनीय हनछेन ् र य तो कायबाट 
पीिडत बालबािलकालाई पीडकबाट काननू बमोिजम ितपिूत पाउने हक हनेछ । 

 

कानूनी यव था 

 दश वष उमेर नपगुेको बालबािलकाले गरेको कुनै काम कसरू नमािनने । 
 कसैले कुन ैबालबािलकालाई फकाई, िसकाई वा भावमा पारी कुन ैकसरू गन लगाएको रहछे भन े यसरी 
कसरू गन लगाउने यि लाई िनज आफैले य तो कसरू गरेसरह सजाय हने । 

 बालबािलकासँग स बि धत काय गन येक िनकाय तथा सं थाका अिधकारीले हरेक काम कारबाही 
गदा बालबािलकाको सव म िहतलाई ाथिमकता िदई आव यक बालमै ी िकया अपनाउन ुपनछ । 

 कसरूज य कायको अिभयोग लागकेा बालबािलकालाई बाल अदालतबाट अ यथा िनणय नहदँास म 
िनद ष रहकेो मािननछे र य तो बालबािलकालाई आ नो िव  सा ी हन कर लगाइन ेछैन । 

 बालबािलकाले गरेको कसरूज य कायको सु  कारबाही, सनुवुाइ र िकनारा बाल अदालतबाट गनपुन । 
 बाल अदालत गठन नभएस मको लािग बाल अदालतबाट हे रने कसरूज य कायको कारबाही, सनुवुाइ र 
िकनारा गन येक िज ला अदालतमा बाल इजलास गठन ग रने, 

 बाल इजलासमा िज ला यायाधीश, समाजसेवी र बालमनोिव  वा बालिवशेष  सद य रहने, 
 मु ाको कारबाहीको कममा बालबािलकाको उमरे अठार वष परूा भए पिन य तो मु ा बाल अदालतबाटै 
कारबाही, सनुवुाइ र िकनारा गनपुन, 

 बालबािलकाको उमरे र िनजको प रप वता समेतलाई िवचार गरी बालमै ी वातावरणमा मु ाको सनुवुाइ 
गनपुन । 

 बाल अदालतले अ यथा आदशे िदएकोमा बाहके कसरूज य कायको आरोप लागेको बालबािलका 
उपरको मु ाको सनुवुाइ तथा कारबाही ब द इजलासमा गनपुन । 

 बालबािलकाको िव  लगाइएको कसरूज य कायको अिभयोगमा िनजको ितर ा गन काननू 
यवसायी िनयु  नभएस म बाल अदालतले य तो मु ाको कारबाही र िकनारा नगन र काननू यवसायी 
िनयु  नभएको अव थामा स बि धत बाल अदालतले वैतिनक काननू यवसायी वा अ य कुनै इ छुक 

काननू यवसायीको सेवा उपल ध गराउने यव था गनपुन ।  

मुलुक  अपराध 

संिहताको दफा १३ 
 

ऐजन दफा २८ 
 

बालबािलका 
स ब धी ऐनको 
दफा १६ 
 

ऐजन दफा ३६  

 

 

 

 

 

 

 

ऐजन दफा ३२ 

 
 

ऐजन दफा ३४ 

 
 

ऐजन दफा ३५ 

 
 

ऐजन दफा ८० 

 

 

५.  बाल याय स पादनः 
बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ को प र छेद चारले बाल याय स पादन स ब धी िवशेष यव था गरेको छ जनु  िन नानसुार 
रहकेा छन:् 
 

बाल याय स पादन गदा िवचार गनुपन कुराः 
 

कानूनी यव थाः 

 बाल याय स पादन कायमा संल न यि , पदािधकारी र बाल अदालतले याय स पादनको  
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िसलिसलामा यस ऐनमा अ य  उि लिखत कुराका अित र  दहेायका कुराह  िवचार गन ुपनछ: 

(क)   बालबािलकालाई असर पन कुनै िनणय गन ुअिघ िनजको धारणा बु ने, 
(ख)   बालबािलकाको िहत र वाथ जोिडएको कुन ैपिन िवषयमा िनणय गन ुअिघ िनजको बाब,ु आमा, 

प रवारका अ य सद य वा संर कलाई आ नो भनाई रा न ेअवसर िदने, 
(ग)   बालबािलकाको उमेर, बौि क िवकासको तर, आ था र सां कृितक मू य मा यता अनु पको 

बोली,  बचन र यवहार गन, 
(घ)   बालबािलकासँग संवाद गदा िनजले चाहकेो भाषामा गन र आव यकतानसुार दोभाषेको सहयोग 

िलन े। 
 

बालबािलकालाई िनय णमा िलने यव थाः 

 कसरूज य कायको सचूना ा  भएमा अनसु धान अिधकारीले यथाशी  सो कसरूको स ब धमा 
अनसु धान ार भ गन ु पनछ । यसरी अनसु धान गदा कसरूज य कायको आरोप लागकेो 
बालबािलकालाई अनसु धानको लािग िनय णमा निलई नहने दखेेमा अनसु धान अिधकारीले य तो 
बालबािलकालाई िनय णमा िलन स नेछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम िनय णमा िलइएका बालबािलकालाई िनय णमा िलई रहन आव यक 

नदिेखएमा िनजको प रवारको सद य, संर क वा निजकको नातेदारलाई िज मा लगाउन ुपनछ । 
 उपदफा (१) बमोिजम बालबािलकालाई िनय णमा िलएमा अनसु धान अिधकारीले सो कुराको 
जानकारी िनजको प रवारको सद य, संर क वा निजकको नातेदारलाई िदन ुपनछ, 

 उपदफा (१) बमोिजम अनसु धान अिधकारीले बालबािलकालाई िनय णमा िलंदा बल योग गन पाउन े
छैन। 

 तर बालबािलकालाई िनय णमा िलन आव यक पन यनूतम बल योग गन बाधा पन छैन। 
 उपदफा (१) बमोिजम िनय णमा िलइएको बालबािलकालाई स भव भएमा बाल मनोिव  वा बाल िहत 
स ब धी काम गन यि सँग स पक गराई आव यक परामश सेवा उपल ध गराउन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम िनय णमा िलइएको बालबािलकालाई दफा २७ बमोिजम आफले िदशा तर गन 
स ने भएमा अनसु धान अिधकारीले चिलत काननूमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन य तो 
बालबािलकासँग आफले बयान िलन स नेछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम िनय णमा िलइएको बालबािलकालाई बाल अदालतको अनमुितले एक पटकमा 
पाँच िदनमा नबढ्न ेगरी ए काइस िदनस म िनगरानी क मा रा न सिकनेछ । 

 उपदफा (७) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कसरूज य कायको आरोप लागेको बालबािलकाको 
शारी रक अव था, उमेर, कसरूज य काय गदाको प रि थित वा िनगरानी क को अव थालाई यानमा 
रा दा िनजलाई िनगरानी क मा रा न उपयु  छैन भ न ेबाल अदालतलाई लागेमा बाल अदालतले 

खोजेको बखत उपि थत गराउने शतमा य तो बालबािलकालाई िनजको बाब,ु आमा, प रवारका अ य 
सद य वा संर क र िनजह  नभए बालबािलकाको हक िहतको संर ण गन कायमा संल न सामािजक 

सं था वा बाल सधुार गहृको िज मा लगाई मु ाको अनसु धान गन आदशे िदन स नछे । 
 अनसु धान अिधकारीले िनय णमा िलएका बालबािलकालाई सोधपछु गदा िनजको बाब ुआमा वा 
संर क वा बालक याण अिधकारी वा काननू यवसायीको उपि थितमा बालमै ी वातावरणमा गन ुपनछ  

 

िनगरानी क को थापना स ब धी यव थाः 

 कसरूज य कायको आरोपमा िनय णमा िलइएका बालबािलकालाई अनसु धान अविधभर रा ने 
योजनको लािग नपेाल सरकारले िनगरानी क  थापना गन स नेछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम िनगरानी क  थापना नभएस मको लािग येक िज ला हरी कायालयमा 

बालबािलका 
स ब धी 
ऐनको दफा 
२० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऐजन ऐनको 
दफा २१  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऐजन ऐनको 
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अल गै क को यव था ग रनेछ । 

 अनसु धानका लािग िनय णमा िलइएका बालबािलकालाई आव यकता अनसुार बालमनोिव को 
परामश तथा मनोसामािजक सहयोग उपल ध गराउन ुपनछ । 

 िनगरानी क मा रािखने बालबािलकाको सहयोगका लािग य तो बालबािलकाको प रवारका कुनै सद य 
सँगै ब न चाहमेा अनसु धान अिधकारीले आव यकता अनसुार समय र शत तोक  सँगै ब न अनमुित 
िदन स नेछ । 

 िनगरानी क को थापना, स चालन, यव थापन तथा अनगुमन स ब धी अ य यव था तोिकए 
बमोिजम हनेछ । 

 

अनुस धान तथा अिभयोजन स ब धी िवशेष यव थाः 

 चिलत काननूमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन नेपाल सरकारले बालबािलका उपर आरोप लागेको 
कसरूज य कायको अनसु धान गन छु ै एकाइ गठन गनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम छु ै एकाई गठन नभएस म नेपाल सरकारले िज ला हरी कायालयमा कायरत 
बाल याय स ब धी तािलम ा  कमचारीलाई सो काय गन तो न स नेछ । 

 
पुप  स ब धी यव थाः 

 कुनै पिन बालबािलकालाई मु ाको पपु को िसलिसलामा थनुामा रािखने छैन र िनजसँग धरौटी वा 
जमानत मािगन ेछैन । 

 उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दहेायको अव थामा बाल अदालतले कसरूज य 
कायको अिभयोग लागेको बालबािलकालाई कारण खलुाई पपु को लािग बाल सधुार गहृमा रा न 
स नेछः 
(क)  बालबािलकाको जीउ यान जोिखममा पन, िनज ारा कसैलाई हािन नो सानी पु  याउने, य तो 

बालबािलका भागी जान ेवा अ य कुनै कारणले अ य  रा न उपयु  नहन ेपया  आधार भएमा, 
(ख)  तीन वष वा सोभ दा बढी कैद सजाय गन ुपन कसरूज य कायको अिभयोग लागेका बालबािलका 

त काल ा  माणबाट कसरूदार दिेखन ेभएमा वा कसरूदार हो भ न ेिव ास गन मनािसव आधार 
भएमा । 

 उपदफा (२) को अव थामा बाहके कसरूज य कायको अिभयोग लागेका अ य बालबािलकालाई 
चािहएको बखत उपि थत गराउन ेशतमा बाब,ु आमा, प रवारको अ य सद य वा संर क र िनजह  

नभए बालबािलकाको हकिहतको संर ण गन सं था वा यि को िज मा लगाउन सिकनछे । 
 तर उपदफा (२) बमोिजमको अव थाको बालबािलकाको शारी रक तथा मानिसक अव था, उमेर, कसरू 
गदाको प रि थितलाई यानमा रा दा िनजलाई बाल सधुार गहृमा रा न उपयु  नहने भ न े कुरा बाल 

अदालतलाई लागेमा शतह  तोक  यस उपदफा बमोिजम िनजको बाब,ु आमा, प रवारको अ य सद य 
वा संर क र िनजह  नभए बालबािलकाको हकिहतको संर ण गन सं था वा यि को िज मा लगाउन 
बाधा पन छैन । 

 उपदफा (३) बमोिजम बालबािलका िज मा लगाउँदा िज मा िलने यि  र बालबािलकालाई तोिकएको 
शतह  र ितनको पालना नगरेमा िनजले यहोन ुपन प रणामको बारेमा जानकारी गराउन ुपनछ । 

 उपदफा (३) बमोिजम कसैको िज मा लगाइएका बालबािलकाले बाल अदालत ारा तोिकएका शतको 
पालना नगरेमा िनजलाई बाल सधुारगहृमा राखी मु ाको पपु  गन सिकनेछ । 
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बाल याय स पादन कायिविध स ब धी यव थाः 
बाल याय स पादन (कायिविध) िनयमावली, २०७६ ले बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ ले गरको बाल 

याय स ब धी यव थाको स दभमा िविभ न कृयागत यव था गरको छ । यसमा मु यतः िन न यव था रहकेा 
छन:् 

 कसरूज य कायको उजरुी, अनसु धान तथा अिभयोजन स ब धी यव थाः  

 समाजसेवी, बाल मनोिव  वा बाल िवशेष को यो यता, िनयिु  तथा सेवाको शतः  

 बाल अदालतको अिधकार े को योग, मु ाको सनुवुाइ तथा पनु थापक य याय स ब धी यव थाः  

 केि य बाल याय सिमितको गठन तथा काम, कत य र अिधकार स ब धी यव थाः 

 िज ला बाल याय सिमितको गठन तथा काम, कत य र अिधकार स ब धी यव थाः 

 िविवध यव थाः 

 बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ को दफा ८३ बमोिजमका आधारमा बालबािलकाको उमेर कायम 
गदा फरक फरक उमेर भई ि िवधा उ प न भएमा िवशेष  िचिक सकबाट उमेर परी ण गराई यिकन गन ु
पदछ ।  

 

बालबािलकालाई हने सजायः  

 काननू बमोिजम कसरू ठह रने कुन ैकाम गन यि को उमेर य तो काम गदाका बखत दश वष पगुकेो 
रहनेछ भने िनजलाई कुनै सजाय हने छैन ।  

 दश वष वा दश वष भ दा मािथ र चौध वषभ दा कम उमेर भएको यि ले काननू बमोिजम ज रबाना हन े
कुनै कसरू गरेकोमा ज रवाना नगरी िनजलाई स झाई बझुाई गन ुपनछ र कैद हन ेकसरू गरेकोमा कसरू हरेी 
छ मिहनास म कैद सजाय गन वा कैद नगरी बढीमा एक वषस म सधुार गहृमा रा न सिकनेछ ।  

 चौध वष वा चौध वषभ दा मािथ र सो  वषभ दा कम उमेरको यि ले कुनै कसरू गरेमा िनजलाई उमेर 
पगुेको यि लाई काननू बमोिजम हने सजायको आधा सजाय हनछे ।  

 सो  वष वा सो  वषभ दा मािथ र अठार वषभ दा कम उमरेको यि ले कुन ैकसरू गरेमा िनजलाई उमरे 
पगुेको यि लाई काननू बमोिजम हने सजायको दईु ितहाई सजाय हनछे ।  

 उपदफा (२), (३) र (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन सो  वष उमरे परूा नभएका 
बालबािलकालाई सजाय गदा जघ य कसरू, ग भीर कसरू वा पटके पमा कसरू गरेकोमा बाहके कैदको 
सजाय गन ुहदँनै । 

 
बालबािलकालाई सजाय गदा िवचार गनुपन कुराः 

 बालबािलकालाई सजाय गदा दहेायका कुराह लाई समते िवचार गन ुपनछः 
(क) िनजको सव म िहत, 
(ख) कसरूको ग भीरता र दोषको मा ा, 
(ग) िनजको यि गत प रि थित, 
(घ) पि करणः यस ख डको योजनका लािग “ यि गत प रि थित” भ नाले बालबािलकाको उमेर, 
िश ा, पा रवा रक ि थित, सामािजक अव था, कसरूको िकिसम, कसरूबाट पु न गएको हािन 
नो सानी र कसरू गनकुो उ े य समतेका कुरा स झन ुपछ । 

(ङ) पीिडतलाई िदन ताव ग रएको ितपिूत, 
(च) अपराध ितको प ाताप, 
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(छ) असल र उपयोगी जीवन िजउने चाहना । 

 सो  वष उमेर परूा नभएका बालबािलकालाई सजाय गद जघ य कसरू, ग भीर कसरू वा पटके पमा 
कसरू गरेकोमा बाहके कैदको सजाय गन ुहदँनै । 

 

 

 

 

६.  कसरू पीिडत बालबािलकाको अिधकारः 
बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ ले कसरूबाट पीिडत बालबािलकालाई अनसु धान, अिभयोजन र याियक ि याको हरेक 

चरणमा दहेाय बमोिजमका बाल अनकूुल यायको अिधकार हने यव था गरेको छः 
(क)  आफूले बु न ेभाषामा जानकारी पाउने, 
(ख)  सहभागी वा संल न हन,े 
(ग)  यि गत प रचया मक िववरण गो य रा न पाउने, 
(घ)  पीडकबाट मनािसव मािफकको ितपिूत भराई पाउने, 
तर यस ख डले पीिडतले रा यबाट ितपिूत पाउन स ने अवसरलाई सीिमत पारेको मािनने छैन। 
(ङ)  िनःशु क काननूी सहायता तथा आव यकता अनसुार मनोसामािजक परामश सेवा पाउन े र चाहमेा 

अल गै काननू यवसायी रा न पाउने, 
(च)  अनसु धान गन िनकाय वा बाल अदालतले योग गन भाषा पीिडतले नबु ने भएमा िनःशु क दोभाष,े 

साङ्केितक भाषा िव  वा अनवुादको सिुवधा पाउने, 
(छ)  अनसु धान गन िनकाय वा बालअदालतले गरेका िनणय तथा आदशे लगायतका कागजातह को 

ितिलिप िनःशु क पाउने, 
(ज)  पीडक वा िनजको प बाट हन स ने हािनबाट सरुि त हन हरी संर ण पाउने, 
(झ)  ब द इजलासबाट आ नो मु ाको सनुवुाइ हने, 
(ञ)  कारबाहीका बखत आव यकतानसुार ितवादीको उपि थितलाई अ य  तु याउन पाउन े। 

 

मु ा सनुुवाइको िसलिसलामा बालबािलकालाई ा  अिधकारः  

 बालबािलकालाई कसरूज य कायको अनसु धान तथा मु ाको सनुवुाइको िसलिसलामा चिलत काननू 
तथा यस ऐनमा अ य  उि लिखत अिधकारका अित र  दहेायको अिधकार ा  हनछे : 

(क) आफू िव  लागेको आरोप, सो उपरको कारबाही, यसमा भएको आदशे वा िनणयको  जानकारी 
िसधै वा प रवार वा संर क माफत् ा  गन, 

(ख) आफू िव  लागेको आरोपको ितर ाको लािग त काल िनःशु क काननूी सहायता र अ य 
आव यक सहयोग ा  गन, 

(ग) स म याियक िनकायबाट मु ाको कारबाही, सनुवुाइ र िकनारा गन, 
(घ)  बाल याय स पादनको सबै ि यामा आव यकतानसुार प रवार वा संर कको उपि थित माग गन, 
(ङ) बाल अदालतबाट िछटो र व छ याय ा  गन, 
(च) बाल याय स पादनको ि यामा गोपनीयता ा  गन, 
(छ)  संवैधािनक वा काननूी हकको बारेमा जानकारी ा  गन, 
(ज) बालमै ी वातावरणमा अनसु धान, अिभयोजन तथा सनुवुाइ हन,े 
प ीकरणः यस ख डको योजनको लािग “बालमै ी वातावरण” भ नाले बालबािलकाको उमेर, 
प रप वता र मनोिव ान सहुाउँदो यवहार स झन ुपदछ । जस अ तगत बालबािलकाले बु ने भाषाको 
योग, ासरिहत वातावरणको िसजना, आमा, बाब ुवा प रवारको अ य सद य वा संर कको उपि थित, 
बालबािलकाको वैयि क आव यकताको स बोधन र आव यकता अनसुार सहजकताको उपल धता 

बालबािल
का स ब धी 
ऐन, २०७५ 

को दफा २५ 
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लगायतको अव था स झन ुपछ। 
(झ) याियक ि याका हरेक चरणमा सहभागी हन ेर आ नो भनाई वत  पमा य  गन अवसर ा  

गन, 
(ञ)  मु ाको सनुवुाइमा बालबािलकाले चाहमेा आफूसँग ै िनजका बाब ुआमा, संर कलाई सहभागी 
गराउने, 

(ट)  पीिडत बालबािलकाको बाब,ु आमा, अिभभावक वा संर क नै पीडक भएमा बालबािलकाले 

चाहमेा पीडकबाट अलग रहन पाउने । 

 कसरूज य कायको अिभयोग लागेका बालबािलकालाई बाल अदालतबाट अ यथा िनणय नहदँास म 
िनद ष रहकेो मािननछे र य तो बालबािलकालाई आ नो िव  सा ी हन कर लगाइन ेछैन । 

 

 

 

 

 

 

 

७.  िदशा तर स ब धी यव थाः  
काननूको िववादमा परेका बालबािलका ित फरक ि कोणले हरेी काननू उ लङ्घन वापत फरक िकिसमले दािय व बोध गराउने 
औपचा रक यायि◌क कारबाही भ दा अलग बाटोको अवल बन िदशा तरको अवधारणा हो । िदशा तर भ न ेश दबाटै यसको 
अथ कुनै पिन कायलाई सािवक बमोिजम नगरी फरक बाटोबाट गन भ ने ह छ । फौजदारी याय णाली अ तगत रहकेो बाल याय 
णालीमा िदशा तर गन ुभनेको काननूको उ लङ्घन गरेका वा काननूको िववादमा परेका बालबािलकालाई काननूी कारबाहीबाट  
सजाय नगरी भिव यमा काननूको उ लङ्घन हन नपाउन ेअव थाका (Preventive)  लािग अ य बकैि पक बाटो अपनाउने भ न े
हो । 
 

कानूनी यव थाः 

 चिलत काननूमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन बालबािलकाको सव म िहतको लािग िदशा तर गन 
मनािसव दिेखएमा दहेायको अव थामा दहेायका अिधकारीले कसरूज य कायको अिभयोग लागकेा 
बालबािलकालाई िदशा तर गन िनणय गन स नेछ: 

(क)  पाँच हजार पयैाँस म िबगो भएको वा दईु हजार पैयाँस म ज रबाना वा एक मिहनास म कैद हन 
स नेमा अनसु धान अिधकारीले, 

(ख) दश हजार पैयाँस म िबगो भएको वा पाँच हजार पैयाँस म ज रबाना वा तीन वषस म कैद हन 
स नेमा सरकारी वक लले, 

(ग)  जितसकैु िबगो भएको वा जितसकैु ज रबाना वा कैद हन स नेमा बाल अदालतले । 

 उपदफा (१) को ख ड (ग) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन तीन वष वा सोभ दा बढी कैद सजाय हन े
मु ामा बालबािलकालाई िदशा तर गन सिकन ेछैन । 

 िदशा तरको आदशेमा िच  नबझेुमा बालबािलका वा संर कले उपदफा (१) को ख ड (क) र (ख) को 
हकमा बाल अदालतमा र ख ड (ग) को हकमा उ च अदालतमा िनवेदन िदन स नेछ ।  

 
 

िदशा तर गदा िवचार गनु पन कुराः  
(क)   बालबािलकाले कसरूज य काय गरेको वीकार गरेको, 
(ख)   स बि धत बालबािलका, िनजको बाब,ु आमा र बाब ुआमा नभए प रवारका अ य सद य वा 
संर कको सहमित, 

(ग)  पीिडत प को यथास भव पनु थापना हन ेगरी िनजको सहमित ा  भएको, 
(घ)  कसरूज य कायको कृित र सो काय गदाको प रि थित, घटनाको गा भीयता, बालबािलकाको उमेर, 
प रप वता र बौि क तर, पा रवा रक वातावरण तथा पीिडतलाई पगुकेो ित र िनजको पनु थापनालाई 
आधार िलन ुपन । 

 

 

बालबािलका 
स ब धी ऐन, 
२०७५ को 
दफा २७ 
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िदशा तर गदा अवल बन ग रने ि या:  

 िदशा तर गदा बालबािलकाको इ छा समेतलाई िवचार गरी दहेाय बमोिजमको एक वा एकभ दा बढी 
उपयु  ि या अवल बन ग रनेछ : 

(क)   बालबािलकालाई पीिडतसँग मलेिमलाप वा समझदारी कायम गराउने, 
(ख)   बालबािलकालाई ग ती महससु गन लगाउने, 
(ग)   बालबािलका र िनजको प रवारलाई आव यक परामश िदने, 
(घ)   बालबािलकालाई कुनै सामदुाियक सेवामा पठाउने, 
(ङ)   बालबािलकाको हरेचाह र संर ण गन कुनै सं थामा पठाउन,े 
(च)   बाल क याण अिधकारीको सपु रवे ण र िनदशनमा रहने गरी बालबािलकालाई छाड्ने, 
(छ)   बालबािलकालाई बाब,ु आमा, प रवारको अ य सद य वा संर कको िज मा लगाउने, 
(ज)   बालबािलकालाई कुनै तालीम वा शैि क काय ममा सहभागी गराउने । 

 उपदफा (१) को ख ड (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) बमोिजमको कुनै ि या अवल बन गरी िदशा तर गदा 
अविध समेत तोिकनेछ । 

 उपदफा (१) को ख ड (घ), (ङ) र (च) बमोिजमको ि या अवल बन गरी िदशा तर गदा कसरूज य काय 
गरे वापत बालबािलकालाई हन स ने अिधकतम सजायभ दा बढी अविध हन ेगरी िदशा तर ग रने छैन । 

 अनसु धान अिधकारी वा सरकारी वक लले बालबािलकालाई िदशा तर गन ुअिघ बाल मनोिव  र बाल 

िवशेष बाट बालबािलकाको शारी रक तथा मानिसक अव था र समाजसेवीबाट बालबािलकाको 
आिथक, सां कृितक अव था तथा प रवेशको अ ययन र िव ेषण गन लगाई ितवेदन िलन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम अनसु धान अिधकारी, सरकारी वक ल वा बाल अदालतले बालबािलकालाई 
िदशा तर गरेको जानकारी आ नो मािथ लो िनकाय र बाल अदालतलाई िदन ुपनछ । 

 कसरूज य कायको आरोप लागेका बालबािलकालाई िदशा तर ग रएमा य तो िववादको अ य हनछे र 
सोको औपचा रक याियक ि या समा  भएको मािननेछ । 

 िदशा तर गन अनसु धान अिधकारी, सरकारी वक ल वा बाल अदालतले िदशा तर ग रएको बालबािलका 
िदशा तर ि यामा िनर तर पमा सहभागी भए नभएको कुराको अनगुमन ोवेशन अिधकारी माफत ्गन 
यव था िमलाउन ुपनछ । 

 बालबािलकालाई िदशा तर गदा पीिडतलाई भएको हािन नो सानी वापत दहेाय बमोिजम गन सिकनेछः 
(क)   पीिडतलाई ितपिूत िदन ेवा वा तिवक हािन नो सानी भराई िदने, 
  (ख)   कसरूज य कायबाट ा  स पि , मनुाफा वा साम ी स बि धत धनीलाई िफता गन लगाउने । 

 िदशा तर स ब धी अ य यव था तोिकए बमोिजम हनेछ । 

 

 
ऐजन दफा २९  

 

 

८.   बाल अदालत स ब धी यव थाः 

 बालबािलकाले गरेको कसरूज य कायको शु  कारबाही, सनुवुाइ र िकनारा गन नेपाल सरकारले याय 
प रषदक्ो िसफा रसमा आव यक सं यामा बाल अदालत गठन गन स नेछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम बाल अदालत गठन गरेको सचूना नपेाल राजप मा काशन ग रनेछ र य तो 
अदालतको ादिेशक े ािधकार तथा मकुाम सोही सचूनामा तोके बमोिजम हनेछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम बाल अदालत गठन नभएस मको लािग बाल अदालतबाट हे रन ेकसरूज य कायको 
कारबाही, सनुवुाइ र िकनारा गन येक िज ला अदालतमा बाल इजलास गठन ग रनछे । 

 उपदफा (३) बमोिजमको बाल इजलासमा दहेायका सद यह  रहनेछन ्: 
(क)  िज ला यायाधीश,      

(ख)  समाज सेवी,     

 

बालबािलका 
स ब धी 
ऐनको दफा  
३० 
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 (ग)  बालमनोिव  वा बाल िवशेष  । 
 उपदफा (४) को ख ड (ख) र (ग) बमोिजमका समाजसेवी, बालमनोिव  वा बाल िवशेष को यो यता, 
िनयिु , पा र िमक र सेवाका अ य शतह  तोिकए बमोिजम हनेछ । 

बालबािलका र साबालक भएको मु ामा अदालतको े ािधकार र सनुवुाइ  
 कुनै कसरूज य कायमा बालबािलका सिहत उमेर पगुकेा यि  संल न भएमा बालबािलकाको हकमा बाल 

अदालतबाट कारबाही, सनुवुाइ र िकनारा गन ुपनछ र उमेर पगुकेा यि को हकमा छु ै िमिसल खडा गरी 
चिलत काननू बमोिजम मु ाको कारबाही, सनुवुाइ र िकनारा गन ुपनछ । 

 

९.  बालबािलका िव को कसरूः 
बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ को प र छेद ८ ले बालबािलका िव को कसरूका बारेमा यव था गरेको छ । यो यव था 
अनसुार िन न दईु कारका कसरूका बारेमा यव था ग रएको छः 
१. बालबािलका िव को िहसंा - दफा ६६(२) 
२. बालयौन दु यवहार - दफा ६६(३) 
उ  कसरूह  वापतको सजाय र ितपिूत स ब धी यव था मशः दफा ७२ र ७३ ले गरेको छ । यी मु ाको सु  कारबाही र 
िकनारा गन े ािधकार बाल अदालतको हन े यव था दफा ७५ ले गरेको छ । दफा ७५ ले यी मु ा मलुुक  फौजदारी कायिविध 

संिहता, २०७४ को अनसुचूी १ मा समावेश हने यव था गरेकोले सरकारी वक लले यी मु ाको अिभयोजन तथा बहस परैवी 
समेतका काय गन ुपदछ । यी मु ाको मु ा दायर गन हद याद स ब धमा दफा ७४ ले िन नानसुारको िवशेष यव था गरेको छः 
१. चिलत काननूमा कुन ैहद याद तोक एकोमा य तो हद याद िभ  र हद याद नतोिकएकोमा सो कसरू भए गरको िमितले 

एक वष िभ  । 
२. ख ड १ बमोिजमको हद याद िभ  मु ा दायर नग रएको अव थामा कसरू पीिडत बालबािलका अठार वष परूा भएको 
िमितले एक वषस म । 

कानूनी यव थाः 

 कसैले बालबािलका उपर दहेाय बमोिजमको कुनै काय गरेमा बालबािलका िव  िहसंा गरेको मािननछेः 
(क)  धमूपान, म पान वा जवुा, तास ज ता कुलतमा संल न गराउने,  
(ख)   बािलगह का लािग खोिलएको डा स बार, यािसनो ज ता मनोर जन थलमा वेश वा योग 

गराउने, 
(ग)  बािलगह का लािग भनी तोिकएका चलिच , अ य य य ज ता साम ी दखेाउने,  
(घ)  घर, िव ालय वा जनुसकैु थानमा शारीररक वा मानिसक द ड िदने वा अमयािदत यवहार गन,  
(ङ)  शारीररक चोट पटक वा असर पु  याउने, आतङ्िकत पान वा ध याउने, ितर कार उपे ा, भेदभाव, 

बिह कार वा घणृा गन, ए लाउन ेवा मानिसक पीडा िदन,े  
(च)  िव तुीय वा अ य मा यम योग गरी सताउने, क  िदन,े  
(छ)  राजनीितक योजनका लािग संगठीत गन वा हडताल, व द, च काजाम धना वा जलुुसमा योग गन, 
(ज)  गैरकाननूी थनुा, कैद, कारावास वा नजरब दमा रा न,े नेल, हतकडी लगाउने,  
(झ)  ू र अमानवीय यवहार गन वा यातना िदने, 
(ञ)  सनातन, पर परा वा कुनै धािमक वा सां कृितक कायको लािग बाहके िभ ा मा न जलाउने वा 

स यासी, िभ ,ु फक र वा अ य कुनै भेष धारण गन लगाउने, 
(ट)  जबरज ती अनाथ घोषणा गन वा अनाथको पमा दता गराउने, 
(ठ)  भाकल, धािमक वा अ य कुनै अिभ ायले कसैको नाउँमा चढाउने वा समपण गन वा पर पारा, 

सं कृित, रित रवाजको नाममा कुनै कारको िहसंा, िवभदे, हलेा वा बिह कार गन वा उपहासको पा  

बनाउने, 
(ड) जाद ुवा सकसमा लगाउन,े 
(ढ) कसरूज य काय गन िसकाउने, तािलम िदने वा य तो कायमा लगाउने, 

बालबािलका 
स ब धी 
ऐनको दफा 
६६ को 
उपदफा (२) 
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(ण) बालबािलकाको िववाह तय गन वा बालबािलकासगँ िववाह गन वा गराउने, 
(त) चिलत काननू िवप रत बालबािलकाको अङ्ग िझ न,े 
(थ) औषधी वा अ य कुन ैपरी णको लािग बालबािलकालाई योग गन, 
(द) काननू बमोिजम बाहके बाल गहृमा रा ने, 
 कसैले बालबािलका उपर दहेाय बमोिजमको कुनै काय गरेमा बालयौन दु यवहार गरेको मािननछेः 
(क) अि ल िच , य य वा य तै िकिसमका अ य साम ी दखेाउन ेवा अ ील तथा यौनज य आचरण 

वा यवहार झ कने अिभ यि  वा हाउभाउ दशन गन वा गराउने, 
(ख) बालबािलकाको वा तिवक वा का पिनक अि ल िच  वा य य साम ी िवतरण गन, भ डारण 

गन वा य ता साम ी योग गन, 
(ग)  यौनज य ि याकलापका लािग ताव गन, फकाउने, दवाव िदन ेवा ध काउने, 
(घ) अि ल  काय तथा साम ी िनमाणमा योग गन, 
(ङ) यौनज य मनसायले शरीरको संवेदनशील अगंमा पश गन, चु बन गन, समाउन,े अङ्कमाल गन वा 

आ नो वा अ  कसैको शरीरको संवेदनशील अङ्ग छुन वा समाउन लगाउने वा यौनज य मनसायले 

बेहोस पान वा यौनज य अगं दशन गन वा गन लगाउने, 
(च) कामवासना वा यौन उ ेजना उ प न गन बालबािलकालाई योग गन वा गराउने, 
(छ) यौन स तुि  ा  गन बालबािलकालाई योग गन वा गराउने, 
(ज) बाल यौन शोषण गन वा गराउने, 
(झ) यौनज य सेवा उपल ध गराउने उ े यले बालबािलकाको योग गन वा गराउने, 
(ञ) यौन दु यवहार गन उ े यले बालबािलकालाई ियग गन वा गराउने, 
(ट) वे याविृ  वा अ य यौनज य कायमा योग गन । 

 

 

 

 

 
ऐजन उपदफा 
(३) 

 

 

 

१०.  बाल अदालतबाट भएको फैसला उपर पुनरावेदन स ब धी यव थाः 
सामा यतया बाल अदालतबाट बालबािलकाले सफाई पाउने गरी भएको फैसला उपर पनुरावेदन ला दनै। तर, बाल अदालत वा 
बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ को दफा ७२ को उपदफा (८) बमोिजम म ालयले गरेको िनणयमा िच  नबझेुमा य तो 
िनणय भएको पितस िदन िभ  दहेायको अव थाको िव मानतामा स बि धत पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन िदन सिकन े
यव था ऐनको दफा ८१ मा ग रएको छ ।  

 काननूको या या स ब धी िूट भएको, 
 निजरको गलत योग भएको कारण इ साफमा फरक परेको, 
 बु नपुन माण नबझेुको वा बु न नहने माण बझेुको कारण इ साफमा फरक परेको, 

 

११.  बालबिलकाको उमेर कायम गन आधार स ब धी यव थाः  
बालबािलकाको उमरे कायम गदा दहेायका कुरालाई आधार मािननेछ: 

(क)   अ पतालबाट जारी भएको बालबािलकाको ज मदतामा उि लिखत ज मिमित, 
(ख)  ख ड (क) बमोिजमको ज म िमित नभएमा थानीय पि  जकािधकारीको कायालयबाट जारी भएको 

ज मदता माणप मा उ लेख भएको ज म िमित, 
(ग) ख ड (ख) बमोिजमको माणप  नभएमा िव ालयको चा रि क माणप मा उि लिखत ज मिमित वा 

िव ालयमा भना हदँाका बखत उ लेख गरेको ज मिमित, 
(घ) ख ड (ग) बमोिजमको माणप  वा ज मिमित पिन नभएमा अ पतालबाट मािणत उमेर स ब धी 

माणप मा उि लिखत िमित, 
(ङ)  ख ड (घ) बमोिजमको माणप  पिन नभएमा ज मकु डली, िचना, िटपोट, बालबािलकाको बाब ु

आमा, संर क वा प रवारका अ य सद यले खलुाई िदएको उमरे वा य तै अ य स ब  माण । 

 

बालबािलका 
स ब धी ऐन, 
२०७५ को 
दफा ८३ 

 

 



345

सरकारी वक ल िद दशन 

१२.   बाल याय स पादनमा सरकारी वक लको भिूमकाः 
बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ तथा बाल याय स पादन (कायिविध) िनयमावली, २०७६ मा भएको यव था अनसुार बाल 

याय स पादनमा सरकारी वक लले दहेाय बमोिजम भिूमका िनवाह गन ुपदछः 

 बालबािलका प  वा पीिडत भएको मु ामा अनसु धान अिधकारीबाट ारि भक ितवेदन ा  भएपिछ अपराधको 
तहिककातको स ब धमा तहिककात गन कमचारीलाई सरकारी वक लले बढी संवेदनिशल भई आव यक िनदशन िदन ु
पछ।  

 िनदशन िददा अनसु धान अिधकारीको े ािधकार, बालबािलका लगायतका ितवादीलाई प ाउ गदा पु  याउन ुपन 
काननूी रीत परुाएको वा नपरुाएको, अदालतबाट िहरासतमा रा ने अनमुित िलए निलएको, हद याद ज ता कुराह मा 
सरकारी वक लले सु मतम ्अ ययन गरी आव यक िनदशन िदन ुपछ । 

 अनसु धान उपयु  िकिसमले भएको वा नभएको तथा बालबािलकाको उ ार,उपचार वा संर ण सही िकिसमले भए 
नभएको वा भावी अनसु धान योजनाको उपयु ता र पया ता हरेी आव यक िनदशन िदन ुपछ।  

 बालबािलकालाई िहरासतमा रािखएको थानको उपयु ता र यवहारबारे जािनफकार भई आव यक िनदशन िदनपुछ ।  

 बालबािलका समावेश भएको ात भएपिछ चिलत काननू र िनदिेशकाको अनशुरण गद अिधकतम पमा बालमै ी 
वातावरण कायम गनतफ सचे ता अपनाउन िनदशन िदन े।  

 माणको संकलन र संर ण तथा पीिडत बालबािलकाको संर णको सिुनि तता िमलाउन िनदशन िदने ।  

 िज ला सरकारी वक ल कायालयमा कायरत िज ला यायािधव ाले अपराध अनसु धानको ारि भक ितवेदन उपर 
िदएको िनदशन पालना भए नभएको स ब धमा समय समयमा अनगुमन गरी पनुः िनदशन िदन स ने । 

 कसरूज य कायको आरोप लागेका बालबािलकालाई बालबािलका स ब धी ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को ख ड 
(क) वा (ख) बमोिजम िदशा तर गदा सरकारी वक लले दहेाय बमोिजम गन ुपदछः 

 कसरूज य कायको अिभयोगमा अनसु धान वा अिभयोजनको ममा बालबािलकाको सव म 
िहतको लािग कसरूज य कायको आरोप लागेको बालबािलकालाई ऐनको दफा २७ को उपदफा 
(१) को ख ड (क) वा (ख) बमोिजम िदशा तर गन सिकन े अव था भएमा अनसु धान 
अिधकारी वा सरकारी वक लले ऐनको दफा २९ को उपदफा (४) बमोिजम बालबािलकाको 
आिथक, सां कृितक अव था तथा प रवेशको अ ययन र िव ेषण गन लगाइ ितवेदन िलन ु
पनछ,  

 उपिनयम (१) बमोिजम ा  ितवेदन तथा ऐनको दफा २८ मा उि लिखत अव था िवचार गरी 
दफा २७ को उपदफा (१) को ख ड (ख) बमोिजम िदशा तर गन अव था भए स बि धत 
सरकारी वक लले आधार र कारण खलुाइ य तो बालबािलकालाई िदशा तर गन िनणय गन 
स नेछ । 

 उपिनयम (४) बमोिजम सरकारी वक लले गरेको िदशा तरको िनणयको ितिलिप राखी सिमित 
र बाल अदालतलाई यसको जानकारी िदन ुपनछ ।  

 उपिनयम (२) वा (४) बमोिजम िदशा तर गन िनणय गदा ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) 
अ तगतको कुन ि या अवल बन ग रएको हो सो कुरा ट पमा खलुाई अनसुचूी-६ 
बमोिजमको ढाँचामा िनणय गन ुपनछ । 

 

बाल याय 
स पादन 
(कायिविध) 

िनयमावली, 
२०७६ को 
िनयम ९ (१)  
 

 

ऐजन 
िनयमावलीको 
िनयम ९ (४) 

 

 
 
 

ऐजन उपिनयम 
(५) 
 

ऐजन उपिनयम 
(६) 

 कसरूज य कायको आरोप लागेका बालबािलका उपर अिभयोजन गनपुन भएमा सरकारी वक लले दहेाय बमोिजम गन ु
पदछः 

 कसरूज य कायको आरोपको अनसु धानबाट य तो आरोप लागेको बालबािलका उपर चिलत 
काननू बमोिजम मु ा चलाउन ु पन दिेखएमा अनसु धान अिधकारीले स बि धत अिभयोजनकता 

बाल याय 
स पादन 
िनयमावलीको 
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सम  चिलत काननू बमोिजमको ढाँचामा ितवेदन सिहत िमिसल पशे गन ुपनछ ।  
 उपिनयम (१) बमोिजम पेश हन आएको अनसु धान ितवेदन सिहतको िमिसलबाट मु ा चलाउन ुपन 
दिेखएमा स बि धत अिभयोजनकताले चिलत काननू बमोिजमको ढाँचामा स बि धत बाल 

अदालतमा अिभयोगप  दता गन ुपनछ ।  
 उपिनयम (२) बमोिजम अिभयोगप  दता गदा सामािजक अ ययन ितवेदनसमते साथै पेश गन ुपनछ 

। 
 कनै कसरूज य कायको आरोप लािग अनसु धान भई रहकेा बालबािलकाको साथमा उ  कसरूमा 
उमेर पगुेका यि  समेत ितवादी भएमा अिभयोजनकताले बालबािलकाको हकमा बाल अदालतमा 
छु ै अिभयोगप  दता गरी उमरे पगुेका यि को हकमा चिलत काननू बमोिजम य तो मु ाको 
कारबाही, सनुवुाइ र िकनारा गन अिधकार े  रहकेो अदालतमा अिभयोगप  दता गन ुपनछ । 

िनयम १०(१) 
 

ऐजन िनयम 
१०(२) 

 

ऐजन 
उपिनयम (३) 
 

ऐजन 
िनयमावलीको 
िनयम ११(१) 

 हरी, सरकारी वक ल वा बाल अदालतले बालबािलका िव को कसरूबाट पीिडत बालबािलकाको वा तिवक नाम र 
पिहचान नखु ने गरी अिभलेख रा ने यव था िमलाउन ुपनछ । 

 अनसु धान अिधकारी, सरकारी वक ल तथा बाल अदालतले कसरूज य कायको आरोप लागेका बालबािलकाको 
पिहचान गो य रा न ुपनछ । य तो आरोपसँग स बि धत कागजातको ितिलिप स बि धत हरी तथा सरकारी वक ल 

कायालय, बाल अदालत, स बि धत बालबािलका, िनजका प रवारका सद य, संर क, स बि धत काननू यवसायी र 
के ीय तथा िज ला बाल याय सिमित बाहके अ लाई उपल ध गराउन ुहदँनै । 

 

सव च अदालतको फैसला / आदेश 

 बालबािलका स ब धी ऐनको प रभाषािभ  पन दवैु प  बालक भएको अव थामा घिटत जबरज ती 
करणीको अपराधमा Juvenile बालकको अिधकार मा  हने हो भन ेपीिडत बािलकाको हकको संर ण 

हनस ने अव था नदिेखँदा यस कारको अपराधमा पीिडतका िव  तक गद जाने हो भन ेबालकह का 
हकमा जबरज ती करणीको अपराधले समाजमा िवकृित र िवसंगित याउन स ने । 
जबरज ती करणीको अपराधमा पीडक कसरूदारबाट पीिडत जनुसकैु वय क मिहलाले पाउन े काननू 
बमोिजमको ितपिूत व चा मिहला अथात ्बािलकाले पाउँदनै भनी तक गरी या या गद जान ेहो भन े
समाजमा द डहीनतालाई ो साहन िम न जाने । 
बालबािलकास ब धी ऐनको यव थाले नाबालक कसरूदारलाई सजायमा केही छुट िदएकै आधारमा 
जबरज ती करणीको अपराधमा पीिडत हने बािलकाले पाउन ेमनािसव ितपिूतको हकमा समते छुट 
पाउन े भनी सो काननूी यव थाको संकुिचत अथ गदा बालबािलकाको अिधकारमा संकुचन आउने 
अव था दिेखने ।  
जबरज ती करणीको अपराधमा सजायको वग करण पीिडत बािलकाको उमेरको आधारमा ग रएको र 
य तो अपराधमा संल न Juvenile बालक मािणत भए बालबािलका स ब धी ऐनको दफा ११ मा 
अपराधीक दािय व यहोन ुपन कुरा उ लेख भएको आधारमा पीिडतले पाउने ितपिूतसमते सोही सजाय 
िभ  पन भनी काननूले प  नगरेको कुरालाई वाभािवक पमा अथवोध नगरी बलपवूक या या गन ु
सा दिभक नहन े । सजाय स ब धी कुरा र आिथक ितपिूतको िवषय िभ नािभ न ै कृित र अव था 
भएकाले यसलाई एउटै ि कोणले हने निम ने ।  

 िनवेदकले धरौट रा न नसकेको भनी हािजर जमानी, अिभभावकको िज मा लगाउने लगायतका अ य 

िवक प हदँाहदँ ैअि तम िवक पको पमा िनजलाई थनुामा नरैािखएको दिेखँदा उपयु  काय बाल 

अिधकार महासि धको मम अनु पको भएको दिेखन आएन । 
 

 धरौट माग गन ुर धरौट िदन नस दा थनुामा पठाउन ुिनरोधा मक द डको अवधारणालाई आ मसात् गन ुर 
सधुारा मक अवधारणालाई इ कार गन ुहो।धरौट मा न ुपिन मु ा सनुवुाइको ममा ठहरे बमोिजम हन े

 

नपेाल सरकार 
िव. पवनकुमार 
यादवसमेत 
(ने.का.प. 
२०६७, अंक 

११, िन.नं. 
८४९४) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

िवकास राई दनुवार  
िव. कािजअ समेत,  
०७१-WH- 

००४९, िमित 
२०७१-११-२० 
 

 

रामे र चौधरी 
िव. काठमाड  
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आिथक द डको पमा िलइन े पवूशतको एउटा प हो। बालकको हकमा य तो शत ारा बा यकारी 
िनयमनिभ  पारी द ड ारा अिभ े रत भई धरौट मा ने काय बाल अिधकार स ब धी महासि ध, १९८९ 
को धारा ४०(१) समेतको अनकूुल नहन े। 
बालबािलकाले गन पगुेको कुन ै पिन कसरूज य कायमा िनजको उमेरले नै दोषी मनोभावनाको कुन ै
भिूमका नरहन े हदँा य तो बालिव याइ ित ितनीह लाई सजायमखुीकरण गन ु भ दा 
सामािजक करणमखुी गन ुन ैरा यको मखु दािय व हने । 
तोिकएको सजायसमते थगन हन े वा भो न नपन गरी िनणयािधकारीले िनणय गन स न ेअव थामा 
बालकलाई पवूशतको पमा धरौटी मागी धरौटी िदन नसकेबाट धरौटीको िवक पको पमा थनुालाई 
िलएको काय नपेाल प  भएको बालबािलका स ब धी महासि ध १९८९ को धारा ३(१), ३७(ख) र 
४०(१) र बालबािलका स ब धी ऐन, २०४८ को दफा ११ र ५० समते िवपरीत दिेखने । 

 बालबािलकालाई थनुामा वा कैदमा रा न ेकुरालाई अि तम िवक प (Only as a measure of last 

resort) र यनूतम अविध (For the shortest appropriate period of time) का लािग मा  

योगमा याउनपुन । 
बालबािलकाको सव म िहतका ि ले हदेा ज रवाना ितन नसकेको कारणबाट कैदमा रा न ुउपयु  

नदिेखने । 
पा रवा रक संर ण, सहयोग पाउने अव थाका रा ो आिथक हिैसयतसमेत भएका बालबािलकाले 

ज रवाना वापत कैद ब न ु पन ि थित रहदँनै। तर यस कारको अवसर नपाउने अव थाका असहाय, 
कमजोर र िवप न अव थाका बालबािलकाको लािग ज रवाना सजाय पिन अ ततः कैद सजायमा न ै
पा त रत हने अव था रह छ। सामािजक र सम याियक ि ले यस कारको अव था कायम रा न ु
उिचत हदँनै। यसबाट अनिुचत िवभेदको ि थितसमेत पदैा हन ेस भावना रह छ। यसैले ज रवाना वापत 
बालबािलकालाई कैदमा रा न े यव थामा ग भीरतापवूक पनुरावलोकन गन ुवा छनीय दिेखन े। 
बालबािलकाको सव म िहतको संर ण होस ् भ ने अिभ ायले काननूसँगको मा आएका 
बालबािलकाको पिहचान सावजिनक गन नहन,े गोपनीयता कायम रा न ुपन यव था बाल अिधकारिभ  

पन । 
बाल अिधकार र बाल यायका स ब धमा जारी भएका महासि ध, संिवधानले गरेको यव था, काननूमा 
रहकेा ावधानह  र यस अदालतबाट समय-समयमा भएका या या तथा ितपािदत िस ा त ितकूल 

हन े गरी काननूसँगको मा आएका बालबािलकाको पिहचानको गोपनीयता कायम नरा ने, सजाय 
िनधारण गदा, कैद ठे दा तथा अ य िविवध स दभमा बालबािलकाको सव म िहततफ वाि छत 
संवेदनशीलता नअपनाउने विृ ह मा सधुार ग रनपुन । 

 बाल याय णालीमा पर परागत फौजदारी याय णालीभ दा फरक र िविश  कारका िस ा तह  छन ्
। बाल यायका आधारभतू मा यताह लाई नजरअ दाज गरेर फौजदारी यायका सामा य मा यताह कै 

मापद ड अनसुार हने ग रयो भने बाल यायका उ े य, मा यता र हािसल गन खोिजएका अिभ  परूा हन 
स दनैन।् सजाय थगनको स दभमा समते यो कुरा िवचारणीय ब ने । 
बालबािलका स ब धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) को ावधानलाई दफा १२ को सापे तामा हदेा 
सजाय थिगत ग रएकोमा सोही बालकले एक वष नाघपेिछ अ य कुन ैकसरू गरे वापत दोषी ठहरी कैदको 
सजाय पाएमा पिन पिहले ठहर भएको कैद सजाय ( थिगत भई एक वषको अविध नागपेिछ कसरू गरेको 
अव थामा) काया वयन गन ुपदन, पटके पिन कायम हदँनै, यस कारको कैदको लगत सदाका लािग 
क ागन ुपन दिेखने । 

 तीन वष वा सो भ दा बढी कैद वापतको बालसधुार गहृको िनय ण हन स दनै । य तो मु ामा 
बालबािलका स ब धी ऐन को दफा २४ (२) (ख) अनसुार पपु को लािग बालसधुार गहृमा पिन रा न 
िम दनै "भ न ेआदशे भएको छ अथात् बालसधुार गहृमा रािख मु ा पपु  गन आदशे हनका लािग 
य तो बालबािलकालाई क तीमा तीन वषको कैद गन पन कृितको हन ुपदछ । 

 बालकह मा आएको सधुारबारे सजाय थगन वा व प प रवतन गन िवषयमा बालसधुार गहृको समते 
राय िलई पनुःकाननू बमोिजम आदशे गन ुभनी िवप ी उदयपरु िज ला अदालतको नाममा परमादशेको 

िज ला 
अदालतसमेत 
(न.ेका.प. 
२०७०, अंक 

११, 

िन.नं. ९०७४) 

 

 

 

 
 
 

उदयशंकर 
म डल िव. 
सखुत िज ला 
अदालत 
(न.ेका.प.२०७
५, अंक १, 

िन.नं.९९३०) 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नेपाल सरकार 
िव कुमार साद 
(न.ेका.प.२०७
५, अंक ११, 

िन.नं.१०१२७) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

अजय शंकर झा 
िव. रो पा िज.अ., 

०७७-WH-

०४२३, 

२०७८/०४/०८ 

 

०७६-WH -

०४१०, 
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आदशे जारी हन ेठहछ । 
 िनवेदकको आमाको िज मामा रहकेो अविधसमेत जोड्दा फैसलाले ठहर गरेको बालसधुार गहृमा ब न 
पन अविध भु ान भइसकको दिेखंदा हाल बालसधुार गहृमा ब न पन अविध भनी जारी भएको कैदी 
पजू  गैर काननूी दिेखई उ  कैदी पजू  उ ेषणको आदशेले बदर भएकोले िनज िनवेदक प रवितत नाम 
भ परु २७-A12 लाई अ य मु ा वा कारणबाट थनुामा रा न ुनपन भए ततु मु ाको रोहबाट आजै 

थनुामु  ग रिदन ुभनी यो ब दी य ीकरणको आदशे जारी गरीिदएको छ । 
 अब उ ा त कसरूज य कायको आरोप लगाई िनय णमा िलइएका बालबािलकालाई अनसु धानका 
लािग िनगरानी क मा रा न अदालतको अनमुित माग गदा अिनवाय पमा बालबािलका स ब धी ऐन, 
२०७५ को दफा २१७ बमोिजम एक पटकमा पाँच िदनमा नबढ्न ेगरी बढीमा ए काइस िदनस मको मा  

याद थपको माग गन । 
िनजह को त काल बयान गराउन र सोही कसरूमा अ य उमरे पगुकेा यि  भए िनजह को छु ै िमिसल 

खडा गन आव यक यव था िमलाउन भनी सबै िज ला सरकारी वक ल कायालय र हरी 
कायालयह लाई सचूीत गन महा यायािधव ाको कायालयलाई तथा याद थप गदा सोही काननूी 
यव था अनु पको समयाविध िवचार गरी अप रहायताको ि थितमा मा  याद थप गन ु भनी सबै 
िज ला अदालतह लाई समेत जानकारी िदन ु।  
कसरूज य कायको िसलिसलामा बालिबालकालाई िनय णमा िलँदा िनजह को सरु ा लगायत सव म 
िहतलाई िवचार गरी िनजका प रवारका सद य, संर क वा निजकको नातेदारलाई िज मा लगाउन उपयु  

नभएको अप रहाय ि थितमा मा  य ता बालबािलकालाइ बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ ले 

क पना गरे अनु पको सिुवधा रहकेो िनगरानी क मा रा न े यव था िमलाउन ुभनी नपेाल सरकार, गहृ 
म ालयलाई लेखी पठाउन ु।  
बाल अदालतको गठन नभएस म बालबािलकाको सव म िहतले ाथिमकता पाउन नस न े हदँा 
यथास य चाँडो बाल अदालतको गठन एवम ् यसका लािग आव यक पवूाधारह  र सिुवधाह  

समेतको यव था िमलाउन ुभनी नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषद ्को कायालयलाई लेखी 
पठाउन ु । 

 बालबािलका स ब धी ऐन, २०४८ िवशेष ऐन भई बालबािलकाले गरेको कसरूमा अ य वय क उमरेका 
यि ले गरेको भ दा सजायमा केही छुट दान गरेको कुरालाई ऐनले ितपिूतको दािय वसमेत बेहोन ु
नपन गरी छुट दान गरेको भनी Absurd Interpretation गन मनािसव नहने ।  
ितपिूतलाई कैद र ज रवाना सरहकै सजायको पमा राखी ितवादीले अितपिूत नितरे सो वापत िनजले 

कैदसमेत ब न ुपन ह छ भ ने या या गरी पीिडत हन पगुकेा बालकलाई िनजको काननू बमोिजमको 
ितपिूत पाउन ेअिधकारबाट वि चत गन मनािसव नहन े।  
ितवादीह का नाउँमा कुन ै स पि  नभए िनजह का आमा ववुाका नाउँमा रहकेो िनजह को अशं 

भागमा पन आउने स पि बाट पीिडतले ितपिूत भराइ पाउने र सो अव था नभए काननूबमोिजम खडा 
भएको पीिडत राहत कोषबाट अितपिूत पाउने । 

 बालबािलका स ब धी ऐन, २०४८ को दफा ५५(१) मा उ लेख भए अनसुार बाल अदालत थापना 
गनपुन दािय व ी ५ को सरकारको नै दिेखएकोले सो काननूी यव था बमोिजम बाल अदालत थापना 
गन काय शी  अगािड वढाई यसको कारबाहीको जानकारी यस अदालतको अनगुमन तथा िनरी ण 

महाशाखा मातहतको िनणय काया वयन शाखालाई गराउन ूभनी िवप ी धानम ी तथा मि प रषद ्को 
कायालय समतेका नाउमा तथा बाल अदालत थापना स ब धी कारवाहीको भावकारी अनगुमन गन 
भनी यस अदालतको अनगुमन तथा िनरी ण महाशाखा मातहतको िनणय काया वयन शाखाको नाँउमा 
िनदशना मक आदशे जारी । 

 बालगहृ नभएको कारण गहृ म ालयबाट लेिखएको प  समतेको आधारमा कारागार शाखाको छु ै 
कोठामा बालगहृको पमा िनवेदकलाई रािखएको कायलाई गरैकाननूी थनुा भ न निम न े हदँा रट 
िनवेदन खारेज हने ।  

 बालबािलका संल न भएका मु ाह मा बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ ले िनिद  गरेको कायिविध 

२०७७।०४।०५ 
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बमोिजम बालबािलकाको वैयि क प रचयको गोपनीयता कायम रा न ु पन, बालबािलका र वय क 

ितवादी भएको मु ाको अलग अलग अिभयोजन तथा कारबाही हन ुपन, बालबािलकाको मु ा बाल 

इजलासबाट नै हे रन ु पन बा या मक काननूी यव था छँदाछँद ैअ यथा तवरबाट मु ामा कारवाही र 
िकनारा ग रन ुउिचत होइन । यस कारको कायबाट बाल याय ित वाि छत संवेदनिशलता नअपनाएको 
दिेखन जा छ र अनसु धानकता, अिभयोजनकता तथा यायकता समेतको काय मतामा नै  उठ्न े
अव था रह छ ।  

खड्कबहादरु 
गु ङ्ग िव. 
िज का 
नवलपरासीसमते 
मु ा नं ०७८–
WH–०१९१ 
आदशे िमित 
२०५९।३।१६ 

 

महा यायािधव ाको कायालयबाट जारी भएका िनदशन / प रप  

 मिहला तथा बालबािलका संल न हने सरकार वादी फौजदारी मु ाको अनसु धान, अिभयोजन, बहस 

पैरवी समेतमा भाका रता याउन महा यायािधव ाको कायालयको यव थापन सिमितको िनणयबाट 
दहेाय बमोिजम कायादशे िदई मिहला तथा बालबािलका स ब धी केि य एकाइको थापना ग रएको छः 
१. मिहला तथा बालबािलका संल न हने मु ामा अनसु धान, अिभयोजन तथा बहस परैवी समेतका 
कायलाई भावकारी पमा स प न गन गराउने स ब धमा के ीय एकाइको पमा आव यक सहयोग, 
सम वय गन । 

२. अनसु धान, अिभयोजन तथा मु ाको कारवाहीको ममा मु ामा संल न हन आउन े मिहला तथा 
बालबािलकाको मानव अिधकारको संर ण, व छ सनुवुाइ, अपराध पीिडतको संर ण समतेका 
स ब धमा भएका काननूी यव थाह को भावकारी काया वयन भए, नभएको अनगुमन गन तथा सो 
स ब धमा आव यक अ ययन अनसु धान गन ब ध गन र दिेखएका कमी कमजोरी सधुार गन सझुाव 
िदने । 

३. मिहला तथा बालबािलका पीिडत भएका मु ामा असफलताका कारणह को अ ययन अनसु धान गरी 
दिेखएका कमी कमजोरीमा सधुार याउन तथा गन ुपन सधुारका कदमका िवषयमा सझुाव पेश गन एवं 
सो स ब धमा गन पन सधुारका काय म तजमुा गरी काया वयन गन गराउन े। 

४. अपराध पीिडत तथा सा ी सहायता िनदिशका, २०७३ को भावकारी काया वयन गराउने तथा सोको 
काया वयनको अव थाको स ब धमा अनगुमन गन, िवशेष कृितका मु ामा प ह को गोपिनयता 
कायम गन स ब धी िनदिशकाको काया वयनको अव था स ब धमा अनगुमन गन । 

५. अपराध पीिडत मिहला तथा बालबािलकाको अिधकार संर णको िवषयमा िव मान काननूमा भएका 
िवशेष यव था, रा यबाट उपल ध हन स न ेसेवा ि वधाको िवषयमा जनचेतना वाह गन काय म 
संचालन गन ।  

६. मिहला तथा बालबािलकाको यायमा पँहच बढाउनका लािग आव यक काय म तय गरी 
काया वयनमा याउने । 

७. मिहला तथा बालबािलकाको यायमा पहच बढाउनका लािग अ तराि य तरमा िवकिसत मा यता, 
सि ध, महासि धको यव था, िविभ न दशेमा भएका असल अ यास समेतको अ ययन गरी तत ्
स ब धमा नपेालको काननू णालीमा गन ुपन सधुार संशोधन तथा नयाँ काननू िनमाणको िवषयमा 
अ ययन अनसु धान गरी सझुाव पशे गन । 

८. मिहला तथा बालबािलका स ब धी मु ामा आव यक पन िविश ीकृत सरकारी वक लको सं या 
आँकलन गरी िनजह को द ता िवकास, सीप िवकास गरी िनजह बाट वाह ग रने सेवाको 
गणु तरमा विृ  गन आव यक पन मता िवकास काय म, समतेका िवषयमा आव यक सम वय गन 
। 

९. मिहला तथा बालबािलका संल न हन ेमु ाको अनसु धान अिभयोजन, सनुवुाइ स ब धी कारबाहीमा 
तथा अपराध पीिडतलाई फैसला काया वयनमा भावकारी ितिनिध व गन सहजीकरण गन । 

१०. सरकार वादी फौजदारी मु ामा संल न भएका मिहला तथा बालबािलकाको अिधकार हकिहत  
संर णको स ब धमा आव यक अ य काय गन । य ता मु ाको त यांक एक कृत गरी रा ने । 

महा यायािधव ा
को कायालयको 
यव थापन 
सिमितको िमित 
२०७५।०२।१४ 

को िनणय 
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११. मिहला तथा बालबािलकाको े मा ि याशील संघ सं थाह सँग िनिद  ल यह  ाि का लािग 
नेपाल हरीको मिहला तथा बालबािलका सेल लगायतका सरोकारवाला िनकायसँग सम वय गरी 
सहकायका लािग पहल गन । 

१२. सरकारी वक ल कायालयह मा रहकेा बालमै ी एवम ् पीिडतमै ी क को योग तथा ितनको 
यव थापनको अव थाका स ब धमा अनगुमन गन गराउन े। 

१३. मिहला तथा बालबािलका स ब धी मु ामा सव च अदालतबाट भएका फैसला एवम ्आदशेह  

संकलन गरी स ब  सरोकारवालाह  सम  वाह गन । 
१४. सरकारी वक ल कायालयमा रहकेा पीिडत सहायता अिधकतको िववरण अ याबिधक गरी आव यक 

सचूना, जानकारीह  वाह गन । 
१५. अ य सरकारी वक ल कायालयह मा रहकेा मिहला तथा बालबािलका सेलसँग सम वय गन। 
१६. महा यायािधव ाको कायालयबाट तोिकएको अ य कायह  गन । 

 उपयु  स ब धमा  वष १७ का राजबहादरु भ न ेराजमान थामी उपर मलुुक   ऐन जबरज ती करणी को 
३(३) नं. बमोिजम सजायको मागदाबी रहकेोमा दाबी बमोिजम कसरू ठहर भ ै६ वष कैदको सजाय हनेमा 
ितवादी १८ वष मिुनको नाबालक दिेखँदा बाललबािलका स ब धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) र 
मलुुक  अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४५(४) बमोिजम उमेर पगुेको कसरूदारलाई हने सजायको (दईु 
ितहाई) अथात ्४ वष कैद सजाय हन ेगरी  सु  दोलखा िज ला अदालतबाट फैसला भएको दिेख छ। 
फौजदारी कसरू (सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा  ५ मा “कुन ैकसरूका स ब धमा 
कसरू गदाका बखत भ दा सजाय िनधारण गदाका बखत काननू बमोिजम घटी सजाय हने रहछे भने घटी 
सजाय हने गरी िनधारण गन ुपदछ" भ ने यव था गरेकोले तुत मु ाको फैसला काननू बमोिजम न ै
दिेखँदा पनुरावेदन गन ुपन दिेखएन ।  

 अतः यसै कृितका मु ामा यही काननूी यव था बमोिजम अिभयोग दावी िलँदाका बखत कायम रहकेो 
काननूमा बढी सजाय हन े यव था भएको तर फैसला गदाका बखत कायम रहकेो काननूमा घटी सजाय 
हने यव था भएको कारणले ितवादीलाई मागदाबी भ दा कम सजाय भए उपर पनुरावेदन नगन । ताव 
पठाई िनकाशा िलई रहन औिच य पणू नदिेखंदा य ता मु ाह मा कसरू कायम जनाई मु ाको लगत क ा 
गन मातहतका सरकारी वक ल कायालयह मा समते प रप  गन ु गराउन ु हन िनणयानसुार अनरुोध  

ग र छ । 
 

 िनदशन नं. ९. व यक मिहलाले नाबालकलाई यौन दु पयोग गरे गराएमा मु ा दायर गनः 

 मलुुक  अपराध संिहता, २०७४ को दफा २२५ को उपदफा (२) एवम ्बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ 

को दफा ६६ को उपदफा (३) को ख ड (ग), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र (ट) मा उ लेख भएको कसरू 
बािलकाका िव  मा  नहने भै बालकका िव  पिन हन ेभएकोले मलुुक  अपराध संिहता, २०७४ को 
दफा २२५ को उपदफा (२) र बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ को उपदफा (२) र (३) मा 
उ लेिखत जनुसकैु कसरू कुनै वय क मिहलाले बालक वा बािलका जोसकैु उपर गरेको भए पिन यस 

िव  उजरूी पन आएमा य ता मिहला उपर उ  काननूी यव था अनसुारको कसरूमा अनसु धान तथा 
अिभयोजन स ब धी कारवाही गन ।  

 

 िनदशन नं. १३ बालबािलका हदँा गरेको कसरूज य काय गन यि  वय क भएपिछ प ाउ परेमा 
अनुस धान तथा अिभयोजन गदा बाल यायस ब धी कायिविध नै लागू गन स ब धमाः 

 बालाबिलका स ब धी ऐन, २०७५ को दफा (२) को ख ड (ञ) अनसुार बालबािलका मािनन े कुन ै
यि ले कसरूज य काय गरी फरार रहकेोमा िनज १८ वष उमरे परूा भएपिछ प ाउ परेमा कसरूको 
अनसु धान तथा अिभयोजन स ब धी कारबाही गदा बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ तथा बाल याय 
स पदान (कायिविध) िनयामवली, २०७६ को काननूी यव थाले िनधा रत ि या अनसुार गन गराउन े। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महा यायािधव ा
को कायालयको 
च.नं. १०५३६ 

िमित २०७६।१।८ 

को प रप  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यव थापन 
सिमितको िमित 
२०७७।१२।२६ 

गते बसेको 
बठैकबाट जारी 
भएको िनदशन 
 

 

 

 

 

 

 

यव थापन 
सिमितको िमित 
२०७८।०३।२५ 

गते बसेको 
बठैकबाट जारी 
भएको िनदशन 

 

֎֎֍ 
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यस प र छेद िभ  

१.  सरकार वादी हने दवेानी मु ाको जाँचबझु, दायरी र 
ितर ासँग स बि धत काननू 

२.   मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसूचुी २८ 
मा समावेस भएका सरकार वादी हने दवेानी मु ाह  

३.   सरकार वादी हन ेदवेानी मु ा स ब धी यव थाः 
- नेपाल सरकार वा यसको कुनै कायालय, अदालत, 
संवैधािनक िनकायको हक िहत वा सरोकार भएको मु ा   

-   सरकारी ज गा दपोट स ब धी मु ा 
-   ितरो दपोट स ब धी मु ा   
-  िवदशेीलाई अचल स पि  ह ता तरण गन नपाईने र 
िवदशेीलाई अशं अपतुाली ा  भएमा ह ता तरण गन ु
पन िवषय समावेश भएको मु ा  

- सरकारी रकम कलम दवाएको वा सरकारी हकदयैा ला ने 
कुरा कायम गन िवषयको मु ा 

-  नेपाल सरकार वादी हने भनी नेपाल सरकारले नपेाल 

राजप मा सचूना कािशत गरी तोकेको अ  दवेानी मु ा   
४.  सरकार वादी  हने  दवेानी  मु ाको  जाँचबझु स ब धी 
यव था   

५. जाँचबझु गन अिधकृतले राय पशे गन ुपन र रायमा खलुाउनलु 

पन कुरा 
  - जाँचबझुको राय सिहत िमिसल पेश भएपिछ सरकारी 
वक लले यान िदन ुपन कुराः 

६.  सरकारी वक लले िनदशन िदन े 
- सरकारी वक लले मु ा चलाउन े िनणय गदा िवचार 
पु  याउन ुपन मलूभतू कुरा 

७.  सरकारी वक लले मु ा च ने नच ने िनणय गन 
    - हद याद स ब धी यव था 

- सरकारी वक लवाट मु ा नचलाउने िनणय गरेमा अवल वन 
गन ुपन कृया 

८.  सरकार वादी हने दवेानी मु ाको दायरी 
   - िफरादप  तयार गन ुअिघ यान पु  याउनपुन कुरा 
   - िफरादप को ढाँचा र िफरादप मा खलुाउन ुपन कुरा 
   - िफरादप  तयारी गदा यान पु  याउनपुन कुरा 
   - िफरादप को दायरी 
    - पनुरावेदन गदा यान िदनपुन कुरा 
    - पनुरावेदनप मा खलुाउनपुन कुरा  
    - पनुरावेदन गदा पु  याउन ुपन रीत र पि या 
    - पनुरावेदन गदा सरकारी वक लले िवचार गनपुन कुरा 
    - पनुरावेदन नगन िनणय गदा अवल बन गनपुन ि या 
१८. सरकार वादी हने दवेानी मु ाको पनुरावलोकन गन  िनणय 

ि यामा सरकारी वक लको भिूमका  
- पनुरावलोकनको लागी िनवेदन िददँा िवचार गनपुन कुराह   

- पनुरावेदन नगन िनणय गदा िवचार गन ुपन कुरा 
९. अ तकािलन आदशे जारी गन िनवेदन िदन े स ब धी 
यव था 

१०. सरकार वादी हने दवेानी मु ामा इतलायनामा र याद 
तामलेी स ब धी यव था 
- इतलायनामा तामले गदा िवचार गनपुन कुराह  

११. सरकारलाई ितवादी बनाईिदएको दवेानी मु ामा 
ितउ र प ः 

     - ितउ रप  तयार गदा यान पु  याउन ुपन कुरा 
      - ितउ रप को ढाँचा र खलुाउनपुन कुरा 
१२. सरकार वादी हन े दवेानी मु ामा वा रस स ब धी  

यव था 
    -  िवभागीय मखुले िवचार गन ुपन कुरा 
    - चलन चलाउन े/ नामसारी दािखल खारेज गन 
   - फैसला काया वयनमा सरकारी वक लको संल नता 

र िनजले िनवाह गनपुन भिूमका 
    - माण परी ण गदा सरकारी वक लले यान  िदन ु
पन कुरा 

  - माणह को परी णमा सरकारी वक लको भिूमका  
  - सा ी बकाउने वा माण पेश गन स ब धी यव था 

१३.  सरकार वादी हन े दवेानी मु ामा सा ी एवं माण 

परी णमा सरकारी वक लको संल नता र भिूमका 
  - दवेानी मु ामा माणको भारको स ब धमा रहकेा 
मलूभतु काननूी यव था 

  - सा ी परी ण 

  - दवेानी मु ामा सा ीको मह व 
  - माणह को परी णमा सरकारी वक लको भिूमका  
  - माण परी ण गदा सरकारी वक लले यान िदन ुपन 
कुराः  

१४. सरकार वादी हन ेदवेानी मु ामा बहस परैवी र ितर ा 
१५. सरकार वादी हन े दवेानी मु ामा फैसला प ात 

सरकारी वक लले िनवाह गनपुन भिूमका 
१६. फैसला उपर पनुरावेदन गन ुपन नपन स ब धमा  
१७.  सरकार वादी हने दवेानी मु ाको दोहो  याउन े िनवेदन 

िदन े निदने िनणय स ब धी ि यामा सरकारी 
वक लको भिूमका  

       - मु ा दोहो  याउने स ब धी कायिविध 

       - मु ा दोहो  याउने िनवेदन गन उपयु  नभएमा 
२०.  िविवध 
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१९. सरकार वादी हने दवेानी मु ा फैसला काया वयनको 
ि याको ममा सरकारी वक लको संल नता र िनवाह 
गनपुन भिूमका  

       - फैसला काया वयनको प रचय 
       - फैसला िविधवत ाि  गन  
       - फैसला बमोिजम अ ाविधक लगत रा ने  
 

 

    - मलुतवी 
     - मु ा िफता िलन ेवा िमलाप  गनः  
    - अ य दवेानी मु ा चलाउने स ब धी यव था 
    - नेपाल सरकार उपर नािलस िदने कायिविध 

    - अ य िवषयमा संिहता  र काननू बमोिजम हनेः 
    - छु ै काननूमा लेिखएको कुरामा असर नपनः 
    - सरकार वादी दवेानी मु ामा सरकारी वक ल 
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१. सरकार वादी हने देवानी मु ाको जाँचबुझ, दायरी र ितर ासगँ स बि धत कानुन◌ः 
मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता २०७४ को अनसुचुी २८ मा लेिखएको मु ा चिलत काननूमा नेपाल सरकार, दशे सरकार वा 
थानीय तह वादी हन ेभिनएको दवेानी मु ा दफा २५४ बमोिजम दायर भएका मु ा बाहके अ य दवेानी मु ा मलुुक  दवेानी 
कायिविध संिहता २०७४ को दफा २५८ र नेपाल सरकार वादी हन ेभनी नपेाल सरकारले समय–समयमा राजप मा स◌चूना 
काशन गरी तोकेको अ  दवेानी मु ाको जाँचबझु दायरी  सा ी बकप  वा माण पेश गन बहस परैवी र ितर ा गन एवं य ता 
मु ाको पनुरावेदन गन वा मु ा दोहो  याउने र पनुरावलोकन गन स ब धमा िन निलिखत कान◌नूह मा उ लेख ग रएका 
कायिविध अनसुार कारवाही गन ुपदछ । 
 

ऐनह  िनयमावलीह  

(क) मलुुक  दवेानी संिहता, २०७४ 

(ख) मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता,२०७४ 

(ग) याय शासन ऐन, २०७३,  

(घ) राज व यायािधकरण ऐन, २०३१,  

(ङ) माण ऐन, २०३१,  

(च) संि  कायिविध ऐन, २०२८,  

(छ) ज गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को स बि धत दफाह , 

(झ) नेपाल सरकार वादी हन ेभनी नेपाल सरकारले नपेाल 

राजप मा स◌चूना कािशत गरी तोकेको अ  दवेानी 
मु ाको हकमा य ता तोिकएको मु ासँग स बि धत 
कान◌ूनह   

(ञ) भ◌ूिम स ब धी ऐन २०२१  

(ट) मालपोत ऐन २०३४  

(ठ) वन ऐन, २०७६ 

(क) सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ 

(ख) िज ला अदालत िनयमावली, २०७५ 

(ग) पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०७३ 

(घ) सव च अदालत िनयमावली, २०७४ 

(ङ) ज गा (नापजाँच) िनयमावली, २०५८  

(च) मालपोत िनयमावली, २०३६  

(छ) िवता उ मलून िनयमावली, २०१७ 

(ज) भिूम स ब धी िनयमह  २०२१ 

(ठ) वन िनयमावली, २०७९ 

 

 

 

२.  मुलुक  देवानी कायिविध सिंहता, २०७४ को अनूसचुी २८ मा समावेस भएका सरकार वादी हने देवानी मु ाह  
 

.

स.ं 

िववाद (मु ा)सगँ स बि धत िवषय र कानून 
 

जाँचबुझ गन 
अिधकारी 

मु ा हेन 
अिधकारी 

हद याद पुनरावेद
न याद 

कायिविध 

१ नेपाल सरकार वा यसको कुन ैकायालय, अदालत, 
संवैधािनक िनकायको हक िहत वा सरोकार भएको 
मु ा 

अ यथा 
तोिकएकोमा 
बाहके मालपोत 
अिधकृत 

छु ै तोिकएकोमा 
बाहके स बि धत 
िज ला अदालत 

अ यथा 
तोिकएकोमा 
बाहके थाहा 
पाएको िमितले 
दईु वष 

 ७० िदन सामा य 

२ मलुुक  दवेानी संिहता, २०७४ को दफा ३०६- 

सरकारी ज गा दपोट स ब धी मु ा 
ऐजन ऐजन जिहले सकैु ऐजन सामा य 

३ ितरो दपोट स ब धी मु ा ऐजन ऐजन थाहा पाएको 
िमितल ेदईु वष 

ऐजन सामा य 

४ मलुुक  दवेानी संिहता, २०७४ को दफा ४३२- 

िवदशेीलाई अचल स पि  ह ता तरण गन नपाइन े
स ब धी िववाद समावेश भएको मु ा  

ऐजन ऐजन जिहले सकैु ऐजन सामा य 

५ मलुुक  दवेानी संिहता, २०७४ को दफा ४३३- 

िवदशेीलाई अशं वा अपतुाली ा  भएमा ह ता तरण 

गन ुपन स ब धी िववाद समावेश भएको मु ा 

ऐजन ऐजन थाहा 
पाएको छ 

मिहना 

ऐजन सामा य 

६ सरकारी रकम कलम दवाएको वा सरकारी हकदयैा 
ला ने कुरा कायम गन िवषयको मु ा 

ऐजन ऐजन थाहा पाएको 
दईु वष 

ऐजन सामा य 
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७ नेपाल सरकार वादी हने भनी नेपाल सरकारले नेपाल 

राजप मा सचूना काशन गरी तोकेको अ  दवेानी 
मु ा 

ऐजन ऐजन ऐजन ऐजन सामा य 

 

३.  सरकार वादी हने देवानी मु ा स ब धी यव थाः 
(क) नेपाल सरकार वा यसको कुनै कायालय, अदालत, संवैधािनक िनकायको हक िहत वा सरोकार भएको मु ा (अ यासको 

आधारमा तय हने, हालस म य तो िववाद नपरेको ।) 

(ख) सरकारी ज गा दपोट स ब धी मु ाः 
अं ेजी भाषामा Hiding the Land in Measurement/ Report  भिनन ेज गा दपोट श दलाई नपेाल सरकार भिूम 
यव था, सहकारी तथा ग रव◌ी िनवारण म ालयले िव.सं. २०७७ मा काशन गरेको श दकोषमा “हदँाहदँकैो ज गा 
लुकाई िछपाई भोगचलन गरे वापत ला ने अिभयोग, ज गा दबाएको मु ा”  भनी प रभािषत गरेको छ । 
 

कानूनी यव थाः 
सरकारी, सावजिनक तथा सामदुाियक ज गा क जा वा आवाद गन नहनेः 
 कसैले पिन सरकारी, सावजिनक तथा सामदुाियक ज गा यापी, िमची, घसुाई वा अ य कुनै तवरले 

आ नो क जामा रा न हदँनै । 
 कसैले पिन नेपाल सरकार स बि धत सावजिनक सं था वा समदुायको वीकृित निलई सरकारी, 
सावजिनक वा सामदुाियक ज गा आवाद गन वा गराउन हदँनै । 

 उपदफा (१) वा (२) िवप रत कसैले सरकारी, सावजिनक वा सामदुाियक ज गा आ नो क जामा राखेमा 
वा आवाद गरेमा सरकारी वा सावजिनक ज गा भए स बि धत मालपोत कायालयले र सामदुाियक ज गा 
भए स बि धत थानीय तहल ेज गा छुट्याई र य तो ज गाबाट उ जकेो बािल िनजबाट िलई ज गा खाली 
गराई िदन ुपनछ । 

 यस दफा िवप रत सरकारी, सावजिनक वा सामदुाियक ज गा क जा वा आवाद गन यि लाई मालपोत 
कायालयले दश हजार पैयाँस म ज रवाना गनछ । 

 

देवानी 
संिहताको 
दफा ३०६  

 
 

 महा ययािधव ाको कायालयको िनदशन/प रप   

 सरकारी एवं सावजिनक ज गा वा स पि ह  िहनािमना हने गरेको, यि ह ले दु पयोग गन गरेको, 
आ नो नाममा दता गन गराउने गरेको ज ता कामह  भई पिछ मु ाको प िलई य ता मु ाह मा 
सरकारी वक लह ले बहस परैवी ितर ा गन ुप ररहकेो ि थित छ । समयमै य ता सरकारी सावजिनक 

ज गा वा स पि ह को संर ण वा स ब न हन सके मु ामा जानपुन अव था नरहन ेह छ । अतः य ता 
सरकारी एवं सावजिनक स पि ह  िहनािमना हन लागेको वा भईरहकेो जानकारी सरकारी वक ललाई 
भएमा य तो स पि को संर ण स वदन गन िवषयमा के गन सिक छ ? स बि धत पदािधकारी वा मखु 

िज ला अिधकारीसँग छलफल परामश गरी य तो दु पयोग रो न वा य ता दु पयोगलाई काननूी 
दायरामा याई के कसरी कारवाही र सजाय गराउन सिक छ यसका लािग पहल गन ।  

महा यायािधव
ाको 
कायालयबाट 
मातहतका 
सरकारी 
वक लह लाई 
जारी ग रएको 
काय िनदिशका 
२०६७, बदुा 
नं. ३० 

सव च अदालतबाट भएको फैसला / आदेश 

 Doctrine of Parens Patriae अ तगत रा यले ाकृितक ोत साधनह को संर क वको 
िज मेवारी िलन ुपदछ । रा य केबल संर ककता मा  मािन छ । रा यले चाहरे पिन य ता स पि ह को 
वािम व कसैमा ह ता तरण गन स दनै । उसले य ता स पि ह को सावजिनक योजनको लािग मा  

सवैको समान पहचँ र उपभोगको याभतू गराउन ुपदछ भ ने मा यता अनु प िनवेदन दावीमा उि लिखत 
सावजिनक पित ज गाको संर ण स वधन गन ुरा यको दािय व मािनने ।  
सरकारी ज गा रह ेभएको प  भएको अव थामा सरकारी ज गामा भोग बसोवास गरेकै आधारमा मा  सो 

नरो म राना 
िव. मं तथा 
मपका समेत 
नकेाप 
२०६६, अंक 

१२ िन.नं. 
८२८० 
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ज गा िनजी हन नस ने । 
 सावजिनक पमा भोग चलनमा छािडएको पोखरीमा यि  िवशेषको हक वािम व कायम नरही  
सामािजक भोग चलन र उ रदािय वमा रहने हदंा य तो सामािजक भोग चलनको पोखरी ज गा यि  

िवशेषले िखचोला गन आएमा अदालतको अनमुित िलई य तो सावजिनक स पतीको र ा गन उजरु गन 
पाउन ेहक जो सकैु नेपाली नाग रकलाई हन ेगरी अ.वं.१० नं. मा सरुि त ग रएको छ । वादीह ले समेत 
सोही हक अ तगत तुत उजरु गरेको दिेख छ । दावीको पोखरी समेत पोत िम हा भ ै नापी भएको 
दिेखएकोले िववािदत पोखरी िनजी भोगचलनमा रहकेो भ ने दिेखन आएन । तसथ िववादीत पोखरीमा 
ितवादील ेिखचोला गरेको ठहरी पोखरी सावजिनक कायम भएको । 

 एक पटक जंगल भनी वन िसमाना िभ  परेको ज गा अनिुचत त रका अवल बन गरी आ नो नाउमा दता 
गराउ◌ँदमैा सो दताले सधैका लािग प रप वता ा  गन स छ भ न िम ने पिन दिेखएन । 

 सरकारी मु ा स ब धी ऐन २०४९ को दफा २२ अनसुार मु ा दायर हने एउटा कृया हो । तर सो बाहके 

अ य कृयाबाट मु ा दायर न ैहन नस ने दिेखदनै र यसरी िफराद गनलाई  कुन ैकाननूले  रोक लगाएको 
वा विजत गरेको अव था नहदँा सरकारले यि  सरह नालेस गन नपाउने पिन भ न निम ने । 

 सरकारी मु ा स ब धी ऐनको कृयाबाट मु ाको  उठान पिन भएको छैन र सरकार वन सावजिनक ज गाको  
संर ण गन िज मवारी र दािय व भएको िवभाग◌ीय म ालयबाट िसधै िफराद दायर भएको अव थामा  
सावजिनक पमा योग भएको गौचर ज गाको संर ण गन िवषयलाई िलएर सरकारकै तफबाट परेको 
िफरादलाई अ यथा भ न निम ने । 
मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ ले सरकारी वा सावजिनक ज गा यि  िवशेषका नाउमा दता वा 
आवाद गराउन नहन े र यसो गरेमा वतः बदर हने यव था गरेको अव थामा यसरी यि  िवशेषका 
नाममा भएको दता वतः बदर हने िवषयका स दभमा हद याद ला न स ने अव था नहन े। 
सावजिनक कृितको ज गालाई यि  िवशेषका नाममा दता गन कृया समतेलाई बदर गनका लािग 
तुत िफराद परेको ह◌ँदा मालपोत ऐनको दफा २४ यस मु ामा आकिषत हने । 

 िववािदत पोखरी नापीको बलेामा मौकामा  माण दखेाई आ नो नाममा दता गन नसक  उ  समयमा दता 
गराउन छुट भएको भए छुटमा दता ग रपाऊँ भनी हालस म िनवेदन समेत नगरेको र दता गन हक पु ने 
माण नभएको अव था लगायतका  त यबाट िम ही लगतमा दताको लािग छोडेको सावजिनक कृितको  
कायम हने । 
छुट दताका लािग सरकार ारा तोिकने याद सावजिनक व प िलई सकेका स पि  यि  िवशेषका 
नाममा दता ग रिदने उ े यले ग रने नभई यि  िवशेषको भोगचलन हक वािम वको संर णका लािग हो 
। दशकौ ँदशक पिछस म छूट दताको ि या चालू रा न ेिविधकताको मनसाय होइन । िविधकताको यो 
सतकताले दता छुट्नकुो भरपद  औिच यपणू आधार दावीकताले तुत गरेपिछ मा  िनजको सो ज गामा 
भोगचलन थािपत रह ेनरहकेो हनेपुन । 

 नेपाल सरकारका नाममा दता े ता कायम रहकेो सरकारी वा सावजिनक ज गामा कुनै यि ले लामो 
समयस म भोगचलन गरेकै आधारमा यि  िवशेषको नाममा नामसारी गन िम ने नदिेखने । 

 आधारभतू पमा हदेा पिन छुट दता माग गन िवषय हो, सो अिधकार होइन,  छुट दताको िनवेदन पदमा 
सोबमोिजम ग रहा न ुपछ भ  ने नहने । 
िववािदत स पि मा िविभ न प ह  िमली एकआपसमा तेरो मरेोको ि थित दखेाई िनवेदन िदए भ दमैा 
स बि धत कायालयले अिनवाय पमा तेरो मरेोमा सनुाउन ुपछ भ न िम दनै । दाबीको औिच य र माण 

हरेी कसैको पिन दाबी अ वीकार गन सिकने । 
ज गाको दता शंका पद छ, भोग ि िवधाजनक छ र नापी भएको चार दशकपिछ ज गा दता माग गन ुपन िच  

बु दो कारण निदइएको अव थामा मालपोत कायालयको िनणय बदर गन रटको  े ािधकार योग गनपुन 
औिच य र वा छनीयता दवैु नदिेखने । 

 छुट ज गा दताको दाबी िलएर आउने प ले आ नो हकको ोतलाई िनिववाद पमा पिु  गराउन स न ुपन । 
काननूले िनिद  गरेको ि या बमोिजम ७ नं. फाँटवारीसमेत भरेको नदिेखएको र कसैको पिन हकभोग, ितरो, 
दताको पमा नरहकेो ज गा नापी हदँा ज गाधनी र जोताहा महल खाली राखी पत  जिनई िफ डबकु तयार 

वौवालाल 

साह िव. 
िव नाथ साह 
रौिनयार, 
नकेाप 
२०६६, अंक 

५,प.ृ ७६४, 

िनणय 
नं.८१४५ 

२०६३ –WO–

०५४८, िमित 
२०६७।७।७ 

नेकाप २०६५ 

अंक १, िन. 
नं. ७९१९, 
 

नकेाप 
२०६६, अंक 

१२, िनणय नं. 
८२७८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

िदग बर 
चौधरी समेत 
िव  

बै नाथ झा 
समेत, नकेाप 
२०६७, अंक 

७ िनणय 
नं.८४१७ 

 

 

 

नेकाप २०७६ 

अकं १ िन.नं. 
१०१६९ 
  
याममान े  
िव. भिूमसुधार 
तथा यव था 
म ालय, 
नकेाप २०७६ 

अंक २ िन.नं. 
१०२०६ 

 

 

 

नकेाप २०७६ 

अंक ५ िन.नं. 
१०२५८ 
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भई नेपाल सरकारको नाममा दता भएको ज गामा वादीको हक कायम हन नस ने । 
 कुनै स पि  यि गत कायम हन सो स पि को सािबक ोत प सँग खु नपुछ । सो स पि  े ताले काननू 
बमोिजम ा  त गरेको हनपुछ । ा  गरेको सो स पि मा धनीको िनर तर पमा भोग रहकेो हनपुछ । तर यिद 
उ  स पि को ोत न ै प  छैन, सो स पि मा धनीको कुनै िकिसमको भोग पिन छैन र लामो समयदिेख सो 
स पि  सावजिनक उपभोगमा कायम रिहरहकेो ि थित छ भने सो स पि  यि गत स पि  नभई सावजिनक 

कृितको सरकारी स पि  नै भएको मा  नपुन । 
 सरकारी गौचरण, वन जङ् गलका ज गा कसैले िनजी बनाई दता गछ भने सो काय अनिुचत हदँा सो िवषय 
सावजिनक िहत र सरोकारको िवषय ब छ । य तोमा जोसकैुले उजरुी गन पाउने मा  होइन, एउटा संवैधािनक 

िनकायको पमा य ता अनिुचत काय रोक  सावजिनक िहतको र ा गन ुआयोगको े ािधकारिभ को 
िवषय ब ने, 

 

 
 

नकेाप  
२०७६ अंक 

५ िन.नं. 
१०२७५ 

 

 
 

ने.का.प. 
२०७६ अंक 

९ िन.नं. 
१०३५८ 

 

(ग) ितरो दपोट स ब धी मु ाः 
अं जेी भाषामा Concealment of revenue भिनने ितरो दपोटलाई नेपाल सरकार भिूम यव था, सहकारी तथा 
ग रब◌ी िनवारणा म ालयबाट िव◌ं.सं. २०७७ मा कािशत भिूम श दकोश अनसुार ितरो दपोट भ नाले “खोला पिहरो 
लािग ज गा खतेी गन अयो य भनी े ताको लगत कािटएकोमा पिछ ज गा खेतीयो य भएपिछ सािवक बमोिजम दता गरी 
ितरी खानपुनमा सो नगरी ज गा भोग गन काय “ भनी उ लेख ग रएको छ ।( चिलत काननूमा यस स ब धी थप यव था र 
मु ाको अ यास दिेखएको छैन) 

 
(घ) िवदेशीलाई अचल स पि  ह ता तरण गन नपाईने र िवदेशीलाई अंश अपतुाली ा  भएमा ह ता तरण गनु पन 

िवषय समावेश भएको मु ाः 
  

कानूनी यव थाः 

 कसैले पिन नेपाल सरकारको पवू वीकृित निलई कुनै िवदशेीलाई अचल स पि  ह ता तरण गन पाउने 
छैन । 
तर गरै आवसीत नपेाली नग रकता ा  गरेको यि को हकमा चिलत काननू बमोिजम हनछे ।  

 उपदफा (१) िवपरि◌त कसैले िवदशेीलाई कुन ैअसल स पि  ह ता तरण गरेमा सो स ब ध◌ी िलखत 
वतः बदर भई य तो स पि  नपेाल सरकारको हनछे । 

 उपदफा (१) बमोिजम अचल स पि  ा  गदा परेको साहको थैली कपली सरह हनेछ । 
 

 कुनै िवदशेीलाई नेपालिभ को कुनै अचल स पि  अशं वा अपतुाली ा  भएमा नपेाल सरकारको 
वीकृित भएकोमा बाहके सो स पि  िनजको नाममा नामसारी, दता हन वा सो स पि को आ दानी 
िनजले उपभोग गन पाउन ेछैन । 
तर गरैआवासीय नेपाली नाग रकता ा  गरेको यि को हकमा यो यव था लाग ूहने छैन । 

 उपदफा (१) बमोिजम िवदशेीलाई कुनै अशं वा अपतुाली ा  भएमा य तो िवदशेीले य तो स पि  कुन ै
कारले नपेाली नाग रकलाई ह ता तरण गन ुपनछ र य तो योजनका लािग स बि धत कायालयले हक 

ह ता तरण गन िदनको लािग मा य हन ेगरी अ थायी ज गा धनी माण पजूा जारी गनछ । 
 उपदफा (१) बमोिजम िवदशेीको नाममा ा  भएको अशं वा अपतुालीको स पि म ये अशंको हकमा 
जिहलेसकैु पिन र अपतुालीको हकमा य तो ा  भएको तीन वषिभ  उपदफ (२) बमोिजम नेपाली 
नाग रकलाई ह ता तरण नगरेमा सो याद नाघपेिछ य तो स पि  उपर नपेाल सरकारको हक हनछे । 

देवानी 
संिहत◌ाको 
दफा ४३२  
 

 

 

 

 

 
 

देवानी 
संिहताको 
दफा ४३३ 

 

सव च अदालतको फैसला / आदेश 

 िवदशेी नाग रकलाई कुन ै कारले हक छाडी िदन नहने ब दजे मलुुक  ऐन अदलको २ नं. मा रहकेो हनाले 

य ता िवदशेी नाग रकले आ नो नाउ◌मँा रैकरमा दता गराउन ह◌दँनै र िवता उ मलून भै रैकरको लगतमा 

 

अचला रा य 
ल मी दवेी 
िव.शा त शमशेर 
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दता हन ेज गावाला कायम गन हकमा आ नो नाउ◌मँा दता हन ेसबतू साथ िनवेदकले दरखा त गरेमा भिूम 
शासन कायालयबाट दता हन स ने अव था दिेख छ । 

 हक ाि को अिधकार िदने काननूको वा सरकारी ि वकृितको अभावमा रािजनामा वा ज गा ख रद िव को 
िलखतले विम वको िसजना हन  स ने होइन । शरणाथ ह  सामिूहक पमा बसोवास गरेको र सावजिनक 

कृितका सं थाह  संचािलत रहकेो सावजिनक कृितको ज गा लाई कसैको नाउमा िनजी पमा दता 
गराउन खो न ु र सो कायमा यहा बसोवास गनले कसैको िवरोध नजनाएकै आधारमा यि  िवशेषको 
नाउमा भएको य तो ज गाको दताले काननूी मा यता ा  गत नस ने । 
२०२८ सालमा िलखत गराईिलएको भ ने दिेखए पिन यो काम कारबाही र दता त काल चिलत मलुुक  

ऐन अदलको महलको २न◌.ं िवपरीत रहकेोले यसबाट हक वािम व िसजना हन नस ने । 
 अचल स पि  िवदशेीले अशं पाए नेपालीलाई हक छाड्न ुपछ । 

 

 बाब ु मरी अपतुाली पन आएपिछ ितवादीले केही ज गा िब  ग रसकेको कुरा िमिसलबाट दिेख छ । 
ितवादील ेनपेाली नाग रकता ा  गन नसकेको अव थामा आफूले स पि  रा न नपाउने तर अ  कुन ै
नेपाली नाग रकलाई िब  गरी वा अ  कुनै यहोराले हक छािड िदन पाउन ेभ ने अदलको ३ नं.को काननूी 
यव था अनसुार पाएको अिधकार ितवादीले योग गन पाउने हनाले सो अवसर ितवादीलाई िदन ुपनमा 
अवसर निदई सोझै िववािदत ज गा नपेाल सरकारको हन ेभनी गरेको शु  बाँके िज ला अदालतको फैसला 
केिह उ टी गरी वादी दावीको ज गा ितवादील ेिब  गरी वा अ य कुनै यहोराले नपेाली नाग रकलाई हक 

छािड िदन पाउन,े तयसरी हक छािड निदएमा मा  ितवादीको नाममा दता को ज गामा काननू बमोिजम 
नेपाल सरकारको हक ठहन भनी पनुरावेदन अदालत नेपालगंजले गरेको फैसला िमलेको दिेखदा सदर हन े
ठहछ ।   

 मलुुक  ऐन अदलको ३ न.ं अनसुार नपेालम ै बसेको भनी उ लेख गरे पिन नेपाली नाग रकता ा  गरी 
नसकेको, नेपाली नाग रक भएको पु ी हने कुन ैकाजगात पेश गन सकेको नदेिँखदा नेपाली नाग रक भ न 
निम ने । पित अशं हकको स पि  अपतुाली पाउने भएता पिन नपेाली नाग रकताको माणप  ा  नगरेको 
अव थामा अपतुाली परेको ज गा कुनै नपेाली नाग रकलाई िब  गरी वा अ  कुनै यहोराले हक छािड िदन े
बाहके िनजको नाममा दता हने वा सो को आय ता खान पाउन ेभ ने नदिेखन े।  

नकेाप २०२८, 

िन.नं. ६०० 

 

वाङगे लामा 
समेत िव. 

अदअुआ 

समेत, नकेाप 
२०६८ िन.नं. 
८६३९ 
 

 

फुदे ३६२ िमित 
२०२२।४।२६ 
 

ी ५ को 
सरकार िव. 

गया साद 
बािनयाँ  सअबु 
बष १४ अंक १ 

पृ  १७ 
 

 
 

 

 
 

कौलवासी नाउनी 
िव. रामवृ  नाउ 
दवेानी कानून 
(प रवार) भाग ५, 

२०६६ पृ  १५४   

 

(ङ) सरकारी रकम कलम दवाएको वा सरकारी हकदैया ला ने कुरा कायम गन िवषयको मु ाः 
यवहारमा य ता मु ाको अ यास पाइएको छैन । यस कृितको मु ा परेमा जाँचबझु गन अिधकारी तोक  जाँचबझु भई आए 
प ात ्मु ा च ने वा नच ने िनणय गन र मु ा चलाउने िनणय, िनणय बमोिजम सरकारी वक लले मु ाको दायर, बहस, परैवी 
र पनुरावेदन स ब धी काय गनपुन ह छ । 

(च) नेपाल सरकार वादी हने भनी नेपाल सरकारले नेपाल राजप मा सचूना कािशत गरी तोकेको अ  देवानी मु ाः 
य ता कृितका मु ा भनी हालस म नेपाल सरकारले राजप मा सचूना काशन गरेको दिेखँदनै । यस कृितको मु ा परेमा 
जाँचबझु गन अिधकारी तोक  जाँचबझु भई आए प ात् मु ा च ने वा नच ने िनणय गन र मु ा चलाउन े िनणय गरेमा 
िनणयबमोिजम सरकारी वक लले मु ाको दायरी बहस परैवी र पनुरावेदन स ब धी काय गनपुन ह छ । 
 

४.  सरकार वादी  हने  देवानी  मु ाको  जाँचबुझ स ब धी यव थाः 
 

 िलिखत दरखा त वा मौिखक सचूनाः 
      

कानूनी यव थाः 

 अनसुचूी¬२८ मा लेिखएको मु ा र चिलत काननूमा नपेाल सरकार दशे सरकार वा थान◌ीय तह वादी 
हन ेभिनएको दवेानी मु ा चलाउन चाहने यि ले य तो मु ाको िवषयमा आफूसँग भएको वा आफूले दखेे 

जानेस मको माण खलुाई नेपाल सरकारले नपेाल राजप मा सचूना कािशत गरी तोकेको अिधकारी वा 
यसरी अिधकारी नतोिकएकोमा स बि धत िज लाको मालपोत अिधकृत सम  िलिखत दरखा त वा 

 

देवानी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा २५४  
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मौिखक सचूना िदन ुपनछ ।  
 उपदफा (१) बमोिजम मौिखक सचूना िदएकोमा स बि धत अिधकारीले य तो यि को कुरा दरखा तको 
पमा लेखी िनजको सिहछाप गराउन ुपनछ । 

 

     
िलिखत  दरखा तमा खुलाउनु पन कुराः 
मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता २०७४ मा सो संिहताको अनसुचूी –२८ मा लेिखएको मु ा र चिलत काननूमा सरकार वादी 
भिनएको दवेानी मु ा चलाउन चाहने यि ले य तो दरखा त कुन ढाँचामा िदनपुछ भ ने उ लेख भएको दिेख◌ँदनै । यो 
दरखा तले मु ामा मलू उजरूीको थान िलने र यसै दरखा तको आधारमा मु ामा जाँचबझु गन अिधकृतले जाँचबझु गन हदँा सो 
दरखा तमा मु ाको कृित अनसुार खलुाउन पन कुराह  खलुाउन ुपदछ । साधारणतः य तो दरखा तमा  िन न िलिखत कुराह  

खलुाइएको हनपुछः 
(क) िनवेदकको नाम, थर ठेगाना, उमेर, 
(ख) िवप  वा ितवादी बनाइने स भावना भएको यि को नाम, थर, ठेगाना, उमेर,  
(ग) उजरु गन ुपन िवषयको यथाथ यहोरा र व तिु थित,  
(घ) कुन ऐन अ तगतको दरखा त हो सो कुरा,  
(ङ) जा◌ँचबझु गन अिधकृतलाई कुन काननूले अिधकार िदएको छ सो कुरा,  
(च) अचल स पि  स ब धी कुरामा जाँचबझु गन ुपन भए कुन िज ला, कुन वडाको कुन िक ा वा चौहि  िभ को स पि  

जा◌ँचबझु गनपुन हो सो कुरा,  
(छ) सरकारी ज गा दपोट स ब धी कुरा भए मलुुक  दवेानी संिहता २०७४ को दफा ३०६ मा उ लेख भए बमोिजम जाँचबझु 

गन सिकने कुराह , 
 

 

मु ाको जाँचबुझ 
 

कानूनी यव थाः 

 उपदफा (१) बमोिजम दरखा त पन आएमा स बि धत अिधकारीले आव यकता अनसुार मु ासँग 
स बि धत घर वा ज गाको नाप न सा गरी वा अ य आव यक िवषयमा जाँचबझु गरी ... पठाउन ुपनछ । 
 

 उपदफा (१) बमोिजम कसैको दरखा त नपरेको भए तापिन स बि धत अिधकारी आफले उपदफा (१) 
बमोिजमको मु ा चलाउन ुपन कारण दखेेमा आव यक माण संकलन गरी उपदफा (३) बमोिजमको 
कायिविध परूा गर◌ी स बि धत िज लाको सरकारी वक ल सम  िमिसल सिहतको कागजात पठाउन ु
पनछ । 
 

दवेानी 
कायिविध 

सिंहताको दफा 
२५४(३)  
 

ऐजन उपदफा 
(४) 

 

मु ाको जाँचबुझ गन त रका र खुलाउनु पन कुराः 
नेपाल सरकार वादी भएको दवेानी मु ामा जा◌चँबझु गन, माण संकलन गन त रका सर◌्जमि◌न मचुु का मा  तयार गन वा 
नाप न सा गनमा  नभ ैिवषय व तकुो कृित हरेी िविभ न िकिसमको ह छ। ज तैः 
सरकारी ज गा दपोट मु ामा दहेायका कुरा यिकन हन ेगरी जाँचबझु गनपुदछः 

 सरकार◌ी  सावजिनक वा सामदुाियक ज गा यापी, िमच, घसुाई वा अ य कुनै तवरले आ नो क जामा राखेको हो वा 
होइन ? 

 िम ह ैघडेरीको माण छैन भ ने आधार के–के छ सो कुरा, 

 ज गा यापी खाएको भए कुन ज गाको आधारमा कित यापी खाएको हो सो माण, 
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 य तो यापी खाएको भ न ेकुरा अमि◌न ारा ज गा नापी गराउदा के–कित े फल दिेख छ, नापी न साबाट दिेखन े
आधार माण, 

 सािवक दिेखको िम ह ैघडेरी बाहके कुनै सरकारी वा सावजिनक ज गा दता नगराई खाएको भए के–कित े फल दता 
नगराई खाएको दिेख छ । अमीनबाट गराइएको नाप न सा र सभबाट भएको नाप न सा िभडाउदा दिेखने ◌ामािणक 

आधार, 

 ज गा दता नगराइकन दपोट ग रएको भिनएका ि थितमा सो ज गासँग साधमा दपोट गन भिनएको यि को ज गा 
जोिडएका छ छैन ? भए के कित छ सो खलुाइएको माण , 

 सािवक दिेखको िम ह ैघडेरी कुन सालको लगत े तामा िम हा न बरी खडा गरी मोठ न बरीमा िम हा ग रएको िथयो 
सो कुरा 

 एउटा ज गाको दताको नाताले बेदताको साधको वा बगेल रहकेो ज गा खाएको भए िववािदत ज गाको नाप न सा गरी 
े फल खलुाई दिेखन आएको माण  

 जाँचबझुको िसलिसलामा स बि धत ितवादीलाई काननू बमोिजम सचूना िदई मािथ उ लेख भए बमोिजमको 
आव यकता अनसुार कुरा खलुाई बयान वा कागज गराउने , 

 िवषयव तुको कृित अनसुार अमीन ारा नाप वा न सा गराउने र अिमनको ितवेदन िलनपुनमा िलने, 

 आव यकता अनसुार सर◌्जमि◌न गराउन ुपन दिेखए मािथ उ लेख भए बमोिजमको कुरा खलुाई साध संिधयारको 
सर◌्जिमन मचुु का गराउने । 

 

िम है घडेरीको स ब धमा जाँचबुझ गदाः 
"िम ह ैघडेरी भ नाले े तामा िम ह ैघडेरी वापत त कालीन सवाल सनद तोक सदर बमोिजम िम ह ैघडेरी भनी जनाई ज गाको 
दता े तामा िम ह ैघडेरी जनाई लगत क ा गरेको जनाउछ । िम ह ैघडेरीको िजिकर िलएमा सो भ नलेे नै मािणत गनपुछ । 
िम ही दता हन ु भनेको उ  ज गाको पोत ितनबाट र वािम वबाट वि चत भई ज गाधनीको हिैसयत र 
दािय वबाट छुटकारा पाउन ुहो । यसरी पोत नितन ज गालाई िनजी वा यि  िवशेषको ज गा हो भ न निम ने । 

दवेशरण पि डत िव. 
बौएलाल साह बै य 
समते, ने.का.प. 
२०६६, अकं १२, 
िन.नं. ८२७८ 

सरकारी वा सावजिनक वा सामदुाियक ज गा 
"सरकारी वा सावजिनक ज गाको प रभाषा चिलत नेपाल काननूमा ग रएको छ । सोही काननूह मा प रभाषा ग रए बमोिजमको 
ज गालाई "सरकारी वा सावजिनक ज गा मा नपुछ ।” 

कानूनी यव थाः 

 सरकारी ज गा भ नाले नपेाल सरकारको हक, वािम व, िनय ण वा अधीनमा रहकेो सरकारी घर, 
भवन वा ज गा, सडक, बाटो वा रे वे, वन जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहकेा ख, बट्ुयान, नदी, 
खोलानाला, ताल पोखरी तथा यसको िडल, नहर, कुलो वा ऐलानी, पत  ज गा, खिनज वा खिनज 

पदाथ, िहमाल, िभर, पहरा, डगर, बगर, सावजिनक बगैचँा, सावजिनक, सामदुाियक, गठुी वा कुन ै
यि को नाममा रहकेो ज गा बाकेकको अ य ज गा स झन ुपदछ ।  

 नेपाल सरकार, दशे सरकार र थािनय तहको  हक, वािम व, िनय ण वा अधीनमा रहकेो दहेायको 
स पि सरकारी स पि  मािननेछः 

 सरकारी घर, भवन वा ज गा, सडक, बाटो वा रे वे, वन जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहकेा ख, बट्ुयान, 
नदी, खोलानाला, ताल पोखरी तथा यसको िडल, नहर, कुलो वा ऐलानी, पत  ज गा, खिनज वा 
खिनज पदाथ, िहमाल, िभर, पहरा, डगर, बगर, सावजिनक बगैचँा, सावजिनक, सामदुाियक, गठुी वा 
कुनै यि को नाममा रहकेो स पि  बाकेकको अ य स पि  । 

 

ज गा 
(नापजा◌ँच) 

ऐन, २०१९ को 
दफा २ को 
ख ड (ङ) 
 

 
 

मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा २ 
को ख ड (ख२) 

 

मलुकु  देवानी 
संिहता, २०७४ 

को दफा २९९ 
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सव च अदालतको फैसला / आदेश 

 नेपाल सरकारका नाममा दता े ता कायम रहकेो सरकारी वा सावजिनक ज गामा कुनै यि ले लामो 
समयस म भोगचलन गरेकै आधारमा यि  िवशेषको नाममा नामसारी गन िम ने नदिेखने । 

 सरकारी वा सावजिनक ज गा यि  िवशेषको नाउँमा दता गरी आवाद गरेको अव थामा य तो दता 
वत:बदर  ह छ । सावजिनक बाटो ज गामा केही समय भोग एवं य तो ज गामा घर टहरा बनाएर 
ब दमैा उसको िनिववाद हक वािम वको ज गा हन नस ने । 

 सरकारी ज गा यि लाई िदने अिधकार कसैलाई पिन हदँनै। काननू िवप रत कुनै िनणयबाट ज गा दता 
गन िनणय ग रयो भने पिन काननू विखलापको सो िनणय कायम रहन स दनै। नापी भई नयाँ े ता 
बमोिजम सरकारको नाममा दता भै सकेको र टोल, समाज, स बि धत थानीय िनकाय वडा समतेले 

सवजिनक ज गा हो भनी बझुी सोही पमा उपभोग ग ररहकेो ज गा सभ नापील ेनै वीकार नगरेका 
परा पवूका े ताको आधारमा ज गा दता गद जाने हो भने सावजिनक र नदी िकनारका ज गा सिकंद ै
जाने र खलुा े  समा  हने ि थित आइपन । 

 सावजिनक बाटोको ज गा दतामा घसुाएको भनी  न उिठसकेपिछ सो ज गाको नापजाँच सजिमन गरी 
यथाथ के हो यिकन गनपुन । अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगको िनणय बदर हनासाथ 

मालपोत कायालयको िनणय वत: बदर भ◌ैहा छ भ  न निम ने । 

नकेाप २०७६, 

अंक १, िन.नं 
१०१६९ 
 

ने.का.प. २०७६, 

अंक ५, िन.नं. 
१०२७० 
 

२०७७, अंक ९, 
िन.नं. १०५७१ 

 

 

 

 

 
 

ने.का.प. २०७७, 

अंक ११, िन.नं. 
१०६१२ 

 

सावजिनक ज गाः 

 "सावजिनक ज गा" भ नाले सावजिनक योजनको लािग रहकेा परापवूकालदिेख रहकेो घर, 
ज गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा यसको डील, गाईव त ुिनका ने 
िनकास, गौचर, खक, अ यि थल, िचहान, मसानघाट, समािध थल, कि थान रहकेो ज गा, 
पाटी, पौवा, दवेल, धािमक उपासना थल, मारक, मठ, मि दर, चै य, गु बा, तूप, मि जद, 
इदगाह, क थान, िगजाघर, चोक, डबली, चौतारी वा सो रहकेो ज गा, हाट, मलेा, सावजिनक 

योजनको लािग कसैले दान गरेको िनजी ज गा वा नपेाल सरकारले नपेाल राजप मा सचूना 
काशन गरी सावजिनक ज गा भनी तोिकिदएको अ य ज गा स झन ुपछ। 

 सावजिनक योजनको लािग रहकेो दहेायको स पि  सावजिनक स पि  मािननेछः 
परापवूकालदिेख रहकेो घर, ज गा, ढलवा बाटो, कुवा, पँधरेो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा 
यसको डील, गाईव तु िनका ने िनकास, गौचर, खक, अ यि थल, िचहान, मसानघाट, 
समािध थल, कि थान रहकेो ज गा, पाटी, पौवा, दवेल, धािमक उपासना थल, मारक, मठ, 
मि दर, चै य, गु बा, तूप, मि जद, इदगाह, क थान, िगजाघर, चोक, डबली, चौतारी वा सो 
रहकेो ज गा, हाट, मेला, सावजिनक पमा मनोर जन गन वा खलेकुद गन ठाउँ रहकेो ज गा, 
सावजिनक योजनको लािग कसैले दान गरेको िनजी स पि  वा नेपाल सरकारले नपेाल 

राजप मा सचूना काशन गरी सावजिनक स पि  भनी तोिकिदएको अ य स पि  । 

 

ज गा 
(नापजा◌ँच) 

ऐन, २०१९ को 
दफा २ को ख ड 

(च),     र  
मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा 
२ को ख ड 

(ख३)  

 

देवानी संिहताको 
दफा ३०० 

 

 

सामुदाियक ज गाः 
 “सामदुाियक ज गा” भ नाले कुन ैसमदुायले आ नो योजनको लािग राखेको ज गा वा य तो ज गामा 
बनाएको कुन ैसंरचना वा समदुायको वािम वमारहकेो अ य ज गा स झन ुपछ । 
 

 सामदुाियक स पि ” - कुनै समदुायले आ नो योजनको लािग राखेको ज गा वा य तो ज गामा 
बनाएको कुन ैसंरचना वा समदुायको वािम वमा रहकेो अ य स पि  सामदुाियक स पि   मािननेछ । 

ज गा (नापजा◌ँच) 

ऐनको दफा २ 
(च१),  र मालपोत 
ऐनको दफा २ (ख४) 

 

मलुुक  दवेानी 
सिंहताको दफा 
३०१ 

ितरो दपोट मु ामा जाँचबुझ गदा खुलाउनु पन कुराः 
 सािवक दताको भीर, पाखो, खरबारी वा िम ह ैघडेरीलाई खेत दता नगराई कुलो लगाई खेत आवाद गरी खाएको माण 

के छ ? 

 कुन खोलाको वा क तो कुलो लगाई खेत आवाद गरेको हो ? 

 कुलो लगाई खेत आवाद गरेको वा िसंचाई गरेको माण के छ ? 
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 सवबाट भएको न सा वा हाल जाँचबझुको िसलिसलामा भएको न साबाट कुलो वा िसंचाई गरेको माण कसरी पिु  

ह छ ? 

 कुन सािवक दताको भीर, पाखो, खर बारी वा िम ह ैघडेरी हो सोको माण के छ ? 

 ज गा बेसाबदु भई सािवक ितरो घटाई ब दोब त भएकोमा ज गा साबदु भएपिछ पिन सबदु ितरो नगरी खाएको भए ज गा 
साबदु भएको माण नाप न साबाट के–क तो दिेख छ ? 

 ज गामा खोलो, पै ो लागी जाचले वा सरकारी आदशेले ितरो घटाई ब दोब त गरेको भए किहले कसरी ितरो घटाई 
ब दोब त गरेको िथयो सोको माण , 

 खोलो पै ो बेकायम भई लगत कािटएको भए किहले लगत कािटएको िथयो, किहले ज गा साबदु कायम भएको िथयो, 
किहलेदिेख दता ितरो नगरी खाएको िथयो सोको माण , 

 जाँचबझुको िसलिसलामा स बि धत ितवादीलाई काननू बमोिजम सचूना िदई आव यकता अनसुार कुरा खलुाई बयान 
वा कागज गराउने । सो कागजमा मलुुक  ऐन, कागज जाचको महल अनसुार ि या परूा गराउने, 

 िवषय व तुको कृित अनसुार अमीन ारा नाप वा न सा गराउने र अमीनको ितवेदन िलनपुनमा िलने , 
 आव यकता अनसुार सरजिमन गराउन ुपन दिेखए मािथ उ लेख भए बमोिजमको कुरा खलुाई साघ सिधयार समते राखी 
सरजिमन मचुु का गराउने । 

िवदेशीलाई नेपाल सरकारको पूव वीकृित बेगर अचल स पि  ह ता तरण गरी िदए िलएको मु ामा जाँचबुझ गदा 
खुलाउनु पन कुराः 

 नेपालको कुन ैअचल स पि  िवदशेी नाग रक, िवदशेी संगिठत सं था वा िवदशेी रा लाई नेपाल सरकारको पवू वीकृित 
बगेर िब  वा दान बकस गरी वा अ  कुनै कारले हक छाडी वा ब धक िदएको भए सव थम य तो िलखत स बि धत 
कायालयबाट जाँचबझु अिधकृतले आव यकता अनसुार स कलै वा ितिलिप िझकाउन े, 

 स बि धत ितवादीको ( य तो िब  वा दान बकस ग रिदने वा अ  कुनै कारले हक छाडी वा ब धक िदन ेिलन ेदवैु 
थरको) बयान वा कागज गराउने , 

 य तो अचल स पि  यथाि थितमा रा न वा ह ता तरण रो का गन स बि धत मालपोत कायालयलाई लेखी पठाउने , 
 आव यकता अनसुार कुनै यि  वा सरजिमन गराउन ुपनमा गन र बु न ुपनमा बु ने ।  

िवदेशीले अचल स पि  आ नो नमामा नामसारी दता गरेको वा आ दानी उपभोग गरेको मु ामा जाँचबुझ गदा 
खुलाउनु पन कुराः 

 नेपाल िभ को कसको अचल स पि  कुन िवदशेीलाई अपतुाली प  यो, 
 नेपाल िभ को कहाँको क तो अचल स पि  कुन िवदशेी नाग रकलाई कसरी अशं ा  भयो ? , 

 अपतुाली वा अशंबाट स पि  ा  गन िवदशेील ेनपेालको नाग रकता ा  गरेको छ छैन ? , 

 यसरी नेपालको नाग रकता ा  नगरी सो स पि  सो िवदशेील ेिनजको नाममा दता गरेको भए किहले कसरी दता गरेको 
रहछे ? , 

 सो अचल स पि को आय ता खाएको भए किहलेदिेख कसरी कित आय ता खाएको रहछे ? , 

 जाँचबझु अिधकृतले काननू बमोिजम सचूना िदई स बि धत ितवादीबाट मािथ उ लेख भए बमोिजमको कुराह  खलुाई 
कागज वा बयान गराउने , 

 सो स पि  यथाि थितमा रा न वा ह ता तरण रो का गन स बि धत मालपोत कायालयलाई लेखी पठाउन ुपनमा लेखी 
पठाउने, 

 आव यकता अनसुार अचल स पि  रहकेो थान वा संिधयार समते राखी सरजिमन मचुु का गराउन ुपनमा गराउने, 
 दता े ताको अिभलेख स बि धत मालपोत कायालय वा अ य कायालयबाट िझकाउन बु न पनमा िझकाउने बु ने । 

 
५.  जाँचबुझ गन अिधकृतले राय पेश गनु पन र रायमा खुलाउनुल पन कुराः 

 उजरुी /दरखा त/सचूना परेको िवषयमा जाँचबझु गदा के–क तो त य वा माण ा  भयो सो कुरा, 
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 जाँचबझुबाट िफराद गनपुन दिेखन आएको अव थामा के–क तो आधारमा िफरादप  तयार गनपुन दिेखयो, त यगत र 
माण स ब धी कुराह  , 

 िफरादप  दायर गदा कुन काननू अ तगत के-क तो दावी िलनपुन हो सो कुरा , 
 जाँचबझु गदा यस स ब धमा ितवादीले कुन ैआपि  उठाएको छ वा कारण दखेाएको छ भने सो कुरा , 
 िफराद दावीका स ब धमा पेश गनपुन िलखतको माण वा सा ी स ब धमा के–के पेश गनपुन हो सो कुरा , 
 िफराद दायर गरेपिछ ितवादीले आ नो प मा पेश गन स ने स भािवत सबदु माण स ब धमा कुन ैकुरा थाहा पाएको 
भए सो कुरा, 

 ितवादीको िव  िनणय भएमा कुनै रकम असलु उपर हन स ने ितवादीको अव था छ–छैन सो कुरा, 
 ितवादीका िव  िफरादप  दायर गन अथात ्मु ा चलाउदा वादी दावी पु न नस ने अव था भए य ता अव था र 
माण के–के रहछेन ्सो कुरा,  

 मु ा चलाउने वा नचलाउने िनणयको लािग आ नो राय पठाउदा मु ा दायर गनपुन काननूको हद याद पु न ुभ दा क तीमा 
प  िदन अगाव ैकागजको स कल र यसको न कल ितसमते पठाउनपुन , 

 यसरी राय पठाउ“दा स बि धत िज लाको सरकारी वक ल सम  पठाउन ुपन, 
 मािथ उ लेख भए बमोिजम मु ा चलाउने वा नचलाउने िनणयको लािग सरकारी वक ल सम  िमिसल पठाउदा सरकारी 
वक ललाई मु ा च ने नच ने िनणय गन ला ने समय र सरकारी वक लबाट मु ा च ने िनणय भएमा िफरादप  तयार गरी 
मु ा  दायर गन ला ने समयलाई पमते यानमा राखी समयमै पठाउनपुन । 

 

जाँचबुझको राय सिहत िमिसल पेश भएपिछ सरकारी वक लले यान िदनु पन कुराः 
मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा २५४ को उपदफा (३) र दफा २५८ को उपदफा (१) बमोिजम जाँचबझु 

अिधकृतले जाँचबझु गरी आ नो राय सिहत िमिसल कागज, सबदु माण पेश गरेपिछ स बि धत सरकारी वक लले िन न कुरामा 
यान िदन ुपदछः 

 जाँचबझु गरेको िवषय मलुुक  दवेानी संिहता को अनसुचूी – २८ िभ  पछ पदन ? 

 अनसुचूी िभ  पन भए जाँचबझु गन अिधकृतले स बि धत िवषय वा त यका स ब धमा गरेको जाँचबझु पया  

छ छैन ?  पया  नभए कुन कुन कुराका स ब धमा पनुः जाँचबझु गन ुपन दिेख छ ? 

 िफराद दायर गन आव यक पन सबतु माण, िलखत कागज वा अ य कुरा परा  हन आएको छ छैन ? 

 िमिसल अ ययन गदा य तो मु ा सरकार वादी भई चलाउन ुपन नदिेखई काननू बमोिजम मका पन यि ारा 
चलाउन ुपन दिेख छ/दिेखँदनै । 

िमिसल सलं न माणको मू याङ्कनः 
मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी–२८ र दफा २५८ अ तगतको मु ाह मा जाँचबझु अिधकृतले जाँचबझु 

गरेपिछ सो जाँचबझु ारा संकलन ग रएको माणह को आधारमा अदालत वा मु ा हने अिधकारी सम  सो मु ा चलाउन सबतू 
माण पु छ पु दनै ? सबतू माणको अभाव भए के–क तो अभाव छ र मु ा चलाउन सबदु पु ने भए वादी प को वादी दावी पिु  

गन िलखत वा मौिखक माणह  के–क ता छन।् मु ा चलाउने अव था भएमा कुन काननू अनसुार कुन िवषयमा कस कसलाई 
मु ा चलाइन ु पन हो सो कुराह  सरकारी वक लले एक–एक िव ेषण गरी माणको मू यांकन गन ु पदछ । जाँचबझुको 
िसलिसलामा संकलन भएका माणह को सरकारी वक लले एक–एक गरी िन नानसुार परी ण गन ुपदछ ।  

(क) दरखा तवालाको दरखा त 
दरखा तमा दवेानी मु ा चलाउन चाहने यि ले य तो मु ाको िवषयमा आफूसँग भएको वा आफूले दखेे जानेस मको सबदु 
माण खलुाई दरखा त िदएको ह छ र सो दरखा तमा दरखा तवालासँग भएको िलखत माण वा िनजले थाहा पाएस मको 
सबदु उ लेख गरेको ह छ । य तो दरखा तको आधारमा मु ाको जा“चबझु शु  ह छ । दरखा त नै मलू माण होइन, केवल 

जाँचबझुको आधार मा  हन स छ । सो दरखा त अ य वत  आधार माणह बाट पिु  हनपुछ । दरखा तमा 
िवषयव तुको त य र यसलाई पिु  गन आधार अ ययन गनपुछ । 
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(ख) दरखा तवालाको कागज 

दरखा तवालाले िदएको दरखा तमा कुनै कुरा खलेुको छैन भने पिन जाँचबझु गन अिधकृतले जाँचबझुको िसलिसलामा छु  ै

कागज गराएर खलुाउन स दछ र दरखा तमा नखलेुको कुरालाई पणूता िदन स दछ, थप सबदु माण संकलन गन आधार 
बनाउन स दछ । दरखा तवालाले अदालत वा मु ा हने अिधकारी सम  उपि थत भ ैसा ीको पमा बकप  समते गन ुपन 
हदँा साधारणतः दरखा तवालाको दरखा त र कागज िव सनीय एवं त य र काननूको आधारमा माणलायक हनपुदछ । 
तसथ जाँचबझु अिधकृतले सरकारी वक ल सम  िमिसल तुत गरेपिछ दरखा तवालाको कागजलाई समेत म यनजर राखी 
माणह  मू यांकन गनपुछ ।  

 
(ग) जाँचबुझको ममा भएको नापी, न सा मुचु का 
मु ाको िवषय व तु एवं कृितलाई ि गत गरी सभ नापीबाट भएको न सा वा हाल जाँचबझुको िसलिसलामा भएको नाप, 
न सा वा मचुु का समतेको अ ययन गनपुन ह छ । ज तो रैकर वा अ  सरकारी वा सावजिनक ज गालाई राजगठुी वा 
अ ज गा वा सािवक दिेखको िम ह ैघडेरी भनी दवाई वा ती ज गाबाट रैकर वा अ  सरकारी वा सावजिनक ज गालाई चापी 
घसुाई खाएको भ ने िवषयमा सभबाट भएको नाप–न सा मा  होइन, यसलाई िभडाउन हाल जाँचबझुको िसलिसलामा 
तयार भएको नापी न सा समेत आव यक पदछ । े फल कायम गन न साको ेस समते अ ययन गन ुपदछ ।  
य तै एउटा ज गाको दताको नाताले बदेताको साँधको वा वेगल रहकेो ज गा खाएको भ ने मा सभ नापीको वा सभ 

नभएकोमा छु ाछु ै न सा गरी िभडाउन ुपन ह छ ।  
सािवक दताको भीर, पाखो खरबारी वा िम ह ैघडेरीलाई खेत दता नगराई कुलो लगाई  आवाद गरी खायो भ ने मा सािवक 

दता े ता अ ययन गनकुो साथै खेत बनाएकोमा कुलोको अि त व छ–छैन न सा अ ययन गनपुन ह छ ।  
यसरी िवषय व तुको कृित अनसुार जाँच बु को ममा भएको नापी, न सा र मचुु का समते अ ययन गनपुन ह छ ।  

(घ) िववादसगँ स ब  िलखत माणह  

सरकारी े ता, सरकारी िनणयह , नाप, न सा र ेस 

मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी –२८ र दफा २५८ मा उ लेख भएको दवेानी मु ामा जाँचबझु 

अिधकृतले तुत गरेको जाँचबझु स ब धी िमिसल अ ययन गदा मु ाको िवषयव तुको कृित अनसुार सरकारी े ता 
सरकारी िनणयह , नाप, न सा र न सा ेस समतेको अ ययन गनपुन ह छ ज तैः– 

 सािवक दताको भीर, पाखो, खरबारी वा िम ह ैघडेरी खते दता नगराई कुलो लगाई खेत आवाद गरी खायो भ न े
िववादमा सािवक सरकारी दता ब दोब त भएकोमा ज गा सबदु भएपिछ पिन सबदु ितरो नगरी खाएको भ ने िववादमा 
सरकारी िनणयह  अ ययन गरी माणको मू यांकन गनपुन ह छ ।  

 य तै नेपाल सरकारबाट कमोद नगन ुब याउन ुभनी ब याएको ज गा जानी–जानी आवाद ग  यो भ ने िवषयमा नेपाल 

सरकारबाट यसरी कमोद नगन ु ब याउन ु भनी गरेको सरकारी िनणयको आव यकता पदछ र सोको मू यांकन 
गनपुदछ ।  

 ज गा चापी घसुाई खायो भ ने िवषयमा सभबाट भएको नाप न सा र हाल जाँचबझुबाट तयार ग रएको नाप न सा 
समेत िभडाई अव था अनसुार न सा ेस समते गरी े फल िनकाली मू यांकन गनपुछ ।  

 
(ङ) िववादसगँ सरोकार यि ह  बुिझएका मुचु का 
मु ाको िवषयव तुको आधारमा िववादसँग सरोकार भएका यि ह  बिुझएको सजिमन मचुु का पिन माणको ि ले 

मह वपणू ह छ, ज तैः– कुनै कमोद नगन ुभनी ब याएको ज गा कसैले जानी जानी आवाद गरेको हो होइन ? कुनै गहृ थी 
नेपाल सरहदिभ  म  यो र िनजको हकदार कोही नभएकोमा को हो भनी िनि त गन कुरा, मलुुक  दवेानी संिहता, २०७४ को 
दफा २३३ मा उ लेख भए बमोिजम िवदशेी नाग रकले नपेालको अचल स पि  आय ता खाएको हो होइन भनी िनि त गन 
कुरामा िछमेक  सँिधयार आिदको भनाई सजिमन मचुु काको मािणक मू य र मा यता ह छ । यसलाई पिन सरकारी 
वक लले माणको मू यांकन गदा िवचार गनपुदछ ।  
 

(च) बुिझएको सरोकारवाला यि को कागज 

मु ाको िवषयव त ुअनसुार दरखा तवाला वा ितवादीह  बाहके जाँचबझु अिधकृतले सरोकार दखेेको अ य यि को 
कागज गराएको हनस छ । य तो यि  बिुझएकोमा िनजह ले य  गरेका कुरा स बि धत िवषयसँग कित स बि धत छ, 
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कित माण लायक छ ? िनजह को भनाई मु ा दायर गदा उ लेख गन ुपन हो होइन सरकारी वक लले अ ययन गरी माण 

यो य छ–छैन भनी मू यांकन गनपुदछ ।  
 

६.  सरकारी वक लले िनदशन िदनेः  
मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी –२८ अ तगतको दवेानी मु ामा जाँचबझु अिधकृतले सो दरखा त 
बारे वा दरखा त नपरे पिन आफैले आव यकता अनसुार नापी न सा वा अ  जाँचबझु गरी मु ा चलाउने वा नचलाउने 
िनणयको लािग संकलन ग रएको सबदु माण र िनजको राय समेत उ लेख गरी िमिसल कागज िज ला सरकारी वक ल 

सम  पठाइएकोमा यसरी मु ा च ने वा नच ने िनणय गन िसलिसलामा िमिसल अ ययन गदा िन न िलिखत कुराह  

दखेेमा थप सबदु माण संकलन गरी पठाउन वा य तो यि सँग सोधपछु गरी पठाउन स बि धत जाँचबझु अिधकृतलाई 
िज ला सरकारी वक लले िनदशन िदन स छ। य तो िनदशन िदएकोमा सो िनदशनको पालन गरी सो जाँचबझु अिधकृतले 

जाँचबझुको काय परूा गरी सरकारी वक ल सम  पठाउनपुछ ।  
 थप सबदु माण संकलन  गनपुनमा यो–यो सबदु माण संकलन गन ुभनी सरकारी वक लले इिंगत गरेकोमा सो कुरा,  
 कुनै यि सँग यो यो कुरा सोधपछु गन ुभनी उ लेख गरेकोमा सो यि सँग सोधपछु गन कुरा, 
 अ य कुनै सबदु संकलन गन ुभनेकोमा सो कुरा । 

सरकारी वक लले मु ा चलाउने िनणय गदा िवचार पु  याउनु पन मूलभूत कुराः 

 जनु मु ाको िफराद दायर गनपुन हो सो मु ा कुन ऐन अ तगत कुन अदालत वा अिधकारीको े िभ  पदछ भ ने कुरा, 
 सो मु ा कुन ऐन अ तगत क तो दावी िलई िफराद गन पन हो, सो कुरा, 
 सो मु ामा िफराद दायर गन हद याद छ–छैन भ न ेकुरा, 
 सो मु ा ितवादीको िव  के–क तो दावी िदई िफराद गनपुन हो सो कुरा, 
 िफरादप मा के–क तो दावी िलन,े दावी मािणत गन पशे ग रने सा ी वा िलखतको माण कुन–कुन उ लेख गरी 
तुत गन ?, 

 िवगो रकम वा मालपोत ितरो दावी गनपुन अव थामा के–कित रकम कुन िहसाबले दावी गन, 
 ितपािदत िस ा तह  भए कुन–कुन नजीर िस ा त  उ लेख गन, 
 िफराद दायर गन मु ा कुन–कायिविध काननू अ तगत पन हो सो कुरा । 

सव च अदालतबाट भएको फैसला / आदेश 

 दईु प बीच हकबेहकको िववाद जनु समयमा उ प न ह छ मु ा गनपुन कारण सोही समयमा सजृना 
भएको मा न ुपन ह छ । यसरी मु ा गनपुन कारण सजृना हना साथ उपचार खो ने हद याद पिन सु  

हने । 
हद याद स ब धी काननूलाई िव ामको काननू, शाि तको काननू पिन भिन छ । यसको उ े य 
काननू ारा िनधा रत समय यितत भएपिछ मु ा च न स दनै भनी सिुनि त गराउन ु हो । िढलो 
दाबीलाई अ य गन ु नै यसको मु य उ े य रहने ह छ । कुनै पिन यि का काननू द  हक 

अिधकार हनन भएमा यसको चलनको लािग िनधा रत हद याद िभ ै अदालत सम  उपि थत 
हनपुन अिनवाय सत हो । प को अनकूुलता हरेी हद याद िव तार वा संकुचन हन नस ने । 
िमिसल माणबाट पिु  भएको वा तिवक त यलाई अमा य गरी हद याद कायम गराउने उ े यले 

िखचोला भएको भनी वादी आफँैले दखेाएको का पिनक घटना मलाई हद याद कायम हने िमित 
कायम गरी अदालत सम  आउन पाउन ेहो भन ेहद याद सधै ँअसीिमत हन ेह छ । जसबाट हद याद 
स ब धी िवधाियक  काननूको प रपालना नहने भई याियक ि या नै अिनि  चत हन जाने । 

 एउटै जग◌्गाका स बनध्मा तहतह िब  भई नािलस परेको अव थामा मलू िलखत बदर नगरी 
पिछ लो िलखत बदर गन काननूत िम ने समते नदिेखँदा हद यादको गणना गदा िलखत पा रत 
भएको पिहलो िमितलाई नै आधार मानन् ुपन ।  

        काननूले िनधारण गरेको हद याद नाघपेिछ मा  न कल सारी थाहा पाएको भ ने आधारमा 

 

काश जंग 
राणा िव  

गीतारानी 
हमाल 

ने.का.प. 
२०७५, अंक 

१, िन.नं. 
९९२३ 

 

 

 

रामरतीदेवी 
यादवसमेत 
िव  रेणु 
कुमारी यादव 
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जिहलेसकैु िलखत बदर गराउनका लािग िफराद दायर गन हक िदन ेहो भने काननूमा हद यादको 
ावधान रा नकुो  कुन ैऔिच य न ैनरहने।  

 काननूमै थाहापाई स नपुन समयाविध िकटानगरी हद याद स ब धमा यव था भएकाले  त ययु  

भरपद  आधार र कारणको अभावमा भएको काननूी यव थालाई नजरअ दाज गन िम ने पिन 
नदिेखने ।  

समेत , 

ने.का.प. 
२०७७, अंक 

२, िन.नं. 
१०४४ 

 

७.  सरकारी वक लले मु ा च ने नच ने िनणय गनः 
 

कानूनी यव थाः 

 उपदफा (३) वा (४) बमोिजम िमिसल ा  भएमा सरकारी वक लले अ ययन गरी सो िमिसलमा मु ा  
च ने वा नच ने िवषयमा िनणय गनछ । 

 उपदफ◌ा (५) बमोिजम मु ा च ने िनणय गरेमा सरकारी वक लले िफरादप  तयार गरी माण सिहत 
स बि धत अदालतमा मु ा दायर गन ुपनछ । 

 उपदफा (५) बमोिजम मु ा नच ने िनणय गरेमा सरकारी वक लले ा  िमिसल अनसु धान अिधकारी 
सम   िफता पठाउन ुपनछ । 

 दफा २५४ बमोिजम दायर भएको मु ा सरकार वादी भई च नेछ । 
तर दफा ९१ बमोिजम िफराद गन ुपन िवषयमा सोही बमोिजम हनछे । 

 यि ले मु ा चलाउन ु पन दिेखएमा सचूना गन ु पनः (१) २५४ को उपदफा (५) बमोिजम िमिसल 

अ ययन गदा य तो मु ा सरकार वादी भई चलाउन ुपन नदिेखई काननू बमोिजम मका पन यि ारा 
चलाउन ु पन दखेेमा सरकारी वक लले सोही बमोिजमको िनणय गरी सो कुराको सचूना स बि धत 
यि लाई िदन ुभनी िमिसल पठाउने अिधकारीलाई सचूना िदन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम सचूना पाएको िमितले स बि धत यि को हकमा काननू बमोिजमको हद यादको 
गणना हनछे । 

 दवेानी 
कायिविध 

संिहताको दफा 
२५४(५)  
 

ऐजन उपदफा 
(६) 
 

ऐजन उपदफा 
(७) 
 

ऐजन 
संिहताको दफा 
२५५ 
 

ऐजन दफा 
२५६ 

हद याद स ब धी यव थाः 

 नेपाल सरकार, दशे सरकार वा थानीय तहको तफबाट कुनै यि को नाउँमा दवेानी िवषयमा नािलस गन ु
पन भएमा यस संिहता  र अ य काननूमा सो िवषयमा नािलस गन हद याद तोिकएको भए सोही 
हद यादिभ  र य तो हद याद नतोिकएकोमा यसरी नािलस गन ुपन कारण सजृना भएको कुरा नपेाल 

सरकार, दशे सरकार वा थानीय तहलाई थाहा भएको िमितले दईु वषिभ  नािलस गन ुपनछ । 
तर यस संिहता  र अ य काननूमा नािलस गनलाई हद याद नला ने, हद याद नभएको वा जिहलेसकैु पिन 
नािलस गन सिकने उ लेख भएकोमा जिहलेसकैु पिन नािलस ला न स नेछ । 

 उपदफा (१)को  योजनको लािग नेपाल सरकार, दशे सरकार वा थानीय तहको कायालयको स बि धत 
अिधकारीले थाहा पाएकोलाई नपेाल सरकार, दशे सरकार वा थानीय तहले थाहा पाएको मािननेछ । 
 

 

मलुकु  

देवानी 
कायिविध 

संिहता, 
२०७४ को 
दफा २५९ 

 

सरकारी वक लवाट मु ा नचलाउने िनणय गरेमा अवल वन गनु पन कृयाः 

 मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी – २८ र दफा २५८ बमोिजमको मु ामा स बि धत जाँचबझु 

अिधकृतले त गरको जाँचबझु स ब धी िमिसल संल न दरखा त, ितवादीको बयान कागज, नापी न सा, मचुु का, 
न सा ेस, सरकारी अिभलेखह  ज तै दता े ता स ब  यि ह को कागज, सजिमन मचुु का समतेको अ ययन र 
माणको मू याङ्कन गदा जाँचबझु गरेको िवषयमा ितवादीका िव  मु ा चलाउँदा वादी दावी नपु ने भई यो य तो 
त य तथा माणको आधारमा वादी दावी नपु न ेभनी कारण समेत दखेाई िनणय गरी आ नो राय सिहत मु ा च ने 
नच ने अि तम िनणय िनकासाका लािग िमिसल उ च सरकारी वक ल कायालयमा पठाउन ु पनछ । उ च सरकारी 
वक ल कायालयले िमिसल अ ययन गदा मु ा दायर गनपुन दखेमेा आधार र कारण सिहत िमिसल िज ला सरकारी 
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वक ल कायालयमा िफता पठाउन ुपनछ । मु ा चलाउन ुनपन दखेेमा आधार र कारण सिहत उ च सरकारी वक ल 

कायालयले िमिसल महा यायािधव ा सम  पेश गन ुपनछ । 
 यसरी मु ा नचलाउने िमिसल ा  भए पिछ तोिकएका सरकारी वक लले  िमिसल अ ययन गरी मु ा चलाउने वा 
नचलाउने अि तम िनणयका लािग महा यायािधव ा सम  पेश गरी िनकासा भए बमोिजम गन ुपनछ । 

 मु ा नचलाउने गरी अि तक िनकासा भएपिछ सरकारी वक लले ा  िमिसल माण स बि धत अिधकारी सम  िफता 
पठाउन ुपनछ । 

  
८.  सरकार वादी हने देवानी मु ाको दायरीः 
िफरादप  तयार गनु अिघ यान पु  याउनुपन कुराः 
मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी – २८ अ तरगतको दवेानी मु ाको िफरादप  तयार गन ुअिध स बि धत 
सरकारी वक लले िन न कुरामा यान पु  याउन ुपदछः 

  िफरादप  दायर गन लािगएको मु ामा जाँचबझु गन अिधकारीले जाँचबझुको काय परूा गरे नगरेको, 
 जाँचबझु परुा गरेको भए कुन अदालत वा अिदकारी सम  मु ा दायर गन हो ? 

 यो मु ा कुन ऐन अ तरगत दाबी गन? 

 िफराद दायर गन हद याद छ छैन ? 

 ितवादीको नाम, थर, ठेगाना, उमेर लगायत पिहचान प  खलेुको छ छैन ? 

 िफरादप मा क तो दावी िलने ? 

 दावी मािणत गन िलिखत एवं मौिखक माण पया  छ, छैन ? 

 िलिखत माणबाट मािणत गन ुपनमा सो माणको स कल वा ितिलिप िसिसल संल न छ, छैन ? 

 मौिखक माण भएकोमा सा ीको पिहचान खु ने िववरण जाँचबझुबाट खलेुको छ, छैन ? 

 माण ततुी स ब धी मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १६१ र माण ऐन, २०३१ को दफा ३५ र 
३७ स ब धी कुराह  । 

 उपयु  कुरा सबै िठक र पया  छ भ ने दिेखन आएमा काननू बमोिजमको ढाँचामा िफरादप  तयार गन ुपदछ । 
 

 

िफरादप को ढाँचा र िफरादप मा खुलाउनु पन कुराः 
िज ला अदालत, अ य िनकाय वा अिधकारीका सम  दायर गन िफरादप  मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को 
अनसुचूी – १ को ढाँचामा मलुकु  दवेानी कायिविध िनयमावली, २०७५ को िनयम ६ को उपिनयम (३) मा उ लेख भए बमोिजम 
दहेायका कुरा खलुाउन ुपदछः 

 वादीको नाम (कसको दरखा त/सचूनाबाट सो मु ाको जाँचबझु भएको हो सो ले ने चलन रहकेो) थर वतन र िनजको 
बाबकुो नाम, 

 ितवादीको थाहा भएस मको दहेायको िववरणः 
 नाम, थर र उमेर 
 पित, प नी, बबुा, आमा, बाजे र ब यैको नाम, 
 उपल ध भएस म या स, इमले, टेिलफोन न बर, मोबाइल न बर र अ य प रचया मक िववरण, 

 कुनै कायालय वा सं थामा कायरत रहकेोमा िनजको पद, कायालय, सं थाको नाम, ठेगाना र उपल ध 

भएस म या स, इमले र टेिलफोन न बर, 
 थायी ठेगाना र हाल बसोबास गरेको ठेगाना (िज ला,स भव भएस म सािवकको र हालको 
महानगरपािलका÷ उपमहानगरपािलका÷ नगरपािलका÷ गाउँपिलका, वडा न बर, टोल, माग र भएस म घरको 
लक नं.), 
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 सङ्गिठत सं था भए सो सं थाको नाम, ठेगाना, स पक टेिलफोन न बर, ईमले ठेगाना, रिज ड कायालय, 
धानकायालय वा कारोबार रहकेो मु य कायालय, 

 सरकारी कायालय, अदालत, संवैधािनक िनकाय भए सोकोनाम, ठेगाना, स पक टेिलफोन न बर, ईमले ठेगाना 
आदि◌ ।  

 दायर गन अदालतको नाम 
 िफराद गनपुक  यहोरा, व तुि थित, 
 अदालतको े ािधकार सजृना गन काननू, 
 अदालती शु क नला ने यव था गरेको काननू, 
 िवगो खलुाउन ुपनमा दावी गरेको िवगो र सो को आधार, 
 ितरो वा मालपोत शु क खलुाउन ुपनमा सो र आधार, 
 वादी दावी र सोसँग स बि धत काननू, 
 हद याद स ब धी कुरा 
 स बि धत कागज माण मैसँग उ लेख गन, 
 कारबाही गन कायिविध काननू 
 घरज गा स ब धी मु ामा आंिशक पमा मा  दावी गरी िफराद गरेको भए य तो दावी ग रएको ज गाको चारिक ला, 
तफ र अ य आव यक िववरण । 
 

सव च अदालतको फैसला / आदेशः 
 मािथ लो तहको अदालतले िदएको िनदशन अनसुार त लो तहको अदालतबाट िनणय भएको भ न े
कारणले मा  काननू िव को कारबाही र िनणयले काननूी मा यता ा  गन नस ने, 

 अिधकार े  शु यताको ि थितमा रहदँनै । अ यथा यव था नभएकोमा शु  मु ा हने अिधकार 
िज ला अदालतले हण गदछ । 
 

 याियक कारबाही साधारणतः अदालतको अिधकार े िभ  पदछ । 
 कुन ऐन अ तगत दावी गरेको हो, िफरादप मा खलुाउन नसकेको वादी दावी पु न स ै न । 

 

 

मनुीलाल िव. धनच ,

नेकाप २०३० िन.नं.
७७७ 
 

वारा मिुनकार िव.
रमादवेी नेकाप २०४५
िननं ३३५६ 
 

नेकाप ०२०,  िन. नं.
२२३ 
 

अगंुरवावा िव. नरो मदास
नेकाप, ०२६, प.ृ िनन.ं ५१९

िफरादप  तयारी गदा यान पु  याउनु पन कुराः  
िफरादप  मु ाको जग भएकाले िफरादप  तयारी गदा सरकारी वक लले काननूी सतकतापवूक तयार गनपुन ह छ । यो कमजोर 
भएमा अथात त य र काननूी मा कुनै कुरा उ लेख गन छुटाएमा वा माण पेश गन छुटाएमा िफरादप  खारेज हन स छ वा मु ा 
असफल हन स छ । तसथ सरकारी वक लले िफरादप  तयार गदा िन न िलिखत कुराह मा यान िदन ुपछः  

 िफरादप  तयार गदा िफरादप  काननूी िुट वा दावीको अ प ताको आधारमा अदालतले खारेज गन नस ने हनपुछ। 
 िफरादप  िददँा एकै पटक एउटै िफरादप  िदए हन ेकुरामा पिहले िदएको िफरादप को िवचार गरी आंिशक दावी िलन 
पाइदँनै ।  

 अड्डामा िफराद परी फैसला भएपिछ सो फैसाला उपर ऐन बमोिजमको पनुरावेदन नभई सोही मु ामा उसै झगडीयाका 
नाउको िफरादप  िलई सु न ुहदनै भ ने मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ९४ को काननूी यव था हदंा 
एकै यि लाई दईु चोटी मु ा नच ने कुरा िवचार गनपुछ ।    

 मु ामा ितवादी बनाउन आव यक यि ह लाई एकैपटक ितवादी बनाउन ुपछ ।   

 मु ाको त यगत वा िवषयगत  नछुटाई उ लेख गनपुछ ।    

 सो त यगत मा काननूी यव था के छ प  उ लेख गनपुछ ।    

 अदालतले वादी दावीमा सीिमत रही िनणय गन हदँा वादी दावी प  र काननूसंगत हनपुछ ।    

 कुनै िवगो, रकम वा ितरो दावी गनपुनमा सो प  खलुाई दावी गनपुछ ।    
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 िफराद दावी मािणत गन िलिखत-कागज िफरादप  साथ पेश गन ुपन वा िफरादप मा उ लेख गनपुछ । 
 मौिखक माण चािहनेमा सा ीह  िफरादप मा न ैउ लेख गनपुछ ।    

 िफरादप  काननूले तोकेको ढाँचामा काननूको रीत पु  याई तयार गनपुछ । 
 िफरादप  दायर गदा काननू बमोिजम तोिकएको हद याद िभ  दायर ग रस नपुछ । 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 िफराद गन िनि त दावी हनपुछ । वादीले जजेित कुरामा दावी िलएको छ, यित कुराको काननू 
बमोिजम अदालतले ठहर गनपुछ । 

 मु ा परे पिछ मलू दावी संशोधन गन पाउने काननूमा यव था गरेको नदिेखदंा संशोिधत दावीको 
आधारमा िनणय गरेको िुटपणू भई बदर ह छ । 

 दावी नै निलएको कुरामा अदालतबाट इ साफ गन िम दनै । 
 

 उजरुीमा दावी नै नभएको कुरामा पिछ उठाएको वादिववादलाई िलएर अदालतले इ साफ गन िम दनै । 
 

महेरिसहं िव. ीलाल, 

नेकाप २०२९ िननं. 
६८९ 
 

सुभाकलाल िव. भुसुका, 
िसराहा, नेकाप ०३९,  
िननं. १६०८ 
 

नेकाप २०४४ िननं. 
३१२१ 

गोपीसा िव. भूपालिस,ं 

नेकाप िवशषेांक 

२०४०, िननं. १ 

िफरादप को दायरी 
िफरादप  तयार गरी सकेपिछ स बि धत सरकारी वक लले मु ा हने अदालत वा अिधकारी सम  िफरादप  तुत गनपुछः 

अदालती शु कः 
नेपाल सरकार, दशे सरकार वा थानीय तह वादी हने मु ा वा नेपाल सरकारले नपेाल राजप मा सचूना 
काशन गरी तोिकएको िनकायबाट कारबाही हने मु ाको हकमा िफरादप  दायर गदा अदालती शु क ला दनै । 
तारेखः 
नेपाल सरकार, दशे सरकार वा थानीय तह, संवैधािनक िनकाय वा अदालत वादी वा ितवादी भएको मु ामा 
सरकारको तफबाट अदालतमा उपि थत भई तारेखमा ब नपुन छैन । तर माण परी ण गदा सनुवुाई गदा वा 
अदालतले उपि थत हन भिन आदशे िदएको िदन काननू बमोिजम तोिकएको वा खिटएको वक ल उपि थत हन ु
पनछ । 
पेशीको सचूनाः 
िफरादप  दायर भएपिछ अदालत वा मु ा हने अिधकारीले पशेीको िदन ग रने कारबाहीको सचूना िदएमा 
सरकारी वक ल उपि थत हनपुछ । 
 

 
देवानी कायिविध 

संिहताको दफा 
६३(३) 
 

देवानी कायिविध 

संिहताको दफा 
१४२ 

 

 

 

९.  अ तकािलन आदेश जारी गन िनवेदन िदने स ब धी यव था 
कानूनी यव था 

 मु ाको कारबाहीको िसलिसलामा कुनै काम कारबाही त काल नरोकेमा, कुनै काय त काल नगरेमा वा 
मु ाको माग दाबीका स ब धमा कुनै िवषय यथाि थितमा नराखेमा िफरादप  वा पनुरावेदनप को माग 
दाबी िनरथक हन ेभएमा वादी वा पनुरावेदकले सोही यहोरा उ लेख गरी य तो िवषयमा अ तकालीन 
आदशे जारी गन माग राखी स बि धत अदालतमा िनवेदन िदन स नेछ ।सो िनवेदन उपर सनुवुाई गदा 
य तो आदशे जारी हन उपयु  दिेखएमा अदालतले यसको कारण खलुाई य तो िवषयमा 
अ तकालीन आदशे जारी गन स नेछ ।यसरी आदशे भएकोमा मु ाको कुनै एकप को िनवेदनको 
सनुवुाईको आधारमा ग रएको भए अकाप ल े य तो आदशे बदर गन सोही अदालतमा िनवेदन िदन 
स नेछ ।िनवेदन परेकोमा स बि धत अदालतले दवैु प को सनुवुाई गरी य तो आदशे बदर गन वा नगन 
स ब धमा िनणय गनछ र यस उपर िच  नबु ने प ले बदर गराउन य तो अदालतको पनुरावेदन सु न े
अदालतमा िनवेदन गन स नेछ । 

 

 

मलुकु  

देवानी 
कायिविध 

संिहता, 
२०७४ को 
दफा १५६ 

(१) 
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१०.  सरकार वादी हने देवानी मु ामा इतलायनामा र याद तामेली स ब धी यव था 
सामा य मु ामा  

 सरकार वादी हने दवेानी मु ामा ितवादीका नाउँमा जारी हने इतलायनामा र याद तथा याद तामेली 
स ब धी छु ै काननूी यव था भएको दिेखंदनै । तसथ सामा य दवेानी मु ामा सरहको काननूी यव था 
लाग ूह छ । सामा य दवेानी मु ामा ितवादीका नाउँमा इतलायनामाको ढाँचा मलुुक  दवेानी कायिविध 

संिहता, २०७४ को अनसूचुी ६ मा िदइएको छ । मु ा हने अदालत वा अिधकारीले ितवादीका नाउँमा 
याद जारी गदा सोही ढाँचामा बाटाको याद बाहके २१ िदन िभ  हािजर हन ुभनी इतलायनामा जारी 
गनपुछ । 

 

देवानी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा १०१ 

 

 

सिं  कायिविध ऐन, २०२८ अ तगतको मु ामा 

 सरकार वादी हन ेदवेानी मु ा जनु संि  कायिविध ऐन, २०२८ को अनसुचूी-१ िभ  पदछ, सो मु ामा 
इतलायनामा जारी गदा बाटाको याद बाहके ७ िदनिभ  हािजर हन आउन ुभनी ७ िदन ेइतलायनामा जारी 
गन काननूी यव था ग रएको छ । 

सिं  काय िविध 

ऐन, २०२८ को 
दफा ७  

  

याद तामेल स ब धी कानूनी यव था 
मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी २८ र दफा २५८ अ तगतको दवेानी मु ा वा चिलत काननू बमोिजम 
नेपाल सरकार वादी हन ेदवेानी मु ामा याद तामले गन स ब धमा छु ै काननूी यव था ग रएको दिेखंदनै । अ य दवेानी मु ामा 
ज तै इतलायनामा तामले गन काननूी यव था मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १०५  लाग ूह छ । सरकार वादी 
हने दवेानी मु ामा पिन सोही दफा बमोिजम इतलायनामा तामले गन ुगराउन ुपछ । 

 

इतलायनामा तामेल गदा िवचार गनुपन कुराह  

 अदालतले याद तामले गनको लािग तामले गन ु पन यादको तीन ित तयार गरी तामेलदा  रलाई 
बझुाउन ुपनछ । 

 तामलेदारले याद बिुझसके पिछ िनजले स बि धत यि  िचनेको भए सो कुरा उ लेख गरी िनजलाई 
जहाँसकैु फेला पारे पिन याद बझुाउन स नेछ । 

 स बि धत यि  फेला नपरेमा तामेलदारले िनजको बसोबासको ठेगानामा गई घर वा डेरा प ा लगाई 
स बि धत यि को पिहचान गरी थानीय तहको स बि धत वडा अ य , वडा सद य, सिचव वा कुन ै
सरकारी कमचारी र क तीमा दईु जना थानीय यि  रोहवरमा राखी याद तामेल गरेको िमित लेखी 
स बि धत यि लाई सो याद बझुाई भरपाई गरी िलन ुपनछ । याद जारी भएको यि  फेला नपरेको 
अव थामा समते अदालतले सोही बमोिजमको कायिविध परूा गरी य तो यि को एकाघरको उमेर 
पगुेको अ य कसैलाई याद बझुाउन ुपनछ । 

 स बि धत यि  वा िनजको एकाघरको उमेर पगुकेो कुन ै यि  पिन फेला नपरेमा वा फेला परे पिन याद 
बझुी निलएमा तामेलदारले उपदफा (३) मा लेिखएका यि को रोहवरमा य तो यि ले बसोबास 

गरेको घरको दलैोमा सबैले दे न ेठाउँमा टाँसी सोही यहोरा यादमा उ लेख गरी तामले गन ुपनछ । 
 मािथ लो करणह मा उि लिखत कायिविध अवल बन गरी याद तामले गदा अदालतमा दािखल गन 
यादको पीठमा कुन यि लाई के क तो कायिविध परूा गरी याद बझुाई वा याद टाँस गरी तामले 

भएको हो सो िमित र समय उ लेख गरी बझुाएको वा टाँिसएका बखत उपदफा (३) मा उ लेिखत 
यि ह  समेतको  बिुझने गरी सहीछाप गराउन ुपनछ । 

 तामले ग रएको यादको ितमा तामलेदारले आ नो सहीछाप गरी यसको ितवेदन सिहतको यादको 
ित अदालतमा बझुाउन ुपनछ । 

 

देवानी 
कायिविध 

संिहताको दफा 
१०५ 
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 घर दलैामा टाँसी याद तामले ग रएको भए तामेलदारले य तो याद सचूनाको ते ो ितमा सोको 
तामलेी िमित र समय जनाई स बि धत थानीय तहमा बझुाई सोको छु ै भरपाई गराई िलई वा तामलेी 
ितको पीठमा सो कुरा जनाई थानीय तहको स बि धत वडा अ य , सद य,  सिचव वा कुनै सरकारी 
कमचारीको सहीछाप गराउन ु पनछ । यसरी तामलेदारले याद बझुाएकोमा स बि धत थानीय तहले 

तु त य तो याद आ नो सचूना पाटीमा टाँ न ुपनछ । 
 घर दलैोमा टाँस ग रएको यादको ित स बि धत थानीय तहलाई नबझुाएको वा थानीय तहले आफूले 

पाएको याद आ नो सचूना पाटीमा नटाँसेको भए तापिन उपदफा (५) बमोिजम स बि धत यि को घर 
दलैोमा याद रीतपवूक टाँिसएको भए काननूस मत ढङ्गबाट याद तामले ग रएको मािननेछ । 

 कुनै सङ्गिठत सं थालाई कुन ै मु ाका स ब धमा याद तामले गन ु पदा य तो सं थाको रिज ड 
कायालय, धान कायालय वा कारोबारको मु य कायालयमा यस बखत मु य भई काम गन यि लाई 
तामले गन ुपनछ । 
तर य तो यि  उपल ध नभएमा य तो सं थाको य तो कायालयमा कायरत कुन ैपदािधकारी वा 
कमचारीलाई याद बझुाई तामले गन सिकनेछ । 

 सरकारी कायालय, संवैधािनक िनकाय वा अदालतको नाममा याद तामले गदा य तो कायालयको 
मखु, शासक य मखु वा य तो िज मेवारी पाएको कुनै पदािधकारी वा िनजको िनिम  भई काम गन 
पदािधकारी र य तो कुन ैपदािधकारी उपल ध हन नसकेमा सोही कुरा उ लेख गरी य तो कायालय, 
िनकाय वा अदालतमा याद बझुाई तामले गन ुपनछ । 

 कुनै सरकारी कायालय, संवैधािनक िनकाय, अदालत, कुनै सङ्गिठत सं था वा यसका पदािधकारी वा 
कमचारीको नाममा सो हिैसयतमा याद तामले गन ुपदा य तो कायालय, िनकाय, अदालत वा सं था वा 
यसका पदािधकारी, कमचारीलाई बझुाई तामले गन ुपनछ । 

 मािथ उ लेख ग रए बमोिजम सरकारी कायालय, संवैधािनक िनकाय, अदालत वा सङ्गिठत सं थामा 
याद तामेल हन नसकेमा सोको कारण सिहत तामलेदारले स बि धत अदालतमा तीन िदनिभ  ितवेदन 
िदन ु पनछ । यसरी ितवेदन पशे हन आएमा अदालतले य तो कायालय, िनकाय, अदालत वा 
सङ्गिठत सं था वा यसका पदािधकारी वा कमचारीको नाममा सो हिैसयतमा हलाक माफत याद 
तामले गन आदशे िदन स नेछ । आदशे भएकोमा य तो कायालय, िनकाय, अदालत वा सङ्गिठत 
सं था वा यसका पदािधकारी वा कमचारीको सो हिैसयतमा याद पठाउँदा सोही यहोरा उ लेख गरी 
स बि धत अदालतबाट रिज री प  पठाई तामले गन सिकनेछ । हलाक ारा पठाएको यादको िफत  

रिसद अदालतमा दािखल भएपिछ सो याद अ यथा मािणत भएकोमा बाहके रीतपवूक तामले भएको 
मािननेछ । 

 कुनै थानीय तहको े िभ  बसोबास गन यि को घर धरुी वा लक न बर कायम भई मब  पमा 
अङ्िकत गरी अिभलेख कायम ग रएको भएमा सो ठाउँमा वा य ता यि ले आ नो कारोबार, 
यवसाय वा कुनै िवषयमा हलाक ारा याद तामेल गन स ने गरी अदालतले म जरुी िदएको रहछे भन े
यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अदालतले सो यव थाको अधीनमा रही याद 
तामले गन स नेछ । 

 कुनै सरकारी कायालय, संवैधािनक िनकाय, अदालत वा सङ्गिठत सं थाको पदािधकारी वा कमचारीको 
पमा रहकेो कुन ै यि का नाममा जारी भएको याद तामले गन नसिकएको भ न े स बि धत 
तामलेदारको ितवेदन ा  भएमा अदालतले य तो यि लाई उपदफा (१३) वा (१५) बमोिजम याद 
तामले गन आदशे िदन स नेछ । सो बमोिजम आदशे भएमा अदालतले य तो आदशे बमोिजम 
स बि धत यि को नामको याद सचूना तामले गनछ । 
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 मु ाका प  िवप ले कुन ै िलखत, स बि धत िवषय वा कारोबारको िवषयमा एकअकालाई सचूना गन 
वा िववादको स ब धमा याद पठाउन इमेल, या स ज ता िव तुीय सचूना आदान दान गन ठेगानाको 
यव था गरेको भए अदालतले य तो ठेगानामा िव तुीय सचूना माफत याद तामेल गन स नेछ । 

 मािथ उि लिखत कायिविध अवल बन गदा पिन स बि धत यि को नाममा याद तामले हन नसकेको 
यहोराको ितवेदन तामलेदारबाट ा  भएमा र ितवेदनको यहोरा मनािसब दिेखएमा अदालतले 

य तो यि को नामको याद राि य तरका दिैनक पि कामा काशन गरी याद तामले गन आदशे 

िदनेछ । आदशे भएकोमा सोही आदशे बमोिजम याद तामेल ग रनेछ । 
 राि य तरको दिैनक पि कामा काशन गरी याद तामले गदा लागेको खच स बि धत प ले यहोन ु
पनछ । 

 इतलायनामा तामले गदा सहयोग नगन यि लाई . ५०००।- स म ज रवाना ह छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऐजन दफा 
१०९ 

 

संि  कायिविध ऐन, २०२८ अ तगतको मु ामा समेत जारी भएको समा ान वा इतलायनामा मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, 
२०७४ को दफा १०५ बमोिजमको रीत पु  याई तामले गनपुछ ।  

   

 

अदालतमा नै याद तामेल गन स नेः 

 दफा १०५ वा १०७ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन तामलेदारले दहेायका यि का नाममा जारी 
भएको याद य तो यि लाई अदालतमा नै बझुाई तामले गन स नेछः– 

 स बि धत अदालतका कमचारी वा पदािधकारी भए िनज अदालतमा हािजर हदँा, 
 स बि धत अदालतमा अक  कुनै मु ामा ता रखमा रहकेो प  भए य तो प  अदालतमा उपि थत 
हदँा, 

 स बि धत अदालतमा रहकेो कुनै मु ामा कुनै प को ितिनिध व गन वा रस भए यसरी 
ितिनिध व गरी अदालतमा उपि थत हदँा, 

 स बि धत अदालतमा काननू यवसायको िसलिसलामा उपि थत हने काननू यवसायी भए य तो 
यवसायको िसलिसलामा अदालतमा उपि थत हदँा, 

 सा ीको पमा उपि थत भएको यि  भए सो हिैसयतमा अदालतमा उपि थत हदँा । 
 उपदफा (१) बमोिजमका यि लाई तामलेदारले िनज स बि धत अदालतमा उपि थत हदँाका बखत याद 
बझुाउन याएमा िनजले बिुझिलन ुपनछ । 

 उपदफा (२) बमोिजम बझुाउन याएको याद कुन ै यि ले बिुझिलन नसिकने जनाउ िदएमा तामलेदारले 

सो कुराको ितवेदन अदालतलाई तु त िदन ुपनछ । 
 उपदफा (३) बमोिजम ा  भएको ितवेदनको यहोरा मनािसब दिेखएमा अदालतले य तो यि को 
हकमा अदालतबाट जारी भएको य तो याद िनजले नबझेुस म सो अदालतमा िनजले वारेसको हिैसयतमा 
ितिनिध व गन, ता रख िलन, काननू यवसाय गन वा सा ीको हिैसयतमा बकप  गन नपाउने गरी रोक 

लगाउने आदशे गनछ । 

देवानी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा १०६  

 

 

 

 

 

 

सव च अदालतको फैसला / आदेश 

 गलत वतनमा सचूना याद तामले भएको आधारमा मु ा िकनारा गरेको इ साफ बदर ह छ । 
 

  ठेगाना खलेुको अव थामा सो ठेगानामा याद तामले हन नसकेको अव थामा सावजिनक सचूना टाँस 

गनपुदछ । 
 

नकेाप ०४४ िननं. 
३०२२ 
 

नकेाप ०४४, 

िननं. ३१२९ 
 

नकेाप ०५८ िननं. 
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 स बि धत वडाको भला ी सा ी नराखी तामेल गरेको याद वे रतको मािनएको दिेख छ । 
 

 नगरपािलका वा वडामा याद तामले गन ि या अि तम ि या हो । अ य कुनै पिन ोतबाट 
स बि धत मािनस फेला नपरेमा मा  यो ि याअनसुार याद तामले गन ुपन ह छ । याद तामेलको 
उ े य न ै यि लाई सनुवुाइको मौका िदन ुहो, आ नो कुरा रा  न वा आ नो बचाउ गन िदन ुहो तर यो 
अवसर दान नगरी केवल ि या मा  परूा गन गरी तामले ग रएको यादले मा यता पाउन स दनै । 
यसरी भएको तामेली यादलाई रीतपवूक तामले भएको याद भनी मा न निम ने हदँा यसबाट 
स बि धत यि ले सनुवुाइको अवसर ा  गरेको मा न नसिकने । 
कुनै यि को बसोबासको ठेगाना िनधारण गन ुपदा िनजले यस योजनको लािग कुन ै ठेगाना िदएको 
रहछे भने सोही ठेगाना र यसरी ठेगाना िदएको रहनेछ भन ेनेपालिभ  िनजले थायी पमा बसोबास 

गरेको ठाउँलाई िनजको बसोबासको ठेगाना मा नपुदछ र सोही वतनमा याद जारी गरी तामले गराउन ुपन 
। 

  रीत पवूक तामेल भएका यादलाई सनुवुाइको मौका िदने नाउँमा बदर गद जान ेहो भने अदालतका  
काम कारबाहीह  अ  तहीन पमा रिहरहने, द डहीनता बढ्ने, याियक ि या अव  भई समाजमा 
अशाि त बढ्न जान े समते दिेखएकोल े य ता रीतपवूक भएका काम कारबाहीह लाई समथन गद 
याियक माग अव  हनबाट जोगाउन ेदािय व समेत अदालतको हने । 

 

७००९ 
 

िच साद 
पौडेल िव  

उ.अ.पाटन, 
समेत, नकेाप 
२०७६ अंक १, 
िननं १०१७५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मोदकुमार 
खड्का िव. नेस.  

नकेाप २०७७, 

अंक ६, िन.नं. 
१०५१९ 

११.  सरकारलाई ितवादी बनाई िदएको देवानी मु ामा ितउ रप ः 
वादीले िफरादप  िददंा काननूले गन नहने काननू िव  य तो य तो काम ग  यो तसथ य तो गरी पाउँ  भनी स म अदालत सम  

िफराद गरेकोमा वादीले दावी िलएको कुरा हो वा होइन भनी ितवादीले िलिखत पमा य  गरेको जवाफलाई ितउ रप  

भिन छ । 
 

कानूनी यव था 

 ितवादीलाई याद तामेल भएको िमितले बाटोको याद बाहके ए काईस िदनिभ  ितवादीले स बि धत 
अदालतमा ितउ रप  पशे गन ुपनछ । यस अविधभ दा पिछ पेश गन याएको ितउ रप  दता हने छैन र 
दता भएको भए पिन य तो ितउ रप लाई अदालतले वीकार गन छैन । 

 ितउ रप  पशे गदा ितवादीले वादी िव  कुन ैदाबी िलन चाहमेा य तो दाबी िलन स नेछ र िनजले 

य तो दाबी िलएमा ितदाबी िलएको मािननेछ । 
 उपदफा (१) बमोिजमको ितदाबी िफराद दाबीको िवषयमा सीिमत रहकेो र य तो ितदाबी ितउ रप मा 
नै उ लेख भएको हन ुपनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजम ितदाबी िलइएकोमा एक जनास म वादी भए दईु ित र यसपिछका येक वादीका 
लािग एक ितका दरले ितउ रप को ितिलिप पेश गन ुपनछ । 
तर एकाघरका वादी जितसकैु सङ् यामा रहकेो भएपिन य ता वादीको लािग एक ित मा  ितउ रप को 
ितिलिप पेश गन सिकनेछ । 

 उपदफा (४) बमोिजम ा  भएका दईु ित ितउ रप म ये एक ित ितउ रप  अदालतले ितउ रप  पेश 

भए लगतै पिछ अदालतबाट िनधा रत ता रखका िदन उपि थत हन ेवादी वा िनजको वा रसलाई बझुाउन ु
पनछ । 

 उपदफा (४) बमोिजम ितउ रप  बझुाएको प  िदनिभ  वादीले ितदाबी वीकार गरेको वा इ कार गरेको 
यहोराको िलिखत ितवाद अदालतमा पशे गन ुपनछ । 

 यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ितवादीले ितउ र सरहको बयान अदालत सम  

 देवानी 
कायिविध 

संिहताको दफा 
११९ 
 

ऐजन संिहताको 
दफा १२१ 
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िददँा िनजले ितदाबी समेत िलएको भए अदालतले य तो बयानको अिभलेखको एक ित वादीलाई 
उपदफा (४) बमोिजम उपल ध गराउन ुपनछ । 

 ितवादीले यस दफा बमोिजम ितदाबी िलएकोमा अदालतले ितदाबी िलन े प लाई सात िदनिभ  

प र छेद– ६ बमोिजमको अदालती शु क दािखला गन आदशे िदनेछ र यसरी िदएको आदशे बमोिजम 
ितवादीले अदालती शु क बझुाएकोमा मा  िनजको ितदाबी कायम हनेछ । 
 

ितउ रप  तयार गदा यान पु  याउनु पन कुराः 
 सव थम सो मु ा दायरगन वादीलाई हकदयैा छ वा छैन, िफरादप  हद यादिभ  दायर भएको छ वा छैन, जनु 
अदालतमा िफरादप  दता भएको छ सोही अदालतबाट िफराद दावीका स ब धमा कारवाही, सनुवुाइ र िकनारा गन 
अिधकारिभ  पछ पदन हनेपुछ । हकदयैा, हद याद र े ािधकारको िवषयमा िजिकर िलनपुन भएमा सो कुरा 
ितउ रमा उ लेख गनपुछ ।  

 मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ८९(१) बमोिजम िफरादप  िदएको छ छैन ? छु ाछु ै िफराद 
िदनपुनमा एउटै िफराद िदएको छ िक यसमा यसरी नै ख डन गनपुन छ िक ? 

 एकै पटक िफरादप  िदए हनमेा अिघ िदएको िफराद प िवचार गरी पिछ िफराद िदने गरी ख डे दावी गरेको छ िक? भए 
मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ८७ बमोिजम काननूी मा  उठाई उ लेख गन, 

 िफराद दावी गदा जनु ऐनको जनु दफा अ तगतको दावी ग रएको छ सो ऐन तुत मु ामा ला ने हो होइन ? नला ने भए 
सोही बमोिजम ख डन गन, 

 िफरादमा दावी िलएको ऐन िनयम सचूना आदशे हालस म बहाल छ छैन नभए सोही कुरा उ लेख गन, 
 िफरादप मा जनु जनु यि लाई िवप ी बनाउन ुपन हो बनाइएको छ छैन ? नबनाइएको भए सोही कारणले मु ाको 
इ साफमा असर पन भए सो कुरा ितउ र प मा उ लेख गन, 

 ाङ्ग याय (Res judicata) को  उपि थत उठाउन ुपन दिेखएमा सो उ लेख गरी मलुकु  दवेानी कायिविध संिहता, 
२०७४ को दफा ९४ को  उठाई िफरादप  खारेजीको िजिकर गन, 

 ितवादीको िव  पशे ग रने िलखत काननूले माण नला ने भए सोही कुरा ितउ रमा िजिकर िलन,े 
 वादीले िफरादप मा मु य दावी के िलएको छ सो कुरामा र मु ाको त य स ब धमा ख डन गनपुन कुरामा प सँग 
माण सिहत ख डन गन। वादी दावीको कुरामा ितवादीले ख डन नगरे वादी दावी वीकारेको मािनन ेहदँा ख डन गन ु
पनमा ख डन गन वेवा ता नगन,  

 िफरादप मा वादीले दावी िलएको कुरामा चिलत काननू बमोिजम सजाय वा िवगोमा छुट हन ेभए सो कुरा प  

उ लेख गन,  
 अचल स पि  स ब धी कुरामा नाप न साबाट मु ाको िन कषमा पु न सिकन े अव थामा नाप न साको िजिकर 
िलनपुनमा िलने,  

 ितउ र तयार गदा ितवादी िजिकरलाई पिु  गन दता े ता, ज गा धनी माण पजुा, हक ह ता तरणको िलखत ततु 
गन ुपनमा मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १६१ र माण ऐन, २०३१ को दफा ३५ बमोिजम ततु 
गन, 

 मौिखक माण ारा मािणत हनमेा माण ऐन, २०३१ को दफा ३७ बमोिजमको मौिखक सा ी उ लेख गन, 
 मु ामा आ नो ितउ र िजिकरलाई पिु  गन त य स ब धी र काननू स ब धी कुराह  आफूलाई ितकूल असर नपन 
गरी होिसयारीपवूक लेखब  गन, 

 मु ाको कृित, अनसुार स मािनत सव च अदालतबाट ितपािदत िस ा त अनसुार सो निजर िस ा त तुत मु ामा 
उपयु  हन ेदिेखए सो निजर पिन यथा थानमा उ लेख गन, 

 मु ाको कृित अनसुार अ य आव यक कुराह  उ लेख गन वा िजिकर िलन े। 
 



376

सरकारी वक ल िद दशन 

ितउ रप को ढाँचा र खुलाउनुपन कुराः 
अदालत र अ य मु ा हने िनकाय वा अिधकारी सम  िदने ितउ रको ढाँचा मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को 
अनसुचूी ९ बमोिजमको ढाँचामा आ नो त यगत र काननू स ब धी बुँदा उ लेख गन ुपनमा यथा थानमा सो कुरा उ लेख गरी 
सा ी र कागज माण समते उ लेख गनपुछ । 

 

ितउ रप को दता 
सरकारी वक लले ितउ रप  तयार ग रसकेपिछ मु ा हने अदालत वा अिधकारी सम  ितउ रप  ततु गनपुछ ।  

 द तुरः  ितउ र  दायर गदा सो गरे वापत कुन ैद तरु ला दनै । फौजदारी कायिविध 

संिहताको दफा १९३ क 

भािवत प लाई बु न सिकने  
कानूनी यव था 

 भािवत प लाई बु न ुपनः िमिसल संल न कागजातको अ ययनबाट मु ामा कुन ैकुरा ठहर गदा मु ाका 
प  बाहके ते ो यि को हक समेत भािवत हन ेदिेखएमा वा य तो यि  समेत मु ामा स बि धत 
दिेखन आएमा अदालतले य तो यि लाई समेत बझुी िनजलाई आ नो कुरा भ ने मनािसब समय र 
मौका िदई िनजले पेश गरेको माणको आधारमा िनजलाई कारणी सरह ता रखमा राखी मु ाको कारबाही, 
सनुवुाई र िकनारा गन ुपनछ । 

देवानी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा १७६ 

 

 

 

सव च अदालतको फैसला/आदेश    

 अ.वं. १३९ नं. बमोिजम बिुझएको यि  ितवादी हनस छ । यो यव था वादी कायम हन ु पन 
अव थाको हकमा लाग ूहदँनै । 

 पेटबोलीबाट बिुझएको यि  सबदु वा ितवादी हन स छ वादी हन स दनै । हक बहेकको ठहर नािलस 

गन आउनेको हकमा मा  गन िम छ । 
 माण सरह अ.बं. १३९ न ंबमोिजम बु न पठाईएको यि  तबस म ितवादी हदँनै जबस म बयान गराई 
कारणी सरह दिेखदँनै । य ता यि ले अदालतमा उपि थत हने याद गजुारी बसेमा थमाउन िम ने 
अव था दिेखँदनै । 
 

नकेाप २०२६, 

िननं. ५०२ 
 

नकेाप २०४९ 

िन. नं. ४४९५ 

 

२०५४  िन.नं. 
६४७८ 

१२. सरकार वादी हने देवानी मु ामा वा रस स ब धी यव था 
कानूनी यव था 

 मु ाको कुनै प ले आ नो तफबाट अदालतमा मु ासँग स बि धत कुनै काम गन वा यस प र छेदमा 
उि लिखत खास कामका लािग कुनै यि ले अक  कुन ै यि लाई आ नो ितिनिध िनयु  गन स नेछ । 
ितिनिध िनयिु  भएकोमा वा रस िनयु  ग रएको मािननेछ । वा रस िनयु  गदा िलखत गन ुपनछ । 

वा रस हने यि को यो यताः 

     दहेायको यो यता पगुेको यि  वा रस हन स नेछः 
 काननू बमोिजम करार गन यो य, 
 फैसला बमोिजम सरकारी िबगो, फैसला काया वयन गरे बापत अदालतलाई ितन ु पन कुनै द तुर, 
अदालती शु क वा कुनै द ड वा ज रबाना ितन बाँक  नरहकेो, 

 क त, जालसाजी वा ाचार वा निैतक पतन दिेखन ेकसरूमा सजाय नपाएको । 
तर यस ख डमा लेिखएको कुन ैकुराले एकासगोलको यि लाई वा रस िनयिु  गन बाधा पु  याउने छैन । 

 एउटै यि  एकै पटक एकभ दा बढी मु ाको वा रस हन वा एउटै मु ामा एकभ दा बढी यि ह बाट 
िनज वा रस िनयु  हन स नेछ । तर कुन ैमु ामा एकै पटक एउटै यि  प  र िवप  दवैुको वा रस िनयु  

हन स ने छैन । 

देवानी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा १४४ 

 

 

 

 

 
ऐजन 
संिहताको 
दफा १४७ 

र दफा 
१४९ 
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 कुनै एक अदालतमा िवचाराधीन रहकेो मु ामा वा रस िनयु  भएको यि  अक  अदालतमा िवचाराधीन 
रहकेो अक  मु ामा वा रस िनयु  हन स नेछ । 

 

 

 

१३. सरकार वादी हने देवानी मु ामा सा ी एवं माण परी णमा सरकारी वक लको सलं नता र भूिमका 
देवानी मु ामा माणको भारको स ब धमा रहेका मूलभूत कानूनी यव थाः 
कानूनी यव था  

माण ऐन, २०३१ को दफा २६ अनसुार दवेानी मु ामा आ नो दावी मािणत गन भार वादीको हन े यव था गरेको छ ।  
 

सव च अदालतको फैसला / आदेश 

 ितवादील े प सँग वीकार गरेको बाहके अ य स पणू दावी मािणत गराउने भार माण ऐन, २०३१ 

को दफा २६ ले वादी उपर नै पदछ । सो भारबाट वादील ेमिु  पाउने अव था रहदँनै । 
 िववािदत ज गामा मालपोतस म उठाई खाएको हो भ ने मािणत गराउने भार माण ऐन, २०३१ को 
दफा २६ बमोिजम वादीमा रह छ । 

नेकाप २०४२ 

िन.नं. २५५४ 
 

नेकाप २०४५  

िननं ३४४६ 

 

ितवादीले माण पु  याउनु पन भार 
 माण ऐन, २०३१ को दफा २७ को उपदफा (२) अनसुार केही अव थामा माणको भार ितवादीमा रािखएको 
दिेख छ । काननू बमोिजम वादीलाई िदन ुवा बझुाउन ुपन कुरा वादीलाई िदए वा बझुाएको छ भनी ितवादीले िजिकर 
िलएको छ भने सो कुरा ितवादीले मािणत गनपुछ। िजिकरमा  िलएर पु दनै ।    

 माण ऐन, २०३१ को दफा २८ बमोिजम कुनै खास कुरा मािणत गन भार िव ास िदलाउन चाहनेको ह छ । कुन ै
खास कुरा मािणत गन भार कुनै खास यि को हनछे भनी कुनै नपेाल काननूमा यव था भएकोमा बाहके य तो 
कुरा मािणत गन भार सो कुराको अि त व अदालतलाई िव ास िदलाउन चाहन े यि  मािथ नै रह छ । 
 

सव च अदालतको फैसला/आदेश 

 वादीले िलएको दावीलाई ख डन गरी ितवादीले वादी हकवाला होइन भ ने कुराको माण पु  याउन ुपन 
बा या मक यव था माण ऐन, २०३१ को दफा २८ ले गरेको पाइ छ । ितवादीले सो अनसुार माण 

पु  याउन सकेको पाइदँनै। अिधकार ा  अिधकारील ेनाता मािणत ग रिदएको कुरामा ितवादीले िववाद 
नउठाए पिछ वादीलाई निजकको हकवाला मा न ुपछ । 

नेकाप 
२०५२ िननं. 
५०३९ 

क जा वा भोग चलनमा रहेको स पि को वािम व मािणत गन भार 
 माण ऐन, २०३१ को दफा ३३ ले कुनै यि को क जा, भोग वा चलनमा रहकेो स पि  उपर सो यि को वािम व 
छ वा छैन भ ने  उठेमा सो स पि  उपर सो यि को वािम व छैन भने प ल ेनै सो कुरा मािणत गनपुन यव था 
गरेको छ ।    

 यस दफा अनसुार कुनै यि को क जा, भोग वा चलनमा रहकेो स पि  उपर सो यि को वािम व छ वा छैन भ न े
 उठेमा यसको माण पु  याउने भार भोगवालामा नरही भोगवालामा सो स पि  उपर वािम व छैन भ न ेप ल ेन ै

सो कुराको सवदू पु  याई मािणत गराउन ुपछ ।    

 सामा य िस ा त छ –  कुनै यि को कुनै स पि  उपर क जा, भोग वा चलन पणू हकको पिहलो ि को माण ह छ । 
Possession is prima facie evidence या complete title अथात काननूले क जा, भोग वा चलन गनलाई 
वा तिवक वामी ठा दछ । यिद य तो क जा वा भोगवालालाई कसैले वामी होइन भने सो कुरा थािपत गन 
अिधकार वा दािय व िनजैमा रह छ,  न िक भोगवाला वा क जावालामा।    

 बलेायती काननूमा साठी वषस मको िनिववाद क जाले भोगको अिधकार ा  ह छ।(Peaceable possession for 

sixty years gives a right) भोगािधकारमा स पि  हने यि ले सो स पि को क जा आफैमा छ भनी मािणत 
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गराइरहन ुपदन । (A person in possession is not bound to prove that the possessions blelong to 

him.)  

 

सव च अदालतको फैसला / आदेश  

 अकाको ज गामा घर बनाई भोगी आएको कारणले मा  ितकूल भोग (Adverse Possession) को 
अवधारणाको आधारमा वािम व समेत पाउने काननूी यव था नहदँा ... वािम व कायम हनपुछ भ ने 
िम दनै । 

 भोगािधकार (Possessory Rights) बाट मा  हक ह ता तरण हदँनै । ज गाको वािम व 
(Ownership) पिन ह ता तरण हनपुछ । 

 भोग क जाबाटै वतः स पि को वािम व न ै ा  ह छ भ न िम दनै । हक वािम व र भोग दईु 
अ यो याि त अव था हो । 

 ितकूल भोगािधकार हनको लािग स पि को वामी बाहके अ य यि ले लामो समयस म आ नो 
स पि सरह िबना रोकावट भोग गरी बसेको अव थालाई ितकूल भोगािधकारको पमा िलनपुन ।  
वािम ववालाको जानकारी िवना गो य पमा चोरी, बलपवूक र जबरज ती पमा कुन ैस पि  भोग 
गरेको अव थामा ितकूल भोगािधकार भएको मा न निम ने । 

नेकाप  
२०५७ िननं 
६८४४ 

 
 

नेकाप  २०५६  
िननं. ६८०३ 
 

नेकाप २०५५ 

िननं. ६५८९ 
 

नेकाप २०७७ 

अंक २  िननं. 
१०४३८ 

 

सा ी परी णः   
(यस स ब धी यव थामा यसै िद दशनको  भाग दईु प र छेद चार को करण १० मा उ लेख  ग रएको छ ।) 

 

देवानी मु ामा सा ीको मह व  

फौजदारी मु ामा वादी दावी मािणत गन ायः मौिखक माणको मह व ह छ । तर दवेानी मु ामा िलखत माणको मह व ह छ र 
िलखत माणको आधारमा िनणय िन कषमा पगुेको ह छ । दवेानी मु ामा भोगािधका,  भोग–चलन, उ जा–उ जनी, कुन ै यि को 
कुनै यि सँगको स ब ध कायम गन स ब धमा सा ीको मह व हन आउछ । 
माणह को परी णमा सरकारी वक लको भूिमका  
माणह को परी ण गदा सरकारी वक लले याद ैसतक र होिशयारीको िनवाह गनपुछ । कितपय मु ामा माण परी ण गदा 
सरकारी वक लले सो न ुपन कुरा नसोधेको र सो न ुनपन कुरा सोधेको कारणले मु ामा सरकारी प ले असफलता ा  गरेको 
दिेख छ । दवेानी मु ामा पिन किहलेकाही ँ ितवादीले ततु गरेको िलखत माणको स ब धमा िलखत जाच गन िवशेष लाई 
पिन परी ण गनपुन ह छ । यस ि थितमा िनजले िवशेष को हिैसयत रा न ुपन ह छ । सरकारी वक लको अ यय,  िच तनशीलत,  
िवचारमा प रप वता, स ब  काननूको ान, िवशेष े मा िवशेष ता, निजरको ान, धेरै समय दिेखको अनभु,  त य बु न स ने 
मता, भाषाको प र कृतता,  श दको चयन, वा य तुतीकरणको ढंग र अ य य तै िविवध िवशेषताह को पणूताले माण 

परी ण सहयोग गन स छ । 
माण परी ण गदा सरकारी वक लले यान िदनु पन कुराः  

 माण परी ण गन लागेको मु ाको त य वा िवषयव तुको यथाथ ान हनपुछ, 

 मु ासँग स बि धत काननूसंग प रिचत हनपुछ, 

 त काल उठेको को त कालै समाधान गरी िव तापणू ढंगले सा ीसंग आफूले चाहकेो वा खोजेको जवाफ िलन स ने 
मता हनपुछ, 

 परुक सोधपछु वा िजरहमा मु ासग स ब , तर आफूलाई मु ामा मािणत गन चािहने  मा  सो नपुछ, 

 सोिधएको  अस बि धत र मु ाको िनणयमा आफूलाई ितकूल असर पन हो, होइन यान िदन ुपछ, 

  सो दा लामो  नसोधी छोटो, स भव भए एक दईु वा यको मा  सो न ुपछ जसको उ र  हो वा होइन भ ने आउन 
सकोस ्। 
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सा ी बकाउने वा माण पेश गन स ब धी यव थाः 

 दफा २५४ बमोिजम दायर भएका मु ा र नपेाल सरकार वा दशे सरकार ितवादी भएको अ य दवेानी 
मु ाको सा ी वा माण अदालतले खोजेको िदन सरकारी वक ल माफत उपि थत वा उपल ध गराउने काय 
स बि धत अिधकारीको हनछे । 

 दफा २५४ बमोिजम दायर भएका मु ा र नपेाल सरकार वा दशे सरकारलाई सरोकार पन अ य जनुसकैु 

दवेानी मु ामा सा ी बकाउने वा माण पेश गन काम सरकारी वक लले गनछ । 
 दफा २५४ बमोिजम दायर भएका मु ामा कुनै सा ीलाई नबझुी नहन ेभएमा फौजदारी मु ामा नबझुी नहन े
सा ीलाई िझकाए सरह िझकाई बु न सिकनेछ । 

 मु ाका प ले माणको पमा उ लेख गरेका सा ीलाई सा ी परी णका लािग अदालत ारा तोिकएको 
ता रखका िदन आफँैले उपि थत गराउन ुपनछ । 

 तोिकएको ता रखका िदन उपि थत नभएका सा ीको परी ण हन स ने छैन । 
 अदालतमा सा ी उपि थत गराउन नसकेकोले अक  ता रख तोक  पाउन दफा २२५ को ख ड (ग) वा (ङ) 

को अव था परेमा य तो अव था परेको कुरा स बि धत थानीय तह वा कुनै सरकारी िनकायको िसफा रस 

समेत संल न गरी बाटो खलेुको िमितले बाटोको याद बाहके सात िदनिभ  िनवेदन िदएमा िनवेदन िदएको 
सात िदनिभ  अदालतले सा ी परी ण गराउने गरी अक  ता रख तो नेछ । 

 अदालतबाट सा ी िझकाई परी ण गन सिकनेः दफा १७९ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन नपेाल 

सरकारको वा सावजिनक हक, िहत वा सरोकार संल न रहकेो मु ामा नबझुी नहने सा ीलाई अदालतले 

आदशे गरी प  िदनिभ  अदालतमा उपि थत हन याद जारी गन ुपनछ । 
 उपदफा (१) बमोिजम याद जारी भएमा य तो सा ी अदालतले तोकेको अविधिभ  अदालतमा उपि थत 
हन ुपनछ । 

 यस प र छेद बमोिजम सा ीका नाममा याद जारी गदा अनसुचूी-१४ बमोिजमको ढाँचामा जारी गन ु 
पनछ । 

तोिकएको ता रखमा सा ी उपि थत नग रएमा देहायको अव थामा बु न सिकनेः 

 माण परी णको लािग अदालतले तोकेको िदन उपि थत नभएको तर मु ाको ग भीरता हरेी नबझुी नहन े
सा ीलाई उपि थत गराउन वा कुन ैिलखत वा दसी माण दािखला गराउन समा ान जारी होस ्भनी कारण 

खलुाई मु ाको प ले िनवेदन िदन स नेछ ।    

 उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन परेमा र य तो िनवेदनको यहोरा मनािसब भई य तो सा ी बु न पन 
दखेमेा अदालतले य तो सा ीलाई बढीमा प  िदनको याद िदई समा ान जारी गरी बझुन स नेछ ।  

 उपदफा (२) बमोिजम समा ान जारी भएकोमा मनािसब कारण भएकोमा बाहके य तो सा ी तोिकएको 
यादिभ  उपि थत हन ुपनछ ।    

 उपदफा (३) बमोिजम तोिकएको यादिभ  उपि थत नहने सा ीलाई अदालतले दईु हजार पैयाँस म 
ज रबाना गरी प ाउ पजू  जारी गरी प ाउ गरी वकप  गराउन स नेछ ।   

 उपदफा (४) बमोिजम जनु सा ीका िब  प ाउ पजु  जारी भएको हो य तो सा ी फेला परेन वा प ाउ 
हन सकेन भने य तो सा ी प ाउ परेका वा फेला परेका बखत सजाय काया वयन गन गरी पतैालीस 

िदनस म कैद सजाय गरी बिुझएको माणबाट मु ा फैसला गन ुपनछ । 

दवेानी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा २६०(२) 
 

ऐजन उपदफा 
(३) 
 

ऐजन उपदफा 
(४) 

 

दवेानी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा १७९ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ऐजन दफा 
१८०   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

फौजदारी 
कायिविध 

संिहताको 
दफा ११२ 

 

१४.  सरकार वादी हने देवानी मु ामा बहस पैरवी र ितर ाः 
मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा २६१ मा यव था भए अनसुार सोही संिहताको दफा  २५४ बमोिजम दायर 
भएका मु ाको सरकारी वक लले बहस परैवी र ितर ा गनछ । 
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नेपाल सरकार, दशे सरकार वा थानीय तहलाई िवप ी बनाएको वा नेपाल सरकारले वादी भई चलाएको दवेानी मु ामा 
स बि धत िनकायबाट अनरुोध भई आएमा नपेाल सरकारको हकमा सरकारी वक लले र दशे सरकार र थानीय तहको हकमा 
चिलत काननू बमोिजम तोिकएको वा खिटएको वक लले बहस पैरवी र ितर ा गरी िदन स नेछ । 

(बहस, परैवी र ितर ा स व धमा भाग दईु प र छेद पाँच  मा उ लेख ग रएको छ ।)  
 

१५.  सरकार वादी हने देवानी मु ामा फैसला प ात सरकारी वक लले िनवाह गनुपन भूिमका 
फैसलाको ाि  र अ ययनः   

 मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा २६३ भएको यव था अनसुार सोही संिहताको दफा २५४ बमोिजम 
दायर भएका दवेानी मु ामा पनुरावेदन गन, मु ा दोहो  याउन े पनुरावलोकन गन वा सो िवषयका लािग िनवेदन िदन े
स ब धी काय स बि धत नपेाल सरकार वादी हन ेमु ाको हकमा सरकारी वक लले र दशे सरकार र थानीय तह वादी 
हने मु ाको हकमा चिलत काननू बमोिजम तोिकएको वा खिटएको वक लले गनपुछ। 

 सो बाहके नेपाल सरकार, दशे सरकार वा थानीय तह प  वा िवप  भएको दवेानी मु ामा पनुरावेदन गन, मु ा 
दोहो  याउने पनुरावलोकन गन वा य तो िवषयका लािग िनवेदन िदन ेस ब धी काम स बि धत अिधकारी वा कायालय 
मखु आफँैले गन स छ । 
तर स बि धत अिधकारी वा कायालय मखुबाट य ता कामका लािग सरकारी वक ल सम  लेखी पठाएमा नपेाल 

सरकार वादी हने मु ाको हकमा सरकारी वक लले र दशे सरकार र थानीय तह वादी हने मु ाको हकमा चिलत 
काननू बमोिजम तोिकएको वा खिटएको वक लले य तो मु ामा पनुरावेदन गन, मु ा दोहो  याउन,े  पनुरावलोकन गन वा 
य तो िवषयका लािग िनवेदन िदन ेस ब धी काम गन स छ। 

 य तो मु ामा स बि धत सरकारी वक ललको कायालयमा फैसला ा  भएपिछ सो मु ामा क–क तो आधारमा नपेाल 

सरकारलाई हराइएको रहछे, त यगत वा काननूी  कुनमा सो फैसला आधा रत रहछे,  फैसला उपर कुन–कुन बुदँामा 
पनुरावेदन गनपुन रहछे अथवा पनुरावेदन गदा पनुरावेदन तहबाट सो मु ा सफल वा असफल के हन स छ, येक 

बुँदाको िटपोट गरी िन कषमा पु न ुपदछ ।  
   

१६. फैसला उपर पुनरावेदन गनु पन नपन स ब धमा  
 फैसला अ ययन गदा सो फैसलाको अ ययनबाट पनुरावेदन गनपुन दिेखए काननू बमोिजमको रीतपवूकको पनुरावेदनप  

तयार गरी आफूले दायर गन ुपनमा गरी र आफूभ दा मािथ लो तहको सरकारी वक लको कायालयमा तुत गनपुनमा 
पनरुावेदनको म यौदा तयार गरी पठाउन ुपदछ । 

 पनुरावेदन गन नपनमा के–कित कारणले पनुरावेदन गन ुनपन हो कारण सिहतको राय पनुरावेदन दायर गन मािथ लो 
सरकारी वक लको कायालयमा पठाउन ुपछ । 

 

पुनरावेदन गदा यान िदनुपन कुराह   

 सरकार वादी दवेानी मु ामा पनुरावेदन गदा चिलत काननूमा अ यथा यव था भएकोमा बाहके मलुुक  दवेानी 
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा २६२ बमोिजम ७० िदनिभ  िदनपुछ ।  

 सो याद गु ेमा मनािसव मािफकको कारण दखेाई िनवेदन गरेमा बढीमा ३० िदनस म थप गन सिक छ । मलुुक  दवेानी 
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा २२३ बमोिजम गु केो याद १५ िदनिभ  था न पाउँछ । यसरी पनुरावेदनको याद 
७० िदन र था न पाउन े याद १५ िदन तथा थप पाउने याद ३० समेत ज मा ११५ िदन िभ  पनुरावेदन गन सिकने 
दिेखयो । 

 सरकारी वक ल कायालयले जनाउ पाएको िमितले पनुरावेदनको याद कायम ह छ । 
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 पनुरावेदन, िनवेदन िदने अिधकारीले दफा २५४ बमोिजम दायर भएका दवेानी मु ामा पनुरावेदन गन िवषयका लािग 
िनवेदन िदन ेस ब धी काय स बि धत नेपाल सरकार वादी हने मु ाको हकमा सरकारी वक लले र दशे सरकार र 
थानीय तह वादी हने मु ाको हकमा चिलत काननू बमोिजम तोिकएको वा खिटएको वक लले गनछ । 

 सो बाहके नपेाल सरकार, दशे सरकार वा थानीय तह प  वा िवप  भएको दवेानी मु ामा पनुरावेदनगन वा य तो 
िवषयका लािग िनवेदन िदने स ब धी काम स बि धत अिधकारी वा कायालय मखु आफँैले गन स नेछ । 

 स बि धत अिधकारी वा कायालय मखुबाट य ता कामका लािग सरकारी वक ल सम  लेखी पठाएमा नेपाल 

सरकार वादी हने मु ाको हकमा सरकारी वक लले र दशे सरकार र थानीय तह वादी हने मु ाको हकमा चिलत 
काननू बमोिजम तोिकएको वा खिटएको वक लले य तो मु ामा पनुरावेदन गन वा य तो िवषयका लािग िनवेदन िदन े
स ब धी काम गन स नेछ । (मुलकु  देवानी कायिविध सिंहता, २०७४ को दफा २६३) 

 

पुनरावेदन प मा खुलाउनु पन कुराह ः    

 जनु फैसलामा िच  बझेुको छैन सो फैसला गन अदालतको नाम,    

 सु  मु ामा वादी वा ितवादी भएको कुरा,    

 मु ाको नाम,    

 फैसला भएको िमित,    

 शु  मु ामा दावी गरेको िवगो वा कायम भएको िवगो,    

 फैसलामा िच  नबझेुका कुराह , यसको कारण र पनुरावेदन प मा माग गरेको कुरा,    

 पनुरावेदन गरेको मु ामा खु न सकेस मको मोल िवगो,    

 पनुरावेदन गरेको मु ा अदालतमा अिघ पिन पनुरावेदन परेर आएको भए थाहा भएस मको कुरा,   

 अ य प  वा यथ को पनुरावेदन परे वा नपरेको कुरा थाहा भए सो कुरा,    

 पनुरावेदन कुन काननू अ तगत हो भ ने कुरा याद स ब धी कुरा,    

 पनुरावेदनप  कुन अदालतको अिधकार े  िभ को हो भ ने कुरा  ।  

   

पुनरावेदन गदा पु  याउनु पन रीत र ि या 
पुनरावेदन गन स ब धी कायिविधः 
सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ को िनयम २२ मा पनुरावेदन गन कायिविधको बारेमा उ लेख छ । जस अनसुार 
नेपाल सरकार वादी हन ेमु ामा कुनै अदालत वा याियक िनकायबाट भएको फैसला उपर िमिसल संल न माणबाट पनुरावेदन 
गनपुन दिेखएमा य तो मु ा अिभयोजन वा बहस परैवी गन वा िफराद दायर गन वा य तो फैसला उपर पनुरावेदन दायर गन 
तोिकएको सरकारी वक लले पनुरावेदन म यौदा तयार गरी पनुरावेदन दायर गन िज मेवारी भएको सरकारी वक ल कायालयमा 
पनुरावेदन याद शु  भएको दश िदनिभ  पठाई स न ुपनछ । तर िज ला अदालतमा पनुरावेदन ला ने मु ामा िज ला सरकारी 
वक ल कायालयको स बि धत सरकारी वक लले पनुरावेदन वा िनवेदन गनछ । 
यसरी सरकारी वक लबाट पनुरावेदन म यौदा ा  भएपिछ स बि धत कायालयका सरकारी वक लले ा  म यौदा जाँचबझु गरी 
पनुरावेदन गनपुन दिेखएमा नेपाल सरकारको तफबाट अदालतमा पनुरावेदन दायर गन ुपनछ । 

   

पुनरावेदन गदा सरकारी वक लले िवचार गनुपन कुराह      

 स बि धत फैसलाको अ ययन गदा सो फैसला उपर पनुरावेदन गदा सफलता ा  हन ेवा कुन ैकाननूी मा पनुरावेदन 
गरी या या ारा काननूी को समाधान गनपुन दिेखएमा वा स बि धत फैसला उपर पनुरावेदन गन ु यायोिचत ह छ 

भ न ेलागमेा स बि धत सरकारी वक लले पनुरावेदन म यौदा तयार गरी फाइल साथ राखी पनुरावेदन दायर गन सरकारी 
वक ल कायालयमा पठाउन ुपछ,    

 यसरी पठाउदा पनुरावेदन याद शु  भएको १० िदन िभ  पठाई स न ुपछ ।    
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 आ नै कायालयबाट पनुरावेदन दायर गनपुन भए कायालयको मु य सरकारी वक ल सम  पनुरावेदनप को म यौदा 
सिहतको राय ततु गनपुछ । िनजभ दा मािथ कोही नभएमा भने आफैले पनुरावेदन गन कारवाही गनपुछ।  

 मािथ उ लेख भए बमोिजम पनुरावेदनको म यौदा ा   भएपिछ स बि धत कायालयमा मु य भै काम गन सरकारी 
वक लले पनुरावेदन गनपुन दखेेमा पनुरावेदनप  तयार गरी गराई नपेाल सरकारका तफबाट पनुरावेदन दायर गनपुछ ।  
    

पुनरावेदन नगन िनणय गदा अवल बन गनुपन ि याः 
पनुरावेदन नगदाको कायिविध सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ को िनयम २३ मा यवि थत छ । जस अनसुार  
नेपाल सरकार वादी हने मु ामा कुनै अड्डा अदालत वा मु ा हने अिधकारी वा िनकायबाट भएको फैसला उपर स बि धत िमिसल 

संल न कागजातबाट पनुरावेदन गनपुन आव यक नदिेखएमा पनुरावेदन गन ु नपन कारण सिहतको राय पनुरावेदन दायर गन 
मािथ लो सरकारी वक ल कायालयमा पनुरावेदन याद सु  भएको दश िदनिभ  पठाउन ुपनछ । 
यसरी पनुरावेदन नगन ताव ा  भएपिछ मािथ लो सरकारी वक ल कायालयले पनुरावेदन गन ुनपन वा पनुरावेदन गन उपयु  

नहन ेदखेमेा पनुरावेदन नगन आधार र कारण सिहत िनकासाका लागी िमिसल ा  भएको दश िदन िभ  महा यायािधव ाको 
कायालयमा पठाई िनकासा भए बमोिजम गन वा गराउन ुपनछ । 
    

पुनरावेदन नगन िनणय गदा िवचार गनुपन कुराह     

 मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ अनसुचूी-२८ अ तगतको दवेानी मु ामा अदालतबाट भएको फैसला उपर 
स बि धत िमिसल अ ययन गदा सो िमिसलमा संल न कागज माणबाट पनुरावेदन गन ु पन आव यक नदिेखएमा 
पनुरावेदन गन ुनपन कारण सिहतको राय पनुरावेदन दायर गन मािथ लो सरकारी वक ल कायालयमा पठाउन ुपछ ।  

 यसरी पठाउदा पनुरावेदनको याद शु  भएको १० िदन िभ  पठाउनपुछ ।      

 यसरी पनुरावेदन नगन ताव ा  भएपिछ मािथ लो सरकारी वक ल कायालयले पिन पनुरावेदन गन नपन वा उपयु  

नहन ेदखेेमा िनकासाको लािग महा यायािधव ा छेउ पशे गनपुछ । यसरी पेश हन आएकोमा पनुरावेदन गन वा नगन 
स ब धमा महा यायािधव ाबाट जे िनकासा ह छ सोही बमोिजम गनपुछ ।     

 पनुरावेदन नगन राय तुत गदा के-कित कारणले पनुरावेदन गन ुनपन हो राय पेश गनले कारण खलुाउन ुअिनवाय ह छ 

। यसरी कारण खलुाउँदा यो-यो कारणले पनुरावेदन गन नपन भनी उ लेख गनपुछ।  
 (पनुरावेदन स ब धी यव था भाग दईु  प र छेद छ  मा समेत उ लेख ग रएको छ ।) 

 

१७.  सरकार वादी हने देवानी मु ाको दोहो  याउने िनवेदन िदने निदने िनणय स ब धी ि यामा सरकारी वक लको 
भूिमका  

 मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा २५४ बमोिजम दायर भएका दवेानी मु ामा मु ा 
दोहो  याउन ेवा सो िवषयका लािग िनवेदन िदने स ब धी काय स बि धत नेपाल सरकार वादी हने मु ाको 
हकमा सरकारी वक लले र दशे सरकार र थानीय तह वादी हने मु ाको हकमा चिलत काननू बमोिजम 
तोिकएको वा खिटएको वक लले गनछ । सोबाहके नेपाल सरकार, दशे सरकार वा थानीय तह प  वा 
िवप  भएको दवेानी मु ामा पनुरावेदन गन, मु ा दोहो  याउन ेपनुरावलोकन गन वा य तो िवषयका लािग 
िनवेदन िदन ेस ब धी काम स बि धत अिधकारी वा कायालय मखु आफँैले गन स नेछ ।तर स बि धत 
अिधकारी वा कायालय मखुबाट य ता कामका लािग सरकारी वक ल सम  लेखी पठाएमा नपेाल 

सरकार वादी हने मु ाको हकमा सरकारी वक लले र दशे सरकार र थानीय तह वादी हने मु ाको हकमा 
चिलत काननू बमोिजम तोिकएको वा खिटएको वक लले य तो मु ामा मु ा दोहो  याउने वा य तो 
िवषयका लािग िनवेदन िदने स ब धी काम गन स नेछ । 

 

मलुकु  देवानी 
कायिविध 

संिहता, २०७४ 

को दफा २६३ 
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मु ा दोहो  याउने स ब धी कायिविध 

याय शासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोिजम कुनै मु ामा दोहो  याउने िनवेदन गन उपयु  छ भ ने लागमेा य तो मु ामा 
स बि धत सरकारी वक लले उ च अदालतबाट फैसला वा अि तम आदशे भएको िमितले पाँच िदन िभ  मु ा दोहो  याउन े
स ब धी िनवेदनको म यौदा तयार गरी महा यायिधव ाको कायालयम सम  पठाउन ु पन यव था सरकारी वक ल स ब धी 
िनयमावली, २०७७ को िनयम २४ को उपिनयम (१) मा छ । 
 

मु ा दोहो  याउने िनवेदन गन उपयु  नभएमा 
सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली ,२०७७ को िनयम २४(२) मा भएको यव था अनसुार कुन ैमु ा उ च अदालतबाट भएको 
फैसला वा अि तम आदशे उपर मु ा दोहो  याउने िनवेदन गन उपयु  छैन भ न ेलागमेा उ च सरकारी वक ल कायालयको 
सह यायािधव ाले आधार र कारण उ लरख गरी मु ा दोहो  याउन ेिनवेदन नगन िनणय गन स नेछ । यसरी िनणय भएकोमा सो 
को अिभलेख राखी िनधा रत ढाँचामा सोको िववरण महा यायिधव ाको कायालयमा िनणय भएको िमितले तीन िदनिभ  पठाउन ु
पनछ । 
 

१८.  सरकार वादी हने देवानी मु ाको पुनरावलोकन गन िनणय ि यामा सरकारी वक लको भूिमका  

 मलुुक  दवेानी संिहता, २०७४ को दफा २५४ बमोिजम दायर भएका दवेानी मु ामा पनुरावलोकन गन वा 
सो िवषयका लािग िनवेदन िदने स ब धी काय स बि धत नेपाल सरकार वादी हने मु ाको हकमा सरकारी 
वक लले र दशे सरकार र थानीय तह वादी हन ेमु ाको हकमा चिलत काननू बमोिजम तोिकएको वा 
खिटएको वक लले गनछ । सो बाहके नपेाल सरकार, दशे सरकार वा थानीय तह प  वा िवप  भएको 
दवेानी मु ामा पनुरावलोकन गन वा य तो िवषयका लािग िनवेदन िदने स ब धी काम स बि धत 
अिधकारी वा कायालय मखु आफँैले गन स नेछ ।तर स बि धत अिधकारी वा कायालय मखुबाट 
य ता कामका लािग सरकारी वक ल सम  लेखी पठाएमा नपेाल सरकार वादी हने मु ाको हकमा 
सरकारी वक लले र दशे सरकार र थानीय तह वादी हने मु ाको हकमा चिलत काननू बमोिजम 
तोिकएको वा खिटएको वक लले य तो मु ामा  पनुरावलोकन गन वा य तो िवषयका लािग िनवेदन िदन े
स ब धी काम गन स नेछ । 

 

मलुकु  देवानी 
कायिविध 

संिहता, २०७४ 

को दफा २६३ 

 

 

पुनरावलोकनको लागी िनवेदन िददँा िवचार गनुपन कुराह   

 सव च अदालतबाट फैसला भएको इ साफमा ताि वक असर पन कुनै माण रहकेो त य सव च अदालतबाट मु ा 
िकनारा भएपिछ मा  स बि धत प लाई थाहा भएको हनपुछ ।   

 सव च अदालतबाट भएको फैसला सोही अदालतबाट थािपत निजर वा काननूी िस ा तको ितकूल िनणय भएको 
दिेखएको हनपुछ र यो-यो निजर वा काननूी िस ा तको ितकूल भयो भन ेनिजर वा िस ा त समेत उ लेख गरी िनवेदन 
िदएको हनपुछ ।   

 पनुरावलोकन गरी पाउँ भ ने िनवेदन सव च अदालतका यायाधीशले फैसला वा अि तम आदशेमा ह ता र गरी 
मािणत गरेको िमितले साठी िदन िभ िनवेदन िदएको हनपुछ।   

 सरकारी वक लले फैसलाको न कल िलएको वा जनाउ पाएको िमितबाट िनवेदन गन समेतको याद कायम ह छ र सो 
याद िभ  िनवेदन िदनपुछ ।     

 पनुरावेदन गन, पनुरावलोकन गन वा मु ा दोहो  याउने िनवेदन िदन आदशे िदन स नेः नपेाल सरकारको हक, िहत वा 
सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा अदालत वा मु ा हने िनकायले गरेको िनणय वा आदशे उपर पनुरावेदन वा पनुरावलोकन 
वा मु ा दोहो  याउन िनवेदन गन ुपन दिेखएमा महा यायिधव ाले सो बमोिजम गनका लािग स बि धत अिधकारीलाई 
लेखी पठाउन स नेछ र यसरी लेखी आएमा स बि धत अिधकारीले सोही बमोिजम गन ुगराउन ु पनछ । (सरकारी 
वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ को िनयम २६) 
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 नेपाल को सरकार वादी भएको उपरो  दवेानी मु ामा सव च अदालतको फैसला वा अि तम आदशेउपर 
पनुरावलोकन गराउन िनवेदन गन वा नगन अिधकार महा यायािधव ालाई िदइएको छ । पनुरावलोकनको लािग िनवेदन 
िदन ेवा निदने विववेक य अिधकार महा यायािधव ाले योग गदछन ्। त स ब धमा िनवेदन िदनपैछ भ ने बा या मक 

काननूी यव था रहकेो दिेखँदनै ।  
    

१९. सरकार वादी हने देवानी मु ा फैसला काया वयनको ि याको ममा सरकारी वक लको सलं नता र िनवाह 
गनुपन भूिमकाः  

फैसला काया वयनको प रचय 

मु ामा अदालतले फैसला वा िनणय गदा वादी दावी वा अिभयोगको आधारमा फैसला गदा वादी दावी वा अिभयोग मािणत हन े
भएमा ितवादीलाई द ड, ज रवाना,  कैद  सजाय गदछ वा दवेानी मु ामा िवगो भराउने, चलन चलाउन,े चल वा अचल स पि  

िनख न,े अशंब डा छुट्याई िदने, िलखत पास गराउने, दािखल खारेज गन गराउने, दता े ता बदर गन गराउने समेतका िविवध 

िवषयह मा िनणय गदछ । य तो फैसला भावकारी तु याउन अथात् लाग ूगराउने कायलाई फैसला काया वयन भिन छ। फैसला 
काया वयन गनका लािग िज ला अदालतमा तहिसल शाखा छु ै ह छ। सोही शाखाले स बि धत िज ला यायाधीशको 
रेखदखेमा रही फैसला काया वयन गन काय गदछ ।  
फैसला काया वयन गनको लािग स बि धत प  जसले िवगो भरी पाउने चलन चलाई पाउन ेज ता कुराह  ठहर भएको छ । 
िनजले अदालतमा फैसला काया वयनको लािग िनवेदन िदनपुछ। िनजको िनवेदन नपरी दवेानी मु ामा फैसला काया वयन हदँनै ।  
फैसला िविधवत ाि  गन  
नेपाल सरकारको िव  वा नेपाल सरकारको तफबाट ितर ा ग रएका वा सरकारी कमचारीको िव  कुनै अदालतले फैसला वा 
आदशे अि तम भएपिछसो फैसला वा आदशेको ितिलिप र जानकारी स बि धत सरकारी वक ल माफत नपेाल सरकारको 
स बि धत िनकायलाई उपल ध गराउनपुछ। सो फैसलाको ितिलिप िविधवत् ा  भएपिछ फैसला वा आदशे बमोिजम गन 
गराउन स बि धत िनकाय वा अिधकारी सम  फैसला वा आदशेको ितिलिप पठाउनपुछ। यसरी िविधवत् फैसला वा आदशे ा  

गरेपिछ सोको जानकारी नेपाल सरकार वा स बि धत अिधकारीले ा  गरेको मािन छ र फैसला काया ययन गन कत य र दािय व 
िसजना ह छ ।  
फैसला बमोिजम अ ाविधक लगत रा ने  
नेपाल सरकारको िव  वा नेपाल सरकारको तफबाट ितर ा ग रएको वा सरकारी कमचारीको िव  कुनै अदालतले फैसला वा 
आ ि  गरेकोमा यसको लगत रा ने कत य स बि धत िज ला अदालतको तहिसल फॉटको ह छ । लगत रा ने कत य सरकारी 
वक लको हदँनै । फैसला काया वयन गन सरकारी वक ल माफत फैसलाको ितिलिप स बि धत तहिसल फाँटले पठाएमा सोको 
जानकारी सरकारी वक लले स बि धत सरकारी िनकायमा पठाइिदने कत य सरकारी वक लको ह छ । अि तम उ र दािय व 
ितवादीको पमा रहकेो नेपाल सरकार वा स बि धत िनकायको ह छ ।  
फैसला काया वयनको लािग नेपाल सरकारको स बि धत कायालयमा लेखी पठाउनेः  
सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ को िनयम ३२ अनसुार नपेाल सरकार वा सरकारी कमचारीको िव  परेको वा 
नेपाल सरकारका तफबाट ितर ा ग रएको मु ामा अदालतले गरेको फैसला वा आदशे अि तम भएपिछ चिलत काननूको 
यादिभ  सो बमोिजम भरी भराउको लागी लेखी आएमा स बि धत अिधकारीले भरी भराउको कारबाही गरी िदन ुपनछ ।  

नेपाल सरकार िव  वा नेपाल सरकारको तफबाट ितर ा ग रएको वा सरकारी कमचारी िव  कुनै अदालतले गरेको फैसला 
वा आदशे बमोिजम भरी भराउको लािग दरखा त परेमा स बि धत अिधकारीले िन न िलिखत कुराह  िवचार गनपुछः   

 फैसला वा आदशे अि तम भएको हो होइन ?     

 फैसला काया वयन गन स बि धत अिधकारीले भरी भराउको लािग लेखी पठाउन ुपन भए के कित रकम उपल ध 

गराउन ुपन हो सो कुरा लेखी पठाउने,    

 सो फैसला वा आदशे बमोिजम कित अविधिभ  भरीभराउ गन ुपन हो सो कुरा समेत प  उ लेख गरी लेखी पठाउने । 
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िवभागीय मुखले िवचार गनु पन कुराः 
 फैसला वा आदशे बमोिजम काननूको याद िभ  भरी भराउको लािग दरखा त परी फैसला काया वयनको लािग लेखी 
पठाएमा िवभागीय मखुले िन न िलिखत कारवाही गनपुछः     

 फैसला वा आदशे काया वयनको लािग सि य रही त परता दखेाउन,े    

 भरीभराउको लािग कारवाही गन,    

 सो भरीभराउ गन रकम आ नै कायालयको बजेटबाट िदन िम नेमा बजेट यव थाको अधीनमा रही यथाशी  उपल ध 

गराउने, िनकासा गराउन ुपनमा िनकासा गराई उपल ध गराउने ।  

   

 चलन चलाउने / नामसारी दािखल खारेज गन 
अदालतको फैसला वा आदशे बमोिजम चलन चलाई िदनपुन भएमा सो स ब धमा स बि धत अिधकारीले लेखी पठाएमा के-

क तो चल अचल स पि  चलन चलाउने हो मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा २३८ र दफा २३९ समेतको 
अधीनमा रही चलन चलाउन ेकत य नेपाल सरकार वा स बि धत िनकायका िवभागीय मखुको समेत कत य ह छ ।  
फैसला काया वयनमा सरकारी वक लको सलं नता र िनजले िनवाह गनुपन भिूमकाः 
नेपाल सरकारको िव  वा नपेाल सरकारका तफबाट ितर ा ग रएको वा सरकारी कमचारीको िव  कुनै अदालतले गरेको 
फैसला वा आदशेबमोिजम भरी भराउ वा चलन चलाउनको िनिम  दरखा त परी स बि धत िवभागीय मखु वा पदािधकारीले 

परामश मागेमा सो फैसला कायम गन काननू बमोिजम उिचत परामश िदन ुसरकारी वक लको कत य ह छ। सरकारी वक लले 

परेको मु ामा बहस पैरवी र ितर ा गन हदँा मु ासँग स बि धत काननू बमोिजम परामश िदन ुिनजको सव परी कत य ह छ ।   
 

२०.  िविवध 

मुलतवीः  
नेपाल सरकार वादी हने अनसुचूी-२८ अ तगतको दवेानी मु ामा मलुतवी रा न ुपदा मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को 
दफा २०१ बमोिजम मलुतवी राखी दफा २०२ बमोिजम मलुतवी जगाउन ुपछ । 
िमलाप  गनः  

 नेपाल सरकार वादी भई चलेको सावजिनक, सरकारी वा सामदुाियक स पि  स ब धी मु ा प ह  बीच 

िमलाप  हन वा मेलिमलापको मा यमबाट समाधान हन स ने छैन । 
तर सावजिनक, सरकारी वा सामदुाियक स पि  कायम हने गरी िमलाप  गन बाधा पन छैन । 

देवानी 
कायिविध 

संिहताको दफा 
१९५,  

 

अ य देवानी मु ा चलाउने स ब धी यव था 
मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा २५८ मा अ य दवेानी मु ा चलाउने स ब धी यव था छ । जस अनसुार दफा 
२५४ बमोिजम दायर भएका मु ा बाहके अ य दवेानी मु ा चलाउने वा माण सङ्कलन गन स ब धमा स बि धत काननूमा कुन ै
अिधकारी तोिकएको भए य तो अिधकारीबाट र य तो अिधकारी नतोिकएकोमा स बि धत कायालयको मखुले माण 

सङ्कलन गरी िफरादप  दायर गन हद याद नना ने गरी आ नो राय सिहत मु ा च ने वा नच ने िनणयको लािग स बि धत 
सरकारी वक ल सम  िमिसल सिहतको माण पठाउन ुपनछ ।    

यसरी  िमिसल ा  भएमा सरकारी वक लले सो िमिसल अ ययन गरी मु ा च ने वा नच ने स ब धमा िनणय गरी मु ा च ने 
भएमा कुन काननू अनसुार कुन िवषयमा कस कसलाई मु ा चलाउने हो सो समेत उ लेख गरी मु ा दायर गन हद याद नना ने गरी 
ा  िमिसल स बि धत अिधकारी सम  िफता पठाउन ुपनछ । 
सरकारी वक लबाट मु ा चलाउन ेिनणय भएमा स बि धत अिधकारीले िफरादप  तयार गरी य तो िफरादप मा आ नो सहीछाप 
गरी हद याद िभ  ैस बि धत अदालत सम  मु ा दायर गन ुपनछ । 
मु ा दायर गरेपिछ स बि धत अिधकारीले य तो मु ासँग स बि धत िमिसलको एक ित न कल सरकारी वक ललाई उपल ध 

गराउन ुपनछ ।   
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नेपाल सरकार उपर नािलस िदने कायिविध 

मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा २६४ ले नपेाल सरकार, दशे सरकार वा थानीय तह उपर दवेानी मु ामा 
नािलस गन ुपन भएमा सरोकारवाला यि ले जसको िव मा नािलस गन ुपन हो य तो कायालय वा य तो कायालयका 
मखुलाई यसको सचूना िदन ुपन यव था गरेको छ । 
यसरी  सचूना ा  भएमा स बि धत कायालय वा सो कायालयका मखुले अक  कुन ैकायालय वा िनकायको परामश वा 
िनकासा िलन ुपन भएमा य तो परामश वा िनकासा िलन ुपनछ । 
उपरो ानसुार ा  भएको सचूना स ब धी िवषय आव यक जाँचबझु गदा नािलस िदन ु नपन कुन ैकारण भएमा स बि धत 
कायालय वा सो कायालयका मखुले सोको प  कारण सिहतको जानकारी यसरी सचूना ा  भएको िमितले तीस िदनिभ  

स बि धत यि लाई िदन ुपनछ ।सो अविधिभ  स बि धत कायालय वा सो कायालयका मखुले सो िवषयमा कुनै जानकारी 
निदएमा वा मु ा गन ुनपन गरी जानकारी िदए पिन यसको कारण मनािसब नलागमेा स बि धत यि ले सो अविध नाघकेो वा 
यसरी जानकारी ा  भएको िमितले पैतँीस िदनिभ  नािलस िदन स नेछ । 

अ य िवषयमा सिंहता  र कानून बमोिजम हनेः 

 नेपाल सरकार, दशे सरकार वा थानीय तह वादी वा प  हन ेदवेानी मु ाको स ब धमा यस प र छेदमा 
लेिखएको िवषयमा यस प र छेद बमोिजम र यस प र छेदमा नलेिखएको अ य िवषयमा यस ऐनका 
अ य प र छेद र काननू बमोिजम हनेछ । 

मलुकु  देवानी 
कायिविध 

संिहता, २०७४ 

को दफा २६५ 

छु ै कानूनमा लेिखएको कुरामा असर नपनः 
मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ३ अनसुार िवषय िवषयमा छु ा छु ै बनेका काननूमा लेिखएका कायिविधका 
स ब धमा सोही काननू बमोिजम हनेछ र य तो िवषयमा यस ऐनको यव थाले कुनै असर पान छैन। िवशेष काननूमा नलेिखएको 
कायिविधको िवषयमा यस ऐनमा लेिखए बमोिजम हनेछ । 

सरकार वादी देवानी मु ामा सरकारी वक ल 

 मलुुक  दवेानी संिहता, २०७४ को अनसुचुी - २८ मा लेिखएको मु ा, चिलत काननूमा नेपाल सरकार, दशे सरकार 
वा थानीय तह वादी हने भिनएको दवेानी मु ा, दफा २५८ बमोिजम स बि धत अिधकारीले िफरादप  दायर गन मु ामा 
ा  िमिसल संल न माणको अ ययन गरी मु ा च ने नच न ेिनणय गन, 

 दफा २५४ बमोिजम मु ामा िफरादप  तयार गरी स बि धत अदालतमा मु ा दायर गन,  
 दफा २५८ बमोिजमको मु ा स बि धत अिधकारीले िफरादप  तयार गरी स बि धत अदालतमा दायर गन हदँा सो 
स ब धमा स बि धत अिधकारीको माग बमोिजम आव यक काननूी परामश िदने, 

 दफा २५४ बमोिजमका मु ामा मु ा नचलाउने िनणय गरेमा ा  िमिसल र माण स बि धत अिधकारी सम  िफता 
पठाउने,  

 दफा २५४ को उपदफा ५ बमोिजम िमिसल अ ययन गदा य तो मु ा सरकार वादी भई चलाउन ुपन नदिेखई मका पन 
यि  ारा चलाउन ु पन दखेेमा सोही बमोिजम िनणय गरी सो को सचूना स बि धत यि लाई िदन ुभनी िमिसल 

पठाउने अिधकारीलाई सचूना िदने, 
 दफा २५४ बमोिजम दायर भएको मु ा र नेपाल सरकार वा दशे सरकारलाई सरोकार पन अ य जनुसकैु दवेानी मु ामा 
सा ी वकाउने वा माण पेश गन, 

 दफा २५४ बमोिजम दायर भएका मु ामा बहस परैवी र ितर ा गन, 
 नेपाल सरकार, दशे सरकार वा थानीय तहलाई िवप ी बनाएको वा नेपाल सरकारले वादी भई चलाएको दवेानी 
मु ामा स बि धत िनकायबाट अनरुोध भई आएमा नेपाल सरकारको हकमा बहस पैरवी र ितर ा गन । दशे सरकार र 
थानीय तहको हकमा चिलत काननू बमोिजम तोिकएको वा खिटएको वक लले बहस पैरवी र ितर ा गन हदँा 
य तोमा सरकारी वक लले बहस परैवी र ितर ा गनपुन छैन, 
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 दफा २५४ बमोिजम दायर भएका नेपाल सरकार वादी हने दवेानी मु ामा पनुरावेदन गन, मु ा दोहो  याउने, पनुरावलोकन 
गन वा सो िवषयका लािग िनवेदन िदन,े 

 दफा २५४ बमोिजम दायर भएका दशे सरकार वा थानीय तह वादी हने मु ामा पनुरावेदन गन, मु ा दोहो  याउने, 
पनुरावलोकन गन वा सो िवषयका लािग िनवेदन िदने स ब धी काय चिलत काननू बमोिजम तोिकएको वा खिटएको 
वक लले गन हदँा सरकारी वक लले गन नपन, 

 दफा २५४ बमोिजम हने बाहके नपेाल सरकार, दशे सरकार वा थानीय तह प  वा िवप  भएको दवेानी मु ामा 
पनुरावेदन गन, मु ा दोहो  याउन,े मु ा पनुरावलोकन गन वा य तो िवषयका लािग िनवेदन िदने स ब धी कायका लािग 
लेिख आएमा नपेाल सरकार वादी हने मु ाका हकमा स म सरकारी वक लले गन । दशे सरकार वा थानीय तह वादी 
हने मु ाको हकमा काननू बमोिजम तोिकएको वा खिटएको वक लले गन,  

 कुनै िनकाय वा अिधकारीले सरकारी वा सावजिनक स पि मा ितकूल असर पन गरी ग रएको िनणय उपर काननू 
बमोिजम मु ा गन, िनवेदन वा पनुरावेदन गन । 
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यस प र छेद िभ  

 

१ . रटको प रचय 
२. नेपालमा रट स ब धी अवधारणाको िवकास 

३. असाधारण अिधकार े को योग स ब धमा सव च अदालतको या या 
४. याियक पनुरावलोकनको अिधकारको योगका स ब धमा सव च अदालतको या या 
५. रटको वग करण र याियक योग 

- ब दी य ीकरण Habeas Corpus 

      ब दी य ीकरण जारी हन े/ नहने अव था 
- उ ेषण Certiorari 

       उ ेषण जारी हन े/ नहन ेअव था 
- परमादशे Mandamus 

       परमादशे  जारी हने / नहने अव था 
- ितषेध Prohibition 

       ितषेध जारी हने / नहन ेअव था 
- अिधकारपृ छा Quo Warranto 

       अिधकारपृ छा जारी हन े/ नहने अव था 
- िनषेधा ा Injunction 

       िनषेधा ा जारी हने / नहने अव था 
६. अदालतको रट े ािधकार 

- िज ला अदालतको रट स ब धी े ािधकार 
- उ च अदालतको रट स ब धी े ािधकार 
- सव च अदालतको रट स ब धी े ािधकार 
(क) याियक पनुरावलोकन 
(ख) अ य रट े ािधकार 
(ग) सावजिनक सरोकारको िववाद हने े ािधकार 

७. नेपाल सरकारको तफबाट रट िनवेदन गन यव था र ि या 
८. संवैधािनक इजलासबाट सनुवुाइ हने रट स ब धी यव था 
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११. रटको प रचय 

सामा य अथमा रट भ नाले कुनै काम गन वा नगन जारी ग रने िवशेषािधकारयु  आदशे भ ने बिुझ छ । यसलाई 
िवशेषािधकारयु  यस अथमा भिन छ िक शु मा यस िकिसमको आदशे जारी गन अिधकार राजालाई मा  िथयो । यितबलेा 
सावजिनक पदािधकारीह ले काननू बमोिजम आफूलाई तोिकएको कत य उिचत ढङ्गले िनवाह गरेका छन ् वा छैनन ् तथा 
मातहत यायािधकरणह ले पिन आफूलाई ा  अिधकार े  िभ  रहरे काम गरेका छन ्वा छैनन ्भनेर सिुनि त हने आधारका 
पमा राजाले रटलाई योग गन गरेको पाइ छ । जस अनसुार सबै अदालत, आयोग र पदािधकारीह को काम कारबाहीमा 
भावका रता याउने र सु यवि थत ढङ्गबाट स पादन गराउने उपायको पमा रट स ब धी उपचारह  चलनमा िथए ।   
सो  शता दीको अ यितर यी उपचारह  सामा य नाग रकह लाई पिन ा  हन थाले र कसैको अनमुित िवना नै नाग रकह ले 

राजाको नामबाट यस स ब धी िनवेदन गन पाइने चलनको िवकास भयो । वतमान समयमा रटको उपचार रा यको सव च वा 
उ च अदालतबाट ा  ह छ । तथािप कायिविध भन ेअ  सामा य कारका मु ाह मा भ दा िवशेष कारको अपनाउन ुपन ह छ 

। रटको जननी मलुुक बलेायतमा सन ् १९३८ पिछ ब दी य ीकरण बाहकेका अ  रटह लाई िवशेषािधकारयु  

(Prerogative orders) र विववेक य (Discretionary) मािनएको छ । बलेायतमा सव च अदालत ऐन, १९८१ मा ग रएको 
२००४ को संशोधन अनसुार ब दी य ीकरण बाहकेका रटको नाम प रवतन गरी Certiorari को स ा Quashing Order, 

Prohibition को स ा  Prohibitory Order र  Mandamus को स ा Mandatory Order रािखएको छ । अिधकारपृ छाको 
काम उ ेषणले नै गन भएकोले सो रट हटाइएको छ । नेपाल र भारतमा संिवधानमा नै अिधकारपृ छा लगायत पाँचवटै रटको 
यव था रहकेो छ । 

 नाग रकको संवैधािनक र काननूी अिधकारको संर ण र काया वयनका लािग रा यको सव च वा उ च 

तहको याियक िनकायबाट जारी ग रने िविश  अिधकारयु  आदशे रटलाई मािन छ । यो उपचारा मक 

कृितको ह छ भने यो असाधारण अिधकार े  अ तगत पदछ । रट सरकार र यसका िनकाय िव  जारी 
हने सै ाि तक मा यता रहकेो छ । तथािप ब दी य ीकरणको रट कुनै यि ले ब दी बनाएकोमा वा 
अ य सं थाले ब दी बनाएकोमा पिन जारी हन स दछ । 

 

ने.का.प.२०७०, 

अकं १ िन.न. 
८९४५,  

ने.का.प. २०७० 

अ.क ३ िन.न. 
८९७७ 

 
 

२२. नेपालमा रट स ब धी अवधारणाको िवकास 

नेपालमा ब दी य ीकरणको रटसँग िम दोजु दो यव था सव थम त कालीन यि गत वत ता ऐन, २००६ को दफा ४ मा 
ग रएको हदँा रटको शु वात यसै समय दिेख भएको मािन छ । तथािप ब दी य ीकरण, परमादशे, ितषेध, अिधकारपृ छा र 
उ ेषण लगायत पाँच ै कारका रटको यव था त कालीन धान यायालय ऐन, २००८ को दफा ३० मा ग रएको िथयो । 
नेपालको अ त रम शासन िवधान, २००७ मा मौिलक हकह को यव था भए पिन उपचारको ब ध ग रएको िथएन । तर 
त कालीन धान यायालय ऐन, २००८ को दफा ३० ले उ  िवधान ारा द  मौिलक हकको हनन भएको अव थामा यसको 
उपचारको िनिम  उ  रटह  जारी गन अिधकार धान यायालयलाई दान गरेको िथयो । त कालीन नाग रक अिधकार ऐन, 
२०१२ को दफा १६, सव च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११, नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०१५ को धारा ९, नपेालको 
संिवधान, २०१९ को धारा ७१, नपेाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को धारा ८८ र नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १०७ मा रट स ब धी यव था ग रएको िथयो । मलूत: नाग रकका मौिलक तथा काननूी हकको संर ण, चलन र उ लघनं 
भएकोमा उपचारका लािग रटको योग गन र जारी हन ेअ यास िवकास हदँ ैआएको पाइ छ । नेपालमा तीनै तह अथात ्सव च 

अदालत, उ च अदालत र िज ला अदालतलाई रट िनवेदनमा सनुवुाइ गन अिधकार े  छ ।  
नेपालको संिवधानको धारा १३३ मा सव च अदालतलाई संिवधान ारा द  मौिलक हक उपर अनिुचत ब दजे लगाइएको वा 
अ य कुन ैकारणले कुन ैकाननू संिवधानसँग बािझएकोमा िनवेदन सनुी सो काननूलाई ार भदिेख वा िनणय भएको िमितदिेख 

अमा य र बदर घोिषत गन असाधारण अिधकार सव च अदालतलाई रहन े यव था छ । यसैगरी संिवधान ारा द  मौिलक 

हकको चलनको लािग वा अक  उपचारको यव था नभएको वा अक  उपचारको यव था भए पिन य तो उपचार अपया  वा 
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भाविहन दिेखएकोमा र अ य कुनै काननूी हकको चलनका लािग वा सावजिनक हक वा सरोकारको कुन ै िववादमा समावेश 

भएको कुन ैसंवैधािनक वा काननूी को िन पणका लािग पाँच ै कारका रट वा अ य उपयु  आदशे जारी गनस ने असाधारण 

अिधकार सव च अदालतलाई हने यव था छ ।  
नेपालको संिवधानको धारा १४४ मा उ च अदालतलाई संिवधान ारा द  मौिलक हकको चलनका लािग वा अक  उपचारको 
यव था नभएको वा अक  उपचारको यव था भए पिन सो उपचार अपया  वा भाविहन दिेखएकोमा, अ य कुनै काननूी हकको 
चलनका लािग वा सावजिनक हक वा सरोकारको कुनै िववादमा समावेश भएको काननूी को िन पणका लािग सबै कारका 
रटह  लगायत जनुसकैु उपयु  आदशे जारी गन स ने यव था छ । िवगतमा पनुरावेदन अदालतलाई काननूी हकको स दभमा 
मा  याय शासन ऐन बमोिजम रट े ािधकार दान ग रएकोमा उ च अदालतलाई संिवधानले न ै पाँचै कारका रट हने 
अिधकार े  दान गरेको छ ।  
नेपालको संिवधानको धारा १५१ ले िज ला अदालतलाई संघीय काननूमा अ यथा यव था भएकोमा बाहके आ नो 
अिधकार े  िभ  ब दी य ीकरण, िनषेधा ा लगायत काननू बमोिजमका िनवेदन हने स ने गरी रट े ािधकार दान गरेको छ 

। याय शासन ऐन, २०७३ को दफा ७ (२) मा िज ला अदालतलाई आ नो िज ला िभ  कसैले कुनै यि लाई गरैकाननूी 
पले थनुामा राखेमा य तो यि को हकको चलनका लिग ब दी य ीकरणको आदशे जारी गन अिधकारको उ लेख गरेको 
छ भने सोही ऐनको दफा ७ (३) ले आ नो िज ला िभ  कुनै यि  िनकायले कुन ै यि को काननू द  हकमा आघात पु  याएमा 
वा आघात पु  याउने आशंका भएमा य तो हकको चलनको लािग िनषेध ाको आदशे जारी गन अिधकार हन ेकाननूी यव था 
गरेको छ । 

 

३३. असाधारण अिधकार े को योग स ब धमा सव च अदालतको या या 
 मौिलक हक चलनको स ब धमा सव च अदालतले असाधारण अिधकार े  हण गदा कुन ैन 
कुनै व त ुत यका आधार िलन ुपन नै ह छ । िवना कुन ैत य अनमुािनत र कपोल कि पत ह को 
िनराकरण गन र उपचार िदन नसिकने । 
िव मान त यह मा असाधारण अिधकार े  अ तगत आदशे जारी गन स मका आधारह  िव मान 
छन ्वा छैनन ्हने ुअदालतका लािग सधै सा दिभक ह छन ्। 
कुनै माग दावी वा िजिकरलाई इ कार गदमा इ कार गरेको हरेक कुरालाई त यको  भ न ेहो भने 
अथपणू पमा मौिलक हकको उपचार दान गन आदशेह  ( रटह ) जारी गन अस भव र 
अ यवहा रक प रि थितह  िसजना हन जा छ । यसैले प  िवप  बीच मता तर रहकेो िवषयलाई 
िववादा पद त यको िवषय हो वा होइन भ न े को िनराकरण गनको लािग तािकक र वाि छत हदिभ  

राखेर िवचार गन पदछ । 
 सव च अदालतले दहेायका अव थामा आफूलाई ा  असाधारण अिधकार अ तगतको आदशे जारी 
गन स नेः 
क.  Breach of the principles of Natural Justice        

ख.  Excess of powers or substantive ultra vires 

ग.  Errors of procedures or procedural ultra vires     

घ.  Error of law 

ङ.  Failure of perform a duty                       

च.  Bad faith or abuse of power in the sense of using a power in a meaning other 

than that contemplated in the enabling statue 

( यः यस रटमा भएको आदशेको करण नं. ६२, ६३, ६४ र ६५ मा अ त रम आदशे जारी गदा यान 
िदन ुपन िवषयमा पिन बोिलएको छ ।) 

 सव च अदालतबाट असाधारण अिधकार े  हण गन िन न शत परूा भएको दिेखन ुपछः 

 

कृ ण साद आचाय 
समते िव. कृिष 
िवकास बक के ीय 

कायालय समते, 
नेकाप २०६४, िन. 
नं. ७८३५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

िद फूलबारी िल. िव. 
नेपाल रा  बक 

सचंालक सिमित 
समते, नेकाप 
२०६४, िन. नं. 
७८७२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
उपभो ा िहत 
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क. िववादको िवषय व त ु रा य वा य को कुन ैअगं िनकाय वा अिधकारीको कृयाकलापबाट उठान 
भएको वा य तो अिधकारीको सो कृयाकलापमा संल नता भएको दिेखन ुपछ । 

ख.  िववाद रा य वा य को कुन ैअगं िनकाय वा अिधकारीलाई मु य िवप ी बनाई िनज िव  दायर 
भएको हनपुछ । 

ग.  िववादको िवषय सावजिनक िहत वा सरोकारको हनपुछ । 
घ.  िववादमा संवैधािनक वा काननूी  िव मान भए रहकेो हनपुछ । 
ङ.  िववादको िनरोपण केवल ाि क  स ममा मा  िसिमत नरहरे वा तिवक पमा हक िहतको 
िछनोफानो गन हनपुछ  । 

 रा यका िनदशक िस ा त, नीित तथा दािय व बारे नपेालको संिवधानको भाग ४ मा उ लेख भएका उ  

िस ा त र नीितह लाई लाग ुगन ितब  रहकेो र आ नो साधन र ोतले याएस म सो स ब धमा काम 
कारबाही अगािड बढाई रहकेो अव थामा रा यको उ  कृयाकलापलाई नै असर पान गरी अदालतबाट 
ह त ेप गन ुवा छनीय नहन े। 
रा यले िलएको उ े य र नीितह  अ यथा गलत उ े यले े रत नभएस म वा रा यआ नो दािय वबाट 
िवमखू भई कुन ैवग, जात, जातीको हक िहतको स ब धमा िलन पन नीित ित उदािसन रहकेो ि थित 
मािणत नभएस म रा यको िनदशक िस ा त, नीित र उ े यह मा न ै ितकूल असर पन गरी यस 

अदालतबाट आदशे जारी गदा रा यको काम कारबाही भािवत हने ।  
 सव च अदालतलाई पणू पले याय गन उपयु  आदशे जारी गन असाधारण अिधकार े को 
यव था (संिवधानले) गरेकोले याय मा न आएका प को यायमा पहचँ भावकारी िदलाउन आव यक 

आदशे जारी गन ुयस अदालतको अ तरिनिहत असाधारण अिधकार हने । 
 

 संिवधानले िनि त गरेको आधार िवना िनयिमत ि या अ तगतबाट सािधकार िनकायले िन पण 

ग रसकेको िवषयलाई असाधारण अिधकार े को िवषयव तु बनाउन निम ने । 
 

 सव च अदालतलाई दान ग रएको असाधारण अिधकार े  भनेको साधारण अिधकार े को 
िव मा हो भ न ेमा यता रा न नहने । संिवधानले िनि त गरेको साधारण र असाधारण अिधकार े का 
बीचको तालमेललाई ख ब याउने वा साधारण अिधकार े लाई असाधारण अिधकार े को अधीनको 
िवषयका पमा प रभािषत गन य न किह कतैबाट ग रन नहने । साधारण अिधकार े  अ तगत अिघ 

बढ्दा वहन गनपुन दािय वलाई छ ने उ े यले एकैचोटी असाधारण अिधकार े मा वेश गनलुाई कुन ै
पिन ि कोणबाट जायज ठह  याउन नसिकने । 

 १६ वष नपगुेको नाबालक मा  ितवादी भएको मु ा पिन मखु िज ला अिधकारीले हने यव था 
CRC को धारा ४०(२) तथा बालबािलका स ब धी ऐन, २०४८ को दफा ५५ िवपरीत हन ेहदँा केही 
सावजिनक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५ को मखु िज ला अिधकारीले मु ा हने 
अिधकारम ये १६ वष नपगुेको नाबालकमा  ितवादी भएको मु ा हने अिधकार फैसला भएको 
िमितबाट अमा य Prospective Overruling  हने । 
कुन ैकाननूी हकको भावकारी उपचारको यव था नभएमा संिवधानले यव था गरेका मौिलक हकको 
हनन ्भएमा वा नपेालले ितब ता जनाएका मानव अिधकार स ब धी अ तराि य सि धले यव था 
गरेका यनूतम मानव अिधकारको हनन ्भएको अव थामा सोको उपचारको लािग नेपालको अ त रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) को असाधारण अिधकार े को योग हन े।  

 अि तयार ा  िनकायबाट मु ाको अनसु धान गरी अिभयोगप  न ै दायर भइसकेको अव थामा यस 

िनकायबाट भएको अनसु धान ठीक वा वेठीक भयो भनी पनुः अनसु धान गन र अिभयोजन न ैबदर गरी 
मा न यस अदालतको असाधारण अिधकार े  अ तगत िनवेदन हण गरी त लो अदालतमा 
िवचाराधीन मु ामा ह त ेप हन ेवा असर गन गरी िनणय गन काननूतः निम ने । 

 असाधारण अिधकारबाट िनवेदकलाई परेको Impact अथवा भाव वा मका नहरेी िनणयकताले िनणय 

सरं ण मचं नेपाल 

समते िव. हाटेल सघं 

नेपाल समते, नेकाप 
२०६४, न. नं. 
७९०३ 

 

 

 

 

 

 

 

िव कमा लोहार 
सवेा  िज ला काय 

सिमित वारा िव. 
.म. तथा म.प.का., 
नेकाप २०६५, 

िन.नं. ७९६५ 

 

 

 

 

 

जनिहत सरं ण मचं 

समते िव. मिहला 
म ालयसमते, 
नेकाप २०६५, 

िन.नं. ८००५ 
 

रेखा े  िव. अथ 

म ालय समते, 
नेकाप २०६६,  िन. 
नं.८०९१ 
 

अिनलकुमार िस हा 
िव. म.ं तथा 
मपका. समते, नेकाप 
२०६६, िन. नं. 
८०९२ 

 

 

 
 

सरोज राई िव. 
िज ला शासन 
कायालय काठमाड  

समते, नेकाप, 
२०६६, िन. नं. 
८२४२ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

सीताशरण म डल 

िव. गहृ म ालय 

समते, नेकाप 
२०६६, िन.नं. 
८२६६ 

 

दीपकच  दवेकोटा 
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गदाको ि यामा  हे रने भएकाले कारबाहीमा ाकृितक यायको िस ा तअ तगत कारबाही गन 
लािगएको यि लाई Show Cause गरी आरोपको सफाईको मौका िदइएको छ छैन, कारबाही गन 
अिधकार पाएको िनणयकताले कारबाही गरेको यि का िव  कुन ै कारको Malafide Intention, 

Bad Faith िथयो िथएन, कारबाही गन अिधकार िथयो िथएन र िनणय गदा याियक मन योग गरेको 
िथयो िथएनस म मा  हरेी पनुरावेदक हरेेको ज तो िववादको िवषयको त य र त यका स ब धमा माण 

आिद नहे रने । 
 आ नो यो यता र मता अनसुारको पशेा यवसाय गन कुरामा कुन ैकाननूले रोक लगाएको अव थामा 
मा  संवैधािनक उपचारको Invoke गराउन िम ने ह छ । स भािवत कुरालाई हकको पमा दावी गरी 
संिवधानको धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) Invoke गराउन िम दनै । 

 रा यको लोकक याणकारी उ े य र काय मलाई नकारा मक पमा भािवत पान माग गरी आ नो 
िनजी वाथ वा िहत कायम गराउने आ मपरक र यि वादी सोच र विृ लाई यस अदालतले टेवा 
पु  याई बहृ  सावजिनक िहत िव  रट जारी गन ुसंिवधानस मत नहने । 

 संिवधानमा यव था भएका रा यका िनदशक िस ा त अ तगतका यव थाह  रा यले परूा गनपुन र 
नगरेको अव थामा अदालतबाट चलन गराई मा न पाउन े कृितका यव था होइनन ्। य ता हक चलन 
गराउन अदालत बा य हदँनै । यी यव थाह  रा यको ोत साधन र मताले याएस म मशः लाग ू
गद लैजाने सरकारका लािग सामा य मागदशन वा सकारा मक कृितका (Positive Right) मा  हन ् । 
यसकारण य ता हकह  चलन गराउन अदालतले बा य पान उपयु  र यायसंगत नहने । 

 काननू ारा थािपत सवमा य िस ा त ितकूल कुनै िनकाय वा अिधकारी ारा कुनै िनणय गरी कसैको 
संरि त अिधकार कुि ठत ग र छ भने यस अव थामा असाधारण अिधकार े को शरणमा जानपुन 
िववशता िसजना ह छ र य तो अव थामा असाधारण अिधकार मकुदशक भएर ब न पिन स दनै । 
असाधारण प रि थितमा ि यािशल हने यो य तो अ  हो जसले कुि ठत अिधकार चलन गन ाण 

स चय गन सि जवनी दान गदछ । तसथ असाधारण अिधकार े लाई साघरुो ल मण रेखािभ  िसिमत 
राखी या यान गदा यसको औिच य नै हस हन े वल स भावना िसजना ह छ । 

 अदालतमा वेश गदाको समयमा थािपत भैसकेको काननूी हकको चलनका लािग अ य उपाय नभए 
वा अ य भावकारी उपाय नभएमा मा  यस अदालतले असाधारण अिधकार े को योग गरी आदशे 

जारी गनपुन हो । अिनि त, स भािवत, िववािदत वा अ प  हकिहतको स ब धमा असाधारण अिधकार 
योग गरी आदशे जारी गन निम ने । 

 असाधारण अिधकार े  अ तगत नेपाल सरकारलाई पिन अ य उपचारको यव था नभएकोमा 
संझौताको एक प को हिैसयतले रट िनवेदन िदन पाउन ेअिधकार रह छ । असाधारण अिधकार े को 
योग, यि , नाग रक वा समदुायलाई मा  हने तक वभािवक भए पिन वैकि पक उपचारको अभावमा 
सरकार र यसका िनकायले रट िनवेदन िदन नस ने भ न निम ने । 

 असाधारण अिधकार े  साधारण साधारण अिधकार े को िवक प होइन । साथै पनुरावेदक य 
े ािधकार पिन होइन । साधारण े ािधकार र असाधारण े ािधकार समाना तर े ािधकार पिन 
होइनन र असाधारण े ािधकारले साधारण े ािधकारलाई अनादार गन, सीिमत तु याउन,े िनय ण 

गन, ित थापन गन वा कुनै िकिसमबाट िन तेज तु याउने समेत असाधारण े ािधकारको मकसद हन 
नस ने । 

 मौिलक हक हनन भएको भनी िवदशेी नाग रकले असाधारण अिधकार े  अ तगत उपचार माग गदा 
नेपाली नाग रकलाई ा  हन ेमौिलक हकको स ब धमा दावी गन नपाउने । िवचार तथा अिभ यि को 
वत ताको हक नेपाली नाग रकलाई मा  ा  हनेमा िवदशेी नाग रकले सो हक चलन गराई पाउन 
माग गन नस ने । 

िव. कृिष िवकास 

बक, मु य कायालय 

काठमाड  समते, 
नेकाप २०६७, िन.नं. 
८४३८ 
 

 

 

 
 

पशुपित काक  िव. 
मं. तथा मपका. 
समेत, नेकाप २०६७, 
िन. न.ं ८४५५ 
 

सुरे साद कानु समेत 
िव. म.ं तथा मपका. 
समेत, नेकाप २०६७, 
िन. न.ं ८४७४ 
 

कलेशु डगौरा समेत 
िव. शहरी िवकास तथा 
भवन िनमाण िवभाग 
समेत, नेकाप २०६८, 
िन. न.ं ८५६० 
 

 
 

िग रधारी महतो िव. 
भुिमसधुार 
कायालय, पसा 
समते नेकाप २०६७ 

अकं १२, िन.न. 
८२८७ 

 

 
 

पु पा रावल रायमाझी 
िव. ने.ब.िल. के ीय 
कायालय समेत, नेकाप 
२०६९, िन. नं. ८८६१ 
 

 
भानु साद आचाय 
िव. पु.वे.अ. पाटन 
समते ने.का.प. 
२०६७ अकं ५ 

िन.न. ८३६९ 
 

रामदवे यादव िव. 
म.ं तथा मपका. 
समते नेकाप २०६८, 

अकं ८ िन.न. 
८६६५ 

 

 

रवट यन पेपर िव. 
अ यागमन िवभाग 
नेकाप २०७५ अकं 

९ िन.न. १००९१ 
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४४. याियक पुनरावलोकनको अिधकारको योगका स ब धमा सव च अदालतको या याः 

 ितिनिधसभाको घोषणा, २०६३ राजनैितक घोषणाको कृया राजनीितक भए पिन यसले हण 

गरेको िवषय काननूी भएपिछ यसलाई राजनीितक िवषयको सं ा िदई सव च अदालतमा िनिहत 
रहकेो याियक  पनुरावलोकनको अिधकारको प रिधबाटै बािहर पान ु यायका ि ले र असाधारण 

अिधकार े  स ब धी मू य, मा यता र अवधारणा समतेले उिचत नहदँा ितिनिधसभाको घोषणा, 
२०६३ लाई राजनीितक घोषणा मानी यसको याियक पनुरावलोकन न ैगन निम ने भ न े िजक रसँग 
सहमत हन ेअव था नदिेखने । 
वतमान अ त रम संिवधान वमोिजम रा य र यायपािलका समेत स चालन भई रहकेो ि थितमा 
संवैधािनक यव थाको ितकूल अदालतले बो न िम ने नहदँा संिवधानलाई िनर त हने गरी यस 

अदालतले आदशे जारी गन नस ने । 
याियक पनुरावलोकनको अिधकारको ोत भनेको वयं संिवधान नै हने हदँा यस अिधकार अ तगत 
संिवधानको याियक परी ण हने नभई काननूको संवैधािनकता परी ण ग रने ह छ । संिवधानको अगं 
बिनसकेका ाबधानह लाई िन कृय भैसकेको ितिनिधसभाको घोषणा, २०६३ को िवषयव त ुमानी 
यसको याियक पनुरावलोकन गन याियक पनुरावलोकन स ब धी मा य िस ा तले पिन अनमुित 
निदन े। 

 काननूको संवैधािनकता परी ण हदँा िववािदत काननू वा आदशे वहाल रहकेो हनपुदछ । िनवेदकले 

संिवधानसँग बािझएको भनेको काननू िन कृय भै सकेको हदँा य तो काननूको संवैधािनकताको 
परी ण गन नपन । 

 िनवेदनमा उठाईएका िवषयव तुको योजन समा  भएको, अ त रम संिवधान ित थापन भै नपेालको 
संिवधान जारी भएको र सो संिवधानको यव था काया वयन भै गठन भएको संवैधािनक इजलासले 

कालाितत भैसकेको बाधा अड्काउ फुकाउने आदशे र सो अ तगत भ ै सकेका काय बदर गनकुो 
सा दिभकता नहने । 

 सव च अदालतले नपेाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को धारा ८८(२) अ तगत नपेाल सरकार, 
सरकारी अगं र  नेपाल काननू बमोिजम गिठत रा यका Instrumentalities ारा नेपाल काननू योग 
गरी ग रएको िनणयको मा  याियक पनुरावलोकन गदछ । नपेाल काननू बाहकेका Document, 

िवधान वा Charter को आधारमा ग रएको िनणयको यायीक पनुवरालोकन गदन अथात् यस 

अदालतले धारा ८८(२) अ तगत ICIMOD को service law सरहको Human Resources 

Policy को या या र पनुरावलोकन गन नस ने । 
 काननू बनाउने वा संशोधन गन रा य लगायत िनजी े को जनुसकैु रोजगार दायक (employer) को 
नीितगत िवषयको कुरामा समान बग वा Similarly Situated सबै कमचारीलाई भदेभाव नगरी 
समान पले लाग ूहने गरी बनेको काननूको याियक पनुरावलोकन हन नस ने । 

 याियक पनुरावलोकनको अिधकार मु य पमा दहेायको योजनका लािग अप रहाय मािन छः 
 नाग रकको हक अिधकार तथा वत ताको र ा एवं यसको उपभोगको सिुनि तताका लािग,  
 काननूी रा य वा िविधको शासनको अवधारणालाई यवहा रक पमा साथक तु याउनका लािग,  
 सीिमत सरकारको अवधारणालाई ि याि वत गनका लािग,  
 शि  पथृक करण तथा िनय ण र स तुलनको िस ा तको भावकारी योग र पालनाका लािग,  
 सरकारको काम कारबाहीह  तथा िनणयह लाई वैधािनक दायरािभ  सीिमत गनका लािग, 
 याियक वत ता र स मता सिुनि त गनका लािग,  
 रा यको कायकारी िनकायको वे छाचारी एवं िनरंकुश कायमा िनय ण गनका लािग,  
 संवैधािनक सव चता कायम गरी संिवधानको संर ण गनका लािग । 
याियक पनुरावलोकन हन नस ने भनी संिवधानले िनधारण गरेका सीमा रेखाह  संिवधानले अगंीकार 

 

ी साद उपा याय 

समते िव. म ं तथा 
मपका. समते, नेकाप 
२०६५,  

िन.नं.७९२५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मरुारी भ राई िव. 

नेपाल सरकार नेकाप 
२०६३ अंक ४ 

िन.न. ७६७६ 
 

ओम काश अयाल 

समेत िव. अ य  

मि प रषद समेत 
नेकाप संवधैािनक 

इजलास ख ड २०७५, 
अकं १, िन.न. ०००७ 
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गरेका आधारभतू िस ा त, मू य तथा मा यताह सँग मले नखाने भएमा वा संिवधान ारा द  

मौिलक हक हनन ्गन खालका काम कारबाही वा िनणयह  समते याियक पनुरावलोकनको दायरा 
बािहर रा ने संवैधािनक यव था आफमा पिन सव च अदालतको याियक पनुरावलोकनको िवषय 
हनस छ । 
कुनै यि को पशेा, रोजगारी तथा मौिलक हकको पमा संवैधािनक संर ण ा  अ य हक 

अिधकारसँग य  पमा स बि धत िवषयमा भएका िनणयह लाई याियक आ मसंयमको 
िस ा तको नाममा याियक पनुरावलोकनको दायराबाट हटाउन निम ने । 
कुनै पिन संवैधािनक िनकायमा नपेालको धान यायाधीश वा सव च अदालतका व र  

यायाधीशह को बहमत वा अ पमत संल नता भएको भ ने आधारमा य ता संवैधािनक िनकायह ले 

गरेका िनणय तथा काम कारबाहीको याियक पनुरावलोकनबाट उ मिु  पाउन नस ने । 
 के कुन काननूी यव था अमा य र बदर हनपुन हो भ न ेयिु यु  आधार उ लेख गरी प  दावी िलन 
नसक  घमुाउरो भाषाको योग गरी आ नो संिवधान द  हकमा आघात पगुकेो भनी स भावना तथा 
अनमुानको भरमा िनता त िनजी धारणा वनाई िलएको िनवेदन दावीको आधारमा अदालत वयंले 

िनवेदकको दावी खोजबीन गरी औिच यको आधारमा नेपाल अ त रम संिवधान २०६३ को धारा 
१०७ को उपधारा (१)को असाधारण अिधकार े  अ तगत याियक पनुरावलोकन गन निम ने । 

 संिवधानमा न ै प  पमा काननूबमोिजम हन े गरी ग रएको यव थालाई िनरपे  हकको पमा 
या या गद जाने हो भने यसले संिवधान संशोधनको भाव िद छ, यसो गन काननू या याको 
िस ा तले अनमुित िददनै र  यायपािलकाले आ नो अिधकारलाई यस हदस म िव ता रत गन नहन े।  
यायपािलकाको अिधकारको मलू ोत संिवधान नै भएकाले संिवधानको व प, यसको भावना र 
यसले अगंीकार गरेका िवशेषताह लाई िव ृंखिलत तु याउन ेअिधकार यायपािलकालाई नहने । 

 कुनै काननूमा भएको यव था खारेज गन माग गदा िनवेदकले सो यव था खारेजी भएबाट उ प न हन े
र ताको प रणाम के ह छ भ न ेपिन िवचार गनपुन। भ ैरहकेो काननू खारेज गरी र ता िसजना गन 
अिन यसको पिूत गन नस ने ि थित खडा भएबाट द डहीनताको ि थित िसजना हने भएमा यसको 
जवाफदहेी अदालतले िलनपुन ह छ जनु स भव नभएकाले चिलत काननूको ावधान खारेज गन ु
अिघ यसको र ताको असर र असर यव थापनका िवशेष कुराह  िवचार गरेर मा ै अदालतले 

आ नो सि यता दखेाउन ुपन।  
कुनै अमकु ऐनको यव था हरेी सो यव थालाई संिवधानको ावधानसँग  जोडी बािझएको अनमुान 
गरी सावजिनक िवषयको पमा उठाई याियक पनुरावलोकनको िवशेष यव थालाई हलुका तवरले 

िलन नहने । के कुन काननूी यव था के कुन योजन वा उ े य पिूत गन खाितर िवधाियका ारा पारीत 
ग रएको हो र सो काननूको यव थाले य  पमा भाव पारे वा नपारेको ि थित मू याङ्कन नगरी 
तथा भाव पान यि  वा समदुायको िहतको सा ा कार नगरीकन िनवेदन दायर गन निम ने । 

 संवैधािनक यव था अ तगत पणू यायको िनिम  यस अदालतले कुन ै िनकाय वा पदािधकारीले 

गरेको िनणयलाई Judicial Review गन स ने । नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ 
को हक नाग रकलाई ा  भएपिछ संिवधानले नै यस अदालतको धारा १०७(२) को याियक 

पनुरावलोकन गन पाउन ेअिधकारलाई Exclude वा Limit गन गरी प  यव था गरेको अव थामा 
वा मा य िस ा त अनसुार  Political Question समावेश भएको िबषय वा िवधाियकाको आ त रक 

काय यव थापनको िवषय र यस अदालतबाट धारा १०७ (३) अ तगत अि तम भएका िबषयह मा 
Writ against judiciary हन नस ने मा य िस ा तको अव थामा वाहके अ य अव था र िबषयमा 
मा य िस ा तमा रहरे कायपािलका तफका येक अिधकारीले गरेको िनणयको याियक 

पनुरावलोकन गन स ने । 
 भैरहकेो काननूी यव थाले मौिलक हकउपर अनिुचत व दजे लगाएको वा अ य कुनै कारणले कुन ै
काननू संिवधानसँग  बािझएको अव था भए असाधारण अिधकार े  हण गरी यस अदालतले 

अमा य र बदर घोिषत गन । काननू णाली एवं सामािजक संरचना प रवतन गन वा भरैहकेो काननूमा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उमाशंकर शमा िव. 
म.ं तथा मपका. 
समते, नेकाप 
२०६७, िन. नं. 
८३६६ 

 

 
 

काशमिण शमा 
समते िव. म.ं तथा 
मपका. समते, नेकाप 
२०६७, िन. नं. 
८३८६ 

 

 

अ यूत साद खरेल 

िव. म.ं तथा 
मपका. समते, नेकाप 
२०६७,  िन. नं. 
८४९९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

सु तली धामी िव. 

म.ं तथा मपका. 
समते, नेकाप 
२०६८, िन. नं. 
८५४१ 

 

 

 

 

 

 

 
 

यामकृ ण मा के 

िव. म.ं तथा 
मपका. समते, नेकाप 
२०६८, िन. नं. 
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थप यव था गरी काननू संशोधनको िवषयमा आदशे जारी गन काय सामा यतः अदालतको होइन । 
साथै काननूमा यस िकिसमको यव था थप गन ुभनी सामािजक अिभय ता (Social engineering) 

को पमा अदालतले यव थािपकाको काम गन निम ने । 
काननू णाली एवं सामािजक संरचना प रवतन गन वा भरैहकेो काननूमा थप यव था गरी काननू 
संशोधनको िवषयमा आदशे जारी गन काय सामा यतः अदालतको होइन । के क तो काननू णालीको 
िवकास गन भ ने िवषय रा यको नीितगत िवषय हो । य तो रा यको छु ै अङ्गको अिधकारउपर 
यायपािलका ारा य  ह त ेप हने गरी आदशे जारी गन निम ने ।फौजदारी कृितको कसरूको 
प रभाषा िवधाियक  नीित (Policy) को िवषय भएकोले मौजदुा प रभाषा र यव थाह मा नीितगत 
पमा अदालतले कुन ैआदशे वा िनदश गन निम ने । 

 खास सम या समाधान गन वा उ े य हािसल गन िवधाियकाले िवशेष काननूी यव थागन स दछ । 
सो काननू कसैको हकमा लाग ूहने र कसैका हकमा लाग ूनहने भनी यायोिचत बग करण गदा असमान 
हदँनै र य तो काननू समानताको ितकुल पिन हदँनै । 

 असैिनक नाग रकलाई सैिनक ऐन लाग ूहने भ न े िववािदन काननूी यव था अनिुचत, भेदभावपणू र 
असंवैधािनक हन े। िवषयब तुको कृितबाट अ याव यक दिेखएमा बाहके अदालतले अक  याियक 

िवक प भएस म य तो कुनै काननूलाई ार भ दिेख बदर घोिषत गन मनािसव नहन े। 
 कुनै काननूको कुनै ावधान संिवधानसँग बािझएको वा संिवधान ारा द  मौिलक हकमा अनिुचत 
ब दजे पन जाने अव थामा संिवधानको धारा १३३(१) बमोिजम याियक पनुरावलोकनको अिधकार 
े  हण गरी बदर गन सिकने भएपिन भई रहकेो काननू ित थापन गरी नयाँ काननू िनमाण गन 
कुरामा अदालतको अिधकार नहन े। कुन ैकाननूी यव था बदर गरी शु य अव था िसजना गन निम न े
। 

 रा य ारा आ नो नीितगत यव था अ तगत बनाइएको काननूले समाजको पर परा, रीित रवाज, 

सं कृित र यवहारलाई पिन यान रा ने हदँा रा यले समाजका क ता कारका पर परा, 
रीित रवाज,सं कृित र यवहारलाई काननूी यव था माफत मा यता िदने र क तोलाई निदने भ ने कुरा 
रा यको नीितगत िवषयिभ  पन कुरा हो । काननूमा िनिहत य ता कारका नीितगत को 
औिच यमा अदालतले आ नो असाधारण अिधकार े  योग गरी याियक पनुरावलोकनको रोहबाट 
ह त ेप गन निम ने । 

८५८९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रामवाव ुभ डारी िव. 
वा य म ालय 
समते नेकाप २०६९, 

िन.न. ८७८२  
 

इमानिसह ं गु ङ िव. 
मपस.समते नेकाप 
२०४९, िन.न. 
४५९७ 
 

गणेशराज राई िव. 

म.ं तथा मपका. 
समते ने.का.प. 
सवंैधािनक इजलास 

ख ड अकं १ िन.न. 
०००१ 

 

िवक प राज भ डारी 
िव. म.ं तथा 
मपका.समते नेकाप 
२०७२ अंक १ 

िन.न. ९३११ 

 

५५.   रटको वग करण र याियक योग 

रटको वग करण दहेाय अनसुार गन सिक छः 
(क) ब दी य ीकरण, 

(ख) उ षेण, 

(ग) परमादशे, 

(घ) ितषेध, र 
(ङ) अिधकारपृ छा । 

 

५.१  ब दी य ीकरण Habeas Corpus 

ब दी य ीकरणको शाि दक अथ थनुा वा िनय णमा रहकेो ब दीलाई सशरीर अदालत सम  उपि थत गराउ भ ने ह छ । यस 

अ तगत कुनै पिन यि लाई गैरकाननूी थनुामा रािखएको  उठेमा िनजलाई अदालत सम  उपि थत गराई िनजको थनुाको 
वैधताको परी ण गन ग र छ । यसरी परी ण गदा िनजको थनुा गरैकाननूी दिेखएमा िनजलाई ब दी य ीकरणको आदशे जारी 
गरेर अदालतले थनुाबाट मु  गन आदशे िदन स दछ । काननू बमोिजम बाहके कुनै पिन यि को वैयि क वत ता अपहरण 

नग रने संवैधािनक याभिूत अनु प चाह ेरा य वा यि को तफबाट िकन नहोस ्कुन ै यि को वयैि क वत ता अपहरण 

ग र छ भने िनजलाई गरैकाननूी थनुाबाट मु  गरी अपह रत वत ताको पनु: थापन गन ुयो रटको मु य उे य हो । यो रट 
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रा यका अलावा अ य कुनै यि  वा सं थाले राखेको थनुा वा िनय णका िव  पिन जारी हन स दछ । यो उपचारा मक रट हो 
द डा मक होइन । यो रट संकटकालीन अव थामा समेत िनलि बत हदँनै । कसैले कुनै यि लाई गरैकाननूी पमा थनुामा 
रािखएको छ भनी िजिकर िलएमा य तो थनुाको काननूी आधार दखेाउने िज मा थनुामा रा ने िनकाय वा अिधकारीको ह छ । यो 
रटमा ब दीको अपराध र िनरपराध िन य ग रँदनै, केवल थनुवुालाई काननू बमोिजम थनुामा रािखएको छ वा छैन भ ने कुराको 
मा  िन य ल ग र छ ।  
 

ब दी य ीकरणको िनवेदन कसले िदन स छ ? 

ब दी य ीकरणको िनवेदन थनुामा रहकेो यि  वयं वा िनजले िदन नस ने अव थामा िनजका तफबाट िनजको नातेदार, साथी 
वा अ  कुनै पिन यि  वा सरोकारवाला सं थाले पिन दायर गन पाउँछ । साथै गरैकाननूी थनुामा रहकेो जानकारी ा  हन आएमा 
अदालत आफैले रट िनवेदन सरह मानी कारबाही उठाई आदशे जारी गन  स दछ । 

 ठूलो सं यामा िवना म जरुी खानिपनको यथोिचत यव था समते नगरी जवरज ती थनुाको ि थितमा 
राखी िमकह लाई ईटा भ ा कारखानामा काम गराएको र त स ब धी गनुासोको स बोधन समेत 
स बि धत िनकायले नगरेको भ द ैब दी य ीकरणको आदशे माग धान यायाधीशलाई स बोधन 
गरी हलाकबाट िदएको िनवेदनमा सव च अदालतबाट स बि धत िज ला अदालतको े तेदारलाई 
जाँचबझु अिधकृतको पमा काम गन तोक  िनजको ितवेदन समतेको आधारमा सव च अदालत 
िनयमावली बमोिजम ब धक अव थाबाट मु  गरी आ नो दशे थान गन िम  रा  भारतको 
सीमावत  शासनसगँ समेत आव यक सम वय गरी िनजह लाई सरु ासाथ नेपाल सीमा पार गन िदई 
सो काय स प न भएपिछ सोको ितवेदन यस अदालतमा पठाउन ु भनी िज ला अदालतका 
े तेदारलाई र उ  कायमा आव यक पन शासिनक तथा अ य यव थापक य सरसहयोग 
सि य पमा उपल ध गराउन ुभनी े ीय शासक तथा मखु िज ला अिधकारीलाई समते लेखी 
पठाउने गरी आदशे जारी भएको छ । 

 

सेवक राम िव. 
मखु िज ला 
अिधकारी िसराहा 
समेत, नकेाप 
२०७० अंक ३ 

िन.न.८९७६ 

 

 

 

ब दी य ीकरणको आदेश कसका िव मा जारी हनस छ ? 

ब दी य ीकरणको आदशे कुन ै पिन यि लाई गरैकाननूी थनुामा रािखएकोमा यसरी थनुामा रा ने जनुसकैु यि , सं था, 
िनकाय वा पदािधकारीका िव मा जारी हन स दछ । 
 

सवैंधािनक एव ंकानूनी यव था 

 काननू बमोिजम बाहके कुनै पिन यि लाई वैयि क वत ताबाट वि चत ग रने छैन । 
 चिलत नपेाल काननू बमोिजम बाहके कुन ैपिन यि को यान वा वैयि क वत ता अपहरण 

ग रने छैन । 

नेपालको सिंवधान, धारा 
१७ 
 

दवेानी सिंहताको दफा 
२०(१) 

 

सव च अदालतबाट ितपािदत िस ा त 

 काननू बमोिजम बाहके भ नाले काननूको उिचत कारबाही (Due process of Law) लाई बिुझ छ 

र काननूको उिचत कारबाही िभ  सारवान र कायिविधगत दबैु कारबाही पन हदँा वैयि क 

वत तामा असर पन गरी कारबाही गदा यी दबैु प लाई अिनवाय पमा पालन गन ुपदछ । 
 थनुाको कारण प ा लगाउँदा काननूसंगत कारण नदिेखए थनुाबाट मु  गन आदशे जारी गन ुन ै
ब दी य ीकरणको उपचारको उ े य हो । 

 ब दीलाई थनुामा रा नकुो काननूसंगत आधार र अव था नदिेखएकोमा ब दीलाई थनुाबाट मु  गन 
आदशे जारी गन ुब दी य ीकरणको उपचारको उ े य हो । 

 ब दी य ीकरणको िनवेदनमा यस अदालतले फैसला स याउने वा काननू बमोिजम तोिकएको 
अिधकारीले काननूले िदएको तजिवजी अिधकार योग गरी गरेको ठहर फैसलामा ह त ेप गन 
निम ने तथा सजाय घटाउने बढाउने आदशे गन पिन निम ने । 

 

नेकाप. २०६१, िन.नं. 
७३३२ 

 

 

नेकाप. २०४९, िन.नं. 
४४५० 

 

नेकाप २०५३, िन.नं. 
६२१८ 

 

नेकाप २०५४, िन.नं. 
६३८९ 
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 असाधारण उपचार छनौट वा सिुवधाको कुरा नभई मौिलक तथा काननूी हकको ग भीर उ लंघन 
भएको अव थाको कुरा हो । असाधारण उपचार अवल बन गन िवशेष अव था र प रि थित उ प न 
भएको हनपुदछ । काननूको ठाडो उ लंघन, मौिलक अिधकारको य  अपहरण र मानव 
अिधकारको उपहास भएको दिेखएमा साधारण अिधकार े  उपभोग ग रसकेको अव थामा पिन 
कुनै पिन ब दी असाधारण अिधकार े मा वेश गन स दछ । य तो अव थामा अदालतले आ नो  
याियक भिूमका िनभाउन ुपन । 

 कुनै पिन यि लाई अिधकार े ा मक िुट गरी काननूले अिधकार नै निदइएको यि  वा 
िनकायले थनुामा राखेको अव था, काननू ारा िनधा रत ि या ितकूल थनुामा रािखएको 
अव था र ाकृितक याय िस ा त, ाङ्ग याय एवं दोहोरो खतराको िस ा त ज ता यायका 
आधारभतू मा यता ितकूल थनुामा रािखएको अव थामा अदालतले याियक िहरासतमा रहकेो 
अव थामा समेत ब दी य ीकरण जारी गन स ने । तर, त काल ा  माणको मू याङ्कन गरी 
अिधकार ा  अिधकारीले राखेको याियक िहरासतका हकमा ब दी य ीकरण जारी गदा मु ाको 
िनणय हन बाँक  न ैरहबेाट याियक ह त पे त हन पु दनै भ ने कुरामा सतकता अपनाउन ुपन । 

 नेकाप २०६५, िन. नं. 
८०२७ 

 

 

 

 

 

 
 

वासदुवे साह तुराहाका 
हकमा अिधव ा 
रामिवलास राउत िव. 
पुनरावेदन अदालत 
हटेौडा, नेकाप २०६८, 

िन. नं.८६५० 

 

 

ब दी य ीकरणको िनवेदनमा मु यतः िन न ह  िवचारणीय ह छनः् 

 थनुा वा प ाउको कारण काननूसंगत छ/छैन । 

 थनुामा रा ने काननूी अि तयारी छ/छैन । 

 अि तयारवालाको आदशेले थनुामा रािखएको हो/होइन । 

 थनुामा रा दा अवल बन गनपुन सबै काननूी कृया र कायिविधको अबल बन र पालना ग रएको छ/छैन । 

 जनु काननूको अि तयारी योग गरी थनुामा रािखएको हो सो काननू वयं संवैधािनक छ/छैन । 

 थनुामा रा ने आदशे गदा आधार र कारण उ लेख गरेको छ/छैन । 

 बदिनयत वा वृ  भावना िलई थनुामा राखेको छ/छैन । 
 

कानूनी यव था 

 सव च अदालत िनयमावली, २०७४, (स.अ.िन.) उ च अदालत िनयमावली, २०७३ (उ.अ.िन.) र 
िज ला अदालत िनयमावली, २०७५ (िज.अ.िन.) अनसुार अदालतले िन निलिखत अव थामा 
ब दीलाई थनुाबाट छोड्न ेआदशे िदन स छः 

 सचूनामा तोिकएको िदन वा पेसीको िदन यथ ले कुनै कारण नदखेाएमा, 
 कारण दखेाएपिन सो कारण मनािसव नदिेखएमा,  
 बदिनयत, वृ  भावना िलई, काननू िवप रत वा अिनवाय पमा पालना गनपुन कायिविध पालना 
नगरी ब दीलाई थनुामा राखेको दिेखएमा, 

 यथ ले ब दीलाई थनुाबाट छोड्न ु नपन कुनै मनािसव कारण दखेाउन नसकेमा वा िनजले 

दखेाएको कारण मनािसव नदिेखएमा, वा 
 कुनै ब दीलाई एकठाउँबाट अक  ठाउँमा थाना तरण गरेमा,    

 अदालतको आदशेलाई छ ने वा भावहीन गराउने बदिनयतले ब दीको स ब धमा झठुो जवाफ 

िदएमा,  
 अदालतले मागेको जवाफ  पमा निदई आलटाल गरेमा, 

 

उ.अ.िन. िनयम
३२(क) र
िज.अ.िन. िनयम
२९ 
 

 

स.अ.िन.िनयम 
३७क,   

 

िज.अ.िन. िनयम
२९ 

 

उ.अ.िन. िनयम.
३२ (ख) र
स.अ.िन.िनयम 
३७ (क), ३९ 

 

ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने अव था 

 काननू बमोिजमको अि तयारी िवना थनुामा राखेमाः 
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- िखल बहादरु िगरी िव. िज ला हरी कायालय, काठमाड , नकेाप, २०४९, िन. नं. ४५२९ 

- दल बहादरु म ल िव. या दी िज. अ., नेकाप २०५२,  िन. नं. ५०३३ 

 

 थनुामा राखेको कारबाहीमा अिधकार े ा मक िुट रहकेो दिेखएमा, 
- अिल अकबरी िव. सदरखोर शाखा, िड ली बजार, नकेाप २०४९, प.ृ १०५, िन. नं. ४४६३, 

- िखमलाल देवकोटा िव. गहृ म ालय समेत, नकेाप २०५९, प.ृ ४८३, िन. नं. ७११५, 

 

 थनुामा रा नपुन काननू बमोिजमको कारण नदिेखएमा,    

- अ बरबहादरु गु ङ िव. ि . व. सरु ा हरी गाड, नकेाप २०४९, प.ृ ३१, िन.नं. ४४५० 

 

 बा या मक पमा पालन गनपुन काननू बमोिजमको कायिविध पालन नगरेमा,    

- कृ ण वज खड्का िव. काननू तथा याय म ालय समेत, नकेाप २०५५ प.ृ १९५, िन. नं. ६५३० 

- िखमलाल देवकाटा िव.गहृ म ालय समेत, नकेाप २०५६, प.ृ ६३८, िन. नं. ६७७५ 

 

 बदिनयतसाथ वा वृ  भावनाले िसत भई थनुामा राखेमा,    

- िव म म ल िव. िज. . का. काठमाड , नकेाप २०५१, प.ृ ८४७, िन. नं. ५००० 

- ितल ुघल ेिव. िज.  का. काठमाड , नकेाप २०५१, प.ृ ८९०, िन. नं. ५००७ 

 

 थनुा मै रा नपुन कारण नखलुाई थनुामा राखेमा,    

- माया पाठक िव. गहृ म ालय, नकेाप २०५३, प.ृ ३३४, िन. नं. ६१८२ 

 

 ब दी य ीकरणमा पनुः िनवेदन िदन बाधा नपन,    

- शिमला ि पाठी िव. म. पं. सिचवालय समेत, नकेाप २०६०, प.ृ ६१८, िन. नं. ७२५२ 

- मीनाकुमारी वाइवा िव. गृहम ालय समेत, नकेाप २०६१ प.ृ ४७९, िन. नं. ७३७१ 

 

 थनुाको िनर तरता रहकेोमा िनणय हदँाको अव थास म पिन काननू िवपरीतको थनुा जारी रहमेा,    

- सीताराम अ वाल िव. िज. . का. काठमाड , नकेाप २०५२, प.ृ ५९७, िन. नं. ६०३८ 

 

 जनु काननू अ तगत थनुामा रािखएको हो सो काननू नै असंवैधािनक भएमा,     

- रािजव पराजलुीको हकमा संिजव पराजुली िव. . िन. शाही आयोग समेत नकेाप २०६२ अंक ११ िन.न.७६१८  

 

 Substantive due process  वा  procedural due process दबैु म ये कुन ैएकको पिन अभावमा कारबाही गरेको 
दिेखन आएमा, 

- ेम चौलागाईको हकमा कृ ण कुमारी े  िव. गहृ म ालय समेत, नकेाप, २०६१, प.ृ १९०, िन. नं. ७३३२ 
 

 संवैधािनक यव था प रपालना र अ तराि य महासि धको मागदशनलाई रा यका िनकायह ले अिनवाय पमा 
अवल बन गनपुन । पपु  िनिम  माग गरेको धरौट िदन नसकेको वालकलाई थनुछेकको योजनको िनिम  थनुाको 
िवक पको पमा बाल सधुारगहृमा ब दीको पमा पठाउन स ने यव था नभएकोमा िनवेदकलाई बाल सधुारगहृमा 
थनुामा राखेको काय गरैकाननूी हन,े  

- दीप थापाको हकमा रामे र यौपान ेिव. िज ला शासन कायालय काठमाड  समेत, नकेाप, २०६५, प.ृ ११३२, िन. नं. ८०१५ 

 काननूी यव थाको पालना नगरेको, उिचत काननूी ि या अवल बन नगरेको र याियक मनको समते योग नगरी काननू 
िवपरीत िनणय भएको अव थामा गैरकाननूी थनुाबाट मु  हन,े    



401

सरकारी वक ल िद दशन 

 

- हादी जावेर हबीव िव. गहृ म ालय समेत, नकेाप, २०६५, िन. नं. ८०१५ 

 

 आ नै िहरासतमा रहकेा ितवादीलाई सोही बखत झु ा नाग रकता क त मु ामा अनसु धान नगरी हाल आएर ठगी 
मु ाबाट सफाइ पाई छुटी जान ेभए प ात् मा  अनसु धानको लािग भनी वृ  भावना राखी थनुामा राखेको कायलाई 
काननू र यायसंगत भ न निम ने,    

- मिणकुमार राईको हकमा एड्भोकेसी फोरम तफबाट अिधव ा नानीबाबु ख ी िव. महानगरीय हरी प रसर, हनमुानढोका, काठमाड  

समेत, नकेाप, २०६६, प.ृ १४८३, िन. नं. ८२२१ 

 

 काननूले तोकेको हदभ दा बढी कैदमा ब न ुपन गरी फैसला भएकोमा,    

- गगन िसं ठकुरी िव. कारागार कायालय,  जग नाथ देवल, समेत, नकेाप, २०६७, प.ृ २४२, िन. नं. ८३१३ 

 

 अिधकार े को दु पयोग गरी, काननूी यव थाको ि या पालना नगरी र काननू िवप रत थनुामा रािखएकोमा, 
- ल मण लािमछाने समेत िव. िज. .का. मकवानपरु समेत, नकेाप, २०६७, प.ृ १७२२, िन. नं. ८४८२ 

 

 एउटै कसरूमा पटक पटक मु ा चलाउने र स म अदालतबाट फैसला भ ैअि तम भैसकेकोमा पवैू फैसला िनरथक हने गरी 
उसै िवषयमा कारबाही चलाई थनुमा रा ने काय भएकोमा,    

- बालकृ ण के.सी. िव. िज. .का. दैलेख समेत ने.का.प.२०६७ अंक ९ िन.न ८४५९ 

 

 एउटा मु य वारदातलाई िलएर एक पटक अिभयोग लगाई सकेपिछ सो सँग  स बि धत सहायक घटनाह को आधारमा 
पटकपटक गरी दो ो वा ते ो मु ा चलाउन निम ने, 
कत य यान मु ामा लागेको कैद भु ान ग रसकेपिछ कत य यान मु ामा िदएकै जाहरेी दरखा तमा अपहरण भ न ेश द 
परेको आधारमा पनुः शरीर अपहरणतफ मु ा दायर गन ु र यसमा पपु का लािग थनुामा रा न े लगायतका 
कामकारबाहीह  नपेालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा २४(६) समेतको िवपरीत हन,े 

- गोिव दबहादरु बटाला िव. . मं. तथा म. प. का. समेत, नकेाप २०६८, प.ृ१०५४, िन. नं.८६३८ 

 

 िववादको त य िभ  वेश गरी थनुाको औिच य खोजी गन काय ब दी य ीकरणको रटबाट ग रदनै । ब दीलाई थनुामा 
रािखएको कायको वै तास म परी ण गरी गरैकाननूी तवरबाट थनुामा रािखएको दिेखएमा य तो थनुाबाट मु  गन ब दी 
य ीकरणको आदशे जारी हन,े 
- रामदेव यादव िव. धानम ी तथा मि प रषद कायालय,  नकेाप  २०६८  अंक  ८ िन.नं.  ८६६५ 

 

 थनुामा राखी अनसु धान गनपुन स तोषजनक आधार नभएको,थनुामा राखी अनसु धान गनपुन आधार र कारण भएको 
थम ि मा नदिेखएकोमा थनुामा रा न माग गरी अदालतले पया  आधार िवना थनुामा रा न माग गरेकोल ेमा  आधार 
र कारण नखलुाई थनुामा रा न अनमुित िदएको अव थामा ब दी य ीकरणको आदशे जारी हन,े 

- कनकमिण िदि त िव. अ.द.ुअ.आ.समेत नकेाप २०७४ अंक १ िन.न. ९७४४ 

 

 मनािसब आधार िवना थनुामा राखी अनसु धान गनपुन अव था नहने, थनुामा राखी अनसु धान नगदा माण लोप हन ेवा 
अनसु धानमा ितकूल असर पन व तुिन  आधार र कारण भए मा  थनुामा रा न सिकने, 

- मंगल िसह ंिल बु िव. ि .िव.भ सार कायालय समेत नकेाप २०७४ अंक ९ िन.न १०१०४ 

 

 थनुामा रहकेो तर थनुामा रा नपुन काननूस मत आधार र अव था नदिेखएकोमा ब दी य ीकरणको आदशे जारी हन,े 
- िनमेश लाखे िव. लिलतपरू िज ला अदालत नकेाप २०७४ अंक २ िन.न.९७६८ 

 काननू अनसुार अदालतबाट भएको फैसला अनु प ज रवानाको रकम ितन नसके वापत कैदमा ब नपुन अविध भु ान 
भैसके प ात् थनुामा रहकेोमा, 
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- याम ुतामाङ्ग िव. उ च अदालत, पाटन नकेाप २०७४ अंक ८ िन.न. ९८६४ 

 

 काननू िवप रत थनुामा रािखएकोमा, वृ  धारणा बनाई वा बदिनयत पा कपटपणू तवरले थनुामा रािखएको भएमा 
कायिविधको प  उ लघनं गरी अनिधकृत तवरबाट थनुामा रािखएकोमा, व छ सनुवुाइ वेगर वा अिभयोग नलगाई 
थसनामा राखेकोमा वा य तै कारबाट काननू ितकूल थनुामा राखेको अव थामा, 

- िवजयराज तुलाधर िव. काठमाड  िज ला अदालत समेत नकेाप २०७५ अंक १० िन.न. १०१०८ 

 

 काननूी ि या बेगर वृ  धारणा राखी उिचत कारण र आधार बगेर थनुामा राखेकोमा 
 धरौटी माग भएकोमा धरौटी दािखल गरे प ात् पिन िनर तर थनुामा राखेकोमा, 

- िखम बहादरु खड्का िव. िज. .का. गु मी समेत नकेाप २०७६ अंक ६ िन.न. १०२५३ 

 

 अिधकार े  िविहन अिधकारीले थनुामा रा ने काय गरेकोमा वा याद थप वा प ाउ गन अनमुित िदएको काय वैध नहने,  
- बादल िम रङिसङ िव. म. हरी वृ  गौशाला समेत ने.का.प.२०७७ अंक ७ िन.न. १०५३९ 

 
 

ब दी य ीकरणको आदेश जारी नहने अव था 

 थनुवुा थनुाबाट मु  भैसकेको अव थामा    

- ेम . ढंगालका हकमा िटकाराम अिधकारी िव. िव. गहृ म ालय समेत, ने.का.प. २०४८, प.ृ १९४, िन. नं. ४२८८ 

- जमनुा े  िव. िज. . का. काठमाड , ने.का.प. २०४९ प.ृ ८२८, िन. नं. ४६१३ 

 

 मु ा हने अिधकारीबाट याद थप भई काननूी कारबाहीको िसलिसलामा थनुामा रहकेोमा    
-  सितश कृपलानी िव. िज. . का. काठमाड , नकेाप २०४८ प.ृ ११, िन.नं. ४२४४ 

 

 िनणयको औिच यिभ  वेश गरी त यको िनरोपण गनपुन ि थित रहमेा    

-  पलाल राई िव. िज. . का. भ परु, नकेाप २०४८, प.ृ १५८, िन. नं. ४२८१ 

- यु  बहादरु गु ङ ि . िव. राज  यायािधकरण, काठमाड , नकेाप २०४८, प.ृ ७३१, िन. नं. ४४१० 

 

 पपु को िनिम  थनुामा रहकेोमा    
-  अली अकबरी िव. सदरखोर शाखा, िड लीबजार, नकेाप २०४९, प.ृ १०५, िन. नं. ४४६३ 

-  अ बर व. गु ङ िव. ि .िव. सरु ा हरी गाड, नकेाप २०४९, प.ृ ३१, िन. नं. ४४५० 

-  च बहादरु साक  िव. काठमाड  िज ला अदालत, नकेाप २०४८, प.ृ २४, िन. नं. ४२४८ 

-  नबेाङ लामा िव. काठमाड  िज ला अदालत, नकेाप २०४९, प.ृ १७४, िन. नं. ४४७७ 

-  तासी िव. अ यागमन िवभाग नकेाप २०५०, प.ृ २६० 

-  मनबहादरु चौहान िव. अथ म ालय समेत, नकेाप २०५४, प.ृ ४०८, िन. नं. ६४१४ 

 

 काननू ारा यवि थत अ य याियक ि या िनरथक हने भएमा,    
-  अली अकबरी िव सदरखोर शाखा, िड लाबजार, नकेाप २०४९ प.ृ १०५, िन. नं. ४४६३ 

 

 थनुाको ि थित प रवतन भएकोमा पवू थनुा अवैध भए पिन प रवितत थनुा गरैकाननूी नभएमा,    
- अ बर व. गु ङ िव. िव. ि .िव. सरु ा हरी गाड, नकेाप २०४९, प.ृ ३१, िन. नं. ४४५०, 

-  ह रव द िसंह िव. अ यागमन िवभाग, नकेाप २०५१, प.ृ १, िन. नं. ४८४१ 

-  श भबुहादरु याङतान िव. िज ला हरी कायालय, लिलतपरु, नकेाप २०४९, प.ृ ५७१, िन.नं. ४५६२ 

-  न द बहादरु अिधकारी िव. का. िज. अ., नकेाप २०५७, प.ृ ७६, िन. नं. ६८४९ 

 

 काननू बमोिजम अिधकार ा  िनकायबाट कारबाहीको िसलिसलामा थनुामा परेकोमा,    
-  चेतनारायण खरेल, िव. ३ नं. े  कर कायालय, नकेाप २०५०, प.ृ ६२४, िन.नं. ४८१२ 
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 ऐनको दफा नखलेुको कारणबाट मा  थनुवुा पजु  अ ंवं. १२१ न.ंको िवपरीत नहन े    
-  कमल साद बा तोला िव. िवशेष हरी िवभाग, नेकाप २०४९, प.ृ ३४९, िन. नं. ४५११ 
 

 परूा आदशे भ ैनस द ैअप रप क (immature) िनवेदन परेकोमा, 
 

 अदालतको फैसला काया वयनको िसलिसलामा परेको थनुालाई Lawfull Detention मािन छ । Lawfull Detention 

बाट यि गत वत ता अपहरण नहने     
-   िशवराज पोडेल िव. काठमाड  िज ला अदालत समेत, नकेाप २०६४, िन. नं. ७८५२ 
 

 नेपाल काननू उ लंघन गरी overstay गरे वापत काननू अनसुार लागेको शु क ज रवाना नितरे वापत भएको थनुालाई 
गैरकाननूी थनुा भ न निम ने      

-  मेहमदु रिसद िव. गहृ म ालय समेत, नकेाप २०६४, िन. नं. ७८६०  

 

 कुन ैकायलाई अक  कुनै काननूले समेत कसरू मानी सो स ब धमा छु ै कारबाही चलाउन सिकने यव था गरेकोमा अक  

काननू अ तगतको कसरूमा अनसु धान गरेको र कारबाही चलाएको अव थामा  
-  हकराज प तको हकमा कृ णबहादरु प त िव. .मं.तथा म.प.का.समेत, नकेाप २०६९, प.ृ३९७, िन. नं.८७८३ 

 

 अिधकार ा  िनकायले प ाउ गरी कसरूको अनसु धानको िसलिसलामा अदालतको आदशे ारा पटक पटक याद थप 
िलई थनुामा रहकेो अव थामा सो िहरासतलाई याियक िहरासत मा नपुन र य तो थनुा गरैकाननूी नभ ैवैध थनुा रहकेो हदँा 
ब दी य ीकरण जारी नहन े 

-   सयूका त राउत िव. िवशेष अदालत समेत, नकेाप २०७२, अंक ८ िन.नं. ९२२९ 

 

 तोिकएको धरौटी िदन नसक  काननू बमोिजम पपु का लािग थनुामा रहकेोमा गरैकाननूी थनुामा रहकेो भ न निम ने  
-  मह मद मजरुल िव. गहृ म ालय समेत नकेाप २०७० अंक १२ िन.न. ९०९७ 

 

 िज ला अदालतबाट प ाउ गन अनमुित िदई प ाउ गरी याद थप िलई अनसु धानका लािग थनुामा रािखएको कायका 
लािग ब दी य ीकरणको आदशे जारी नहने  

- टंकबहादरु राना िव. का.िज.अ. समेत ने.का.प. २०७७ अंक ८ िन.न. १०५६० 

 

 साधारण अिधकार े  अ तगत हरेेको िवषयमा ब दी य ीकरणको आदशे जारी नहन े । ब दी य ीकरणको आदशे 

साधारण अिधकार े को िवक प वा पनुरावेदक य अिधकार अिधकारको पमा िलन निम ने  
-  गणेश भ राई िव.िज ला शासन कायालय का े समेत ने.का.प. २०७७, अंक ७  िन.न. १०५४२ 

 

 खास अविधिभ  फैसला नभएमा थनुाबाट छोड्न सिकन ेकाननूी यव था अ तगत ब दी य ीकरणको िनवेदन परेकोमा 
फौजदारी कसरूको अिभयोगमा तहतह हदँ ैथनुछेक आदशे भ ैपपु का लािग अदालतको आदशे बमोिजम थनुामा राखेको 
काय गरैकाननूी मा न निम ने, 

- कृ ण साद वाली िव. उ च अदालत, नपेालगंज इजलास ने.का.प. २०७७ अंक १२ िन.न १०६२२ 

 

५.२ उ ेषण -Certiorari) 

उ ेषण -Certiorari) को शाि दक अथ मािणत गन ु(to certify) अथवा पणू पमा सिूचत हन ु(To be fully informed of 

) हो । उ ेषणको मु य उ े य कुनै पिन िनकायलाई आ नो अिधकार े  बािहर जान निदन ुअथात् सबैलाई आ–आ नो 
े ािधकार िभ  रा न ुहो । यसमा िनिहत िस ा त के छ भन ेहरेक मातहत अदालत र िनकायले असीिमत े ािधकार ा  गरेका 
हदँनैन ्। यसैले यिद ितनका े ािधकार र अिधकारह  असीिमत हदँनैन ्भन ेितनीह  काननूी सीमािभ  रहनपुछ । यस अ तगत 
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मातहत अदालत, सरकारी एवं सावजिनक अिधकारी र िनकायका िववािदत िनणय तथा आदशेह लाई याियक पनुरावलोकनका 
िनि त सव च अदालत सम  याइ छ र पनुरावलोकन गदा अिधकार े ा मक िुट रहकेो पाइ छ भने ती िनणय एवं 
आदशेह लाई बदर ग र छ ।  
उ ेषण असाधारण कृितको उपचार हो तर यो उपचार अिधकारको पमा ा  हदँनै । यो धेरै हदस म अदालतको विववेकमा 
िनभर गदछ । मातहत अदालत र िनकायका गरैकाननूी काम कारबाहीलाई िनय ण गन सश  मा यम हो । 
 

उ ेषणको िनवेदन कसले िदन स छ ? 

उ ेषणको िनवेदन जनु िवषयमा जसको हक पु छ उसैले मा  िदन स छ । आ नो हक नपु न े िवषयमा उ ेषणको िनवेदन िदन 
पाइदँनै । 

 

उ ेषणको आदेश कसका िव मा जारी हन स छ ? 

उ ेषणको आदशे अिधकार े ा मक िुट गरी िनणय गन कुनै अदालत, यायािधकरण, सरकारी एवं सावजिनक अिधकारी र  
िनकायका िव मा जारी हन स दछ । तर कुन ै यि  वा िनजी कृितको सं थाको िव मा यो रट जारी हदँनै । 

 कुन ैसावजिनक िज मेवारी पाएको पदािधकारीले वा सरकार वा कुन ैसरकारी िनकायले अिधकार े ा मक 

िुट वा े ािधकारस ब धी िुट गरी कुन ैिनणय गरेको वा काननूी िुटपणू िनणय गरेको छ र यसबाट कुन ै
यि को काननूी हकिहतमा असर परेको छ भने सो िुटलाई स याउन र काननूी हकको चलन गराउन 
अ य काननूी उपचारको यव था नभएको वा भए पिन भावकारी नभएमा य तो िनणय बदर गरी 
यि को हकिहत चलन गराउन र चिलत काननू लाग ू गराउन अदालतले असाधारण अिधकार े  
अ तगत उ ेषणको आदशे जारी गन स ने, 

 नेपाल काननू बाहकेका िलखत, िवधान वा वडाप  बमोिजम थािपत िनकायह ले गरेको िनणय 
असाधारण अिधकार े  अ तगत उ ेषणको आदशेले बदर हन नस ने,  

 यि को हकमा य  असर पन ि थित भएमा मा  उ ेषणको रट जारी ह छ । तर वैकि पक उपचारको 
बाटो भएकोमा सामा यतया उ ेषण जारी नहन,े 

 मातहतका अदालतले साधारण अिधकार े  अ तगत मु ाको िनयिमत कृयाका स दभमा गरेको िनणय 
वा आदशेमा माणको मू याकंनमा कमी कमजोरी भै िुट भयो भ न ेज ता िवषयलाई िलएर उ षेण 

लगायतको रट े मा वेश गन र आदशे जारी गन निम ने,  

 

ीकृ ण सवुेदी 
समते िव. म.ं तथा 
मपका समते, नेकाप 
२०६९, िन. नं. 
८८४९ 

 

 

 

नेकाप २०६५ अंक 

३ िन.न. ७९४७ 
 

नेकाप २०७८ अंक  

िन.न १०६६१ 

 

सबुास बोगटी 
िव.माथा पुकुटी 
समते नेकाप 
२०७८, िन.न 
१०६३७ 

   

उ ेषणको आदेश जारी हने अव थाः 
 

 अिधकार े ा मक िुट गरी िनणय गरेकोमा 
मातहत अदालत र िनकायको काम कारबाही तथा िनणयमा अिधकार े ा मक िुट भएकोमा, े ािधकारको अभाव 
(Absence of jurisdiction) को ि थित वा े ािधकार भएपिन सो भ दा बढी े ािधकार हण गरेको (Excess of 

jurisdiction) ि थित र आ नो े ािधकार हदँाहदँ ैपिन इ कार (Refusal of jurisdiction) गरेको ि थित सबै पदछ ।  

 आफूलाई नभएको अिधकार े  हण गरेकोमा,    

- रामसेवक साद गु ा िव. अंचलाधीश कायालय, नकेाप २०४९, प.ृ १००६, िन. नं. ४६६९ 

- रोिवन मासटन िव. म कायालय, नकेाप २०५८, प.ृ ३२३, िनं नं. ७००८,  

- सरमाने साउद िव. िज. . का., अछाम, नेकाप २०५१, प.ृ ८१४, िन.नं. ४९९५ 

- िव णु साद िघिमरे िव. अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग समेत, ०७४-WC-००२०, आदेश िमित २०७८।१।८ (संवैधािनक 

इजलास) 

 आ नो अिधकार े  भ दा बािहर गई िनणय गरेमा,    

- उषा िसंह राजपतु िव. िज ला कायालय, काठमाड , नकेाप २०४९, प.ृ ३३२, िन. नं. ४५०८ 
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- मकुु दकृ ण े  िव. हरी धान कायालय, नकेाप २०५७, प.ृ ६७०, िन. नं. ४५०८  

- शेरबहादरु देउवासमेत  िव. रा पितको कायालय समेत, ०७७-WC-००७१, आदेश िमित २०७८।३।२८ (संवैधािनक इजलास) 
 

 अिधकार े  प छाई कारबाही गरेकोमा,    

- इ रराज परुी िव. नपेाल दरूस चार सं थान, नकेाप २०५७, प.ृ २९, िन. नं. ६८४०  
 

 अिधकारको योग काननूसँगत ढंगमा नगरेमा  
यस अ तगत काननूले तोकेको कायिविध अवल बन नगन,ु काननूको या या एवं योगमा दखेादिेख िुट (Apparent 

error of law on the face of the record) गन,ु तथा स बि धत िवषयव तु (Relevant matters) लाई वा ता 
नगरी अस बि धत िवषयव तु (Extraneous materials) लाई आधार िलई दखेावटी िनणय (Purported decision) 

गन ुज ता अव थाह  पदछन ्।   
 

 तोिकएको कायिविध अवल बन नगरेमा,    

- गजे  व. अिधकारी िव. प  काक नी, नेकाप २०५०, प.ृ ६७१, िन. नं. ४८२६ 

- िगलबहादरु ब नेत िव. भ.ूस.ुका., लिलतपरु, नकेाप २०५८, प.ृ ४५२, िन. नं. ७०२४ 

- टान होङ च,ु िव. म. प. सिचवालय, नकेाप २०५९ प.ृ ७९७, िन. नं. ७१६०,  

 

 काननूको योग एवं या यामा दखेादखेी िुट गरेमा,    

- लोकबहादरु ख ी िव. म यमा चल े ीय अदालत, नकेाप २०४८, प.ृ ६७५, िन. नं. ४४०० 

- िभमबहादरु े  िव. म. े हरी िवशेष अदालत, नकेाप २०५३, प.ृ ६५९, िन. नं. ६२५०  

 

 ाकृितक यायको िस ा तको िवपरीत िनणय गरेकोमा,  

   

 िनणयमा मनािसव र पया  कारण नखलुाइएकोमा,    

- जीवन थापा िव. ि . िव. परी ा िनय ण कायालय, नकेाप २०४९, प.ृ ७५२, िन. नं. ४६०२ 

- ेमबहादरु ब नेत िव. ने.बै. िल., नकेाप, २०५०, प.ृ ३५९, िन.नं. ४७६६ 

- मिण र जन िव. वा य म ालय, नकेाप २०५०, प.ृ ४१४, िन.नं. ६००५ 

- िवरे भ ने या चा तामागं िव. नवुाकोट िज ला अदालत समेत ने.का.प. २०७४ अंक २ िन.न. ९७६०,  

 

 वृ  भावना राखी बदिनयत साथ अिधकारको योग गरेकोमा, 
- अ यतूकृ ण खरेल िव. म. प. सिचवालय नकेाप २०५५, प.ृ ६२४, िन. नं. ६६२४ 

- सािव ी शमा िव. शाही नपेाल वायुसेवा िनगम, नकेाप २०६०, प.ृ ७७३, िन. नं. ७२७३ 

 

 वे छाचारी पमा िनणय गरेकोमा, 
- यादव साद रे मी िव. गहृ म ालय समेत, ने.का.प. २०७७ अंक १२ िन.न.१०६०९ 

 

 अिधकारको योग वे छाचारी र भेदभावजनक भई यायसंगत र िववेकपणू नभएमा,    

- बाबुराम पौडेल िव. म.प. सिचवालय, नेकाप २०५१, प.ृ १४३, िन.नं. ४८७५ 

- बि कुमार ब नेत िव. म.प. सिचवालय, नकेाप २०५१, प.ृ ७४४, िन.नं. ४९८५ 

- िव नाथ उ ेती िव. म.प. सिचवालय, नेकाप २०५२, प.ृ १०, िन.नं. ५०२९ 

- रामच  गौतम िव. सचूना तथा संचार म ालय, नकेाप, २०५२, प ृ६५५, िन.नं. ६०४७ 

- ह र साद शमा िव. म.प. सिचवालय, नेकाप, २०५२, प ृ६६५, िन.नं. ६०४८  
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 याियक मनको योग नगरी अकाले उठाएको िट पणी सदर गरी िनणय गरेकोमा,    

- कृ णराज पडुासैनी िव. भ.ूसु.का काठमाड , नकेाप २०४८, प.ृ ३११, िन.नं. ४३१४ 

- काशीका त िम  िव. अ चलाधीश कायालय जनकपरु, नकेाप २०४९, प.ृ ६८२, िन.नं. ४५८९,  

- पासाड्ड शेपा िव सगरमाथा अ. .का., नेकाप २०५०, प.ृ १३३, िन.नं. ४७०८,  

- तापलाल े  िव. िज ला शासन का. जु ला, नकेाप २०५३, प.ृ ६३७, िन.नं. ६२४३ 
 

 एकपटक िनणय ग रसकेकोमा पनुः उजरू िलई पिहलेको िनणय बदर गरेकोमा,    

- ल मीमान मान धर िव. काठमा ड  नगरपंचायत, नकेाप २०४८, प.ृ ९४, िन.नं. ४२६७ 

- राम काश चौधरी िव. मालपोत िवभाग, नकेाप २०५३, प.ृ २९१, िन.नं. ६१७२  
 

 िवना गणपरूक सं या (उपि थत हनपुन सबै उपि थित नभई) िनणय गरेकोमा,    

- िदलराम बुढाथोक  िव. दाङ िज ला वन े  सु ढीकरण आयोग, नकेाप २०४९, प.ृ ४६५, िन.नं. ४५३८ 

- भोला साद शमा िव. का.न.पं., नकेाप २०३१, प.ृ ३२७, िन.नं. ८६१ 
 

 प  काननूी यव था छदाँछँद ैसो को िवपरीत िवभागीय िनणय वा प रप को आधारमा िनणय गरेकोमा 
- मोहनराज उपा याय िव. मं.प. सिचवालय, नकेाप २०४९, प.ृ ५७४, िन.नं. ४५६३,  

- भैरव साद उपा याय िव. भिूम सुधार तथा यव था म ालय, नकेाप २०५२, प.ृ ५२३, िन.नं. ६०२८, 
 

 सजाय गन अिधकार जसलाई तोिकएको छ उसले प ीकरण नमागी अिधकार नभएको यि ले मागकेो पि करणको 
आधारमा कारबाही गरेकोमा,    

- यामराजा े  िव. नपेाल बक िल., नकेाप २०५०, प.ृ ३४३, िन.नं. ४७६२ 

- रामह र दाहाल िव. आवास तथा भौितक योजना म ालय, नकेाप २०५१, प.ृ ७०७, िन.नं. ४९७७ 

 

 प चातदश  असर पन गरी िनणय गरेमा,    

- न दगोपाल राजभ डारी िव. खा  तथा कृिष म ालय, नकेाप २०३१, प.ृ ३६५, िन.नं. ८६८ 

- िदनेशराज शमा िव. ने. . . ित ान, नेकाप २०६१, प.ृ ७१२, िन.नं. ७३९२ 

- नरे  तुलाधर िव. रघपुित जटू िम स, नेकाप २०५०, प.ृ ४६६, िन.नं. ४७६९ 

- ानबहादरु बम िव. जलपा मा.िव. बझाङ, नकेाप २०५९, प.ृ ४६५, िन.नं. ७११२ 
 

 तजिवजी अिधकार भए पिन यसको योग काननूस मत, यायोिचत र सि वेकमा आधा रत नभएमा, 
- ला पा लामा िव. थानीय िवकास म ालय, नकेाप २०५९, प.ृ १, िन.नं. ७०५२ 

 

 जनु उ े यका लािग अिधकारको योग ग रएको हो सो उ े य र िनणयमा िलइएका आधारह बीच मनािसव स ब ध 

नभएमा (आधार िलइएका त यह ले िववािदत िनणयलाई समथन गरेको हनपुछ । 
 

 ा  गन खोिजएको नितजा र कारबाही बीच स तलुन नरहमेा (Disproportionate action–breach of doctrine of 

proportionality) 

 

 शु  अदालतले गरेको आदशे उपर परेको अ.बं. १७ न.ं को िनवेदनमा पनुरावेदन सु ने अड्डाले मु ाको त यिभ  वेश गरी 
अि तम नभएको मु ाको प रणाम नै फरक पन गरी पनुरावेदक य े ािधकार हण गरी सनुवुाइ गरे ज तो िन कष िन कन े
गरी आदशे भएको अव थामा, 

- महमद सुलेमान अ सारी (िमया) िव. पुनरावेदन अदालत िबराटनगर समेत, नकेाप २०६१, प.ृ ४७, िन. नं. ७३११ 
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 वैधािनक अपे ाको िस ा त (Doctrine of Legitimate Expectation) िवप रत काननूको एक पटक एउटा या या र 
अक  पटक अक  या या गरी दोहोरो मापद डमा रही रा यले काय गरेको अव थामा, 

- टाइम फमा यिुटक स ा.िल.िचतवन िव. आ.रा.का.िचतवन, नकेाप २०६५, प.ृ३२०, िन. नं. ७९४३ 
 

 िवना आधार र कारण िवना सरकारले आ नो पिहलो िनणय बदर गरेकोमा,    

- बे चमाक नपेाल ( ा.) िल. िव. भौितक योजना तथा िनमाण म ालय, समेत, नेकाप २०६५, प.ृ४६८, िन. नं. ७९५७ 

    

 काननूले आिधका रकता नै ा  गन नस ने अिधकार यायोजनको आधारमा काम भएकोमा,   

- राजदेव साह िव. वा य तथा जनसं या मं ालय समेत, नकेाप २०६५, प.ृ९८५, िन. नं. ८००३ 
 

 पनुरावेदन गन पाउन ेहक काननूी हक भएकाले काननूले न ै दान गरेको यस हकलाई िनरथक र िन भावी बनाउने गरी कुन ै
काम कारबाही गरेकोमा,    

- िदवाकर थापा िव. .म. तथा मं.प.का. समेत, नकेाप २०६५, प.ृ१०३५, िन. नं. ८००६ 
 

 काम लगाइएको अविधको पा र िमक र आिथक सिुवधाबाट वि चत गन गरी िनणय ग रएकोमा, 
- केशव साद भ डारी िव. उ ोग वािण य तथा आपूित म ालय समेत, नकेाप २०६५, प.ृ१३२४, िन. नं. ८०३३ 

 

 रा य वा रा यका िनकायले नाग रकको स पि  अिनि तकालस म िवना आधार र कारण रो का राखी नाग रकका 
मौिलक हक हनन ्भएको दिेखएमा नाग रकको मौिलक हक संर णको लािग, 

- िविनत सराफ िव. मि प रषद सिचवालय समेत, नकेाप २०६७, प.ृ९४, िन. नं. ८२९८ 
 

 काननूको अि तयारी नभएको अव थामा र काननूी अि तयारीमा आधा रत नभई वे छाचारी, गरैकाननूी तथा िवभेदकारी 
त रकाले िनणय भएको दिेखएमा, 

- अिधव ा रामच  पौडेल िव. यव थािपका संसदको सिचवालय समेत, नकेाप २०६८, प.ृ१४२०, िन. नं.८६७५ 
 

 काननूले तोकेको कृया र िविधको पालना नगरी िनणय भएकोमा, 
- पु पकमल दाहाल िव. संवैधािनक प रषद समेत ने.का.प. २०६८ िन.न. ८४०६ 

 

 काननूी कृया अबल बन नगरी सनुवुाइको उिचत अवसर तथा मौका निदई िनणय गरेकोमा,    

- श घुन नपेाल िव. िज. .का.समेत नकेाप २०७३ अंक ५ िन.न. ९६०६ 
 

उ ेषणको आदेश जारी नहने अव था 

 जनु कुराको माग गरेको हो सो परूा भैसकेको अव थामा, 
- राम साद आचाय िव. ४ नं. नापीटोली, नकेाप २०४८, प.ृ ४९६, िन.नं. ४३५८ 

- तेजबहादरु काक  िव. म.प. सिचवालय, नकेाप २०४९, प.ृ ६६२, िन.नं. ४५८३ 
 

 िनवेदकले दावी गरेको िवषय अनपुयु  भएको भनी सरकारले न ैिफता िलईसकेको अव था भएमा, 
- पु पराज पा डेय िव. धानम ी तथा मि प रषदक्ो कायालय समेत नकेाप २०७४, अंक २ िन.न. ९७५७ 

 

 मातहत अदालत वा िनकायमा िवचाराधीन रहकेो िवषयमा, 
- तारादेवी पौडेल िव. म.प. सिचवालय, नेकाप २०५८, प.ृ ३७५, िन.नं. ७०१६ 

- ल मीमान धान िव. काठमाड  नगर पंचायत, नकेाप २०४८, प.ृ ९४, िन.नं. ४२६७ 
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- टेक बहादरु खड्का िव. राि य वािण य बक, नकेाप २०४८, प.ृ ३७५, िन.नं. ४३२९ 
 

 माण बु न े कृयाका स ब धमा मातहत अदालतले आदशे गरेकोमा, 
- केशव भ राई िव. पुनरावेदन अदालत,हटेौडा समेत नकेाप २०७३ अंक ७ िन.न. ९६४१ 

 

 िनिववाद हक कायम नभएको िवषयमा,    

- नारायण िसवाकोटी िव. झापा िज ला वन े  सु ढीकरण उ च तरीय अयोग, नेकाप २०४८, िन.नं. ४२८३ 

- कृ ण साद उ ेती िव. िनमाण तथा यातायात म ालय, नकेाप २०४९, प.ृ ६२८, िन.नं. ४५७४ 

- पु षो म िस कार िव. िश ा तथा सं कृित म ालय, नकेाप २०५०, प.ृ २७४, िन.नं. ४७४४ 

- केशर ब. राजभ डारी िव. भ.ूस.ुका. काठमाड , नकेाप २०५०, प.ृ ६६१, िन.नं.  िन.नं. ४८२३,  

- शमा न द अिधकारी िव. वन तथा भ–ूसंर ण म ालय, नकेाप २०५१, प.ृ ७३९, िन.नं. ४९८४, 
 

 तह तह अदालतबाट फैसला भएकोमा,    

- केशरी तुलसी िव. म. े. अ., नकेाप २०४८ िन.न. ४३२४, प.ृ ३५६,  

- नैनकुमारी पा डे िव. पनुरावेदन अदालत पाटन समेत, नकेाप २०६५, प.ृ ८८७, िन.नं. ७९९४, 
 

 औिच य िभ  वेश गरी त यको िनरोपण गनपुन िवषयमा,    

- मगुालाल यादव िव. पवूा चल े ीय अदालत, नकेाप २०४८, प.ृ ६६८, िन.नं. ४३९८, 

- पनुमच  अ वाल िव. वीरग ज भ सार कायालय नकेाप २०४९, प.ृ ६४, िन.नं. ४४५३ 

- ेमकुमारी िव. गुठी लगत तथा तहिसल कायालय,  नकेाप २०५०, प.ृ ५०, िन.नं. ४६८७ 

- ेम ब. े  िव. हरी धान कायालय, नेकाप २०५३, प.ृ ६९२, िन.नं. ६२६० 

- जगत साद आचाय िव. नपेाल चाटड एकाउ टे टस ्सं था समेत, नकेाप २०६१, प.ृ १६६, िन. नं. ७३२८ 

- कृ ण साद आचाय समेत िव. कृिष िवकास बक के ीय कायालय समेत, नकेाप २०६४,  िन. नं. ७८३५ 
 

 वैकि पक उपचारको यव था भएकोमा,    

- मदललाल केिडया िव. अ तशु क कायालय, नकेाप २०५२, प.ृ ४६९, िन.नं. ६०१४ 

- आशबहादरु ह रवंश जापित िव. मालपोत कायालय भ परु,नकेाप २०५३, प.ृ ६४१, िन.नं. ६२४४ 

- रामकृ ण िनराला िव. अ.द.ुअ.आ., नकेाप २०६१, प.ृ ८२२, िन.नं. ७४०४ 

- शंकरलाल अ वाल िव. नपेाल िलभर िल., नकेाप २०५७, प.ृ ४२७, िन.नं. ६९०२ 

- िमनबहादरु रानाभाट िव. गंगा साद अयाल समेत, नकेाप २०६५, प.ृ ८७१, िन.नं. ७९९२ 
 

 िवप ी बनाउन ुपनलाई िवप ी नबनाएकोमा, 
- स त कुमार े  िव. म.प. सिचवालय, िनेकाप २०४९, प.ृ ४६०, िन.नं. ४५३६ 

- रिव ताप राणा िव. .म.तथा म.प.का. समेत ने.का.प. २०७०,अंक ७ िन.न ९०७२ 

 

 बदर गराउन माग ग रएको िवषय अप रप व (Immature)  भएमा,    

- िनर जन कुमार सराफ िव. राज व अनसु धान महाशाखा, नकेाप २०५०, प.ृ ३३७, िन.नं. ४७६० 

- टेकच  पोखरेल िव. कर िवभाग, काठमाड , नकेाप २०५३, प.ृ ३१०, िन.नं. ६१७६ 

- अि बका देवी उपा याय िव. म.प. सिचवलाय, नकेाप २०५७, प.ृ ३९८, िन.नं. ६८९९ 

- राजाराम पोखरेल िव. अ.द.ुअ.आ., नकेाप २०६०, प.ृ ९४५,िन.नं. ७२९९ 

- िगरीजा . कोइराला िव. अ.द.ुअ.आ., नेकाप २०६१, प.ृ ८४७, िन.नं. ७४०७ 
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 अव था, व प र गणु िवचार गरी रट े मा वेश गरेको अव था भएमा,    

- ेमिसंह जोशी िव. नारायण िसंचाई आयोजना समेत २०५५ को र. नं. ३४५१, आ. िम. ०५९।३।४ 

- गुणे र झा िव. गहृ म ालय समेत २०५५ को र. नं. ३२२० आ. िम. ०५९।३।११ 

 

 काननूको संवैधािनकताको परी णको िनवेदन काननूी यि ले िदएको अव था भएमा,    

- िनमाण यवसायी संघका तफबाट दलबहादरु काक  िव. भौितक योजना तथा िनमाण म ालय, स.अ. बुलेिटन २०५९, पणूाक 

२४४ आ.िम. ०५९।५।२७, प.ृ १ 

 

 रट जारी गदा िनरथक हनजाने भएमा,    

- दामोदर . रे मी िव. एस.िव.आइ.बक, नेकाप २०५२, प.ृ १५५, िन.नं. ५०५६ 

- आशनारायण महजन िव. काठमाड  िज ला अदालत, नकेाप २०५३, प.ृ १, िन.नं. ६१२३ 

- तेजनाथ धमला िव. ितिनिधसभा सांसद प  सु दर लावती, नकेाप २०५४, प.ृ ६१५, िन.नं. ६४६१, 

 

 ते ो प को अिधकार थािपत भैसकेकोमा,     

- महमद मु तफा कविडय िव. बाल कुमारी े ी, नकेाप २०४९, प.ृ ८१, िन.नं. ४४५६ 

- सरेुश कुमार िचम रया समेत िव. लोक सेवा अयोग, नकेाप २०५३, प.ृ ६३२, िन.नं. ६२४२ 
 

 करारबाट उ प न हक चलन गराउन माग भएकोमा,    

- भमेू  . िगरी िव. एस.ओ.एस.बाल ाम सखुत, नकेाप २०५३, प.ृ ७८, िन.नं. ६१३४, 

- शेर ब. के.सी. िव. म.प. सिचवालय, नकेाप २०५३, प.ृ ४२६, िन.नं. ६१९९, 

- राजकुमार पा डे िव. साक सिचवालय, काठमाड , नकेाप २०५३, प.ृ ४८५, िन.नं. ६२१० 

- वंयम बाबु े  िव. कृिष साम ी सं थान, नकेाप २०५०, प.ृ ४०, िन.नं. ४६८५ 

- अिधव ा चेतबहादरु आले िव. धरान नगरपािलका सुनसरी समेत, ने.का.प. २०६५, प.ृ ५४, िन. नं. ७९१६ 
 

 कट पमा काननूी िुट (Apparent error of law) रहकेो नदिेखएमा,    

- गणेश शा य िव. भ.ू.स.ुका. लिलतपरु, नेकाप २०६०, प.ृ २४५, िन.नं. ७१९६ 
 

 आ नो वा आफू भ दा मािथ लो वा आफू सरह कै अिधकार े  भएका अदालत वा याियक अिधकारीको याियक 

िनणय बदर गन माग गरेकोमा,    

- ल मी नारायण महजन िव. म.प. सिचवालय, नकेाप २०५८, प.ृ ८२, िन.नं. ६९७९, 
 

 नीितगत िवषयमा,    

- िदनेश कुमार अ छामी िव. म. प. सिचवलाय, नकेाप २०५९, प.ृ ३६२, िन. नं. ७०९७ 
 

 जनु िवधान अ तगतको हकको उपचारको लािग िनवेदन परेको हो सो िवधानलाई नपेाल काननूको सं ा िदन निम ने भएमा
  

- शकुदेव गौतम िव. िव णकुुशल भजूेल, नेकाप २०६०, प.ृ ५१२, िन.नं. ७२३६, 

- सोम साद पडुासैनी िव. नपेाल प रवार िनयोलन संघ, नकेाप २०५२, प.ृ २७७, िन. नं. ५०७८ 
 

 संिवधानको कुन चािह ँधारा वा नपेाल काननू ारा द  कुन चािह ँहक हनन ्भएको छ सो खलुाउन नसकेमा,  

- शारदा रजाल िव. गहृ म ालय समेत, नेकाप २०५०, प.ृ ३१७, िन.नं. ४७५४ 

- काशच  ठकुरी िव.पनुरावेदन अदालत पाटन समेत, नकेाप २०६१, प.ृ ८७, िन. नं. २९९२ 
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 माणको पया ता र अपया ता तथा सबदु माणको मू याङ्कन गरी िनणय गन ुपन हन आएमा,  

- आसान द पि डत िव. यठूान िज.अ., नेकाप २०५२, प.ृ ४८८, िन.नं. ६०१९  

- मेघराज शाही िव. पाठकला शाही समेत, नकेाप २०५०, प.ृ १५८, िन.नं. ४७१३ 

 

 सफाहात िलएर नआएमा,    

- ोण . पौड्याल िव. ९ नं. नापी गो रा, नकेाप २०४९, प.ृ ४९७, िन.नं. ४५४४ 

- वु ब. के.सी. िव. मोहनमाया महजन, नेकाप २०५०, प.ृ २८१, िन.नं. ४७४६ 

- कु जिवहारी िव. कर का.. हटेौडा, नकेाप २०५१, प.ृ ७७२, िन.नं. ४९८७ 

- वेदनाथ सापकोटा िव. ने.ब.िल., नकेाप २०५७, िन.नं. ६९५५, प.ृ ७८६ 

 

 हकदयैाको अभाव भएमा,  

 अनिुचत िवल ब गरी िनवेदन परेकोमा,  

 आ नो ा ांक (Seen number)  थाहा पाई यसलाई वीकारी बढुवा ि यामा सामेल भई यसको अि तम नितजा 
िन के प ात् मा  सोही लाई िववादको पमा उठाई अदालतमा आएको अव थामा,    

- केशव साद दहाल िव. म यमा चल ािमण िवकास बक िल. समेत, नकेाप २०६४, िन. नं. ७८३८, प.ृ ४८३, 
 

 िनणय अि तमताको िस ा त िवप रत भएमा,    

- रमोला देवी मलु ( धान) िव. वा य म ालय समेत, नकेाप २०६५, िन.नं.७९४१, प.ृ२९२, 

 

 करारीय स झौता दईु दशेबीचको वा वहराि य कृितको ाकृितक ोत साधनको बाडफँडस ब धी स झौता नभएको र 
उ  यापा रक स झौताबाट क पनीलाई जल िव तु उ पादन गन र िव  गन गरी िनि त शतह  सिहत खास अविधको 
लािग अनमुितस म िदइएको अव थामा, 

- रामच  चटौत समेत िव. .मं. तथा म.प. का. समेत, नकेाप २०६६, िन.नं. ८०५९, प.ृ८५, 

- अशोककुमार िव. जल ोत मं ालय समेत, नकेाप २०६३, िन.नं. ८३३४ प.ृ४५१, 
 

 ऋणीको स पि  क जा नै गन वा सा पि को हक गरैकाननूी पले अपहरण नै गन मा  िनयत ऋण दायकले राखेको छैन 
भन ेऋण असलूीको कारबाही याियक परी णको िवषय ब न नस ने । ऋण दायकले काननूी कायिविधको प रपालना 
नगरी ऋणीको सा पि क हकमा आघात प  याउन ेउ े य नै राखी काम कारबाही ग रएको दिेखएको अव थामा वाहके 

िललामी ि या याियक परी णको िवषय ब न नस ने, 
- नरेशमान शा य समेत िव. ओम िशवा बहमखुी सहकारी सं था समेत, नकेाप २०६७, िन.नं. ८३७०, प.ृ७६५ 

 

 िववािदत िवषय औिच यिहन र योजनिहन भ ैसकेको अव था भएमा, 
- ीकृ ण सवुेदी िव. रा पितको कायालय समेत नकेाप २०६९ अंक १२ िन.न ८९२६ 

 

 आधार र कारण सिहत सबदु माणका आधारमा अिधकार ा  अिधकारीबाट िनणय भएकोमा, 
- धनकुमारी ब नेत िव. महा यायािधव ाको कायालय समेत ने.का.प. २०७५ अंक १० िन.न. १०११४ 

 

५.३ परमादेश (Mandamus) 

परमादशेको शाि दक अथ आदशे (Command)  ह छ । परमादशे कुनै अिधकारीले काननू ारा तोिकएको सावजिनक कत य परूा 
गन इ कार गरेमा य तो कत य परूा गराउन अदालतबाट जारी ग रने एक कारको आदशे हो । यो िव ततृ उपचारको वभाव 
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भएको उ च तरीय िवशेष अिधकार स प न रट हो । काननूले कत य तोकेका अिधकारीले कत य पालनामा आनाकानी गरेकोमा 
कत य पालना गराउन यो रटले सहयोग गदछ । काननूी दािय व परूा नगरेकोमा स बि धत िनकाय, अिधकारी वा सं था िव  यो 
रट जारी ह छ ।  

 

सामा यतया परमादशेको रट जारी हन िन नानसुारको पवूाव था िव मान हन ुआव यक ठािन छः 

 काननूी कत यको िव मानता, 

 कत य सावजिनक कृितको हनपुछ, 

 य तो कत य परूा गराइपाउने िनवदेकको काननूी अिधकार (Legal rights) हनपुछ, 

 िनवेदकले य तो कत य पालन गराई पाउन अि तयारवाला सम  माग गरेको हनपुछ, र  

 अि तयारवालाले कत य परूा गन इ कार गरेको अव था हनपुछ । 

 कुनै पिन संवैधािनक वा काननूी िनकाय अथवा अिधकारी संिवधान वा काननू ारा तोिकएको 
आ नो कत य परूा गन बा य छ । य तो िनकाय वा अिधकारीले आ नो कत य पालन नगरेको 
कारणले कुन ै यि को हक वा सावजिनक हकको चलनमा बाधा अवरोध खडा ह छ भने य तो 
हक चलन गराउन आ ा वा आदशे जारी गन असाधारण अिधकार धारा ८८(२) ले अदालतलाई 
दान गरेको छ ।  

 कुनै सावजिनक िनकाय वा पदािधकारीले काननू बमोिजम आफूलाई तोिकएको दािय व र 
िज मेवारी परूा नगरेमा कारणबाट कसैको काननू द  हक अिधकारमा आघात पगुकेो अव थामा 
य तो िनकाय वा पदािधकारीलाई काननू बमोजमको दािय व परूा गन लगाई काननू द  अिधकार 
चलन गराई पाउन परमादशे जारी ह छ । 

 काननूले अिधकारै नभएको िनकायको नाममा परमादशे जारी हन नस ने । 
 परमादशेको आदशे जारी हनको लािग काननूी हक र काननूी दािय व िव मानता हन ुपदछ । अथात ्
परमादशेको आदशे काननूी कत य पालना गन लगाउने सश  उपचार हो । यसैले काननू िवपरीत 
काय गन लगाउन यो आदशे जारी गन निम ने । 
काननूले कत य तोकेका अिधकारीले आ नो कत य पालना नगरेकोमा यो रट जारी ह छ । 

पुरे  अयाल िव. 
िनवाचन अयोग, 
नेकाप २०५०,  िन.नं. 
४६९० 

 

 

 
 

राजशेकुमार साह िव. 
पु.वे.अ.,जनकपूर, 
नेकाप २०६८ अंक 

१२ िन.न ८७२७ 
 

नेकाप २०६८, िन. 
नं.८५३७ 
 

नेकाप २०७६ अंक ४ 
िन.न. १०२३७ 

  

परमादेशको िनवेदन कसले िदन स छ ? 

परमादशेको कुनै काननूी कत य परूा गन इ कार गरेको अव थामा जारी हने आदशे भएकोले य तो काननूी कत य परूा गराई पाउने 
अिधकार जसलाई ह छ उसैले मा  परमादशेको िनवेदन िदन स छ । 
 

परमादेशको आदेश कसका िव मा जारी ह छ ? 

परमादशेको आदशे सावजिनक कृितका कत य भएका याियक, अध याियक र शासक य कुन ैपिन िनकाय र अिधकारीका 
िव मा जारी हन स दछ । यसैले यो वैयि क कृितको िनकाय र कत यका स दभमा जारी हदँनै र सावजिनक भ दमैा आिथक, 

ािविधक एवं यव थापन ज ता  िनिहत याद ैसामा य (Too general) कृितको िवषयमा पिन जारी हदँनै । 
 

परमादेशको आदेश जारी हने अव था 

    अिनि त कालस म िनणय नगरेकोमा,    

- र जी लामा िव. िवशेष हरी िवभाग, नेकाप २०४९, िन.नं. ४४७५, प.ृ १६७ 

- इ माया गु ङ िव. िवशेष हरी िवभाग, नकेाप २०५०, िन.नं. ४८१७, प.ृ ६४३ 

 काननू बमोिजम परूा गनपुन कत य परूा नगरेकोमा,    
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- लाल िव. भ.ू स.ु तथा य. म ालय, नकेाप २०५०, िन. नं. ४७३२, प.ृ २२८ 

- ान ुचापागाई िव. भैरहवा भंसार कायालय, नकेाप २०५२, िन.नं. ५०६०, प.ृ १६८ 

 

 काननू बमोिजमको कारबाही चाँडो नटुङ्गयाएकोमा,    

- भािगरथ उपा याय िव. मालपोत कायालय नवलपरासी, नकेाप २०५१, िन.नं. ४९६६, प.ृ ६५४ 

 

 ाकृितक यायको िस ा त बमोिजम ितवादको मौका िदन,    

- प मकुमारी राणा िव. द ड कुमारी चािलसे, नकेाप २०३०, िन.नं. ७८६, प.ृ ३४९ 

 

 िलङ्ग वा वैवािहक ि थितको आधारमा भेदभाव गरी नाग रकताको माणप  िलनबाट वि चत हने गरी काम ग रएको 
अव थामा, 

- न कली महजन समेत िव. .मं. तथा म.प.का. समेत, नकेाप २०६५, प.ृ १३४०, िन.नं. ८०३५ 

 

 काननूी यव थाको िवक पमा शासिनक िनणयलाई भावी बनाउने गरी काय ग रएको अव थामा, 
- कृ ण साद सापकोटा समेत िव. .मं. तथा म.प.का. समेत, नकेाप २०६६, प.ृ १७९९, िन.नं. ८२५९ 

 

 अिधकार े  भ दा बािहर गई कुन ैसावजिनक िनकायले काम गरेकोमा काननू बमोिजम र े ािधकार अ तगत रही काम 
गराउन,  

- उ वकुमार के.सी. िव. अ.द.ुअ.आ.नकेाप २०७३, अंक ६ िन.न. ९६११ 

 

 सावजिनक दािय व वहन गन अिधकारीले काननू बमोिजम गनपुन काय नगरेको वा  गन नहन ेकाय गरेको अव थामा, 
- दीपे  नाथ शमा िव. मोरङ यापार संघ संचालक समेत ने.का.प. २०७३ अंक ९, िन.न. ९६६५ 

 
परमादेशको आदेश जारी नहने अव था    

 करारीय (Contractual) हक र दािय व पालना गराउन माग गरेकोमा,    

- वयम बाबु े  िव. कृिष साम ी सं थान, नकेाप २०५०, प.ृ ४०, िन.नं. ४६८५ 

- ी डायमन क सन ा.िल. िव. नेपाल खा  सं थान धान कायालय समेत, नकेाप २०६५, प.ृ ३९०, िन. नं. ७९५० 

 

 कुन ैकाम गन अिधकार न ैनभएको िनकायका िव  रट परेकोमा,    

- परेु  अयाल िव. िनवाचन आयोग, नकेाप २०५०, प.ृ ५९, िन.नं. ४६९० 

 काननू बमोिजमको कत य पालना गराउन समय म ैमाग गरेको मािणत नभएकोमा,   

- माइतलाल गु ङ िव. र ा म ालय, नकेाप २०५१, प.ृ ९१६,िन.नं. ५०१० 

 

 नीितगत िवषयमा,    

- ह र . यौपाने िव. म.प. सिचवालय, नेकाप २०६०, प.ृ १६०, िन.नं. ७१८४ 

- िवक प भ डारी िव. वा य म ालय नकेाप २०७२ अंक १ िन.न. ९३१९ 

 

 कत य पालना गनपुन  काननूी यव था नभएकोमा,    

- गणेशद  लखेक िव. िश ा तथा सं कृित म ालय, नकेाप २०५१, प.ृ ६५२, िन.नं. ४९६५ 

 

 िनिववाद हकको िवषय नभएमा,    

- नारायणदास मान धर िव. रोजाई चरुीहार, नकेाप २०५६, प.ृ १६०, िन.नं. ६६७७ 

 काननू बमोिजम अि तयारी ा  िनकायले काननूी अि तयारी योग गरी गरेको काम कारबाहीमा,  
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- दीपे नाथ शमा िव. मोरङ यापार संघ नेकाप २०७३, अंक ९ िन.नं. ९६६५ 

 

५.४ ितषेध (Prohibition) 

ितषेधको शाि दक अथ रो न ुहो । यसको मु य उ े य मातहत अदालत र यायािधकरणलाई आ नो े ािधकार िभ  सीिमत 
रा न ुहो । उ ेषण र ितषेधका बीच केही िभ नता भए पिन ियनीह लाई एक अकाका प रपरूक उपचारका पमा िलइ छ र यी 
उपचारह को योगको सै ाि तक आधार पिन समान छन ्। उ ेषणको उपचार अिधकार े  भ दा बािहर गएर भएका िनणयह  

बदर गन योग ग र छ भने ितषधेले अिधकार े  भ दा बािहर गएर िनणय िलनबाट रो दछ । यसैले उ ेषणले िवगत (Past)  

लाई हदेछ र ितषेधले भिव यलाई हदेछ । यी दईु बीचको िभ नता कुन उपचार कारबाहीको कुन अव थामा योग हन ेभ नेमा 
रहकेो छ । 
 

ितषेधको आदेश कसका िव  जारी हन स छ ? 

उ ेषण ज तै ितषेधको िनवेदन पिन जसको जनुकुरामा हक पु छ उसैले मा  िनवेदन िदन पाउँछ । आ नो हक नपु ने िवषयमा 
िनवेदन िदन पाउँदनै । 
 

ितषेधको आदेश कसका िव  जारी हन स छ ? 

ितषेधको आदशे मातहत अदालत र यायाधीकरणका सरकारी वा सावजिनक िनकाय वा पदािधकारी िव मा आफूलाई ा  

े ािधकार भ दा बािहर गएर काम गनबाट रो न जारी ह छ । यो मु ाको रोहमा भएको कारबाहीको स दभमा मा  जारी ह छ । 

 ितषेधको आदशे कुन ै याियक वा अध याियक िनकायले अिधकार े िवहीन काय गरेको, ाकृितक 

यायको िस ा तको अनशुरण नगरेको, यि का प  काननूी एवं मौिलक हकको ितकूल गई काय 
गरेको ज ता कायलाई रो नका लािग जारी ग रने ।  

िभमकुमार वा तव 

िव. र ा मं ालय 
समते, नेकाप 
२०६५, िन. नं. 
८०२० 

 

ितषेधको आदेश जारी हने अव था 

 अनिधकृत कारबाही भएकोमा य तो कारबाहीलाई रो न ुपरेमा,    

- केदारिसं ठकुरी िव. बागमती अंचलाधीश कायालय, नकेाप २०३४, िन.नं. १०६४, प.ृ १८० 

- कृ ण ब. राई िव. सीताराम राई, नकेाप २०५०, िन.नं. ४७४०, प.ृ २६३ 
 

 अिधकार िविहन वा तोिकएको अिधकार भ दा बािहर गएर कुन ैकाम कारबाही गन खोिजएकोमा,  

 ाकृितक यायको िस ा त िवप रत काम कारबाही र िनणय हन लागमेा,  

 मौिलक अिधकारलाई कु ठीत गन लागेमा,    

 चिलत काननूले अिधकार निदएको िवषयमा कारबाही गन लागेमा,    

 काननू नै असंवैधािनक भएमा, 
 एकपटक स म अदालतबाट फैसला भै अि तम भएको फैसलाउपर उजरू परी बदर नभएको ि थितमा िनणय  अि तमताको 
िस ा त (Finality of the Judgement) अनसुार पवू फैसला प रवतन वा िनरथक हन ेगरी उसै िवषयमा अक  कारबाही 
चलाएको अव थामा, 

- बालकृ ण के.सी. समेत िव. िज ला हरी कायालय, दैलेख समेत, नकेाप २०६७, िन.नं. ८४५९, प.ृ १५१४ 
 

ितषेधको आदेश जारी नहने अव था 

 वैकि पक उपचारको यव था भएकोमा,    

- िकरणिव म राणा िव. काठमाड  िज ला अदालत, नकेाप २०५०, िन.नं. ४७३४, प.ृ २३३ 
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 शासिनक काम कारबाहीको िवषयमा,    

 नीितगत िवषयमा,    

 िनवेदकको हकमा कुनै ताि वक असर परेको दिेखन नआएकोमा, 
 काननूी कृया चिलरहकेो अव थामा सो कृया रो नपुन भएमा,    

- ह रभ  पराजलुी िव. .प.का. समेत नकेाप २०७८ अंक ६ िन.न. १०६७७ 

 

५.५ अिधकारपृ छा (Quo Warranto)     

अिधकारपृ छाको शाि दक अथ कुन अिधकार ारा (By what authority) भ ने बिुझ छ । यो रट सावजिनक पदमा भएको 
िनयिु को िवषयसँग स बि धत छ । यस रट अ तगत कुन ैसावजिनक पदमा बहाल रहकेो यि  उ  पदमा बहाल रहन अयो य 
रहकेो  उठेमा अदालतले य तो पदमा बहाल रहकेो यि सँग ितमी कुन अिधकार अ तगत िववािदत पद धारण गरेका छौ 
भनेर सो दछ । यदी कुन ै यि ले िववािदत पद धारण गन अिधकार रा दनै भने अदालतले िनजलाई उ  पदमा रही काम गन बाट 
िनषेध गदछ र उ  पद र  भएको घोषणा पिन गदछ । यो रट स बि धत काननू अ तगत सावजिनक पदमा ग रने िनयिु को 
स ब धमा कायपािलक य कारबाहीलाई िनय ण गन उपायको पमा चिलत छ । यसको मु य उ े य सावजिनक पद धारण गन 
पाउने कुन ैपिन नाग रकको अिधकार संर ण गन ुर िवना अिधकार सावजिनक पद धारण गरेका अिधकारीको अनिधकृत काम 
कारबाहीबाट नाग रक हकको संर ण गन ुरहकेो छ । 
 

अिधकारपृ छाको िनवेदन कसले िदन स छ ? 

अिधकारपृ छाको रटको कृितबाटै यो कुन ै िनजी कृितको पदमा भएको िनयिु का स ब धमा लाग ूनभई सावजिनक पदमा 
भएको िनयिु सँग स बि धत हने भएकोले य तो रट िनवेदन कुनै पिन नपेाली नाग रकले दायर गन पाउँछ । 
अिधकारपृ छाको आदेश कसका िव मा जारी हन स छ ? 

अिधकारपृ छाको आदशे गैरकाननूी पमा िनयिु  पाउने र िनयिु  िदने अिधकारीको िव मा जारी ह छ । 
 

सावजिनक पद   

 सावजिनक सरोकारका कामह  गनपुन सबै सरकारी पदह  अिधकारपृ छाको योजनका लािग 
सावजिनक पद हदँनैन ्। सावजिनक पद हो वा होइन भनी छु याउनः   

(१) य तो पद संिवधान वा काननूले सजृना गरेको र िनयिु , िनवाचन वा मनोनयन कुन ैतरहले पिूत 
हने हनपुछ,   

(२) य तो पदमा पदािधकारीह लाई संिवधान वा अ य चिलत काननू ारा जनसाधारण ित कुन ै
कत य िनवाह गन अिभभारा सिु पएको हनपुछ,    

(३) य तो कत य िनवाह गदा यो पदािधकारीले रा यको सावभौम कायका रणी, िवधाियक  वा 
याियक अिधकार म ये कुनै अिधकार वा यसको अशं योग गन पाउने हनपुछ,  

(४) यो अिधकारको योग उसले अ  कुनै मािथ लो पदािधकारीको आदशे वा िनदशन बमोिजम 
गनपुन नभै संिवधान वा काननू बमोिजम वत  पमा गन हनपुछ ।  

 अिधकारपृ छाको रट हकको रट होइन । 
 कुनै सावजिनक पद छ र यस पदमा भएको िनयिु  अवैध छ भने सो को िवरोध गरी यसलाई बदर 
गराउन कुनै पिन नाग रकले अिधकारपृ छा माग गन स ने । अिधकारपृ छा माग गन आ नो हक, िहत 
वा वाथमा आघात परेको दखेाउन ुआव यक छैन, िववादा पद पद सावजिनक हो र सो पदमा िनयिु  

हन अयो य छ भनेर दखेाउन ुपया  ह छ । 
 

 

केशव . भ राई िव.

म.प. सिचवालय,

नेकाप २०५२, िन.नं.
५०८४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नेकाप २०५१, िन.नं.
४९३३ 
 

केशव . भ राई िव.

म.प. सिचवालय,

नेकाप २०५२, िन.नं.
५०८४, 
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अिधकारपृ छाको आदेश जारी हने अव था 
 काननू बमोिजम तोिकएको कायिविध र ि या परूा नगरी िनयु , िनवािचत वा मनोनयन भएकोमा,  

  

 संिवधान तथा काननू बमोिजम तोिकएको यो यता परूा नभई िनयु  भएकोमा,    

- ओम काश अयाल िव. लोकमान िसंह काक  समेत ने.का.प. २०७३, अंक ११, िन.न ९७१०. 

 

 काननू बमोिजम िनवाचन भई नआएकोमा,  

   

अिधकारपृ छाको आदेश जारी नहने अव था 

 संिवधान वा िवधाियका ारा वा िनवाचन ारा थािपत हन ेपद नभई ी ५ को सरकारको िनणयानसुार िसजना हने पद 
भएमा,    

- केशव . भ राई िव. म.प. सिचवालय, नकेाप २०५२, प.ृ ३०६, िन.नं. ५०८४ 

 

 अिधकार र कत य काननू ारा नतोिकई यायोजन ग रएको अिधकार योग गन पद भएमा,    

 आ नै वत  िववेकको योग नगरी सरकारको नीित िनदशनको अधीनमा रही काम गनपुन पद भएमा,  

 सावजिनक जवाफदहेीको पद नभई अराएको काम गन पद भएमा, 
- अमतृ . खां िव सामािजक सेवा राि य सम वय प रषद,् नकेाप २०५१, प.ृ ४६३, िन.नं. ४९३३ 

 

 संिवधान तथा काननूले तोकेको यो यता र कृया परुा गरी िनयु  भएकोमा,    

- द बहादरु के.सी िव.अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग समेत २०७२ सालको रट न. ०७३-WO- ०४०३ आदेश िमित  
२०७५।४।२१ 

- डा. सवुोध कुमार कण िव. टंक मिण शमा समेत नकेाप २०७५ अंक ११ िन.न.१०१२८  

 

५.६ िनषेधा ा (Injunction) 

िनषेधा ाको शाि दक अथ िनषेध गन ुहो । सामा यतया कुन ैकाय गनबाट िनषेध गन िनषेधा ा जारी ग र छ । तर मु ाको वभाव 
अनसुार यसको प िनषेधा मक वा िनदशना मक दबैु ह छ । कुन ैकाय गनबाट िनषेध गन वा कुन ैकाय गन िदनपुन अदालतको 
आदशेबाट कुनै यि को काननूी अिधकारको िवषयमा अि तम िनणय नहदँास म यथाि थितमा कायम रा न िनषेधा ा जारी ह छ 

। िनषेधा ाको यव था सम यायको िस ा तबाट ादभुाव भएको हो । यो मु ाको कृित हरेेर यि  र सावजिनक पदािधकारी 
दबैुका िव मा जारी ह छ । अ  रटह  ज तै िनषेधा ाको कारबाही पिन िनवेदनबाट ह छ तापिन यो वयंमा रट भन ेहोइन ।  
िनषेधा ाको आदशेले न त कसैको हक अिधकारको िसजना गदछ न कसैको हक अिधकारको समाि  नै गदछ । यो मु ाको 
कारबाही नटुङ्िगएस म िववािदत िवषय व तलुाई यथाि थितमा रा न े रोकथाममखुी उपचारको बाटो हो । यसले मु ाको 
फैसलालाई िन योजन हनबाट बचाउँछ । 
 

िनषेधा ाको कारबाही स ब धमा सव च अदालतबाट जारी आदेश 

िनषेधा ाको कारबाहीमा एक पता कायम हन सकोस ्भ न ेउ े यले सव च अदालतको पणू बठैकबाट िन नानसुारको आदशे 

जारी भएको पाइ छः  
(सव च अदालत फूलकोट िनणय, न.ेका.प. २०१६, पेज ८) 
१. िनषेधा ा कुन ैमु ा मािमलामा जारी गन नगन िवषयमा अव था हरेी अपील सु न ेअदालतले   तजिवज गन ुपछ । यो 
िवषय उ  अदालतको तजिवजको हो, सो जारी गरी मा ने कुनै यि  वा प को हक होइन । 
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२. िनषेधा ा कुनै काय गन िनषेध वा मनाही गन (Prohibitory)  मा  नभई सो जारी भएका िनषेधा ा कायाि वत गन यसो 
गन ुभनी कर लगाउन पिन हन स छ । 

३. जनु मु ा मािमलामा अपील अदालतका िच मा ितपिूत वा मआु जा िदए याय पछ भ न ेला दछ य तो कलममा 
िनषेधा ा जारी गन िम न ेछैन । 

४. कसैको अ तरकालीन िनषेधा ा जारी गरी पाँउ भ ने उजरूी नािलश पनासाथ अपील अदातलले उजरूीमा लेखेको 
िवषयमा उजरूवालाको दखेादखेी (Prima facie) हक दाबी ला ने नला ने के हो ? िवचार गरी हकदाबी पु ने दखेमेा मा  

िनषेधा ा जारी गन ुह छ । य तो गनलाई अपील अदालतले हक दाबी  गन सबतू माण दािखल गन उजरूवालालाई 
कर लगाउन ह छ ।     

५. य तो िनषेधा ा जारी भएको िवप ी वा अ य कुनै यि लाई मका पन गएमा य ता यि ले चिलत काननूको रीत 
प  याई िनषेधा ा जारी गराई मा ने प  उपर नािलश गन ह छ र य तो नािलश उजरू पन आएमा शु  नािलश हने 
अदालतले पिन िलई चिलत काननू बमोिजम गनपुछ । 

६. उ  िनषेधा ा जारी हदँा वा सोभ दा अगावै तुत मु ा मािमलामा अव था हरेी िवप लाई बु न यायोिचत लागमेा 
अिधकृत अदालतले िवप ीलाई याद समन तामेल गरी बु न ह छ । सो नभई अव था िवचार गदा तु तै अ तरकालीन 
िनषेधा ा जारी गन आव यक ठहन आएमा एकतफ (Ex-parte) सनुवुाइ गरी जारी गन पिन ह छ । 

७. िनषेधा ा जारी गरी पाउँ भनी िनवेदनप  िदने िनवेदकले अकाको हक दाबीमा आघात गन खो दा िच  बझुाई रहकेो वा 
अकारण िढलासु ती गरी िनवेदन वा उजरू गरेको वा हकदाबीको िवषयमा आ नो तपmबाट काननूले गनपुन वा नहन े
गरी सकेको दिेखए मा  िनजको उजरूमा अदालतले िवचार गनपुछ । 

८. य तो िनषेधा ा एक पटक जारी भएपिछ मु ा मािमलाको अि तम टुङ्गो नलागेस म वा अदालतले तो◌ेकेको 
िमितस म वा अक  आदशे जारी नगरेस म लाग ूरहनेछ । 

९. िनषेधा ा जारी भएको िवषयमा सो आ ा नमानी उ लंघन गन प  वा यि लाई अदालतको अवहलेना वा बइे जती 
गरे वापत चिलत काननूले तोकेको सजाय हनेछ । 

१०.  िनषेधा ा जारी गदा अदालतले मनािसब मािफकको शत ब दजे (Conditions) लगाई जारी गन पिन ह छ । 

११.  एक पटक जारी गरेको िनषेधा ालाई अदालतले केही समयका लािग य तो गन उिचत लागमेा थिगत गन पिन ह छ।  
१२.  िनषेधा ा जारी गन वा प ररहकेो मु  ैिछनी िदन जनु चाँडो ह छ सो ग रिदन ुपछ । 

 

िनषेधा ाको आदेश जारी हने अव थाह  

 हकमा आघात पान आशंका भएमा,    

- ल मी रोजनी ए ड टरपे टाइन इ ड. ा.िल. िव. नपेालग ज नगरपंचायत, नकेाप २०४८, प.ृ २०६, िन.नं. ४२९२ 

 

 आकृित अनहुार प रवतन गन आशंकाको ि थित िव मान भएमा,    

-  कृ ण ब. े  िव. तु सी भ  े , नेकाप २०४८, प.ृ १३१, िन.नं. ४२७४ 
 

 फैसला काया वयनमा बाधा अड्चन हन ेकाय गन रो न ुपन र यथाि थितमा कायम राखी काननूी बाटो अनशुरण गराउन ु
पन भएमा,    

-  च मान महजन, िव. नारायण महजन, नकेाप २०५२, प.ृ ६६, िन.नं. ५०३८ 

 

 अपरूणीय ित यहोन ुपन ि थितको िव मानता भएमा,    
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-  अंगदकुमार खनाल िव. खनाल ेिडङ क पनी, नकेाप २०५६, प.ृ ७५७, िन.नं. ६७९८ 

 

 मु ा चिलरहकेो अव थामा िववािदत िवषयव तलुाई यथाि थितमा रा न ुपन भएमा, 

 काननू द  अिधकारमा आघात पु न े वल आशंकाको िव मानता रहकेो अव थामा यसलाई रोक  अिधकार उपर 
आघात पु न निदन,    

-  राजेश कुमार साह िव. पनुरावेदन अदालत जनकपरु समेत नकेाप २०६८ अंक१२ िन.न. ८७२७ 

 

िनषेधा ाको आदेश जारी नहने अव था 

 काय न ैस प न भैसकेकोमा,     

-  कम िछ रङ िव. िव णु . वाटाज,ु नकेाप २०५१, प.ृ ९८०,िन.नं. ५०२४ 

-  गोिव द . अयाल िव. िव णु ब. काक , नकेाप २०५१, प.ृ ३८३, िन.नं. ४९१४ 

-  राम . भ डारी िव. पोखरा फरे  िड.िभ. कायालय, नकेाप २०३०, प.ृ ३३५, िन.नं. ७८२ 

 

 हकबेहक छुट्याउन र हकको िसजना गनपुन भएमा,    

-  च मान महजन िव. नारायण महजन, नकेाप २०५२, प.ृ ६६, िन.नं. ५०३८ 

 

 िवचारधीन मु ामा असर पन भएमा,    

-  मनोहर शाह िव.  . भतुल, नकेाप २०५२, प.ृ ९६९,िन.नं. ६१०७ 

 

 अनसु धानको काय अव  हने भएमा,    

-  िदवाकर शमा िव. छिव नपेाल नकेाप २०५९, प.ृ ७०७, िन.नं. ७१४६ 

 

 आशंका िव मान नभएमा,    

-  िवजयकुमार शाह िव. अ तशु क िवभाग, नकेाप २०४९, प.ृ ४३५, िन.नं. ४५३१ 

-  सयूभ  सांगाछे िव. िवजयबहादरु राजभ डारी, नकेाप २०५५, प.ृ २१६ , िन.नं. ६५३४ 

-  गोिव द साद अयाल िव. िव णबुहादरु काक , नकेाप २०५१, प.ृ ३८३, िन.नं. ४९१४ 

 

 हक कायम भै नसकेको िवषयमा िनवेदन िदएकोमा,    

-  िखमान द था  िव. प देही िज. अ., नकेाप २०५२, प.ृ ८९२, िन.नं. ६०८९ 

-  सयूभ  सांगाछे िव. िवजयबहादरु राजभ डारी, नकेाप २०५५, प.ृ २१६, िन.नं. ६५३४ 

 

 साधारण काननूी ि याबाट न ैउपचार पाउन े यव था भएमा,    

-  ेमच  कसौधन िव. च ावती देवी, नकेाप २०५३, प.ृ १९२, िन.नं. ६५१७ 

 

 फौजदारी मु ाको तहिककात गन र काननूी कारबाही गन, 
-  नकेाप २०७७ अंक १२ िन.न. १०६१५ 
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 िनषेधा ा जारी हन नाग रक अिधकार अ तगत स पि  स ब धी हकमा आघात पन दिेखएको स पि मा िनवेदकको पणू - 

हक अथात ्िववादरिहत हक रहकेो छ भनी अदालतलाई आ त पानपुन,    

-  अ ण शमा िव. मंगलनारायण म डल ने.का.प. २०७७ अंक ५ िन.न.१०४९९ 

 

६६. अदालतको रट े ािधकार 
नेपालमा रट स ब धी े ािधकार नेपालको संिवधान बमोिजम िज ला अदालत, उ च अदालत र सव च अदालतलाई ा  छ 

। नेपालको संिवधान जारी हन ुपवू उ च तथा िज ला अदालतलाई याय शासन ऐन, २०४८ अनसुार काननूी हकको उपचारका 
लािग मा  रट े ािधकार ा  िथयो । िव मान संिवधानले मौिलक हक तथा काननूी हकको उपचारका लािग तीन ैतहका 
अदालतलाई रट अिधकार िदएको छ । यी अदालतह लाई ा  रट स ब धी े ािधकार िन नानसुार रहकेो छः   

(क) सव च अदालतलाई नपेालभर रट े ािधकार ा  छ भने उ च अदालत र िज ला अदालतलाई आ–आ नो 
ादिेशक अिधकार े  िभ  मा  यो े ािधकार ा  छ ।  

(ख) िवषयव तुका िहसाबले सव च अदालतलाई मौिलक हक र काननूी हक दबैु कारका हकका स ब धमा उपचार 
दान गन े ािधकार ा  छ भन ेउ च अदालतलाई मौिलक हक र काननूी हकका स ब धमा र िज ला अदालतलाई 
ब दी य ीकरण तथा िनषेधा ा लगायत काननू बमोिजमका रट िनवेदन हने े ािधकार ा  छ ।  

 

 

६.१ िज ला अदालतको रट स ब धी े ािधकार 
चिलत रटह म ये िज ला अदालतलाई ब दी य ीकरण र िनषेधा ाको आदशे जारी गन े ािधकार ा  छ । 
ब दी य ीकरणको रट र िनषेधा ाको िनवेदन िलई आदशे जारी गन अिधकार अ तगत िज ला अदालतलाई आ नो िज ला 
िभ  मा  यो अिधकार ा  हने दिेख छ । 

 

सवैंधािनक तथा कानूनी यव था 

 िज ला अदालतलाई आ नो े िभ  ब दी य ीकरण र िनषेधा ाको िनवेदन हने अिधकार हनेछ । 
 िज ला अदालतलाई आ नो े िभ  कसैले कुनै यि लाई गरैकाननूी पले थनुामा राखेमा य तो 
यि को हकको चलनको लािग ब दी य ीकरणको आदशे जारी गन अिधकार ह छ । 

 िगर तार भएको वा थिुनएको यि  आफैले वा िनजको तफबाट जोसकैुले  ब दी य ीकरणको 
आदशेको लािग सव च अदालत, उ च अदालत वा िज ला अदालतमा उजरूी िदन स नेछ । 
 

 कसैले मलुुक  दवेानी संिहता, २०७४ को प र छेद ३ िवप रत कुनै काम कारबाही गरेमा वा गन लागकेो 
आशङ्का भएमा य तो काम कारबाहीबाट मका पन जाने  यि ले आ नो अिधकारको चलनको 
लािग िज ला अदालतमा उजरू गन स नेछ । सो उजरूीमा अदालतले जाँचबझू गदा यथ ले िनजको 
अिधकारमा ित  परुाएको वा ित परुाउन लागेको दिेखएमा अदालतले ित पु ने काय नगन, नगराउन 
आदशे जारी गन स छ । 

सिंवधानको धारा 
१५१ 
 

याय शासन ऐन, 
२०७३ को दफा ७ 

(२) 
 

दवेानी सिंहताको 
दफा  २६(१)  र 
(२) 

 

दवेानी सिंहताको 
दफा  १७(५) 

 

 

६.२ उ च अदालतको रट स ब धी े ािधकार 
संिवधान द  मौिलक हकको चलनका लािग वा अक  उपचारको यव था नभएकोमा वा सो उपचार वकारी नभएकोमा कुन ै
काननूी हकको चलनका लािग वा सावजिनक हक वा सरोकार कुनै िववादमा समावेश काननूी को िन पणका लािग 
ब दी य ीकरण, परमादशे उ षेण, ितषेध, अिधकारपृ छा लगायत जनुसकैु उपयु  आदशे जारी गन े ािधकार उ च 
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अदालतलाई ा  छ । यस कार कुनै यि को मौिलक हक वा काननूी हकको चलनका लािग उ च अदालतले रट अिधकार 
े  अ तगत आदशे जारी गन स छ । 

 

सवैंधािनक तथा कानूनी यव था 

 संिवधान ारा द  मौिलक हकको चलनका लािग वा अक  उपचारको यव था नभएको वा अक  

उपचारको यव था भए पिन सो उपचार अपया  वा भावहीन दिेखएको अ य कुनै काननूी हकको 
चलनका लािग वा सावजिनक हक वा सरोकारको कुनै िववादमा समावेश भएको कुनै काननूी को 
िन पणका लािग आव यक र उपयु  आदशे जारी गन अिधकार उ च अदालतलाई हनेछ । सो 
योजनका लािग उ च अदालतले ब दी य ीकरण, परमादशे, उ ेषण, ितषेध, अिधकारपृ छा 
लगायत जनुसकैु उपयु  आदशे जारी गन स नेछ । 

 उ च अदालतलाई नपेालको संिवधानको धारा १४४ को उपधारा (१) बमोिजम परेको िनवेदनमा सनुवुाइ 
गरी आव यक र उपयु  आदशे जारी गन अिधकार हनछे । 

 मलुुक  दवेानी संिहता ारा द  कुनै अिधकारमा कसैले आघात गन शंका लागमेा स बि धत उ च 

अदालतमा उजरू िदन सिक छ र सो उजरूीमा अदालतले जाँचबझु गरी यथ लाई सो नगन ुभनी आदशे 

िदन स छ । 
 िगर तार भएको वा थिुनएको यि  आफैले वा िनजको तफबाट जोसकैुले ब दी य ीकरणको 
आदशेको िनिम  स बि धत उ च अदालतमा उजरूी िदन स छ । 

 

सिंवधानको धारा 
१४४ 

 

 

 

 

 

 

याय शासन 
ऐन, २०७३ को 
दफा ८(१) 
 

दवेानी सिंहताको 
दफा  १७(३) 

 

 
 

दवेानी सिंहताको 
दफा  १७ (१) 

 

६.३  सव च अदालतको रट स ब धी े ािधकार 
सव च अदालतलाई असाधारण अिधकार े  अ तगत िविभ न कारका रटह  जारी गन अिधकार ा  छ । असाधारण 

अिधकार े  अ तगत ा  यी अिधकारह लाई दहेाय अनसुार वग करण गन सिक छः 
 

(क) याियक पनुरावलोकन (Judicial Review) को े ािधकार 
याियक पनुरावलोकन भ नाले सबै सरकारी कामकारबाहीका स ब धमा अदालतबाट ग रने वैधताको परी ण भ ने बिुझए पिन 
संवैधािनक काननूका स दभमा यसको िविश  अथ छ । िलिखत संिवधान भएका दशेह मा सीिमत सरकारको अवधारणालाई 
साथक तु याउन े उ े यले संिवधानलाई मलू काननू मािनने हदँा संिवधानको मौिलकतालाई बचाउन संिवधानसँग बािझने गरी 
काननू बनाइएमा संिवधानसँग बािझएको हदस म य ता काननूह  अमा य हन े र सव च अदालतले बदर गनस ने यव था 
ग रएको ह छ । यसलाई संिवधानसँग  बािझएको कुनै पिन काननू बदर गन  (Doctrine of Judicial Review of 

Legislation) िस ा त भिन छ । यस े ािधकार अ तगत शासक य काम कारबाही गन िनकायले गरेका काननूी िनणयह को 
पिन पनुरावलोकन ह छ । जसलाई शासक य काम कारबाही उपरको पनुरावलोकन (Judicial Review of Administrative 

action) भिन छ । काननू तथा शासक य िनकायका िनणयको संवैधािनकताको परी ण गन े ािधकारलाई याियक 

पनुरावलोकनको े ािधकार भिन छ । 
 

सवैंधािनक यव था 

 यो संिवधान नेपालको मलू काननू हो । यस संिवधानसग बािझन ेकाननू बािझएको हदस म अमा य 
हनेछ । 

 यस संिवधान ारा द  मौिलक हक उपर अनिुचत ब दजे लगाइएको वा अ य कुन ैकारणले कुनै काननू 
यो संिवधानसँग बािझएको हदँा य तो काननू वा यसको कुन ैभाग वा दशे सभाले बनाएको कुन ै
काननू संघीय संसदले बनाएको कुनै काननूसँग बािझएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुन ै

 

सिंवधानको धारा 
१ (१) 
 

सिंवधानको धारा 
१३३ (१) 
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काननू संघीय संसद वा दशे सभाले बनाएको कुन ैकाननूसँग बािझएको हदँा य तो काननू वा यसको 
कुनै भाग बदर घोिषत गरी पाँऊ भनी कुनै पिन नपेाली नाग रकले सव च अदालतमा िनवेदन िदन 
स नेछ र सो अनसुार कुनै काननू बािझएको दिेखएमा सो काननूलाई ार भदिेख नै वा िनणय भएको 
िमितदिेख अमा य र बदर घोिषत गन असाधारण अिधकार सव च अदालतलाई हनेछ । 

 य ता काननूको संवैधािनकता परी ण गन अिधकार सव च अदालतको संवैधािनक इजलासलाई 
रहकेो छ । संवैधािनक इजलासमा धान यायाधीश सिहत याय प रषदको िसफा रसमा धान 
यायाधीशले तोकेका अ य चार जना सव च अदालतका यायाधीश रहने यव था छ । 

 

 

 

 

 

सिंवधानको धारा 
१३७ 

 

 

(ख) अ य रट े ािधकार 
कुनै िवषयमा उ च याियक िनकायबाट कुनै काम गन वा नगन जारी ग रने आदशेलाई रट भिन छ । कुनै पिन यि को मौिलक 

तथा काननूी हक अिधकारमा आघात पु न गएमा सोको उपचारको लािग िसधै उ च याियक िनकायमा वेश गन पाउने र उ च 

याियक िनकायले पिन आफै जाँचबझु गरी आव यक आदशे जारी गन पाउने अिधकार े लाई रट े ािधकार भिन छ । 
सामा यतया संिवधान द  मौिलक हकको हनन भएको ि थितमा जसको हक हनन भएको हो ऊ िसधैँ रट िनवेदन िलएर सव च 

अदालतमा वशे गन पाउँछ  र अ य उपचारको यव था नभएको वा भए पिन भावकारी नभएको अव थामा काननूी हकको 
उपचारको लािग पिन िसधै सव च अदालतमा वेश गन पाउँछ । यो े ािधकार उपचार िवनाको कुनै अिधकारको मह व हदँनै 
भ ने मा यतामा आधा रत छ । 

मलूत: मौिलक हकको चलनका लािग सव च अदालतको रट े ािधकार मह वपणू आधार हो ।  
 

सवैंधािनक यव था 

 यस संिवधान ारा द  मौिलक हकको चलनका लािग वा अक  उपचारको यव था नभएको वा अक  

उपचारको यव था भए पिन य तो उपचार अपया  वा भावहीन दिेखएको अ य कुनै काननूी हकको 
चलनका लािग वा सावजिनक हक वा सरोकारको कुनै िववादमा समावेश भएको कुनै संवैधािनक वा 
काननूी को िन पणका लािग आव यक र उपयु  आदशे जारी गन, उिचत उपचार दान गन, य तो 
हकको चलन गराउने वा िववाद टंुगो लगाउने असाधारण अिधकार सव च अदालतलाई हनेछ । 

 

सिंवधानको 
धारा १३३ को 
उपधारा (२) 
 

 

 

 

(ग) सावजिनक सरोकारको िववाद हेन े ािधकार 
सामा य अथमा सावजिनक िहत र सरोकार िनिहत िवषयसँग स बि धत िववादलाई सावजिनक सरोकारको िववाद भ न सिक छ । 
हकदयैा स ब धी पर परागत अवधारणा अनसुार जसको जनु कुरामा हक पु छ अथवा जसको हक अिधकारमा आघात पगुकेो 
ह छ सो को उपचारको लािग उसैले अदालतमा उपचार मा न जान ुपछ । तर कुनै कुन ैिवषय कुनै खास यि को यि गत हक 

िहत वा सरोकारसँग मा  स बि धत नभएर कुन ैसमदुाय वा जनसाधारणको सामिूहक हक िहत वा सरोकारसँग स बि धत रहकेो 
ह छ । य तो ि थितमा खास पीिडत यि  आउन नसकेकै कारणले मा  यी िवषयह  उपचार िवहीन रहन नपाओस ्भ ने उ े यले 

य तो िवषयमा जोसकैुले पिन अदालतमा िववाद लैजान पाउन े यव था ग रएको ह छ । किहलेकाही ँपीिडत प  आ नो हक 

अिधकार ित न ैसचते नभएको वा सचते भए पिन आिथक अभावको कारणले मु ा गन नसकेको अथवा अ  नै िविभ न 
किठनाइको कारण यायस मको ितनीह को पहचँ अस भव भएको हन स दछ । यसैले ग रबी र अभावबाट गु ी रहकेाह लाई 
पिन यायको दायरािभ  याउन एवं सवसाधारण जनताको वहृ र िहत र वाथको र ा गन याियक े मा सावजिनक सरोकारको 
िववाद हने नवीनतम ् े ािधकारको िवकास भएको छ । नपेालको सव च अदालतलाई पिन यस स ब धी े ािधकार ा  छ । 
यस अ तगत सव च अदालतले थु ै मह वपणू िवषयमा आदशे जारी गरी सावजिनक सरोकारका िवषयमा मह वपणू िनदश 

गरेको छ ।  
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सवैंधािनक यव था  

 संिवधानको धारा १३३(२) बमोिजमको सावजिनक हक वा सरोकार िनिहत रहकेो कुनै को िन पणका 
लािग वा मौिलक वा काननूी हकको चलनका लािग असाधारण अिधकार े  अ तगत सव च 

अदालतले ब दी य ीकरण, परमादशे, उ ेषण, ितषेध, अिधकारपृ छा लगायत अ य उपयु  आदशे 

जारी गन स नेछ । 
 सावजिनक हक वा सरोकारको कुनै िववादमा समावेश भएको कुनै संबेधािनक वा काननूी को 
िन पणका लािग िदईने िनवेदन य तो िवषयसँग साथक स ब ध र ताि वक सरोकार भएको यि ले 

िनवेदन िदन ुपदछ । 
 यसरी पेश हन आएको िनवेदनमा इजलासले िनवेदनको िवषयमा सवसाधारण वा कुनै समदुायको 
वा तिवक सरोकार रह ेनरहकेो, िनवेदकको साथक स ब ध वा ताि वक सरोकार भए नभएको, संबेधािनक 

वा काननूी  िन पण गनपुन अव था रह ेनरहकेो िन पण गरी कारण दखेाउ आदशे जारी गन ुपदछ । 

 

सिंवधानको धारा 
१३३ को उपधारा 
(३) 

 

 

सव च अदालत 
िनयमावलीको 
िनयम ३२  
 

 

ऐजन िनयम ४५ 
(२) 

 

ितपािदत िस ा त 

 सावजिनक हक वा सरोकारको िववाद भ नाले कुनै खास यि  वा यि ह को यि गत हक वा 
सरोकारमा मा  सीिमत भएको िववाद नभएर नेपाल अिधरा यको सवसाधारण जनता वा कुनै 
जनसमदुायको सामिूहक हक वा सरोकारसँग स बि धत भएको िववादको बोध ह छ । िनवेदकको साथक 

स ब ध र ताि वक सरोकार सावजिनक सरोकारको िववादमा दिेखन ुपदछ । 
 िनवेदकको साथक स ब ध र ताि वक सरोकार नभएपिन मु ा गन छुट िदने हो भने हकदयैा स ब धी 
िस ा त र काननूी यव थाको योग अ य हन जा छ । 

 

राधे याम अिधकारी 
िव. मि प रषद 
सिचवालय समेत 
ने.का.प. २०४८ अकं 

१२, िन.न.४४३० 
 

ने.का.प. २०६७ 

अकं १० िन.न. 
८४८४ 

  

७७. नेपाल सरकारको तफबाट रट िनवेदन गन यव था र ि या 

 सामा यतया कुनै यि को मौिलक एवं काननूी हक अिधकारमा आघात पगुमेा य ता हक अिधकारको 
उपचारको लािग स बि धत यि ले सव च तथा रट े ािधकार ा  याियक िनकायमा िसधै िनवेदन 
गन पाउन ु रट िनवेदनको सामा य िस ा त हो । हक अिधकारमा आघात पान प  यि  र सरकार दबैु 
हन स छ तर हक अिधकारमा आघात पु ने प  यि  मा  हन स दछ, सरकार किह यै हन स दनै । 
िकनभने यि लाई कुन ै िवषयमा हक अिधकार ा  छ भ नकुो मतलव यस िवषयमा सरकारले 

जथाभावी िनय ण गन नपाउने संर ण ा  भएको भ ने बिुझ छ तर किह यै पिन सरकारले यि का 
िव मा हक अिधकार ा  गन स दनै । सरकार ित यि को िनि त दािय व र कत य तोिकएको हन 
स ला तथािप यितकै आधारमा सरकारलाई यि का िव  हक अिधकार िसजना भएको मा न िम दनै 
। यसैले नेपाल सरकार वा कुनै सरकारी िनकायका िव  आ नो हक अिधकारको उपचारको लािग 
यि ले रट िनवेदन िदए ज तो गरी नेपाल सरकारको तफबाट यि लाई िवप ी बनाएर रट िनवेदन 
दायर गन िम ने दिेखँदनै । तथािप असाधारण अिधकार े  अ तगत नेपाल सरकारलाई पिन अ य 
उपचारको यव था नभएकोमा संझौताको एक प को हिैसयतले रट िनवेदन िदन पाउन ेअिधकार रह छ । 
असाधारण अिधकार े को योग, यि , नाग रक वा समदुायलाई मा  हने तक वभािवक भएपिन 
वैकि पक उपचारको अभावमा सरकार र यसका िनकायले रट िनवेदन िदन नस ने भ न निम ने भ न े
या या सव च अदालतले गरेको छ । 

 यसैगरी संवैधािनक िनकायह  बीच अिधकार े को संवैधािनक िसमाका िवषयमा िववाद उठ्न स छ 

अथवा नेपाल सरकार  वादी हन ेमु ाका स ब धमा वा अ य सरोकारका मु ाका स ब धमा कुनै अदालत 
वा अ य िनकायबाट भएको आदशे, फैसला वा अ य कामकारबाहीमा ग भीर काननूी िुट भएको वा 
प तः े ािधकारको अभाव दिेखएको तर सो को उपचारका लािग वैकि पक मागह  नरहकेो ि थित 
हन स दछ । य तो ि थितमा संिवधान र काननूको अि तम या याता सव च अदालत न ैहन ेभएकोले 

 

नेपाल सरकार, अथ 

म ालयका सिचव 

भानु साद आचाय 

िव. पुनरावेदन 
अदालत, 
पाटनसमते नेकाप 
२०६७ अकं ५ 

िन.न. ८३६९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ब ीबहादरु काक  

िव. अि तयार 
दु पयोग 
अनुस धान आयोग 
भएको रट िनवेदन 
(ने.का.प २०५८ पृ. 
२३९, तथा नेकाप 
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नेपाल सरकारको तफबाट सव च अदालतमा रट िनवेदन दायर हन स ने दिेख छ । 
 पाँच वष भ दा घटी कैदको सजाय हने मु ामा ितवादीलाई भएको पपु को आदशेमा अ य 
अ तरकालीन आदशे उपर एकतह िनवेदन िदएकोमा पनुरावेदन सु न ेअदालतबाट पिन सोही आदशे सदर 
भएको तर य तो आदशेमा ग भीर काननूी िुट भएमा य तो आदशे बदर गरी पाउन पिन नेपाल 

सरकारको तफबाट सव च अदालतमा रट िनवेदन गरेको अ यास रहकेो छ । 
 सरकारको सरोकार रहने वा सरकार प  रहकेो म य थको िनणयलाई उ च अदालतबाट सदर ग रएको 
अव थामा मु ाको एकप का पमा सरकारका िनकायबाट सव च अदालतमा रट िनवेदन िदन ेगरेको 
पाई छ । संघीय तहह  वीच अिधकार े को िवषयमा उ प न िववादका स ब धमा पिन तहगत 
सरकारले सव च अदालतको संवैधािनक इजलासमा रट िनवेदन िदन स ने अव था ह छ । यसैगरी 
संवैधािनक तथा काननू बमोिजम गिठत िनकायले गरेका िनणय वा आदशे िव  सरकारका तफबाट 
य ता िनकायका िनणय वा आदशे िव  सव च अदालतमा रट िनवेदन िदने अ यास रहकेो छ भने 
रट जारी भएको समेत पाइ छ । 

२०५९  
 

म. या.का. िव. 

पुनरावेदन अदालत 
मकुाम धु चे,  
२०५३ को रट न. 
३२६० िमित 
२०५६।७।१४ 
 

टंकमिण शमा िव. 
राि य सचूना 
आयोग २०६९ 

WO- ०८४५ 

आदशे िमित 
२०७३।११।८ 

 

 

 

सरकारका तफबाट सव च अदालतमा रट िनवेदन िददंा अपनाउनु पन ि याः  

 कुन तह वा िनकायसँग अिधकार े को संवैधािनक सीमाका बारेमा िववाद उठेको हो वा य तो िववाद िसजना भएको 
हो सो िनकायलाई िवप ी बनाउने,    

 मु ाका स ब धमा कुन ैअदालत वा िनकायले गरेको आदशे उपर रट िनवेदन िदन ुपन भए मु ाका प लाई िवप ी 
नबनाई आदशे गन िनकायलाई िवप ी बनाउने,   

 सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम १३ मा उि लिखत िलखतमा पु  याउनपुन सामा य रत स ब धी 
कुराह  र िनयम ४० मा उि लिखत कुराको पालन गन,    

 सावजिनक सरोकारको िवषयमा सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४० मा (२) मा उि लिखत कुराह  

खलुाई िनबेदन िदन,े   

 कुन संवैधािनक वा काननूी  िन पण गनपुन हो सो कुरा उ लेख गन,    

 अिधकार े  स ब धी कुरा,    

 मािगएको उपचार स ब धी कुरा,    

 उपचारको आधार,  

 नेपालको संिवधानको धारा १३३ को उपधारा (२) अ तगत िदइन े रट िनवेदनह का साथ िववादको 
संि  यहोरा, संवैधािनक तथा काननूी , माग ग रएको उपचारका कुराह को सारसं पे । समाना तर 
उपचार माग नगरेको कुरा खलुाई आव यकता अनसुार बढीमा दईु पृ मा नबढाई मजबनु तयार गरी पशे 

गन, 
 स बि धत अड्डाको मखु बाहके अ ले अि तयारी िलई िनवेदन गरेकोमा रतपवूक अि तयारनामा 
पेश गन । 

 

सव च अदालत 
िनयमावलीको 
िनयम ४०, िनयम 

४३, र िनयम ४८ 

 

 

 

८.  सवैंधािनक इजलासबाट सनुुवाइ हने रट स ब धी यव थाः  
नेपालको संिवधानको धारा १३३ को उपधारा (१) अ तगत कुन ैकाननूलाई असंवैधािनक र बदर घोिषत गराउनको लािग जनुसकैु 

नेपाली नाग रकले र धारा १३३ को उपधारा (२) अ तगत मौिलक हकको चलनका लािग स बि धत यि  वा सरोकारवाला 
सं था वा िनकाय वा यि ले तथा सावजिनक हक वा सरोकारको कुन ै िववादमा समावेश कुन ै संवैधािनक वा काननूी को 
िन पणको लािग सो िववादको िवषयव तुसँग कुनै स ब ध वा सरोकार भएको यि ले िनवेदन िदन स छ । यस अ तगत िदइने 
िनवेदनप ह म ये धारा १३३ को उपधारा (१) बाहके अ य िनवेदनमा पाँच सय पैयाँ द तरू ला छ । तर ब दी य ीकरणको 
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िनवेदनमा कुनै द तुर ला दनै । धारा १३३ को उपधारा (१) अ तगतको िनवेदनमा भने पाँच हजार पैया धरौटी रा नपुन ह छ । यो 
रकम िनवेदन खारेज भएमा सदर याहा ह छ भन े िनवेदन अनसुार आदशे जारी भएमा िनवेदकले सो रकम िफता पाउछ । धारा 
१३३ अ तगतको िनवेदन िदने स ब धमा िन न यव था रहकेो छः   

(१) संघ, दशे वा थानीय तहको कुनै काननू संिवधान िवप रत रहकेो भनी वा दशे काननू संघीय काननूसँग र थानीय 
काननू संघीय र दशे कानसँूग बािझएकोमा असंवैधािनक र बदर घोिषत गराउनको लािग जनुसकैु नेपाली नाग रकले 

िनवेदन िदन स ने, 
(२) कुनै संवैधािनक वा काननूी हकमा असर परेको यि ले सो हकको चलनको लािग संिवधानको धारा १३३ को उपधारा 

(२) अ तगत िनवेदन िदन स ने, 
(३) यसरी िनवेदनप  िददँा एउटै िनणय वा िवषय भए पिन िभ निभ न मािनसले िभ नािभ नै त य र आधार दखेाई 

िभ ना/िभ नै काननूी  उठाएको भएमा छु ाछु ै िनवेदनप  िदनपुन,  
(४) यस अ तगत िदइने िनवेदनप मा आव यकतानसुार दहेायका कुराह  खलुाउन ुपनछः 

  (क) िनवेदक र यथ को परूा नाम, थर, वतन, 
  (ख) अिधकार े  स ब धी कुरा, 

(ग) कुन ै यि गत हकमा आघात परेको छ भ न ेआधारमा िनवेदनप  परेकोमा िनवेदकको के क तो संवैधािनक वा 
काननूी हक कसरी हनन ्हन गएको छ सो कुरा, 

(घ) संिवधानको धारा १३३ को उपधारा (१) अ तगत िनवेदनप  परेकोमा कुन काननू वा कुन काननूको कुन यव था 
संिवधानको कुन धारा वा यव थासँग कसरी बािझएको छ वा कुन काननूले मौिलक हकमा क तो अनिुचत 
िनय ण लगाएको छ भ ने कुरा, 

(ङ) सावजिनक हक वा सरोकारको िववादको िन पणको लािग िनवेदनप  परेकोमा सो िववाद िकन वा कसरी 
सावजिनक हक वा सरोकारको हो, यसमा के क तो संवैधािनक वा काननूी  उपि थत भएको छ र सो 
िववादको समाधान कुन पमा वा कसरी हन स दछ र यो िववादको िवषयव तुसँग िनवेदकको स ब ध वा 
सरोकार के छ भ ने कुरा, 

(च) िनवेदकले मागेको उपचार र 
(छ) उपचारका आधारह  । 

(५) िनवेदनप को ारि भक सनुवुाइ गदा अदालतको िवचारमा िनवेदकको िजक र उिचत र काननूसँगत ज तो दिेखएमा 
िनवेदनप मा माग ग रए बमोिजमको आदशे जारी नहन ुपन कुनै कारण भए तोिकएको ता रखको िदन सो कारण 

दखेाउन िलिखत जवाफ िलई आफै वा आ नो ितिनिध ारा उपि थत हन ुभनी ता रख तोक  यथ को नाउँमा 
आदशे जारी गनपुछ । 

(६) िलिखत जवाफ पेश गदा सरकारी कायालयबाट पेश हन ेिलिखत जवाफमा कुन ैद तरू ला दनै । 

 नेपालको संिवधानको धारा १३३ (१) अ तगतको िनवेदन सामा यतया दश पृ को हन ुपदछ भन ेय तो 
िनवेदनको सनुवुाइ सव च अदालतको संवैधािनक इजलासमा ह छ । संवैधािनक इजलासको 
अिधकार े को योग धान यायाधीश सिहत अ य चार जना यायाधीशबाट सामिूहक पमा 
ग र छ । 

 संवैधािनक इजलासले मु ा मािमलाको रोहमा गरेको िनणय वा आदशे अि तम ह छ र सो उपर 
पनुरावलोकन वा दोहो  याई पाउने िनवेदन ला दनै । 

 संवैधािनक इजलासमा सनुवुाइ हने मु ामा पसेीको जानकारी ा  भएपिछ सरकारी वक लले िन न 
कुरा खलुाई आफूले गन बहसको िलिखत ा प सचूना िविधको मा यमबाट अदालतलाई िदन ु
पदछः 

 

सव च अदालत 
(सवंैधािनक इजलास) 

िनयमावली २०७२ को 
िनयम ४(१) 
 
 

ऐ. िनयम ५ 

 

 

ऐ. िनयम २१ 
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क) मु ामा अ तरिनिहत संवैधािनक, काननूी र त यगत ह , 

ख) सो स ब धमा पिहले कायम भएका निजर र सो को ितिलिप, 
ग) स दभ सामा ी र सो को ितिलिप, 
घ) मु य बहस बुँदाह , 

 इजलासमा बहस गन येक प का काननू यवसायीलाई आधा घ टा समय िनधारण हन े यव था 
िनयमावलीको िनयम २१(८) मा रहकेो छ । यस बाहके मु ाको िवषयब तुको आधारमा इजलासले 

थप समय िदनस न े यव था रहकेो छ र तथािप सरकारी वक लले िनधारण ग रएको समयिभ  बहस 

यव थापन गनपुन ह छ । यसैगरी इजलासमा दायर मु ामा इजलासले अ यथा आदशे िदएकोमा 
बाहके पेशी थिगत गन पाइदँनै । 

 

 

 

 

 

 

ऐ. िनयम २३ को 
उपिनयम (४) 
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यस प र छेद िभ  
 

१ . रट िनवेदन तयार गदा िवचार पु  याउन ुपन सामा य कुराह  

१.१  रट िनवेदन स ब धी िलखत तयार गदा िवचार पु  याउन ुपन सामा य कुराह  

१.२  रट िनवेदन तयार गदा िवचार पु  याउन ुपन अ य कुराह  

१.३  ब दी य ीकरणको िनवेदनप  तयार गदा िवचार पु  याउन ुपन थप कुराह  

१.४  रट िनवेदनको ारि भक सनुवुाइ 
१.५  कारण दखेाउ आदशे 

१.६  ब दी य ीकरणको िनवेदन स ब धी िवशेष यव था 
१.७  िवशेष अव थामा ब दीलाई उपि थत नगराए पिन हन े

२. अ त रम आदशे 

२.१  अ त रम आदशे माग गन सिकने अव था 
२.२  अ त रम आदशे जारी हन ेआधार  
२.३  अ त रम आदशे उपर मािथ लो अदालतमा िनवेदन वा रट नला ने 
२.४  िवशेष आदशे 

२.५  अ त रम आदशेको सचूना 
२.६  अ त रम आदशे जारी गन वा नगन वा जारी अ त रम आदशे िनर तर हने नहन ेिवषयमा छलफल 

२.७  अ त रम आदशे बदरका लािग गनपुन कारवाही स ब धी ि या 
३. िलिखत जवाफ 

३.१  िलिखत जवाफ तुत गन 
३.२  िलिखत जवाफ तयार गदा िवचार पु  याउन ुपन सामा य कुराह  

३.३  िलिखत जवाफ तयार गदा िवचार पु  याउन ुपन अ य कुराह  

३.४  ब दी य ीकरणको िलिखत जवाफ तयार गदा खलुाउन ुपन थप कुराह  

३.५  िलिखत जवाफ दता 
३.६  रीत नपगुी ा  िलिखत जवाफका स ब धमा गन 

४.  रट िनवेदन उपरको ितर ा  
 ४.१  रट िनवेदनसग स बि धत िनणय र िमिसल कागजातको ाि  

 ४.२  बहस पैरवी स ब धी काननूी यव था 
 ४.३  सरकारी वक ललाई िमिसल पठाउनपुन काननूी यव था 

४.४   बहस परैवी गदा िवचार पु  याउन ुपन कुराह  

५.  रट िनवेदनमा जारी भएको आदशे उपर मु ा दोहो  याउन िनवेदन गन सिकन े
५.१   िज ला अदालत र उ च अदालतबाट रट िनवेदनमा जारी भएको आदशे उपर िनवेदन िदन े
५.२   रट िनवेदनमा जारी भएको आदशे उपर कारवाही ि या 
५.३   िनवेदन तयार गदा खलुाउन ुपन कुराह  

६.  रट िनवेदन स ब धी आदशेको ाि  र काया वयनको ि या 
७.   सव च अदालत, उ च अदालत तथा िज ला अदालतमा रहकेो रट जारी गन अिधकारमा समानता र अ तर 
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१.  रट िनवेदन तयार गदा िवचार पु  याउनु पन सामा य कुराह  

ब दी य ीकरण र िनषेधा ाको िनवेदनप  स बि धत िज ला अदालतमा दायर गन सिक छ । यसैगरी ब दी य ीकरण, 

उ ेषण, परमादशे, ितषेध, अिधकारपृ छा र िनषेधा ाको िनवेदनप  स बि धत उ च अदालतमा ला ने यव था छ । सव च 

अदालतमा ब दी य ीकरण, उ ेषण, परमादशे, ितषेध र अिधकारपृ छा लगायतका रटह  ला ने यव था छ । रट िनवेदन 
सव च अदालत वा उ च अदालत वा िज ला अदालतमा दायर गदा कुन अदालतमा रट दायर गन दिेख िलएर िवषय व त ुर 
मागदावीमा समेत िवचार गरी तयार गनपुन ह छ । यसका अलावा स बि धत िनयमावलीले गरेको ािविधक िवषयह , िनवेदनमा 
उ लेख गनपुन कुराह मा समेत यान िदनपुदछ ।  
 

१.१ रट िनवेदन स ब धी िलखत तयार गदा िवचार पु  याउनु पन सामा य कुराह  

रट िनवेदन तयार गदा दहेाय बमोिजम हन ुपदछः 

 फूल केप साइजको नेपाली सादा कागजमा एकाप  मा  क यटुर टाइप वा मु ण ग रएको, यिुनकोड नेपाली फ टमा 
बा  वाई ट तथा लाईन पेिसङ बढीमा एक दशमलव पाँचमा टाइप वा मु ण ग रएको,  

 पिहलो पृ मा हकमा िशरतफ तीन इ च ठाउँ छोिडएको,  

 येक पृ को िशर र पछुारमा एक इ च, बाया तफ डेड इ च र दाया तफ आधा इ च ठाउँ छोडेको,  

 िनवेदकको नाम थर, उमेर, ठेगाना, (थाहा भएस म इ–मले, या स, मोवाईल नं, िव तुीय मा यमको ठेगाना समेत) र 
घर न बर, 

 नेपाल सरकारको तफबाट िदइने िनवेदनप  भए िनवेदन ततु गन पदािधकारीको नाम, थर, दजा तथा आफू कायरत 
कायालयको नाम, ई–मेल र या स समेतको ठेगाना,  

 आ नो तथा यथ को नाम, थर, थायी अ थायी ठेगाना (थाहा भएस म इमेल, मोवाइल न. या स लगायतका 
िव तुीय मा यमको ठेगाना समते) र घर तथा लक न बर र अ य प रचया मक िववरण, 

 िनवेदक र यथ को पित, प नी बवुा, आमा, बाजे ब यैको नाम, 

 यथ  कुनै कायालय वा सं थामा कायरत भएमा य तो कायालय वा सं थाको नाम, ठेगाना, िनजको पद तथा उमेर र 
बाबकुो नाम,  

 िनवेदन तुत गन यि ले येक पृ मा परूा वा छोटकरी द तखत गरी अ यमा बिुझने गरी परूा द तखत,  

 िनवेदन गन यि  ले न नजा न ेभए द तखतको स ा या चे सिहछाप, 

 िनवेदक एक जना भ दा बढी भएमा य तो येक यि ले द तखत वा या चे सिहछाप,  

 कुनै काननू यवसायीले िलखतको म यौदा गरेको भए यसको बायाँप  िकनारामा िनजले म यौदा 
गरेको भनी र काननू यवसायी वा िलखत दता गन याउने यि  बाहके अ ले म यौदा गरेकोमा “यो 
िलखतको म यौदा मैले गरेको ह,ं मलेै घसु, िकत वा जालसाजीको आरोपमा सजाय पाएको छैन” 

भ ने यहोरा र आ नो परूा नाम, थर र ठेगाना िलखतको पिहलो पृ को बायाँ िकनारामा प  पमा 
जनाई सो ठाउँमा र अ य येक पृ मा सही गरेको, 

 

सव च अदालत 
िनयमावलीको 
िनयम १३, उ च 

अदालत 
िनयमावली, २०७३ 

को िनयम २३ 

 िलखतको आिखरी करणमा “यसमा लेिखएको यहोरा ठीक साँचो छ, झु ा ठहरे काननू बमोिजम सहलँा बझुाउँला 
भ ने वा य रहकेो,   

 मािथ उि लिखत वा य मनुी दायाँ िकनारमा िनवेदन तुत गन यि  वा पदािधकारीले द तखत गन ुपदछ र यसको 
मनुी िनवेदन दता गन याएको साल, मिहना, गते र बार उ लेखन,   
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 िनवेदनका िवषयह  िसि सलेवार पमा करण छु याई उिचत र संयमपणू भाषामा लेिखएको, 

 िनवेदनको पेटबोलीमा परेका येक यि को नाम, थर, ठेगाना र अ य आव यक प रचया मक िववरण प  उ लेख 

भएको, 

 िनवेदनमा उि लिखत येक ठाउँको परूा िववरण,  

 िज ला अदालतमा िनषेधा ा वापत .५००।- उ च अदालतमा परमादशे उ षेण, ितषेध, 

अिधकारपृ छा र िनषेधा ाको िनवदेन दायर गदा . ५००।-द तरु ला छ । सव च अदालतमा रट िनवेदन 
(ब दी य ीकरण बाहके) दायर गदा . ५००।- द तुर ला ने, 

 ब दी य ीकरणको िनवेदन दायर गदा कुनै द तुर नला ने, 

 उ च अदालतमा िदइने िनवेदनप  उ च अदालत िनयमावलीको अनसुचूी १ को ढाँचामा र िलिखत 
जबाफ अनसुचूी २ को ढाँचामा तयार ग रएको हनपुछ भन ेिज ला अदालतमा िदइने ब दी य ीकरण र 
िनषेधा ाको िनवेदनप  िज ला अदालत िनयमावलीको अनसुचूी २ मा उि लिखत ढाँचामा र िलिखत 
जवाफ अनसुचूी २ को ढाँचामा, 

 सव च अदालतमा िनवेदन िददँा यथ  िवदशे गएको भए सो थानको ठेगाना समते खलुाउने, 

 

उ.अ.िन. िनयम 
३५(२) तथा 
स.अ.िन.िनयम 
३२(२) र 
अनुसचूी ३, 
िज.अ.िन. 
िनयम ४२ 

 

 

   

१.२ रट िनवेदन तयार गदा िवचार पु  याउनु पन अ य कुराह  

रट िनवेदन तयार गदा िवचार गनपुन अ यकुराह  दहेाय अनसुार छन ्। 

 अदालतको अिधकार े  स ब धी कुरा, 

 िनवेदनप मा कुन हक हनन भएको हो सो कुरा,  

 िनवेदकले माग गरेको उपचार र सो उपचार पाउन स ने आधारह , 

 रट जारी िकन हनपुन हो सो स ब धी कुरा, 

 स ब  काननू, 

 कुनै यहोरा अ  कसैसँग बझेुर उ लेख गरेको रहछे भने कसबाट बिुझएको हो िनजको परूा िववरण, 

 कुनै िलखतको आधारमा उ लेख ग रएको भए सो िलखत पाएको ठाउँ वा त रका र सो कुराको स यतामा आ नो 
िव ासको आधार, 

 कुनै अड्डा अदालतमा रहकेो िमिसल वा िलखत िझकाउन ुपन भएः 

 िमिसल वा िलखत रहकेो कायालयको नाम, 

 िलखत सामले रहकेो मु ाको न बर र नाम, 

 िलखतको िमित, 

 िलखत लेिखएको भाषा र िवषय, 

 िमिसल वा िलखत कुन त यको पु ्याई वा ख डनको लािग आव यक परेको हो सो कुरा, 

 िमिसल वा िलखतको अ य प रचया मक िववरण, 

 िलखत साथ पशे हनपुन येक िलखत माणको स कल र न कल साथै पेश गन, 

 कुनै िवषयमा पिहले िनवेदनप  िदएकोमा पिछ फे र सोही यहोराको वा समान उ े य िलएर िनवेदनप  

िदनपुरेमा पिहलेको िनवेदनको यहोरा र सो मा भएको आदशे उ लेख गन,  

 

िज.अ.िन.िनयम 
३३, उ.अ.िन. 
िनयम ३१(१) 
तथा स.अ.िन. 
िनयम ४३ 
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 समाना तर अिधकार े  अ तगतको िवषयमा िनवेदन िददा सो िवषयमा कुन ैअदालतमा िनवेदन िदएको 
वा कारवाही चलाएको छ छैन भ न ेकुरा  खलुाउन ुपन 

 अदालतको अिधकार े  स ब धी कुरा, 

 नेपालको संिवधानको धारा १३३ अ तगत िनवेदनप  परेकोमा कुन काननू वा कुन काननूको कुन 
यव था संिवधानसँग  कसरी बािझएको छ वा कुन काननूले मौिलक हकमा क तो अनिुचत िनय ण 

लगाएको छ भ ने कुरा, 

 

 

 

 

 

 

 
 

स.अ.िन. िनयम 

४० (३)(घ) 

 

 सावजिनक हक वा सरोकारको िववादको िन पणका लािग सव च.अदालतमा िनवेदन गनपुदा,   

 सो िववादले कुनै वग वा समदुायलाई परेको वा पनस ने असर,    

 सो िववादमासंवैधािनक वा काननूी  सि निहत रहकेो पु ी हन ेत य,,    

 सो िववादको िवषय यस अिघ अदातलबाट िन पण नभएको र िवचारािधन नरहकेो कुरा,  

 सो काम कारवाही गनपुन िनकाय वा पदािधकारी सम  आव यक उपचारका लािग िनवेदन िदएको कुरा, 

 अदालतमा िनवेदन गन लागेको भए सो को जानकारी स बि धत िनकाय वा पदािधकारीलाई गराएको कुरा,  

 िववादको िवषयव तुसँग िनवेदनको स ब ध वा सरोकार के छ भ न ेकुरा र िनवेदन स बि धत जनसमदुाय 
वा सवसाधारणको सरोकारलाई ितिनिध व गन स म रहकेो िव ास हने आधार,  

 य ता िववादमा िनवेदकले अदालतलाई िववाद िन पण गन हरसंभव सहयोग गनपुन,  

 िनवेदकको कुन हक हनन हन गएको छ सो कुरा,  

 परमादशे, उ ेषण, ितषेध वा अिधकारपृ छा जारी िकन हनपुन हो सो स ब धी कुरा, 

 नाग रक हकमा आघात हन ेआशंकाभएमा दवेानी संिहता ऐनको कुन दफा ारा ा  हकमा कसरी 
आघात हने संभावना छ सो कुरा,  

 िनवेदकले मागेको उपचार र सो उपचार पाउन ेस ने आधारह   

 िनवेदनप को साथमा यथ को लािग चािहने जित िनवेदनप को न कल र संल न िलखतको दईु ित 
न कल दािखल गनपुन, 

 दईु पृ  भ दा बढीको िनवेदनप  भए िववादको संि  यहोरा, संवैधािनक तथा काननूी , माग 
ग रएको उपचारका कुराको सारसं ेप खलुाई दईु पृ मा नबढाई मजबनु पेश गनपुन, 

 िव तुीय ित पेश गनपुन,  

 क यटुर टाइप गरी तयार ग रएको िनवेदन, िलिखत जवाफ, पनुरावेदन प  आदी दायर गन प बाट र 
रिज ारले िलिखतको िवधतुीय ित पशे गन लागाउन स ने, सो बमोिजम िवधतुीय ित पेश गन 
स बि धत प को कत य हन,े  

 

स.अ.िन. िनयम ४० 
 
 
 

ऐ. िनयम ४२  
 
 

उ.अ.िन. िनयम ४१ 
(१) (ख) तथा स. अ. 

िन. िनयम ४० (३)(ग) 
 

उ.अ.िन. िनयम 
४१(१)(ग) 
 

िज.अ.िन.िनयम 
३१(१)(ख), उ.अ.िन. 
िनयम ४१ (१)(घ) 
 

िज. अ .िन. िनयम ३१ 
(१) (घ) (ङ), उ. अ. 

िन. िनयम ४१ (१) 
(ङ) (च) तथा स.अ. 

िन. िनयम ४० (३) 
(च) (छ) 
 

िज.अ.िन.िनयम ३५, 
उ.अ.िन. िनयम ४४ 
 

उ.अ.िन. िनयम 
४५(१) तथा स.अ.िन. 
िनयम ४०क(१) 
 

उ.अ.िन. िनयम ४६ 
तथा स.अ.िन.िनयम 
१३ को उपिनयम 
(१५) 
 

 

१.३ ब दी य ीकरणको िनवेदनप  तयार गदा िवचार पु  याउनु पन थप कुराह ः 
ब दी य ीकरणको िनवेदन दायर गदा दहेाय अनसुारका थप कुराह  पिन खलुाउन ुपछ । 

 ब दीलाई कसल, किहले दिेख, कुन प रव दबाट ब दी बनाएको छ ? 

 ब दी कुन थानमा थनुामा रहकेो छ? 

 थनुाको स ब धमा पिहले वा अ य कुनै अदालतमा िनवेदन िदएको छ, छैन ? र िदएको भए यसको प रणाम के भएको 
छ ? 
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 ब दीलाई अ न पानी ब द गरी थनुामा रािखएको छ वा कुन ै कारको मानिसक वा शा र रक यातना िदएको छ वा छैन ? 

 ब दी बाहके अ ले िनवेदन िदनमेा ब दीले सिहछाप गन नस नकुो कारण 

 ब दी गराइएको बारेको कुन ै माण भए सो को माण 

उ.अ.िन. िनयम ३६ 

तथा स.अ.िन.िनयम 
३३(२) 

 

१.४  रट िनवेदनको ारि भक सनुुवाइः 
अदालतमा कुनै पिन रट िनवेदन दता भएपिछ स बि धत अदालतले तोकेको यव थाको अधीनमा रही उ  रट िनवेदन दता 
भएकै िदन वा सो को भोिलप ट ारि भक सनुवुाइको लािग इजलास सम  पेश ग र छ । य तो ारि भक सनुवुाइ सामा यतया 
भोिलप ट गन चलन रहकेो छ । 

 ब दी य ीकरण, िनषेधा ा, परमादशे, उ ेषण, ितषेध र अिधकारपृ छा स ब धी िनवेदन सा ािहक 

वा दिैनक मु ा पेशी सचूीमा नचढेको भए पिन दता भएकै िदन पिन आव यकता अनसुार इजलास तोक  

पशेीमा चढाइ कारवाही गन सिकनेछ । 

 ब दी य ीकरणको िनवेदनप  सा ािहक पेशी सचूीमा नचढेको भए पिन धान यायाधीशले पशे 

गराउन स नेछ । 

उ.अ.िन. िनयम 

८५(३) 

 
 
स.अ.िन. िनयम 
६३(५) को 
ितव धा मक 

वा यांश 
 

१.५ कारण देखाउ आदेश जारी 
रट िनवेदनप  दता भई इजलासमा ारि भक सनुवुाइ हदँा रट िनवेदनमा िलइएका िजिकरह  उिचत र काननूसंगत दिेखएन भन े
ारि भक सनुवुाइबाट नै रट िनवेदन खारेज ह छ र िलिखत जवाफ मगाई रहने तथा िदनपुन अव था पदन । 

 

 रट िनवेदनको ारि भक सनुवुाइ हदँा िनवेदनमा िलइएका िजिकरह  उिचत र काननूसंगत ज तो दिेखयो 
अथवा यथ ले गरे िवराए ज तो दिेखयो भने अदालतले िनवेदनमा िवप ी बनाइएका यथ ह का 
नाउँमा कारण दखेाउ आदशे जारी गदछ ।  

िज.अ.िन.िनयम 
३१(२), उ.अ.िन. 
िनयम ४१ (२) तथा 
स.अ.िन. िनयम 
४६(१) 

 

१.६ ब दी य ीकरणको िनवेदन स ब धी िवशेष यव था 
ब दी य ीकरणको िनवेदनमा कारण दखेाउ आदशे जारी गन वा िलिखत जवाफ तुत गन ि या अ य रट िनवेदनह को 
भ दा केही फरक ह छ । ब दी य ीकरणको िनवेदनबाट ब दीलाई थनुामा रा नकुो वैधताको परी ण हने र थनुा गरैकाननूी दिेखए 
िनजलाई थनुाबाट मु  ग रने हदँा यसमा जारी हने कारण दखेाउ आदशे र तुत ग रने िलिखत जवाफ पिन सोही िवषयमा केि त 
हने गदछ । 

  

कानूनी यव था 

 ब दी य ीकरणको िनवेदनप बाट ब दीलाई काननू िवपरीत थनुामा राखेको ज तो दिेखन आएमा 
िनवेदनप को सनुवुाइ हन ेिमित तोक  ब दीलाई थनुाबाट िकन छाड्न ुनपन हो सो कुरा प  गरी िलिखत 
जवाफ र साथमा ब दीलाई समेत िलई उपि थत हन ुभनी अदालतले यथ का नाममा आव यक आदशे 

िदन स नेछ । 

 ब दी य ीकरणको िनवेदनप बाट ब दीलाई काननू िवपरीत वा वृ  भावनाले वा वदिनयत साथ 

थनुामा राखेको दिेखन आएमा िनवेदनप को सनुवुाइ हने िमित तोक  ब दीलाई थनुाबाट िकन छाड्न ुनपन 
हो सो कुरा प  गरी िलिखत जवाफ र साथमा ब दीलाई समेत िलई वाटाको याद बाहके तीन िदन िभ  

उपि थत हन ुभनी अदालतले यथ को नाममा आदशे िदनेछ । 

िज.अ.िनयमावली
को िनयम २५,  
उ च अदालत 
िनयमावलीको 
िनयम ३७(१),  
 
 

स.अ.िनयमावली
को िनयम ३४(१) 

 

१.७ िवशेष अव थामा ब दीलाई उपि थत नगराए पिन हने 
अदालतबाट कारण दखेाउ आदशे जारी हदँा िलिखत जवाफ साथ ब दीसमते उपि थत गराउने आदशे भएकोमा जसको हकमा 
ब दी य ीकरणको िनवेदन परेको हो िनजलाई थनुामा रािखएको भए अिनवाय पमा ब दीसमेत उपि थत गराउन ुपन ह छ । 
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िलिखत जवाफमा थनुामा रािखएको वीकान तर ब दी उपि थत नगराउन िम दनै । अदालतमा िलिखत जवाफ सरकारी वक ल 

माफत ततु हन ेहदँा सरकारी वक ल कायालयले पिन िलिखत जवाफ अदालतमा ततु गन ुअिघ अदालतको आदशे बमोिजम 
ब दी याए न याएको जाँचबझु गरी िलिखत जवाफ साथ ब दी पिन उपि थत गराउन ुपछ । 
तर अदालतले उपयु  स झेको केही अव थामा ब दीलाई उपि थित गराउन आदशे निदन पिन स छ । य तो अव थामा िलिखत 
जवाफ मा  तुत गरी ब दीलाई उपि थत नगराए ह छ । 
 

कानूनी यव था 

 दहेायको अव थामा अदालतले ब दीलाई उपि थत गराउने आदशे िदने छैनः   

(क) ब दी शारी रक वा मानिसक पले अ व थ दिेखएमा    

(ख) ब दी भौगोिलक ि ले टाढा भएमा वा    

(ग) अ य कुन ैकारणबाट अदलतले ब दीलाई उपि थत गराउन आव यक वा उपयु  नस झमेा  

 दहेायको अव थामा अदालतले उपयु  स झेमा ब दीलाई उपि थत गराउने आदशे निदई िलिखत जवाफ 

मा  मगाउन ेआदशे िदन स नेछः    

 (क)  ब दी शारी रक वा मानिसक पमा अ व थ दिेखएमा,    

(ख)  भौगोिलक दरूीको ि ल ेब दीलाई उपि थत गराउन उपयु  नदिेखएमा र   

(ग) ब दीको सरु ा वा सावजिनक शाि त एवम ् यव थाको ि कोणबाट वा य तै अ य कुन ैमनािसव 
कारणबाट ब दीलाई उपि थत गराउन उपयु  नदिेखएमा । 

 

िज.अ.िनयमावली,
२०७५ को िनयम 
२५(२), उ च 

अदालत 
िनयमावली २०७३ 

को िनयम ३७(२) 
 

सव च अदालत 
िनयमावली २०७४ 

को िनयम ३४(२) 

 

 

 

 

२. अ त रम आदेश 

अदालतमा रट िनवेदन दायर भएपिछ िनवेदकले माग गरेकोमा सो रटको अि तम टुङ्गो नलागेस म रट िनवेदनसँग स बि धत 
िनणय वा काम कारवाही वा िवषयव तुका स ब धमा यथ  बनाइएका िनकायलाई कुन ैकाम गन वा नगन अदालतबाट जारी 
ग रने आदशेलाई अ त रम आदशे भिन छ । कितपय अव थामा अ त रम आदशे जारी नहन ेहो भने िववािदत िवषयव तुको 
व प प रवतन हन,े एकाबाट अक मा वािम व ह ता तरण हन,े ते ो प को अिधकार िसजना हने, गरैकाननूी कायले िनर तरता 
पाइरहन ेर हक अिधकारमा पगुेको ित िनर तर बढी रहने, िनवेदक वा सरोकारवाला प लाई अपरुणीय ित हनस ने ि थित हन 
स दछ जसले गदा अि तम िनणय हदँा रट िनवेदकको प मा आदशे जारी भए पिन या त यो िनणय काया वयन नै हन असंभव 
ब न स छ या त काया वयन जिटल हन स छ । यसैले अ त रम आदशेको मा यमबाट रट िनवेदनमा िववािदत िवषय व तलुाई 
रट िनवेदनको अि तम टुङ्गो नलागेस मका लािग अथवा आदशेमा तोिकएको अविधस मका लािग सो स बनधी कारवाही वा 
िनणय यथाि थितमा रा ने काम ग र छ । 
 

अ त रम आदशे जारी गन नगन स ब धमा कुनै खास िनि त िनयम छैन । िनवेदनमा समािव  िववादको कृित र प रि थितलाई 
िवचार गरेर अ त रम आदशे जारी गन वा नगन भ ने कुरा अदालतको याियक िववेकमा भरपन कुरा हो । तथािप अ त रम आदशे 

जारी गन स ब धमा केही सामा य िस ा तह  अदालतले िवकिसत गरेको पाइ छ । ती िस ा तह  दहेाय अनसुार छनः् 

 यथ ले गरेको कायमा काननूको प  िुट दिेखएकोमा (Apperent error of law) 

 यथ ले गरे िवराए ज तो दिेखन ुपन (Prima facie) 

 अ त रम आदशे जारी नगदा िनवेदकलाई अपरूणीय ित पु नस ने अव था (Irreparable damage), 

 सिुवधाको स तुलन िनवेदकको प मा रहकेो हनपुन, (Balance of Convience)  

 रट िनवेदन िवचारधीन रहकेो अदालतबाट मा  अ त रम आदशे जारी हने, 
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 रट िनवेदनको मलू मागदाबी भ दा बािहर अ त रम आदशे जारी नहन े(No interim order beyond the scope 

of main relief), 

 अि तम िनणय नै भएसरह हन ेगरी अ त रम आदशे जारी नहने (No final relief at interlocutory stage), 

 अ त रम आदशे रट िनवेदनको अि तम िनणय नभएस मको लािग वा कुनै खास अविध तोकेर सो अविधस मका लािग 
मा  पिन जारी हन स छ ।  

 कुनै खास अविध तोकेर अ त रम आदशे जारी भएकोमा पनुः अक  िनवेदन िदएर अ त रम आदशेको अविध बढाउन 
सिक छ ।  

 

२.१ अ त रम आदेश माग गन सिकने अव था 

 रट िनवेदन दायर गदा सोही िनवेदनमा न ैअ त रम आदशे माग गन सिक छ । 
 रट िनवेदन दायर भैसकेपिछ सो को अि तम िनणय नहदँ ैकारवाहीको जनुसकैु अव थामा भए पिन छु ै िनवेदनबाट पिन 
माग गन सिक छ । 

 एकपटक अ त रम आदशे इ कार ग रएकोमा पिहले इ कार ग रंदाको प रि थितमा प रवतन भएको पिु  गन सिकएमा 
पनुः अ त रम आदशेको लािग अनरुोध गन र जारी हन स दछ । 

 

कानूनी यव था 

 रट िनवेदकले िनवेदनमा सो रटको अि तम टुङ्गो नलागेस म अ त रम आदशे जारी गरी पाउन माग 
गरेकोमा सव च अदालतले प लाई अपरुणीय ित हन ेअव था दखेेमा वा मौिलक हक वा काननूी 
यव थाको ग भीर उ लङ्गन भएको दिेखएमा वा सिुबधा स तलुनको ि ले उिचत र आव यक 

दिेखएमा अदालतले कुनै खास अविधस म वा िनवेदनको अि तम टुङ्गो नलागेस मका लािग वा 
छलफलको टुङ्गो नलागेस मका अ त रम आदशे जारी गन स छ । 

 कुनै खास अविधस मको लािग जारी भएको अ त रम आदशे सो आदशेमा तोिकएको अविध समा  

भएपिछ वतः र  भएको मािन छ। 

 अ त रम आदशेलाई िनर तरता िदने वा निदने स ब धमा छलफल गराउन अक  प  िझकाउने गरी 
आदशे भएकोमा िनवेदकको कारणबाट सो िदन छलफल हन नसकेका त प ात सो अ त रम आदशे 

वतः िनि कृय ह छ ।  

 अ त रम आदशे जारी भएकोमा कुन ै प को िनवेदन परी वा अदालतल आफैलाई सो अ त रम 
आदशेलाई िनर तरता िदन आव यक छैन भ न ेलागेकोमा अदालतले जनुसकैु बखत उ  अ त रम 
आदशेलाई खारेज गन स छ ।  

 अदालतले अ त रम आदशे जारी गदा वा जारी गन इ कार गदा आधार र कारण उ लेख गनपुन ह छ ।  

 कुनै िनवेदनप का स ब धमा उ च अदालतले उिचत र आव यक दखेेमा िनवेदनप को टंुगो 
नलागेस मको अविधको लािग आव यक र उपयु  आदशे जारी गन स नेछ । यसमा खास अविध तोक  

अ त रम आदशे जारी गन वा सो अ त रम आदशे लाई िनर तरता िदनपुन वा नपन स ब धमा छलफलका 
लािग अक  प  िझकाउन स छ । 

 अ त रम आदशेको स ब धमा छलफल हदँा आ नो िहतमा अ त रम आदशे जारी भएका कारणले रट 
िनवेदनको अि तम िनणय प ात् अक  प लाई ित हने अव था दिेखएमा चिलत काननूबमोिजम 
ितपिूत यहोन िलिखत ितब ता य  गरेमा अदालतले शतसिहतको अ त रम आदशे जारी गन 
स छ । 

 कुनै िनवेदन अ त रम आदशेको लािग पेश गरेको भए तापिन सो िवषयमा िनणय न ैहन उपयु  छ भ न े

 

सव च अदालत 
िनयमावलीको 
िनयम ४९(२) 
 

 

 

 

 

 

 

ऐजन  िनयम 
४९(५),(६) (७) र 
(९) 

 

 

 

 

 

 

 

 

उ च अदालत 
िनयमावली, २०७३ 
को िनयम ४२(१) 

 

 

 

उ च अदालत 
िनयमावली २०७३ 
को िनयम 
४२(१)(ख) तथा 
स.अ.िनयमावलीको 
िनयम ४९ (२) (ङ) 
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इजलासलाई लागेमा इजलासले िनणय गन स नेछ र अ त रम आदशेको लािग पेश ग रएको कारणले 

मा  यस िवषयमा िनणय गन बाधा पन छैन ।  

 िज ला अदालतले िनषेधा ाको िनवेदनप का स ब धमा उिचत र आव यक दखेमेा िनवेदनप को टंुगो 
नलागेस मको अविधको लािग आव यक र उपयु  आदशे जारी गन स छ । यस अ तगत खास अविध 

तोक  अ त रम आदशे जारी गन वा सो अ त रम आदशे लाई िनर तरता िदनपुन वा नपन स ब धमा 
छलफलका लािग अक  प  िझकाउन स छ । 

 

 

 

िज ला अदालत 
िनयमावली, २०७५ 
को िनयम ३४ 

 

२.२ अ त रम आदेश जारी हने आधार  

 वे छाचारी पमा काय गरेकोमा, 
 ाकृितक यायको िस ा त िवप रत ितवादको अवसर निदई कारवाहीको िनणय गरेको, 
 अपरूणीय ित हने अव था दिेखएको, 
 बधैािनक अपे ाको िस ा त ितकूल िनणय भएको,  
 Balance of Convenience  

 माग गनको हकको कृित र जारी नगदा माग गन प लाई पन अपरूणीय ित, 
 जारी गदा अक  प लाई हने असर,  
 Apparent error of law  

 Irreparable loss and injury  

 िनिववाद हक थािपत भएको अव था,  
 हक थािपत नभएको अव थामा एक प ीय कुरा सनुरे अ त रम आदशे जारी गदा सावजिनक िहतमा 
असर पन, 

 

सरेुश कुमार यादव 

िव म ं तथा 
म.पका.समते 
स.अ. बलेुिटन, 
२०६८, अंक 

२४, बहृत पूण, 

िमितः 
२०६८।१२।१७ 

 

 

 

 

 
 

नेकाप २०६४ 

अकं ८ 
िन.न.७८७२  

िपयुष बहादरु 
अमा य िव. ने.रा. 
बकंै समते 

 

 

२.३ अ त रम आदेश उपर मािथ लो अदालतमा िनवेदन वा रट नला ने 

 यायमा िवचलन आएको अब था भै ह त ेप गन ुअ याव यक भएकोमा बाहके उ च अदालतमा दता 
भएको रट िनवेदनमा जारी भएको अ त रम आदशे वा अ त रम आदशे जारी गन इ कार ग रएको िवषय 
वा कुन ैअ तरकािलन आदशेउपर सव च अदालतमा रट ला दनै।  

 

 

रमशेराज अयाल 

िव. उ च 

अदालत, पाटन 
समते, नेकाप 
२०७६ अंक ६ 
िन.न. १०२९४ 

२.४   िवशेष आदेश 

ब दी य ीकरणको रटमा उ  रट िनवेदनप  िवचारधीन रहकेो अव थामा िनवेदनप को अि तम िकनारा नलाग ेस मको लािग 
अदालतले िवशेष आदशे िदन स ने यव था छ । य तो िवशेष आदशे दहेाय बमोिजमको हन स दछः 

(क) ब दीलाई हािजर जमानी वा धन जमानीमा छािड िदन ुभ ने     

(ख) ब दीलाई यथ को िहरासतबाट हटाई अदालतको िहरासतमा रा न ुभ न े
(ग) िवप ी बनाएको यि , िनकाय वा अिधकारीलाई अदालतले तोकेको शतमा ब दीलाई छाडी िदन ु

भ न,े  

 

स.अ.िन. िनयम 

३५, उ. अ. िन. 
िनयम ३८ िज. अ. 

िन. िनयम २६ 

 

२.५  अ त रम आदेशको सचूना 
अ त रम आदशे जारी गदा अदालतलाई उिचत र उपयु  लागेमा एकप ीय सनुवुाइको आधारमा पिन अ त रम आदशे जारी हन 
स दछ र दबैु प लाई राखी सनुवुाइ गरेर पिन अ त रम आदशे जारी हनस दछ । एकप ीय सनुवुाइको आधारमा अ त रम आदशे 

जारी हदँा िनवेदक प को मा  सनुवुाइ हन ेहदँा य तोमा अ त रम आदशेको छलफलका लािग यथ  िनकाय र सो िनकायको 
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तफबाट बहस पैरवी र ितर ा गन सरकारी वक ल कायालयलाई सचूना िदएको हदँनै । एक प ीय सनुवुाइ गरी कारण दखेाउ 
आदशेका साथै अ त रम आदशे समेत जारी भएको यहोराको सचूना स बि धत यथ  कायालयमा पठाइ छ । 
कुनै रट िनवेदनमा यसमा िनिहत िववादको कृित र व प एवं प रि थितलाई िवचार गरेर अदालतले उपयु  ठानमेा अ त रम 
आदशे जारी गन ुभ दा अगािड अक  प लाई िझकाई अ त रम आदशे जारी गन वा नगन िवषयमा छलफल गनका लािग सचूना 
जारी गन स छ । यसरी छलफलको सचूना िदने आदशे भएकोमा सो अनसुार सरकारी वक लले स बि धत यथ  बनाईको नपेाल 

सरकारका िनकायका तफबाट अदालतमा उपि थत भै बहस परैवी गनपुन ह छ ।  
अ त रम आदशेको छलफललाई सचूना िददँा इजलासबाट भएको आदशेानसुार स बि धत सरकारी वक ल कायालय वा रट 
िनवेदनमा िवप ी बनाइएका कायालय म ये कुनैलाई पिन सचूना िदन सिक छ । 
 

२.६  अ त रम आदेश जारी गन वा नगन वा जारी अ त रम आदेश िनर तर हने नहने िवषयमा छलफल 

अ त रम आदशेको छलफलका लािग सचूना ा  भएमा सचूनामा तोिकएको िदन र समयमा अ त रम आदशेको छलफलका 
लािग उपि थत हन ुस बि धत कायालयका कायालय मखु वा स बि धत सरकारी वक लको कत य ह छ । छलफलका लािग 
सचूना सरकारी वक ल कायालयमा ा  भएको भए रट िनवेदनसँग स बि धत िमिसल कागजातह  स बि धत कायालयबाट 
िझकाई अ ययन गरी बहसका लाग आव यक तयारी गनपुन ह छ । छलफलको सचूना सरकारी वक ल कायालयमा ा  नभई 
रट िनवेदनमा िवप ी बनाइएको स बि धत कायालयमा ा  भएकोमा उ  छलफलमा आफै उपि थत हने भए तोिकएको िदन र 
समयमा छलफलका लािग कायालय मखु आफै अदालतमा उपि थत हनपुछ । सरकारी वक लबाट बहस गराउने हो भने सो 
आ नो कायालयको तफबाट बहस वा ितर ा ग रपाउन सरकारी वक ल कायालयलाई अनरुोध गनपुन ह छ । 
सरकारी वक ल माफत बहस परैवी वा ितर ा ग र पाउन अनरुोध गदा बहसका लािग अ ययन र तयारी गन समय पु न ेगरी 
स बि धत कागजात र िमिसल समते स बि धत सरकारी वक ललाई उपल ध गराई स बि धत कायालयले सहयोग गनपुछ । साथै 

आव यकता अनसुार अ य जानकारी उपल ध गराउन स बि धत सरकारी वक लसँग  सम वय गनपुछ । 
स बि धत सरकारी वक लले पिन िमिसल कागजातको अ ययन गरेर र प  हनपुन अ य िवषय भए स बि धत कायालयसँग 
छलफल गरेर बहसका लािग तयारी गरी तोिकएको िमित र समयम अदालतमा उपि थत हनपुदछ । 
अ त रम आदशेको लािग हन ेछलफलका ममा बहस गदा मािथ प र छेद २.२ मा उि लिखत सै ाि तक मा यताका आधारमा 
अ त रम आदशे जारी नगनतफ इजलासलाई िव ास िदलाउने यास गनपुछ । 
 

कानूनी यव था 

 नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा महा यायािधव ा वा मातहत सरकारी 
वक लबट नपेाल सरकारको ितिनिध व हनछे । 

 

सिंवधानको 
धारा १५८(२) 

 

२.७  अ त रम आदेश बदरका लािग गनुपन कारवाही स ब धी ि या 
एकप ीय सनुवुाइ गरी अ त रम आदशे जारी भएको वा आ नो कुरा तुत गन मौका नपाएको कारण खलुाई कुनै यथ ले 

अदालतबाट जारी भएको अ त रम आदशे र  गन माग गरी िनवेदन गन स छ । यसरी अ त रम आदशे र  गरी पाउन िनवेदन परेमा 
अदालतले अक  प लाई िझकाई यस उपर सनुवुाइ गन स छ । यसरी सनुवुाइ गदा अदालतले उपयु  र आव यक दखेमेा अिघ 

जारी भएको अ त रम आदशे र  गन वा यसका सत संशोधन वा प रवतन गन स छ ।  
अ त रम आदशे बदर गराउन िनवेदन िदने स ब धी ि या दहेाय अनसुार रहकेो छः 

 अ त रम आदशे जनु अदालतबाट जारी भएको हो सो बदर गराउन पिन सोही अदालतमा िनवेदन दायर गन, 

 अ त रम आदशे बदर गराउने िनवेदनसाथ पिहले जारी भएको अ त रम आदशेको ितिलिप पेश गन, 

 अ त रम आदशे बदर गराउन िदइन ेिनवेदनको ढाँचा लगायत अ य कुराह  रट िनवेदन सरह लाग ूहने, 
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 अ त रम आदशे बदर गराउने िनवेदन िदने कुनै िनि त याद तोिकएको छैन तापिन यथाश य चाँडो िदने,  

 अ त रम आदशे बदर गराउने िनवेदन िददँा स बि धत कायालय मखुले िसधै वा सरकारी वक ल कायालय माफत िदन,े  

 अ त रम आदशे बदर गराउन सरकारी प लाई िनवेदन िददँा कुनै द तरु नला ने,  

 िलिखत जवाफ मा ने आदशे भएकोमा िलिखत जवाफ तुत नगरी अ त रम आदशे बदर गराउने िनवेदन मा  िदन 
नपाईने,  

 अ त रम आदशे बदर गराउने िनवदेन िददँा प र छेद २.२ मा उ लेख भए बमोिजमका अ त रम आदशे कायम रहन 
नस ने आधारह  ित अदालतलाई िव ास ला ने कारणह  उ लेख गनपुन । 

 

कानूनी यव था 

 एकप ीय सनुवुाइ गरी अ त रम आदशे जारी भएको वा आ नो कुरा ततु गन मौका नपाएको कारण 

खलुाई कुन ै यथ ले अदालतबाट जारी भएको अ त रम आदशे र  गन माग गरी िनवेदन गन स छ । 

 यसरी अ त रम आदशे र  गरी पाउन िनवेदन परेमा अदालतले अक  प लाई िझकाई यस उपर सनुवुाइ 
गन स छ ।  

 यसरी सनुवुाइ गदा अदालतले उपयु  र आव यक दखेेमा अिघ जारी भएको अ त रम आदशे र  गन वा 
यसका शत संशोधन वा प रवतन गन स छ ।  

 

स.अ.िन. िनयम 

५०, उ.अ.िन. 
४२(१)(ग), 
िज.अ.िन.िनयम 
३४(१)(३) 
 

 

३. िलिखत जवाफ  
 

३.१ िलिखत जवाफ तुत गन 
िनवेदकले िदएको रट िनवेदनमा अदालतबाट कारण दखेाउ आदशे जारी भएमा अदालतले तोकेको याद तथा काननूले थप गन 
पाउन ेभए सो याद िभ  िनवेदनप मा माग ग रए बमोिजमको आदशे जारी हन ुनपन कारणा र आधार उ लेख गरी स बि धत 
िनकाय वा अिधकारीले िलिखत जवाफ तयार गरी स बि धत सरकारी वक ल कायालय माफत आदशे जारी गन अदालत सम  

िलिखत जवाफ तुत गनपुछ । 

 रट िनवेदनप को यहोराबाट अदालतको िवचारमा िजिकर उिचत वा काननूसंगत दिेखएमा माग ग रए 
बमोिजमको आदशे जारी हननुपन कारण भए कुन ै िनि त समयिभ  िलिखत जवाफ िलई आउन कारण 

दखेाउ आदशे जारी गन स छ । 

 यसरी आदशे गदा कुन ै यथ को िनवेदकले उठाएको िवषयसग कुन ैस ब ध दिेखन नआएमा वा िवप ी 
कायम गन उपयु  र यावहा रक नदिेखएमा य तो यथ को नाममा कारण दखेाउ आदशे जारी नगन 
स छ ।  

 िनवेदनप को यहोराबाट यथ ले गरे िवराए ज तो दिेखन आएमा तोिकएको तारेखको िदन िनवेदनप मा 
माग ग रए बमोिजमको आदशे जारी हन ुनपन कुन ैकारण भए सो कारण भए सो कारण दखेाउन िलिखत 
जवाफ िलई आफै वा आ नो ितिनिध वा काननू यवसायी ारा उपि थत हन ुभनी यथ को नाममा 
कारण दआेउ आदशे जारी गन ुपछ । 

 

सव च 

अदालत 
िनयमावलीको 
िनयम ४६ 
 

 

 

 
 

उ.अ.िन. िनयम 

४१  (२), 

िज.अ.िन. 
िनयम ३१(२) 

 

३.२  िलिखत जवाफ तयार गदा िवचार पु  याउनु पन सामा य कुराह  

िलिखत जवाफ तयार गदा िवचार पु  याउने पन सामा य कुराह  रट िनवेदन तयार गदा सरह समान छन ् । ज तो सादा नपेाली 
कागजमा ले नपुन, बायाँ िकनारा छोड्न,े कालो मसी योग गन ज ता िज ला अदालत िनयमावली, २०७५ को िनयम १४, 
उ च अदालत िनयमावली, २०७३ को िनयम २३ तथा सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम २५ मा उ लेख भएका 
कुराह  िलिखत जवाफका स दभमा पिन लाग ूह छन ्जनु मािथ प र छेद २.१ मा उ लेख ग रएको छ ।  
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३.३  िलिखत जवाफ तयार गदा िवचार पु  याउनु पन अ य कुराह  

 िज ला अदालतमा ततु ग रने िलिखत जवाफ िज ला अदालत िनयमावली, २०७५ को अनसुचूी–३ को 
ढाँचामा, उ च अदालतमा तुत ग रने िलिखत जवाफ उ च अदालत िनयमावली, २०७३ को अनसुचूी 
–२ को ढाँचामा तथा सव च अदालतमा ततु ग रने िलिखत जवाफको छु ै ढाँचा नतोिकएकाले उ च 

अदालत िनयमाविलकै ढाँचामा िलिखत जवाफ तुत गन सिक छ । 

 िज ला, उ च तथा सव च अदालतमा िलिखत जवाफ तुत गदा सरकारी कायालयलाई कुनै द तुर 
ला दनै। अ य यि  तथा कायालयलाई पचास पैयाँ द तुर ला छ। 

 सरकारी कायालयका तफबाट िलिखत जवाफ तुत गदा अदालतबाट आदशे भए बमोिजम स बि धत 
सरकारी वक ल कायालय माफत तुत गनपुछ ।    

 िलिखत जवाफ अदालतले कारण दखेाउ आदशेमा तोकेको याद िभ  ततु गनपुछ । 

 िलिखत जवाफ तुत गन यादको गणना गदा आफू कहाँ ा  भएको िदनलाई १ िदन मानेर गणना गनपुछ 

। िलिखत जवाफ ततु गन याद घ टामा उ लेख ग रएको रहछे भने आफू कहाँ ा  भएको समयका 
िहसाबले गणना गनपुछ ।    

 िलिखत जवाफ तुत गनका लािग यित िदन वा घ टा उ लेख नभई कुन ै िमित िभ  आइपु ने गरी 
तोिकएकोमा सोही िमित स ममा तुत गनपुदछ ।    

 िलिखत जवाफ तोिकएको अविध िभ  सरकारी वक ल कायालयमा पु  याएर मा  हदँनै, अदालतम ै
पु  याउन ुपछ ।    

 सरकारी कायालयह ले िलिखत जवाफ सरकारी वक ल कायालयमा पठाउँदा यथाश य सरकारी वक ल 

कायालयबाट जाँचबझु गदा रत नपगुेको दिेखएमा सो बमोिजम रत पु  याउन याउने समय बाँक  राखी 
पठाउन रा ो ह छ ।    

 िलिखत जवाफ साथ कुनै िमिसल कागजात समते दािखल गराउने आदशे भएको रहछे भने सो समेत 
िलिखत जवाफसाथ तुत गनपुदछ ।     

 याद नाघकेो भए था न पाउने यादिभ  थामी पाउन ेिनवेदन सिहत तुत गनपुछ । 

 ब दी य ीकरणको िनवेदनमा एकपटकमा बढीमा सात िदनस मको र अ य रट िनवेदनमा भए 
एकपटकमा बढीमा प  िदनस मको याद थिपन स छ ।  

 रट नं. र साल एवम ् रटको नाम उ लेख गनपुछ । 

 िनवेदनसँग आ नो सरोकार नरहकेो भए सो यहोरा खलुाउन ुपछ ।    

 एक भ दा बढी सरकारी कायालयह लाई िवप ी बनाएकोमा सबै कायालयह को िलिखत जवाफ एकै 

िमलानको हन ुरा ो ह छ । यसका लािग सरकारी वक ल कायालय सग सम वय गन ुरा ो ह छ । 

 रट जारी हन ुनपन आधार र स व  काननू प सगँ उ लेख गनपुछ ।  

 यसै िवषयमा उ च अदालत वा सव च अदालतमा पिन िनवेदन प ररहकेो भए सो यहोरा खलुाउन ुपछ ।  

 दईु पृ  भ दा लामो िलिखत जवाफ भए दईु पृ मा नबढ्ने गरी िलिखत जवाफको बे लै सारसं पे पिन 
तुत गनपुदछ । 

 िलिखत जवाफमा उ लेख गनपुन िवषयह  िससिसलेवार पमा करण छुट्याई उ लेख गनपुछ । 

 िलिखत जवाफ उिचत र संयमपणू हनपुछ ।    

 िनवेदनमा िजिकर िलईएका कुरामा सीिमत रहरे जवाफ तयार गन ुपछ । 

 िलिखत जवाफको िव तुीय ित पिन पेश गनपुछ ।  

 

िज.अ.िन. 
िनयम ३७,  
उ.अ.िन. 
िनयम ४८ 
 
 

स.अ.िन. 
िनयम 
४०(५), 
उ.अ.िन. 
िनयम ४३,  
िज.अ.िन.  
िनयम ४० 
(३) को 
ितब धा मक 

बा यांश  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िज.अ.िन. 
िनयम ३८, 
उ.अ.िन. 
िनयम ४९ 
तथा स.अ. 

िन. िनयम ५५ 
 

 

 

 

 
 

उ.अ.िन.िनयम 
(४५)(२) 
तथा स.अ.िन. 
िनयम ४८ 
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३.४ ब दी य ीकरणको िलिखत जवाफ तयार गदा खुलाउनु पन थप कुराह  

 िलिखत जवाफ साथ ब दी समते उपि थत गराउने आदशे भएकोमा ब दी पिन साथै याउनपुन र सो यहोरा 
िलिखत जवाफमा उ लेख गनपुछ ।  ।    

 आफू कहाँ ब दी नरहकेो वा अ य कायालयमा रहकेो कारणले आफूले उपि थत गराउन नस ने भएमा सोही 
यहोरा िलिखत जवाफमा खलुाउन ुपछ ।   

 सचूना तामले भएपिछ ब दीलाई थाना तर गन ुहदँनै । 
 सचूना तामले भएपिछ ब दीलाई अदालतको अनमुितले बाहके एक थानबाट अक  थानमा थाना तर 
गन हदँनै । 

 ब दी य ीकरणको िनवेदनमा उि लिखत यि लाई थनुामा रािखएको हो वा होइन सो खलुाउन ुपछ । 
 थनुामा रािखएको हो भने िन न कुारह  दखेाउन स नपुछः    

(क) काननू ारा ा  अि तयारी अ तगत न ैथनुामा रािखएको हो,    

(ख) काननू बमोिजमको कारण परी थनुामा रािखएको हो,    

(ग) थनुामा रा दा पालन गनपुन स पणू कायिविधको पालना ग रएको छ ज तोः   

 प ाउ गदा गनपुनाको कारण सिहतको प ाउ पजू  िदइएको,   

 प ाउ गरेको २४ घ टा यितत भैसकेकोमा थनुामा रा न मु ा हने अिधकारीबाट अनमुित 
ा  भएको कुरा,   

 िनजलाई थनुामै रा न ुपरेको बा या मक कारण र अव था,    

 काननू बमोिजम थनुवुा पजू  िदइएको कुरा,    

 थनुामा रा दा काननू बमोिजम पाउन ुपन िसधा वा अ य सिुवधा पाएको कुरा,  

 थनुाको स ब धमा पिहले वा अ य कुन ैअदालतमा िनवेदन िदएको छ छैन ?  भए यसको प रणम के 

भएको छ ? 

 िनवेदनमा ब दीबाहके अ को सहीछाप परेकोमा ब दीको सहीछाप गराउन नसिकएको कारण उ लेख 

भए नभएको कुरा ।    

 कुनै मु ाको स ब धमा प ाउ गरेको भए सो मु ा र उ  मु ा िवचाराधीन रहकेो अड्डाको नाम। 
 अ य कसैको आदशेले थनुामा राखेको भए आदशे िदन ेपदािधकारी र आदशेको यहोरा । 
 ब दी य ीकरणको िनवेदनमा ब दीको सहीछाप परेको हनपुछ तर ब दीले सहीछाप गन नस ने कारण 

भएमा अ य कुनै यि ले िनजको हकमा िनवेदन िदन स नेछ । 
 

 

स.अ.िन. 
िनयम ३८, 
 

उ.अ.िन. िनयम 

४०, िज.अ.िन. 
िनयम ३० 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

उ.अ.िन. िनयम 

३६(घ) 

 

 

 

 

 

 

उ.अ.िन. िनयम 

३६(२) 

 

३.५  िलिखत जवाफ दता 
रट िनवेदनमा यथ  बनाइएका र अदालतको आदशे अनसुार िलिखत जवाफ ततु गनपुन नेपाल सरकारका िनकायह ले 

िलिखत जवाफ दताको लािग अदालतमा पठाउन ुपदा स बि धत सरकारी वक ल कायालय माफत पठाउन ुपछ । यसरी पठाउँदा 
सरकारी वक ल कायालयलाई स बोधन गरी प साथ िलिखत जवाफ, दईु पृ  भ दा लामो िलिखत जवाफ भएकोमा दईु पृ मा 
नबढाई िलिखत जवाफको सारसं पे र याद नाघकेो भए काननूले था न पाउने याद िभ  याद थामी पाउने िनवेदन सिहत पठाउन ु
पदछ । सरकारी वक ल कायालयले पिन आफू कहाँ ा  हना साथ अदालतको आदशेानसुार संल न हनपुन कागजात छ छैन, 
याद िभ  छ छैन ? र रत पगुे नपगुेको के छ जाँची रतपवूक भए ा  िलिखत जवाफ दताका लािग अदालतमा प  साथ पठाई 
सोको बोधाथ स बि धत कायालयलाई िदनपुछ । िलिखत जवाफसाथ ा  िमिसल कागजात अ ययनका लािग आफू कहाँ 
रािखएकोमा सोही यहोराको जानकारी िलिखत जवाफ साथ अदालतमा पठाउन ुपछ । 
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३.६ रीत नपगुी ा  िलिखत जवाफका स ब धमा गनः 

 िलिखत जवाफ रीत नपगुी ा  भएको भए ा  हनासाथ स बि धत अिधकृत कँहा पेश गन, 

 स बि धत अिधकृतले बाँक  यादको अ जाम गरी पनुः रत पु  याउन याउन ेसमय भए यो रीत पु  याई याउन ुभनी 
िलिखत जवाफ िफता पठाउने, 

 िलिखत जवाफ अि तम यादमा मा  ा  भई पनुः रीत पु  याउन न याउन ेभए ा  िलिखत जवाफलाई अदालतमा 
पठाउने, 

 अदालतबाट दरपीठ भएमा वा अ यथा जवाफ आएमा सो को जानकारी अिवल ब स बि धत अिधकृत र कायालयलाई 
गराउने । 

 

४. रट िनवेदन उपरको  ितर ा 
 

४.१ रट िनवेदनसग स बि धत िनणय र िमिसल कागजातको ाि  

सामा यतया जनु िनणय उपर रट िनवेदन परेको हो सो रट िनवेदनमा कारण दखेाउ आदशे जारी हदँा न ैस बि धत िनणय र िमिसल 

कागजात पिन िलिखत जवाफ साथ पठाउन अदालतबाट आदशे ह छ। य तो आदशे भएकोमा स बि धत कागजात र िनणय 
िलिखत जवाफसाथ पठाउन ु स बि धत कायालयको कत य ह छ। िलिखत जवाफ आफू कहाँ ा  हदँा सरकारी वक ल 

कायालयले स बि धत िनणय र िमिसल कागजात ा  भए नभएको जाँिच ा  भएकोमा िलिखत जवाफ साथ उ  िनणय र 
कागजात पिन अदालतमा पठाउने वा अ ययनका लािग आफू कहाँ राखी सोही यहोराको जानकारी अदालतलाई गराउन ुपछ । 
िनणय र िमिसल कागजात िलिखत जवाफ साथ ा  नभएकोमा सरकारी वक ल कायालयले िलिखत जवाफ अदालतमा पठाई 
स बि धत िनणय र िमिसल कागजात पठाउन स बि धत कायालयमा प ाचार गनपुछ । 

 

४.२  बहस पैरवी स ब धी कानूनी यव था 
 

कानूनी यव था 

 नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा महा यायािधव ा वा िनजको मातहतका 
सरकारी वक लबाट नपेाल सरकारको ितिनिध व ग रनेछ । 

 मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी १ र अनसुचूी २ अ तगतका कसरू स ब धी 
मु ामा नेपाल सरकारको तफबाट सरकारी वक लले बहस पैरवी तथा ितर ा गनछ । अनसुचूी ३ मा 
उि लिखत मु ामा स बि धत अिधकारीबाट ितर ाका लािग लेखी पठाएमा सरकारी वक लले ितर ा 
ग रिदन ुपनछ । 

 सो बाहके नपेाल सरकारलाई िवप ी बनाएको वा नेपाल सरकारले वादी भै चलाएको मु ामा स बि धत 
िनकायबाट अनरुोध भ ैआएमा सरकारी वक लले बहस परैवी वा ितर ा ग रिदन स नेछ । 

 नेपाल सरकार उपर परेको वा नपेाल सरकारको तफबाट दायर भएका मु ामा स बि धत िवभािगय मखु 

वा कायालय मखुले आव यक कागजात सिहत ितर ाका लािग स बि धत सरकारी वक ल 

कायालयमा पठाउन ुपनछ । 

 सरकारी काम कारवाहीको स ब धमा कुन ैसरकारी कमचारी उपर नालेस वा उजरू परेकोमा िनयम २५ 
बमोिजमको कायिविध परूा गरी य तो कमचारीको तफबाट ितर ा होस भनी िवभागीय मखुले 

अनरुोध गरी पठाएमा स बि धत सरकारी वक ल कायालयबाट य तो कमचारीको तफबाट ितर ा 
ग रिदन ुपनछ । 

 

सिंवधानको 
धारा १५८(२) 

 

मलुुक  

फौजदारी 
कायिविध 

सिंहता, २०७४ 

को दफा १८० 

(१) र (२) 

 

 

 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम २७(२) 
 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावली, 
२०७७ को 
िनयम २७ (३) 
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 सरकारी वक ल कायालयबाट कुन ैिनणय तथा िमिसल कागजात पठाउन अनरुोध भई आएमा माग भएको 
िनणय र िमिसल कागजात पठाउन ुस बि धत कायालयको कत य हो । 

 इजलासले बहस गनपुवू बहसका छलफलका बदुाँ िनधारण गनछ । बहस गदा सव थम िनवेदक, वादी वा 
पनुरावेदकका तफबाट काननू यवसायीले र यसपिछ यथ को काननू यवसायीले बहस गनछ । काननू 
यवसायीले बहस गदा मु ामा िनणय गनपुन मा के ीत रही बहस गनपुछ । काननू यवसायी 
इजलासमा वेश गदा, इजलास क मा रहदँा, बहस पैरवी गदा र इजलासबाट बािहर िन कदा इजलासको 
मयादा रा न ुपदछ । 

 मु ाका प  वा काननू वयवसायीले इजलासले िनधारण गरेको समयिभ  आ नो भनाई वा शकस समा  

गनपुदछ । इजलासबाट िनधा रत समय अपगु हन े भ ै अित र  समय आव यक पन भएमा काननू 
यवसायीले अित र  समय माग गरी बहस गन ुपवू इजलास सम  अनरुोध गनपुदछ । 

 

 

 
सव च 

अदालत 
िनयमावली, 
२०७४ को 
िनयम ८४ 

 

 
 

सव च 

अदालत 
िनयमावली, 
२०७४ को 
िनयम ८५ 

 
    

४.३ सरकारी वक ललाई िमिसल पठाउनुपन कानूनी यव था 

 नेपाल सरकारको हक,िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा आव यक पन िनणय, िमिसल, फाइल वा 
कागजात स बि धत सरकारी वक ल कायालयबाट माग भएमा स बि धत िनकायले यथाशी  य तो 
कायालयमा पठाउन ुपनछ ।  

 सरकारी वक ल ारा माग भएको िमिसल कागजा ा  नभएमा य तो मु ामा सरकारी वक लले ितर ा 
गन ई कार गन स नेछ । 

 सरकारी काम कारवाहीका स ब धमा कुनै सरकारी कमचारी उपर मु ा परेमा य तो कमचारीको तफबाट 
ितर ा होस ्भनी िवभािगय मखुले अनरुोध गरी पठाएमा सरकारी, सावजिनक िहतलाई यानमा राखी 
याय र काननूको र ा हन ेगरी स बि धत सरकारी वक ल कायालयबाट ितर ा गन ुपनछ । 

 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावली, 
२०७७ को 
िनयम ३४(२) 
 

 

 
 

ऐजन िनयम 
२९(३)  

 

४.४ बहस पैरवी गदा िवचार पु  याउनु पन कुराह  

 बहस परैवी गदा नपेाल सरकारको हक िहत संर ण हने िकिसमबाट गन ुपछ । 

 बहस गदा िनवेदनमा िलइएका िजिकरह  ख डन गरी िदइएको िलिखत जवाफका बदुाँह लाई पिु  हन ेगरी गन ुपदछ ।   

 िलिखत जवाफमा उ लेख गन छुटेको भए पिन काननूी सँग सबि धत बुँदाह  बहसमा पिन उठाउन सिक छ ।  

 बहस गदा सामा यतया सरकारी वक लले आ नो तजिवज अनसुार गन स दछ । तर कुन ैमु ामा महा यायािधव ाले 

कुनै िवशेष िनदशन िदएको रहछे भने यसको अधीनमा रही गन ुपदछ ।  

 सरकारी वक लले बहस परैवी गदा आ नो यावसाियक आचरण स ब धी चिलत मा यता र अनसुार गन ुपदछ । 

 कुनै मु ा मािमलाको स ब धमा अदालतसँग याद मा नपुन भएमा समय म ैिलिखत अनरुोध गरी पठाउन ुपदछ ।  

 इजलासमा यथासमयमा उपि थत हनपुदछ र इजलासमा रहदँा, बहस परैवी गदा र बहस प ात ् िन कदा इजलासको 
मयादा रा न ुपदछ ।  

 काब ुबािहरको प रि थित परी तोिकएको पेशीका िदन बहस गन उपि थत हन नस ने अव था परेमा इजलास ब न ुभ दा 
अगािड नै पु ने गरी मु ा थिगत गरी पाउन िनवेदन वा प  पठाउन ुपदछ ।  

 सामा यतया दईु पटक भ दा बढी पेशी थिगत गराउन नपाइन ेर कितपय अव थामा पसेी थिगत नहने हदँा सो कुरामा 
उिचत यान िदन ुपदछ ।  
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 इजलासले बहसको लािग समय तोकेकोमा तोिकएको समय िभ  सीिमत भई िनणय गनपुन मा आधा रत रही 
आ नो बहस तुत गन ुपदछ ।  

 बहसनोट पेश गन चाहमेा मु ाको सनुवुाइ ार भ हन ुअगािड न ैपेश गन ुपदछ । 

 मु ा टुङ् याउने ि यामा य  वा अ य  पले अदालतलाई असहयोग गन हदँनै । 

 बहस गदा इजलास तथा अक  प को काननू यवसायी ित स मानजनक यवहार गन ुपछ ।  

 आ नो पालोमा उिचत ढङ्गले िश तापवूक भनाई वा बहस ततु गनपुदछ । एक अका ित ला छना लगाउन ुहदँनै ।  

 िमिसलमा नभएको त य जानीजानी बहसमा ततु गन हदँनै । 

 यावसाियक आचरणको पालना गरी तजिवज अनसुार बहस परैवी गन ुपदछ । 
 

कानूनी यव था 

 दिैनक पेसी सचूीमा चढेको मु ा कुनै कारणले सचूीबाट हटाउन सिकँदनै तर मु ाको सनुवुाइ ार भ 

हनभु दा पिहले आ नो काबभु दा बािहरको प रि थितले गदा अदालतमा उपि थत हन नस ने कुराको 
अदालतलाई िव ास हन े कुन ै मनािसव कारण दखेाई मु ाको प  वा काननू यवसायीले िनवेदनप  

िदएमा अदालतले बढीमा दईु पटकस म मु ाको सनुवुाइ थिगत गन स नेछ । 
तर, इजलासबाट ाथिमकता िदई हने आदशे भएका मु ा, कसरू ठहर भै सजाय िनधारणका लािग पेश 

भएका मु ा, हदेाहदेका मु ा, अ त रम आदशे जारी भएका मु ा, एक भ दा बढी काननू यवसायी भएका 
मु ा, दईु पटक पेसी थगीत भएका मु ा थिगत हदँनै । 

 मु ाको कृित र िवषयव तु हरेी इजलासले बहसको समय तो न स नेछ । यसरी समय िनधारण 

ग रएकोमा िनधारण ग रएको समय िभ  आ नो भनाई वा बहस समा  गन ुपनछ 

 सनुवुाइको लािग पेशी तोिकएको मु ामा प ल ेवा प को काननू यवसायीले बहसनोट पेश गन चाहमेा 
मु ाको सनुवुाइ ार भ हन ुअगािड नै पेश गनपुन छ । मु ाको कृित र िववािदत िवषयको स दभमा 
इजलासले आदशे िदएमा बाहके बहस स प न भैसकेपिछ बहसनोट िलइने छैन । 

 

िज.अ.िन. िनयम 

६५(२) र (३), 

उ.अ.िन. िनयम 

८६(२), (३) तथा 
स.अ.िन. िनयम 

७७ 

 

 

 
 

िज.अ.िन. ६१ र 
६२, उ.अ.िन. 
िनयम ८७ तथा 
स.अ.िन. िनयम ८५  
 

उ.अ.िन. िनयम 
८७(३) तथा 
स.अ.िन. िनयम 
८६, िज.अ.िन. 
िनयम  ६३ 
 

५.  रट िनवेदनमा जारी भएको आदेश उपर मु ा दोहो  याउन िनवेदन गन सिकने 
 

५.१  िज ला अदालत र उ च अदालतबाट रट िनवेदनमा जारी भएको आदेश उपर िनवेदन ला ने 
नेपालमा पनुरावेदन गन पाउने िवषयलाई अिधकारको पमा मा यता दान ग रएको छ । िनषेधा ाको िनवेदन उपर शु  कारबाही 
र िकनारा िज ला अदालतबाट हन ेभएकोले उ  रट िनवेदनमा आदशे जारी भएमा य तो आदशे उपर नेपाल सरकारको तफबाट 
उ च अदालतमा याय शासन ऐन, २०७३ को दफा ८(२) बमोिजम पनुरावेदन ला न स छ । नेपालको संिवधानको धारा १४४ 

अनसुार मौिलक हक चलनका लािग, अ य उपचार नभएकोमा वा भए पिन भाकारी नभएकोमा वा सावजिनक सरोकार वा 
हकको िववाद समावेश भएको मु ामा उ च अदालतले रट े ािधकार अ तगत ब दी य ीकरण, उ ेषण, परमादशे, ितषधे 

र अिधकारपृ छा लगायत आव यक आदशे जारी गन स ने यव था रहकेो छ । यसरी रट अिधकार े  अ तगत उ च 

अदालतले गरेको आदशे उपर सव च अदालतमा पनुरावेदन ला ने यव था याय शासन ऐन, २०७३ ले गरेको छैन । केवल 

उ च अदालतले सु  कारवाही र िकनारा गरेको मु ा, दश वष भ दा बढी कैद सजाय भएको मु ामा पनुरावेदन ला ने यव था 
रहकेो छ । यस अिघ काननूी अिधकारको चलनका लािग मा  याय शासन ऐन, २०४८ ले त कालीन पनुरावेदन अदालतलाई 
रट अिधकार े  दान गरेको आधारमा याय शासन ऐन, २०४८ ले पनुरावेदन अदालतले रट े ािधकार अ तगत गरेको 
आदशे वा फैसला उपर सव च अदालतमा पनुरावेदन ला ने यव था गरेको िथयो ।  
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कानूनी यव था 

 उ च अदालतलाई आ नो मातहतको िज ला अदालतले गरेको सु  फैसला वा अि तम आदशे उपर 
पनुरावेदन सु न ेअिधकार हनेछ । 

 उ च अदालतले शु  कारवाई र िकनारा गरेको मु ामा भएको अि तम आदशे उपर सव च अदालतमा 
पनुरावेदन ला नेछ । 

 चिलत काननू बमोिजम सव च अदालतमा पनुरावेदन नला ने मु ामा उ च अदालतले गरेको फैसला 
वा अि तम आदशे सव च अदालतले दहेायका अव थामा दोहो  याई हने स नेछः 

(क)  उ च अदालतको फैसला वा अि तम आदशेमा ग भीर संवैधािनक वा काननूी िुट भएको छ 

(ख)  सव च अदालतबाट थािपत काननूी िस ा त वा निजरको पालन नगरेको वा गलत िकिसमले 

या या गरी योग गरेको, 
(ग)  सरकारी वा सावजिनक स पि  स ब धी िववाद समावेश भएको मु ामा िमिसल संल न माणको 

उिचत मू याङ्कन नभएको कारणले सरकारी वा सावजिनक स पि  िहनािमना भएको वा य तो 
स पि मा ित पगुेको, वा 

(घ)  बालक, मिहला, अपाङ्गता भएका यि , मानिसक रोगबाट पीिडत वा पचह र वष उमेर परूा 
गरेको यि को उिचत ितिनिध व हननसक  इ साफमा ताि वक असर गरेको । 

याय शासन ऐन 
२०७३ को दफा ८ 

(१) 
 
 

याय शासन ऐन, 
२०७३ को दफा 
९(१) (क) 
 

याय शासन ऐन, 
२०७३ को दफा 
१२ 

 

 

 

 

 

 

मािथ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ब दी य ीकरणको रट िनवेदनमा िज ला अदालतबाट रट जारी हन ेगरी आदशे 

भएको भए पिन सो आदशे उपर उ च अदालतमा र उ च अदालतबाट रट जारी हन ेगरी आदशे भएको भए पिन सो आदशे उपर 
भने सव च अदालतमा पनुरावेदन ला न स ै न । यसको मु य कारण ब दी य ीकरणको मु य उ े य गरैकाननूी थनुामा 
रािखएको ब दीलाई मु  गन ुहो । रट जारी भई ब दी थनुाबाट मु  भसैकेकोमा सो उपर पनुरावेदन गरी पनुः थनुामा रा ने अव था 
रहदँनै ।  
 

सव च अदालतको फैसला/आदेश  

 ब दीलाई थनुामा रा नकुो काननूसंगत आधार र अव था नदिेखएको अव थामा ब दीलाई थनुाबाट मु गन 
आदशे जारी गन ुब दी य ीकरणको उपचारको उदे य हो । ब दी य ीकरणको िनणय र काया वयन 
साथसाथै ह छ । तसथ ब दी य ीकरणको मु ा जसमा ब दीलाई िनजको थनुा गरैकाननूी दिेखई रहाई 
ग रिदने िनणय गरेको ह छ य तो ि या स प न भैसकेको अव थामा ब दी य ीकरणको आदशे जारी हने 
गरी गरेको िनणय उपर परेको पनुरावेदनको कुन ै योजन रहदनै िकनिक ब दी य ीकरण मु ामा पनुरावेदन 
तहबाट सनुवुाइ गरी ब दीलाई पनुः थनुामा रा न ुभनी भ न िम ने अव था पदन । ब दी य ीकरणको 
उ े य थनुाबाट छुटेकोलाई थनुामा रा न ुनभई गरैकाननूी थनुामा रहकेोलाई मु  गन ुहो । 

 

नेपाल सरकार िव. 
ब लु अ वाल, 

नेकाप २०५३, 

िन.नं. ६२१८ 
 

िज. . का. बाँके 

िव. िदि वजय 
िसधंल, नेकाप 
२०५४, िन.नं. 
६३८९ 

 

५.२ रट िनवेदनमा जारी भएको आदेश उपर कारवाही ि या 

 िज ला तथा उ च अदालतबाट रट जारी भएकोमा िवप ी बनाइएको यि  वा कायालयलाई 
पनुरावेदनको याद िदइदँनै । आदशे वा फैसलाको ितिलिप सिहतको जानकारी िदइ छ ।  

 उ च अदालतबाट जारी आदशे वा फैसलामा याय शासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को अव था 
भएमा सव च अदालतमा मु ा दोहो  याई हने िनवेदन गन सिक छ । 

 नेपाल सरकार प  वा िवप  भई चलेको मु ामा स बि धत कायालय, िनकाय वा पदािधकारीले जनाउ 
पाएको िमितबाट याद कायम गनपुछ ।    

 जनु आदशेउपर मु ा दोहो  याइ हने िनवेदन गन हो सो आदशेको न कल िनवेदनप  साथ अदालतमा 
बझुाउन ुपदछ । 

 िनवेदन गदा िनवेदनको लािग पाएको यादको ितिलिप पिन पेश गनपुदछ 

 

सु दर काक  िव. 
रामे र मान धर 
२०७३- CI-

०९४६, पूण 

इजलास, आदशे 

िमितः 
२०७३।११।५ 
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५.३ िनवेदन तयार गदा खुलाउनु पन कुराह  

िनवेदन तयार गदा िवचार पु  याउनपुन सामा य कुराह  सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम १३ मा उ लेख भए 
बमोिजम र िनयम ६४(१) अनसुार ह छन ्। सोका अित र  िनवेदनमा उ लेख हनपुन अ य कुराह  दहेाय बमोिजम छनः्– 

 जनु आदशेमा िच  नबझेुको हो सो आदशे गन उ च अदालतको नाम, 

 शु  मु ामा प  वा िवप  भएको कुरा, 

 मु ाको नाम, 

 फैसला वा आदशे भएको िमित र आदसेको मािणत न कल, 

 सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को अनसुचूी ७ बमोिजमको ढाँचामा तयार गनपुन, 

 मु ा दोहो  याउने प  आधार उ लेख गन, 

 याय शासन ऐन, २०७३ को दफा १२ का आधार र अव था उ लेख गन, 

 

स.अ. 

िनयमावली 
२०७४ को 
िनयम ६४ 
 

 

 

६.  रट िनवेदन स ब धी आदेशको ाि  र काया वयनको ि या 

 रट िनवेदनमा अि तम आदशे भएपिछ आदशेमा उ लेख भए बमोिजम सो को जनाउ यथ लाई िदने गरी अदालतले 

स बि धत सरकारी वक ल कायालयलाई पठाउछ । आदशेको जनाउ ा  भएपिछ आदशे काया वयनको लािग स बि धत 
सरकारी वक ल कायालयले स बि धत यथी कायालयमा काया वयनका लािग पठाइिदन ुपछ ।  

 आदशेको जनाउसाथ किहलेकांही आदशेको ितिलिप ा  नभएको पिन हनस छ । अदालतबाट आदशेको ितिलिप 
ा  नभएकोमा जनाउ ा  हनासाथ सरकारी वक ल कायालयले कमचारी पठाई ितिलिप याई स बि धत िमिसलसाथ 

रा नपुछ ।  

 यसरी सारी याउँदा न कल द तरु ला दनै । 
 

कानूनी यव था 

 मु ा मािमलाका रोहमा सव च अदालतले गरेको काननूको या या वा ितपादन गरेको काननूी 
िस ा तको काया वयन भए वा नभएको अनगुमन गन गराउने अिधकार महा यायािधव ालाई हने । 

 अदालतबाट भएका आदशे वा फैसलाको काया वयनका लािग स बि धत संवैधािनक िनकाय, 
म ालय, सिचवालय, िवभाग वा अ य सरकारी कायालयलाई लेखी पठाउने काय 
महा यायािधव ाको काम, कत य र अिधकार म येमा पदछ । 

 नेपाल सरकार वा सरकारी कमचारीको िव  परेको वा नेपाल सरकारको तफबाट ितर ा ग रएको 
मु ामा अदालतले गरेको फैसला वा आदशे अि तम भएपिछ चिलत काननूको याद िभ  सो 
बमोिजम भरी भराउको लािगे लेखी आएमा स बि धत अिधकारीले भरी भराउको कारबाही गरी िदन ु
पनछ । 
 

 

सिंवधानको धारा 
१५८(६)(ख) 

 
 

सरकारी वक ल 

सब धी िनयमावली, 
२०७७ को िनयम 

११(घ) 

 

सरकारी वक ल 

सब धी िनयमावली, 
२०७७ को िनयम 

३२  

८८. सव च अदालत, उ च अदालत तथा िज ला अदालतमा रहेको रट जारी गन अिधकारमा समानता र अ तर 
 

िवषय सव च अदालतको 
रट जारी गन अिधकार 

उ च अदालतको रट 
जारी गन अिधकार 

िज ला अदालतको रट 
जारी गन अिधकार 

क. अिधकार िदन ेकाननू नेपालको संिवधान नेपालको संिवधान नेपालको संिवधान 
ख. अिधकारको कृित असाधारण असाधारण असाधारण 

ग. आदशे जारी गन े  दशे भरी आ नो ादिेशक अिधकार िज लाको अिधकार े िभ  
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े िभ  मा  मा  

घ. आदशेको कृित सबै कारका रट लगायत 
अ य जनुसकैु आदशे 

सबै कारका रट ब दी य ीकरण र िनषेधा ा 
मा  

ङ. आदशेले संर ण गन हक मौिलक हक, काननूी हक मौिलक तथा काननूी हक मौिलक तथा काननूी हक 

च. रटले समेट्ने िवषय सावजिनक हक िहत वा 
सरोकारको िवषय समते 

सावजिनक हक िहत वा 
सरोकारको िवषयलाई 
समेट्न नस ने 

सावजिनक हक िहत वा 
सरोकारको िवषयलाई समट्ेन 

नस ने 
छ. काननू बदर गन स ने 
अिधकार 

बदर गन स ने बदर गन नस ने बदर गन नस ने 

 

सव च अदालत तथा उ च अदालतबाट जारी हन े रटह को नाम एउटै छ (यहाँ िनषेधा ाको आदशेलाई बाहके ग रएको छ) । 
ती रटह ले िदने उपचारको कृित पिन फरक छैन । तर यी दईु तहका अदालतलाई ा  रट जारी गन अिधकारका बीचमा मािथ 

उ लेख गरे लगायतका िवषयमा िनकै ठूलो अ तर छ । यसकारण सव च अदालतबाट थािपत र ितपािदत रट जारी गन 
स ब धी आदशेह  ज ताको त तै उ च अदालतबाट योग हन स दनैन ् । यसकारण रटस ब धी िवषयको ितर ा गदा 
अव थामा यी अ तरलाई हे का रािखयो भन े यसले कामलाई सहज बनाउन स छ । 
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यस प र छेद िभ    

१. शि  बा को िस ा त (Doctrine of Ultravires) 

२. अनिुचत िवल बको िस ा त (Doctrine of Laches) 

३. सावजिनक सरोकारको िस ा त (Doctrine of Public Interest) 

४. हकदयैाको िस ा त (Doctrine of Locus Standi) 

५. काननूी शासनको िस ा त (Doctrine of Rule of Law)  

६. साथक स ब ध र ताि वक सरोकारको िस ा त (Doctrine of Meaningful Relation and Substantial 

Interest)  

७.  वैकि पक उपचारको िस ा त (Doctrine of Alternative Remedy) 

८.  सिुवधा वा अिधकार योग ग रसकेपिछ िववादको उठान गन िस ा त (Doctrine of Approbate and 

Reprobate) 

९.  ाकृितक यायको िस ा त (Principle of Natural Justice) 

१०. समपणको िस ा त (Doctrine of Submission) 

११. िवब धनको िस ा त (Doctrine of Estoppel) 

१२. व छ र सफाहातको िस ा त (Doctrine of Clean Hands) 

१३. स पि  स ब धी रा यशि को िस ा त (Principle of Eminent Domain) 

१४. आव यकताको िस ा त (Doctrine of Necessity) 

१५.  याियक िन पणको मापद डको िस ा त (Doctrine of Judicially Manageable Standard) 

१६  राजनैितक  स ब धी िस ा त (Political Question Doctrine) 

१७.  सिुवधा स तलुन र अपरुणीय ितको िस ा त (Balance of Convenence and Irraperable loss) 

१८.  वे छाको िस ा त (Doctrine of Pleasure) 

१९.  शि  पथृक करणको िस ा त (Doctrine of Separation of Power) 

२०.  वैध अपे ाको िस ा त (Principle of Legitimate Expectation ) 

२१.   भईसकेको काम वैध हने िस ा त (Doctrine of Factum Valet) 

२२.   मु ाको अि तमताको िस ा त (Principle of Finality of Judgement) 

२३.   िवधाियक  बिु म ाको िस ा त (Principle of legislative Wisdom) 

२४.   याियक आ मसंयमको िस ा त (Principle of Self restrain)  

२५.   हद यादको यव था िनल बन हने िस ा त (Doctrine of tolling) 

२६.   कपटपणू िवधायन (Colourable Legislation) को िस ा त 

२७.   कायका रणी अिधकारको िस ा त (Principle of Executive Power) 
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रटमा योग हने मह वपूण िस ा तह  

नेपालको याय स ब धी अिधकार संिवधान, अ य काननू र यायका मा य िस ा त बमोिजम अदालत तथा याियक िनकायबाट 
योग ह छ । अदालतमा दायर हने रट िनवेदन, िलिखत जवाफ तथा सनुवुाइका ममा यायका मा य िस ा तको योग तथा 
पालना ग र छ भने अदालतले रट िनवेदनमा उठाइएका िवषयमा याियक िन पण गदा रटसँग स बि धत िस ा तह लाई योग 
गदछ । य ता केही मह वपणू िस ा तह को यहाँ चचा ग रएको छ । 
  

१.  शि बा को िस ा त (Doctrine of Ultravires) 

संिवधानसँग बािझएको काननू बदर घोिषत गन िस ा तलाई संवैधािनक काननूमा याियक पनुरावलोकनको िस ा त भिन छ । 
िलिखत संिवधान भएको मलुुकमा संिवधानलाई मौिलक काननू मािननकुो अित र  सीिमत सरकारको अवधारणालाई वीकार 
ग रएको ह छ । यसैगरी संिवधानको मलूभतू यव थाको संर णको लािग वत  र स म यायपािलकाको यव था ग रएको 
ह छ । यसैले कुन ै काननू संिवधानसँग बािझएमा बािझएको हदस म य तो काननूलाई बदर घोिषत गन अिधकार 
यायपािलकालाई दान ग रएको ह छ । नपेालमा सव च अदालतको संवैधािनक इजलासलाई यो अिधकार दान ग रएको छ । 

  

सवैंधािनक तथा कानूनी यव थाः 

 यो संिवधान नपेालको मलू काननू हो । यो संिवधानसँग बािझने काननू बािझएको हदस म अमा य हनेछ । 
 यस संिवधान ारा द  मौिलक हक उपर अनिुचत ब दजे लगाइएको वा अ य कुनै कारणले कुनै काननू यो 
संिवधानसँग बािझएको हदँा य तो काननू वा यसको कुन ैभाग वा दशे सभाले बनाएको कुन ैकाननू 
संघीय संसदले बनाएको कुन ैकाननूसँग बािझएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुन ैकाननू 
संघीय संसद वा दशे सभाले बनाएको कुन ैकाननूसँग बािझएको हदँा य तो काननू वा यसको कुनै भाग 
बदर घोिषत गरी पाऊँ भनी कुनै पिन नपेाली नाग रकले सव च अदालतमा िनवेदन िदन स नेछ र सो 
अनसुार कुनै काननू बािझएको दिेखएमा सो काननूलाई ार भदिेख नै वा िनणय भएको िमितदिेख अमा य 
र बदर घोिषत गन असाधारण अिधकार सव च अदालतलाई हनछे । 

 सव च अदालतमा एक संवैधािनक इजलास रहनेछ । य तो इजलासमा धान यायाधीश र याय 
प रषदको िसफा रसमा धान यायाधीशले तोकेका अ य चार जना यायाधीश रहन ेछन।् । संवैधािनक 

इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१) बमोिजम परेका िनवेदनको शु  कारबाही र िकनारा गनछ । 
 नेपाल काननू भ नाले नेपाल ऐन वा नपेालको कुनै भागमा काननू सरह लाग ू हने ऐन, सवाल, िनयम, 
आदशे, िविनयम वा ऐन अ तगत बनेका िनदिशका वा कायिविध स झनपुछ । 

सिंवधानको 
धारा १ 
 

सिंवधानको 
धारा १३३(१)  

 

 

 

 

 

 

 
 

सिंवधानको, 
२०७२ को धारा 
१३७ (१) र (२) 

 
 

नेपाल कानून 
या या स ब धी 
ऐन, २०१० को 
दफा २(ड) 

                             

१.१  शि  बा को िस ा त (Doctrine of Ultravires) 

संिवधानसँग बािझएको काननू बदर घोिषत गन मा यता शि  बा को िस ा त (Doctrine of Ultravires) मा आधा रत छ । 
शि  बा को िस ा तको मु य सार कुन ैपिन िनकाय वा पदािधकारीले यित अिधकार मा  योग गन पाउँछ जित संिवधान र 
काननूले दान गरेको छ भ न ेहो । कुन ैपिन अिधकार असीिमत र अिनयि त हदँनै । यिद तोिकएको सीमाभ दा बािहर गएर 
अिधकार योग गदछ भन े य तो अिधकारको योगलाई अदालतले बदर गदछ भन े य तो अिधकारको योगलाई अदालतले 

बदर गदछ र स बि धत िनकाय तथा पदािधकारीलाई आ नो सीमा िभ  रहन बा य तु याउँछ । संिवधानले तोकेको सीमाभ दा 
बािहर गएर अिधकारको योग ग र छ वा संिवधानसँग ैबािझने गरी कुनै काननू बनाइ छ भने शि बा को िस ा तको आधारमा 
सव च अदालतले य तो अिधकार वा काननूलाई बदर गदछ ।  
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१.२  शि  बा को कार (Kinds of Ultravires) 

शि  बा को िस ा त दईु कारका छनः्– 

 कायिविधगत (Procedural)  र  

 सारवान (Substantive) 

 

१.२.१  कायिविधगत शि बा  (Procedural Ultravires) 

कायिविधगत शि  बा को िस ा त खास गरेर यायोिजत िवधायन अ तगत िनमाण ग रएको िनयमह का स दभमा लाग ूह छ 

। यसमा िनयम बनाउने अिधकारको अभाव त हदँनै तर िनयम बनाउँदा अबल बन ग रनपुन बा या मक कायिविधह को पालनामा 
िुट ग रएको ह छ । बा या मक पमा पालन गनपुन कायिविध अबल बन नगरी बनाइएको िनयमले वै ता ा  गन स दनै । तर 
कुनै कायिविध बा या मक नभई िनदशा मक मा  रहछे भन े य तो कायिविधगत िुट अवैधताको आधार हदँनै । 
  

१.२.२. सारवान शि बा  (Substantive Ultravires) 

सारवान शि  बा ले सरसत  हदेा न ैआफूलाई आि तयारी नभएको िवषयमा काननू बनाएको ि थितलाई दशाउछ । जनु 
अिधकार अ तगत काननू बनाइएको हो सो अिधकार न ैनभएमा वा अिधकार भएकोमा पिन भएको भ दा बढी अिधकार योग 
गरी संिवधान वा मलू ऐनसँग बािझने गरी बनाइएमा बािझएको हदस म य तो काननू बदर ह छ ।  

 

सव च अदालतको आदेश / फैसला 

 कुनै िवषय संिवधानसँग बािझएको छ–छैन भनी अदालतबाट िनणय िदन य तो  का पिनक त यमा 
आधा रत नभएर यथाथतामा आधा रत हनपुन । यथाथता र वा तिवक त य बाहके का पिनक सम याको 
िनरोपण गन कत य अदालतको नहने, 

 कुन हकमा अनिुचत ब दजे लगाएको हो सो नखलेुको र यो धारासँग बािझएको भनी प सँग ले न पिन 
नसकेको हदँा धारा ८८(१) ले तोकेको पवूशतको िव मानताको अभावमा रट खारेज हन,े 

 संिवधान अ तगतको ऐन नबनेस मको अविधमा सरकारले सािवक दिेखको िनयमावलीको अनसुरण गछ 

भने यसलाई अनिुचत वा असंवैधािनक भ न निम ने, 
 प तः संवैधािनक ावधान िवपरीत कुनै ऐन बनेको नदिेखएस म य तो ऐनको संवैधािनकतामा 
अदालतले शंका नउठाउने,  

 काननू वा िनयममा भएको यव था अमा य हनको लािग केवल संिवधानसँग बािझएको छ भ न ुपया  

हदँनै, संिवधानसँग बािझएको आधार र कारणसमते  पमा उ लेख गनपुन,  
 वशािसत सं थाले आ नो अिधकार योग गरी बनाएको िनयमलाई काननूको सं ा िदन िम ने नदिेखदँा 
य तो िनयमावलीबाट ा  हक अिधकारको िवषयलाई िलएर रट िदन नपाउने, 

 कुनै काननूको स ब धमा संवैधािनकताको  उठाउँदमैा जिहलेसकैु पिन अदालतमा वेशगन पाउने 
भ न निम ने, अनिुचत िवल ब गरी आए खारेज हने, 

 

 एकवषपिछ वतः अमा य हने यव थालाई बदर गन निम ने, 
 काननूको प िलई नसकेको ऐनको म यौदामा मा  सीिमत रहकेो िवधेयकको ावधान संिवधानसँग 
बािझएको छ भनी याियक पनुरावलोकन हनस ने िवषयव तुको पमा हण गरी िववादको िन पण 

ग ररहन नपन, 
 िन कृय भैसकेको अ यादशेको संवैधािनकताको िवषयमा िववेचना ग ररहन नपन, 
 बदरका लािग चनुौित िदएको अ यादशेको यव था अि त वमा नरहकेो र उ  यव था ऐनमा पा तरण 

नेकाप २०५०, 

िन.नं. ४६९० 

नेकाप २०५०, 

िन.नं. ४८०२ 

नेकाप २०५१, 

िन.नं. ४९४४   

नेकाप २०५१ 

िन.नं. ४९६८ 

नेकाप २०५१, 

िन.नं. ४९८५ 

नेकाप २०५२, 

िन.नं. ५०७८ 

नेकाप २०५२, 

िन.नं. ६०१५ 

नेकाप २०५३, िनन ं
६२३९, नेकाप 
२०५४, िनन.ं ६३८७ 

नेकाप २०५९, 

िन.नं. ७१३२ 

नेकाप २०६१, अकं 

३, िन.नं. ७३४२ 
 

२०६९ -ws-००७७, 

२०६९-ws-००७२, 
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भएकोमा चनुौित नग रएकोले संवैधािनकताको मा िवचार गन ुनपन, 
 

 केवल वा छिनयता वा उपयु ताको आधारमा यसलाई संवैधािनक वा असंवैधािनक भ न निम ने, 
 कुनै पिन िवधाियक  िववेक योग भ ै तजमुा भएका काननूी यव थाको सव च अदालत आफले 

कारणह  खोजीगरी संवैधािनकता जाँचगन नभई पन आएको िनवेदनमा िनवदेकले उ लेख गरेका 
आधार र कारणको कसीमा संवैधािनकता जाँच र परी ण हन,े य तो आधार र कारण बािहर गई 
िववादको िन पण गन ुसंिवधान स मत नहन,े  

 िवधाियकाले य तो काननू बनाउन ठीक िथयो िथएन भनी औिच यमा अदालतले िवचार गन अव था 
नहने, 

 िवधाियका िनिमत काननू संिवधान अनकुुल न ैछ भनरे सि झने ग र छ । जबस म य  पबाट काननू 
संिवधान ितकूल रहकेो दिेखंदनै तबस म अवैध भ न िम दनै र शकंा पद तथा अ  अव थामा मा  

अवैध नमािनने, 
 िवषयव तुको कृितबाट अ याव यक दिेखएमा बाहके अदालतले यायोिचत िवक प भएस म य तो 
कुनै काननूलाई ार भदिेख न ैअमा य बदर घोिषत गन यिु संगत नहने, 

 काननूको वैधताको मा दईु िवपरीत िकिसमको या याको गु जाइस छ भन ेकाननूको वैधतालाई 
कायम रा न े या यालाई मा यता िदइने, 

 समानताको हकको ितकूल भएमा य तो काननू असंवैधािनक र अमा य हन े। वग करणको आधारमा 
कुनै काननू कसैलाई लाग ूहन ेनहने यव था हदँमैा यो काननू असंवैधािनक र अमा य हदँनै तर यिद 
साधारण ान र िववेक भएका मािनसह ले तकसंगत पमा वग करणको औिच य बु न र वीकार गन 
स ने ि थित छैन अथवा काननू ारा ा गन खोिजएको उ े यसँग यसको कुन ै िववेकपरक स ब ध 

दिेख न भने सो वग करण जथाभावी ग रएको मा नपुन । 
 मौिलक हकको ितकूल अनिुचत ब दजे लगाएकोमा धारा ८८(१) बमोिजम अमा य भई बदर हन,े 
 सारवान यव था िनयममा यवि थत ग रएकोलाई संिवधान वा ऐनले िदएको अिधकारको सीमा िभ  

रही ग रएको मा न निम ने, आधारभतु र सारवान कुरा ऐनमा नै छैन भने िनयममा रा न उिचत र वैध हन 
नस ने, 

 संिवधान ारा प रलि त अवधारणालाई संकुिचत अथ हनगेरी प रभािषत गरेको ऐनको यव था 
संिवधानसँग वािझन,े 

 ऐनले यायोिजत गरे भ दा बढी अिधकार हण गरी िनयमावलीले ऐनको उ े य र भावना िवपरीत 
यव था गरेको दिेखए धारा ८८ (१) अनसुार अमा य र बदर हने,  

 ऐनको उ े य पिूत गन िनयम बनाउन सिक छ तर ऐनको उ े य परूा गन बनेको िनयमले थप आधारह  

िनयममा तो दछ भन े य ता आधारह  ऐन िवपरीत ह छ र मा य रहन नस ने,  
 कुनै काननूले मौिलक हकमा व दजे लगाएको, संवैधािनक ावधानको िवपरीत यव था गरेको, 
संिवधानले तोकेको सीमा नाघकेो, संवैधािनक सीमालाई साघ¥ुयाउने काम गरेमा य तो काननू 
संिवधानसँग बािझएको हनजाने,  

 संसदले बनाएको ऐन हतपित र ह कासँग  अवैध घोिषत ग रदनै । समाजमा के क तो ऐन िकन चािह छ 

भ ने कुराको ाता अदालत होइन, संसद अथात िवधाियका हो भ ने मा य िस ा त थािपत छ । ऐन 
अवैध घोिषत गन नगन संव धमा अदालत सकभर self-restrain मा रहन ुपन, 

 यस अदालतले संिवधानसँग  नपेाल काननू बािझएकोमा मा  याियक पनुरावलोकन गन स ने तर सि ध 

र नपेाल काननू एकआपसमा बािझएमा धारा ८८(१) आकिषत हन नस ने, 
 नेपाल प  भएको अ तराि य सि ध ारा रा य उपर िसिजत दािय व रा यले परूा गद जान े कुरा 
हो।अ तराि य सि धको यव था राि य काननू सरह हने र राि य काननू बाझेमा अ तराि य सि धको 

आदेश िमितः 
२०७२।१०।०७ 

नेकाप २०६०, िन.न.ं 
७२२२ 

रामह र पा डे िव. 
भौ.यो.तथा 
िन.म ालय, 
नेकाप २०५९, 

िन.नं. ७०९० 

च काश मा के 

िव. ि .िव.का.प. 
नेकाप २०५१, िन.न.ं 
४९८२ 

नेकाप २०५०, 

िन.नं. ४७६८ 

नेकाप २०४९, 

िन.नं. ४५९७  

बालकृ ण यौपाने िव. 
संसद सिचवालय, 
नकेाप २०५०, िन.नं. 
४७६८ 

नेकाप २०४९, िन.न.ं 
४५९७ 

नेकाप २०५१, िन.न.ं 
४८५८ 

नेकाप २०६१, िन.न.ं 
७३५७   

नेकाप २०५०, िन.न.ं 
४७५१ 

नेकाप २०५१, 

िन.नं.  ४९५५ 

बालकृ ण यौपाने िव. 
संसद सिचवालय, 
नकेाप २०५३, िन. नं. 
६२०५ 

नेकाप २०६०, 

िन.नं. ७२१४ 

ने.का.प. २०५१, 

िन.नं. ४९७० 

नेकाप २०५२, 

िन.नं. ५०२९ 

धन जय खनाल 

िव. म.ं तथा 
मपका. समते, 
नेकाप २०६३, 

िन.नं. ७७२७ 

अ णकुमार चौधरी िव. 
म.प.का. समते, नकेाप 
२०६४, िन.नं. ७८०३ 

जनिहत सरं ण 

म च समते िव. 
म.प.का.समते, 
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यव था न ै मा य हन े यव था भएपिन अ तराि य सि धमा उ लेिखत ावधानको िवपरीत राि य 
काननू रह े नरहकेो भनी त कालीन संिवधानको धारा ८८(१) र अ त रम संिवधानको धारा १०७(१) 
अनसुार याियक पनुरावलोकन गन निम ने, 

 फौजदारी अपराधमा benefit of doubt goes to the accused भनेको ज तो काननूलाई 
असंवैधािनक घोषणा गन स ब धमा benefit of doubt goes to the parliament मािन छ । 
ज ले काननू संिवधानसँग  बाझेको भ न ेदावी गछ सो कुरा उसैले मािणत गन स न ुपन, 

 असाधारण अिधकारको योग स ब धमा अदालतले सावधानी र होिसयारी वतन ुपन ह छ । काननूको 
याियक पनुरावलोकन गरी यसलाई बदर घोिषत गदा उ प न हनस ने प रणामह लाई अदालतले 

ग भीरताका साथ लेखाजोखा गनपुन, 
 नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) ले संिवधान द  मौिलक हकउपर अनिुचत 
ब दजे लगाइएको वा अ य कुन ैकारणले कुन ैकाननू संिवधानसँग बािझएको दिेखएको अव थामा मा  

य तो काननूलाई अमा य र बदर घोिषत गन असाधारण अिधकार यस अदालतलाई दान गरेकाले 

संिवधानले दान गरेको उ  अिधकारअ तगत काननूको संवैधािनकता परी ण ग र छ, तर संिवधानसँग 
बािझएको अव था नभ ै कुन ै काननूमा य तो ाबधान रािखन ु पन वा यसरी सधुार ग रन ु पन वा 
रा यलेअवल बन गन सकारा मक िवभेदको ि या र प ित य तो हनपुन भनी अनमुान र क पनाका 
भरमा आदशे जारी नहने, 

 अदालतले नपेालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) को असाधारण अिधकार े  
अ तगत कुनै चिलत काननूी यव था कुन ै संवैधािनक ावधान वा कुन ै िनयम आ नो मात ृ ऐनसँग 
बािझएको अव थामा मा  य तो बािझएको काननूलाई अमा य र बदर घोिषत गन हो । तर कुन ैिनयममा 
केही कुरा नभएको भ ने अव थामा सो उ लेख नभएको कारणले उ  काननू संिवधान वा मात ृऐनसग 
बािझएको भनी बदर वा अमा य गनपुन अव था नआउने, 

 काननूको याियक परी ण गदा िववािदत काननू बहाल रहकेो हनपुन र ि यािशल अव थामा नभएको 
काननू याियक परी णको िवषय नहने, 

 दशे काननूमा थानीय तहका पदािधकारीलाई सिुवधा िदन े स ब धी ग रएको यव था पा र िमक 

व पको तलव कृितको दिेखएकोल े अ य  तवरले पा र िमक िलन े कायले संिवधान ितको 
जालसाजी (Fraud on Constitution) हने हदँा पा र िमक िदने ऐनको यव था संिवधान िवप रत 
हने, 

 दबैु हात वा खु ा नभएको वा दबैु आँखाले दे न नस ने यि लाई पवतारोहण अनमुित निदईन ेभ न े
पवतारोहण िनयमावलीको काननूी यव था समानताको हकको ितकूल र िवभेदकारी रहकेोले 

असंवैधािनक  हने, 
 असल िनयत वा मनसायले रा सेवकले काय गरेको अव थामा ग रएको बचाउ स ब धी सिुबधा ा  

गन गरी संर ण गरेको काननू संिवधान िवप रत नहने, 

नेकाप २०६५, 

िन.नं. ७९५१ 

गजबहादरु बम िव. 
म.ं तथा मपका. 
समते, नेकाप 
२०६४, िन.नं. 
७८५५ 

कमलेश ि वदेी िव. 
मं. तथा मपका. 
समेत, नेकाप २०६६, 
िन.नं. ८१३९  

अ युत साद 
खरेल िव. म.ं 
तथा मपका.समते, 
नेकाप 
२०६६,िन.नं. 
८१८६ 

यामकुमार ओझा 
िव.बढुवा 
सिमितको 
सिचवालय समते, 
नेकाप २०६९,अकं 

६ िन.नं. ८८३८ 

२०७१-WS-

००४१ िमितः 
२०७५।३।१३ 

नेकाप सवंैधािनक 

इजलास ख ड 

भाग २, 
िन.नं.००१७ 

नेकाप सवंैधािनक 

इजलास ख ड 

भाग २, 
िन.नं.००२३ 

नेकाप सवंैधािनक 

इजलास ख ड 

भाग २, िन.नं. 
००१९ 

 

२. अनुिचत िवल बको िस ा त (Doctrine of Laches) 

िवल बको िस ा त सम यायको िस ा त हो । यसको शाि दक अथ िढलाई हो । आ नो अिधकार ित सजग नरही िन ाम न भएर 
सतेुर ब नेलाई अदालतले म त गदन भ ने उि मा यो िस ा त आधा रत छ । भिन छ– िवल बले सम यायलाई परािजत गदछ । 
आ नो हक अिधकारको खोिजमा अनिुचत िवल ब गन तथा गलत िनणय वा काम कारवाहीबाट असर पन यि ले समयमा न ै
याियक उपचारको माग नगरी आ नो अिधकारको बवेा ता गनलाई अदालतले म त गदन भ ने मा यतामा िवल बको िस ा त 
आधा रत छ । 
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िवल बका स ब धमा िवचारणीय कुराह ः–  

 आ नो लापरवाहीको दु प रणाम आफैले भो न ुपछ भ न े याियक मा यतामा यो आधा रत छ ।  

 िवल बको िस ा त हद याद ज तो िदनग ती गरी योग हने ि थर िस ा त होइन न त यो काननू ारा तोिकएको हद याद 
ज तो िनि त र अिनवाय काननूी यव था नै हो ।  

 िवल ब एक सापेि त अिभ यि  हो । यो येक मु ाको कृित र अव थामा िनभर गदछ ।  

 िवल बमा समय त वको याि क गणना भ दा पिन उपचार खो न जानी जानी गरेको लापरबाही र अकम यता 
मह वपणू ह छ ।  

 उिचत र मनािसव कारण परी िढला भएकोमा िवल ब आकिषत हदँनै ।  

 उपचारको खोिजमा इमा दा रतापवूक ला दा ला द ैिढलाई भएकोमा पिन िवल बको िस ा त य ह छ ।  

 सामा यतया ते ो प को अिधकार िसजना भैसकेको अव थामा िवल ब आकिषत ह छ ।  
                 
सव च अदालतको फैसला/आदेश  
      

 िवल बको  िनरपे  होइन । येक मु ाको अव थाको प र े यमा हे रनपुन सापेि क  हो । 
रटस ब धी ारिभक को तालमले, रट उपचारको उ े य र रट ारा बदर गरी पाउँ भ ने िनणय 
आिदमा िव मान िुटको गाि भयता आिदलाई पिन म य नजर रा न ुपन, 

 मनुािसव र उिचत समयमा उपचार मा न नआएको हदँा िवल बको आधारमा रट िनवेदन खारेज हने,  
 आ नो हक चलनको लािग समय मै चनाखो भई उपचारको खोिजमा नलागमेा िवल बको िस ा त 
आकिषत हन,े 

 िवल ब गरी आउन ुपन मनुािसव कारण दखेाउन नसकेकोले िवल बको िस ा तको आधारमा खारेज हने,  
 

 आ नो हक चलनको लािग काननूी ि या नअपनाई काननूी ि या बाहकेको काम कारवाहीमा 
लागेको समयलाई याियक पले ि याशील समय भ न निम ने, 
 

 मौकामा भएको आदशे थाहा पाउन मनािसव यास गरेको सजग रहकेो नदिेखदा ते ो प को हक िसजना 
नभएको भए पिन िवल ब ला ने,  

 िवल बको िस ा त काननू ारा तोिकएको हद याद ज तो कुन ै िनि त वा अिनवाय काननूी यव था 
मा न निम ने, 

 िवल बको िस ा तको योग हद याद ज तो िदनग ती गरी योग हने ि थर िस ा त होइन । 
समयत वलाई मा  यान िदई याि क पमा मा  िवल बको िस ा त योग गन ुउिचत नहन,े  

 गलत िनकायमा गई समय यितत गरी लामो समय प ात ् रट पन आएकोमा िवल बको िस ा त 
आकिषत हन,े   

 उपचार माग ग रएको िवषयको जानकारी भएपिछको लामो समयस म यस िवषयमा साथक सरोकार वा 
चासो नदखेाइनकुा साथै यस िकिसमको अनाव यक िवल बको व तुिन  आधार समेत तुत गन 
नसकेको अव थामा उपचारको मागअवल बन गन अनिुचत िवल ब गरेको भ ने दिेखन आउने । 
अनिुचत िवल ब गरी उपचारको मागअवल बन गरेको दिेखँदा िनवेदनमा उठाएका िवषयिभ  वशे 

ग ररहन ुनपन । 
 हक अिधकारको खोिजमा लापरवाही गरेको दिेखँदनै, हक अिधकार आधात पान िनणयमा दखेादखेी 
काननूी िुट छ वा िनणय े ािधकार िविहन र अनािधकार छ वा ते ो प को अिधकार िसजना भएको 
पिन छैन भने िवल बको िस ा त आकिषत हदँनै । 

 काननूको अवैधताको  नपेाली नाग रकको सव च अदालतको यानाकषण गराउने काय एवं 

िवजयराज गौतम िव. 
भु.स.ुतथा य.म.ं 
नेकाप २०५१, िन.न.ं 
४९३७ 
 

नकेाप २०५३, िननं. 
६१२९, नेकाप २०६१, 

िनन.ं ७४३१  
 

नकेाप २०४९, िननं. 
४५८२ नेकाप २०६५, 

िनन.ं ८००२ 
 

नेकाप २०६४, 

िन.नं. ७८१३ 
 

नकेाप २०५२, िननं. 
६०५२ नेकाप २०६०, 

िनन.ं ७२०९  
 

 नेकाप २०५०, 

िन.नं. ४७६३  

  
नेकाप २०५०, 

िन.नं. ४९२२ 
 

नेकाप २०४९, 

िन.नं. ४६०२  

 
नेकाप २०६०, 

िन.नं. ७२०९  
 

 

जावलाखले 

िडि लरी ा. िल. 

िव. ने.रा.बकसमते, 
नेकाप २०६५, 

िन.नं. ८०३४ 

 
 

झमक ब. िनरौला 
िव. मपस. नकेाप 
२०५५, िन.नं. 
६४९१ 
 

ि र न मान धर समेत 
िव. मं. तथा मपका. 
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िज मेवारी हो । यसलाई कुनै समय सीमामा बा न ुहदँनै । अवैध कानन जिहले पिन अवैध नै ह छ । समय 
सीमाको कारणले अवैध काननू वधै काननूका पमा पा तरण हन नस ने,  

 २०२१ सालमा जारी भएको भिूमस ब धी ऐनले ४६ वषको कालख डमा कितपय यवहारह लाई 
मौिलक पबाट र कितपय यवहारह लाई संशोिधत पबाट िनयिमत ग रआएको प र े यमा ती 
यवहारह को वैधतालाई समेत भािवत तु याउने गरी हाल आएर उ  ऐनको हदब दी स ब धी 
मौिलक यव थालाई नै असंवैधािनक घोिषत ग रपाऊँ भ ने दावी याय र औिच यको ि कोणबाट 
समेत पु न नस ने, 
 

 संवैधािनकता वा Ultra Vires को मा अनिुचत िवल बको िस ा त (Principle of Laches) 
लाग ूनहने,  

 िवल बको िस ा तको मखु त व समयको अ तराल हो।यसले सम यायलाई परािजत गदछ । िवल बको 
िस ा त र हद यादको िस ा त एकै होइनन।्हद यादको िस ा त समयसीमामा आधा रत छ ।यसको 
लािग समयत व नै मह वपणू ह छ।हद यादको िस ा तमा भएको काननूी यव था ज तो 
ािविधक पमा समयको गणना गरेर िवल बको िस ा तलाई योग नग रने।िवल बको िस ा त ला न 
स ने अव था छ छैन भ  ने िन कषमा पु न मु ा वा सोमा भएको कामकारबाहीको कृित, स बि धत 
प ले मु ाको स दभमा दखेाएको आचरण, िनजले यायका लािग याियक िनकायमा आउन लगाएको 
समय, िनजलाई उपचार दान गरेको ख डमा यसबाट अ को हकिहतमा पन वा पन स ने असर र 
यायको उ े य परूा हन ेवा नहनेसमतेका कुराह लाई समि गत पमा हे रन ुपन । 

 एघार वषपिछ कुनै उिचत आधार र कारण नखोली पनुः रट िनवेदन िदएको िवषयमा िवल बको िस ा त 
आकिषत हन,े 

नेकाप २०६६, िन.न.ं 
८०५२ 

 

सर वती राणा 
िव. मं. तथा 
मपका. समेत, 
नकेाप २०६८, 

िन. नं.८५६९ 

 

 

नकेाप २०६९, 

िन.नं.८८०२ 
 

सुिनलकुमार 
अिधकारी िव  

भसूुका 
काठमाड समेत 
नकेाप २०७६ 

अंक ४ िन नं 
१०२५४ 

 

 
 

वराज शा य िव. 
नेबिैल. समते 
नेकाप २०७७, 

िन.नं. १०४८१ 

३. सावजिनक सरोकारको िस ा त (Doctrine of Public Interest)  

कुनै यि को संिवधान र काननू ारा द  हक अिधकारमा आधात पु न गएमा सो को उपचारका लािग स बि धत यि  वयं 
अदालतमा वेश गनपुन मा यता मु ाको कारवाहीमा अपनाइने सामा य िनयम हो । तर यो िनयमलाई कठोरतापवूक पालन गदा 
सावजिनक िहत र वाथको संर णको िवषय ओझेलमा पन स ने संभावनालाई ि गत गरी कितपय मलुुकमा याियक 

सि यताको मा यमबाट र कितपय मलुुकमा संिवधान एवं काननूमै यव था गरी सावजिनक िहत र सरोकारको िवषयमा 
उपचारको लािग जोसकैुले पिन अदालतमा वेश गन पाउन ेअ यासलाई मा यता िदन े चलनको िवकास भएको छ । यही 
अ यासलाई न ैसावजिनक सरोकारको िस ा त भिन छ र यसरी अदालतमा याइन े िववादलाई सावजिनक सरोकारको िववाद 
भिन छ । सावजािनक सरोकारको िववादलाई सामािजक सरोकारको िववाद अथात् Social Action Litigation को नामबाट 
पिन स बोधन ग रने चलन रहकेो छ । भारतमा PIL (Public Interst Litigation) लाई SAL (Social Action 

Litigation) को नामबाट पिन स बोधन ग र छ । नपेालको संिवधान (२०७२) ले सावजिनक सरोकारको िववाद िन पण गन 
स ने अिधकार उ च अदालतलाई समेत दान गरेको छ । सावजिनक सरोकारको िववाद हन िन न आव यक मािन छन–् 

१. िववाद सावजिनक कृितको (Pro Bono Publico) हनपुन 

२. वा तिवक ितिनिध व (Bonafide Representation) हन ुपन 

३. िववाद र िनवेदकका बीच साथक स ब ध (Substantial interest) हन ुपन 

४.अथपणू ितिनिध व (Meaningful relation र  Represention) हन ुपन 

५. िववादमा सबैधािनक वा काननूी  (Constututiona or Legal Question) समावेश भएको हन ुपन,  

६. िववाद याियक िन पणयो य हन ुपन,  

७. िववाद राजनीितक कृितको हन नहने (Not in Polotical Nature), 
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सवैंधािनक तथा कानूनी यव था 

 सावजिनक हक वा सरोकारको कुनै िववादमा समावेश भएको कुनै संवैधािनक वा काननूी को 
िन पणका लािग आव यक र उपयु  आदशे जारी गन, उिचत उपचार दान गन, य तो हकको चलन 
गराउने वा िववाद टुङगो लगाउने असाधारण अिधकार े  सव च अदालतलाई हने।असाधारण 

अिधकार े  अ तगत सव च अदालतले ब दी य ीकरण, परमादशे, उ ेषण, ितषेध, 

अिधकारपृ छा लागयतका अ य उपयु  आदशे जारी गन स ने,  
 सावजिनक हक वा सरोकारको कुनै िववादमा समावेश भएको कुनै काननूी को िन पणका लािग 
आव यक र उपयु  आदशे जारी गन अिधकार उ च अदालतलाई हनेछ । सो योजनको लािग उ च 

अदालतले ब दी य ीकरण, परमादशे, उ ेषण, अिधकारपृ छा लागयतका जनसुकैु उपयु  आदशे 

जारी गन स ने, 
 संिवधानको धारा १३३ को उपधारा (२) अ तगत सावजिनक हक वा सरोकारको कुनै िववादमा समावेश 

भएको कुन ै संवैधािनक वा काननूी को िन पणका लािग सो िववादको िवषयसँग साथक स ब ध र 
ताि वक सरोकार भएको यि ले िनवेदन िदन स नेछ । 

 सावजिनक हक वा सरोकारको कुनै िववादमा समावेश भएको कुनै संवैधािनक वा काननूी को 
िन पणका लािग िदन ेिनवेदनको साथमा िनयम ४० को उपिनयम (२) (च) बमोिजमको िन सा, अ ययन 
ितवेदन, माण कागज संल न सो िववादको िवषयसँग साथक स ब ध र ताि वक सरोकार भएको 
यि ले िनवेदन िदन स नेछ । 

 काब ुबािहरको प रि थित परेकोमा बाहके सावजिनक हक वा सरोकारको िववादको सनुवुाइको येक 

चरणमा िनवेदक उपि थत भई अदालतको आदशे बमोिजम बहस परैवी लगायतका काय गन ुगराउन ुपन, 
िनवेदकले दता गराएको सावजिनक हक वा सरोकारको कुन ै िववादको िवषयमा िनर तर अ ययन 
अनसु धान गरी िववाद िन पण गन अदालतलाई हरस भव सहयोग परुाउनपुन । 

सिंवधान, २०७२ 

को धारा १३३ (२) 
र (३) 
 

 

 

 
                                                

सिंवधानको धारा 
१४४ (१) र (२)  

 

 

 
सव च अदालत 
िनयमावलीको 
िनयम ३२(१)(ख) 

 
 

सव च अदालत 
िनयमावलीको 
िनयम ४१ 

 

 

 

सव च अदालत 
िनयमावलीको 
िनयम ४२ 

 

सव च अदालतको फैसला / आदेशः 

 सावजिनक हक वा सरोकारको िववाद भ नाले कुन ै खास यि  वा यि ह को यि गत हक वा 
सरोकारमा मा  सीिमत भएको िववाद नभएर नेपाल अिधरा यको सवसाधारण जनता वा कुन ै
जनसमदुायको सामिुहक हक वा सरोकारसँग स बि धत भएको िववादको वोध ह छ । कुनै िववाद 
सावजिनक हक वा सरोकारको हो वा होइन भ ने कुराको िनणय यो िववाद सवसाधारण जनताको वा कुन ै
जनसमदुायको सामिुहक हक वा सरोकारसँग स बि धत छ वा छैन भ ने आधारमा गनपुन। यिद नपेाल 

सरकार वा अ य कुन ैसावजिनक िनकाय वा पदािधकारीले काननू वा संिवधान बमोिजम गनपुन कुन ैकाम 
गरेन वा गन नहने कुनै काम ग  यो र यसको प रणाम व प कुनै यि  वा यि ह लाई काननूको ि मा 
कुन ै ित पगुेको छैन तर जनसाधारणको सामा य िहत वा वाथमा ितकूल भाव परेको छ भने यो 
सावजिनक हक वा सरोकारको कुरा हने, 

 हकदयैा स ब धी साघरुो िविधशा ीय मा यतालाई सावजिनक हक वा सरोकार िनिहत (Public Interest 

Litigation) िववादको िवषयव तुका स ब धमा अदालत वशेका स ब धमा सावजिनक हक र 
सरोकारका कारण अदालत उदार रह छ । यसको लािग पीिडत वा भािवत जनसमदुायको ितिनिध व गरी 
जो सकैु सचेत नाग रक अदालतको ढोका घ घ याउन आउन स ने ह छ । तर यसको लािग अदालत 
सम  याइएको िववादको िवषयव तुसँग  िनवेदकको यि गत वाथ िनिहत रहकेो दिेखन ु हदँनै । 
िववादको िवषयव तु आम जनता वा सवसाधारणह सँग  स बि धत दिेखन ुपन 

 सामािजक यायको ि कोणबाट सरकारले गरेको िनणयले कुनै सामािजक, आिथक, सां कृितक र शैि क 

ि कोणले िपछिडएको बग, समदुाय वा े का ित याय हन सकेको छैन वा राि य ोत र साधनको 
िवतरणमा य ता वगको पहचँ सिुनि त हन सकेको छैन भने यसरी िपछिडएका वग समदुाय वा े का 

 

राधे याम अिधकारी 
िव. मपस, नेकाप 
२०४८, िन.नं. 
४४३०                  

चुडानाथ भ राई 
िव. लोसआे, नेकाप 
२०५४, िन.नं. 
६४०२  

 

 

 

 
बालकृ ण यौपाने 
िव. मपस नेकाप 
२०६५, िन.नं. 
८०१६  
 

 

 

 

 

मरुली साद शमा 
िव. उ ोग मं ालय 
समते, नेकाप 
२०६८, िन. 
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यि को अदालत वा रा यका संय ह मा िपछिडएको वा चेतना तर कम भएको कारण सहज पहचँ छैन 
भन े सोही कारणले मा  सामािजक यायबाट वि चत हन नपरोस भ ने उ े यले य ता यि ह को 
तफबाट अ य यि ह ले समते याियक उपचार माग गन स ने यव था सावजिनक सरोकारको िवषय हन े
। सावजिनक सरोकारको िवषयको पिहचान गदा कुनै िववाद खास यि  वा यि ह को हक वा 
सरोकारसँग स बि धत छ वा सवसाधारण नाग रक वा जनसमदुायको सामिुहक हक वा सरोकारसँग छ भ न े
कुरा हनेपुन । 

 सावजिनक सरोकारको िववादको िवषयमा यस अदालतमा िनवेदन िदन ुपवू सो िवषयको कामकारवाही 
गनपुन वा गन ुनपन कत य भएको िनकाय वा पदािधकारी सम  आव यक उपचारको लािग िनवेदन िदन ु
पनछ । यसरी िनवेदन िदएकोमा सो ि यामा अनिुचत िवल ब भई वा सो ि या िन भावी भई यस 

अदालत सम  उपचार माग गन ुपरेको भए सोको यहोरा समेत िनवेदनमा खलुाउन ुपन, 
सावजिनक सरोकारको िववादको िवषयमा िनवेदन िदन कुन ै समदुायको यि ह  वयम अदालतमा 
आउन नस ने अव था रहकेो र ग रब, असाहय, अिशि त, वृ वृ ा, बालक, मजदरु, अश  मिहला वा 
आिथक वा समािजक कारणले िपछािडएको वग वा िनवेदक वयम य तो समदुाय वा वगको यि  भई 
िनवेदन िदन ुपरेको भए सो कुराको िव ास हन ेआधारह  समेत िनवेदनमा खलुाउन ुपन। िनवेदनमा पणू 

सनुवुाइ हदँा िनवेदकले सावजिनक सरोकारलाई भ दा अ य िनिहत वाथ वा सरोकारलाई उठाएको, 
यि गत लाभ पाउन ेवा कसै ित आव यक हरैानी िदन ेउ े यले वा राजनीितक वा आिथक वाथबाट 
े रत भई िनवेदन िदएको वा बा तिवक सरोकारवालालाई ितकूल असर पान वा धोकाज य ित पु  याउने 
उ े य िलएको भ न ेस बि धत ईजलासलाई लागेमा य तो रट िनवेदन खारेज गरी िनवेदकलाई कुनै िनि त 
अविधस म कालो सचुीमा रािख सावजिनक सरोकारको िववादमा िनवेदन िदन नपाउने गरी र सो िनवेदन 
दता भएको कारणले य तो काय स प न गन नपाउँदा ितर ा प लाई पु न गएको ित वा थप आिथक 

ययभार वा य तो कायको लागतमा विृ  हने अव था समेतलाई िवचार गरी सो िनवेदकबाट खास 

समयाविध िभ  मनािसव रकम भरी पाउन ेतफ छु ै कारवाही गन आदशे िदन स ने । उ  आदशे भई 
चलेको कारवाहीबाट भराई पाउन ेठह रएको मनािसव रकम िनवेदकले नबझुाएमा य तो रकम िनजबाट 
ज रवाना सरह असलु उपर हने,     

 सावजिनक सरोकारको िववाद याउने यि  सावजिनक हक वा सरोकारको गणुा मक ितिनिध व गन 
स ने हनपुन, 

 सावजिनक सरोकारको िववादमा सावजिनक हक वा सरोकारको िवषय मा  समाबेश हन ु पया  हदँनै, 
संवैधािनक वा काननूी  पिन िव मान हनपुन, 

 कुन ैिववाद सावजिनक िववादको पमा अदालतमा याउन य तो िववाद काननू वा संिवधानमा आधा रत 
हन ुपन, केवल सामा य अिभ ची वा चासो मा  पया  नहन,े  

 आ नो हक िहत वा सरोकारको िवषयमा य  वा िनजी वाथ दखेाई आएकोमा सावजिनक िवषयलाई 
िलएर आएको मा न निम ने,  

 िन पण हनपुन िववादमा सावजिनक सरोकारको िवषय समावेश हदंमैा धारा ८८ (२) अ तगत वीकाय हन े
नभई य तो िववाद काननू र संिवधानमा आधा रत हनपुदछ र अदालतबाट िन पण हनपुन कृितको 
हनपुन, 

 क पनीको मामलामा शेयरधनीको Locus standi को बारेमा फरािकलो ि कोणले हनेपुन । दशेको 
अथत को मे द डको पमा रहकेो बैङ्कह  स चालन हन नसकेको कारणले दशेको central Bank ले 

िनय णमा िलई स चालन गनपुन िबषयलाई मह वपणू काननूी  समावेश भएको सावजिनक सरोकारको 
िबषय होइन भ न सिकदनै र य तो िववादलाई Public Interest Litigation भ नपुन, 

 नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) को स दभमा दहेायको िबवाद सावजिनक हक वा 
सरोकारको िववाद समावेश भएको संवैधािनक वा काननूी  िन पण गनपुन िबवादको पमा अथात 
Public Interest Litigation को िववाद मा न सिकने,  

नं.८६८०  
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 नेकाप २०५१, 

िन.नं. ४८९५,  
  

 
राजे  कुमार खतेान 
िव. नेपाल रा  बक 

समते, नेकाप 
२०६५, िन. नं. 
७९४९ 
 

सिुनलबाब ुप त िव. 
मपका, नेकाप 
२०६५, िन.नं. 
७९५८ 
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 रा यको िढलाई वा Inaction को कारण िविभ न वग, जातजाित, िलङ्ग, समहू, भाषा भाषी आिद 
नाग रकको िविभ न समहू संिवधानको भाग ३ ले दान गरेको मौिलक हक उपभोग गनबाट वि चत हन ु
परेको िवषय, 

 रा यले मशः लाग ूगन िनदशक िस ा तलाई वेवा ता गरेको कारण मौिलक हक उपभोग गनबाट वि चत 
हन ुपरेको िवषय, 

 रा यको तफबाट वतमान संिवधानको तावना खासगरी तावनाको चौथो करणको यव था र भावना 
िवपरीत हन ेकाय भएको अव थामा,  

 यायपािलकाको वत ता र संिवधान बमोिजम वत  भएर काम गनपुन अ य संवैधािनक िनकायको 
वत तामा ह त ेप स ब धी िवषय,  

 वातावरण दषुण स ब धी िवषय,  
 संिवधानको धारा १३(३)को ितव धा मक वा यांशमा उ लेख भएका िवशेष यव था गरी संर ण र 
सश करण गन सिकने जातजाित वा यि  वा वगको हकिहत स ब धी िवषय,  

 संिवधानको भाग ३ र ४ मा उि लिखत अ य यि  वा समहू वा वगको हकिहत स ब धी िवषय,  
 नेपालको ाकृितक ोत स पदा ज तैः सावजिनक ज गा, नदीनाला, वनजंगल आिद Public Trust 

Doctrine अ तगत पन िवषय,  
 नेपालको सां कृितक स पदा स ब धी ऐितहािसक र परुाताि वक िवषयह ,  

 कायपािलकाले आ नो संवैधािनक कत य पालना नगरेको कारणबाट नाग रकह को कुनै वग वा समहू वा 
जातजाित पीिडत हन परेको िवषय, 

 कुन िवषयमा अनसु धान गन, कुनमा नगन तथा कुनमा अिभयोजन गन तथा कुनमा नगन भ ने ज ता 
ह का स ब धमा संिवधानले थािपत गरेको अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगकै 

े ािधकारिभ का कुरा हन । य तो संवैधािनक आयोगको े ािधकार उ लंघन हन ेगरी आदशे माग गन र 
िज मेवार िनकायका पदािधकारीह  उपर िबना कुन ैआधार ाचार ज तो ग भीर अपराधमा कारवाहीको 
लािग आदशे माग गरी सावजिनक सरोकारको िवषय भनी यस अदालतको अिधकार े िभ  वेश गन 
कायले सावजिनक सरोकारको िववादको े ािधकारको प  दु पयोग भएको अव था दिेखन े। ज तोसकैु 

कृितको िववादलाई पिन सावजिनक सरोकारको िववादको आवरण ओढाएर अदालत वेश गन कायले 

अदालत, प ह को मह वपणू ोत, साधन, सीप एवं समयको ववादीमा  ैनभएर यस कारको िववादले 

अथपणू प रणाम समते िनका न नस ने । अिधकार ा  अिधकारीले काननूस मत ् गरेको कामलाई 
सावजिनक सरोकारको िववाद वा िवषय भनी यस अदालतसम  िववाद खडा गन िदइरहने र सो ि यालाई 
समयमै नरो ने हो भने य तो िववादले सावजिनक सरोकारको िववाद स ब धी अवधारणा एवं िस ा तमा 
नै ितकूल असर नपाला भ न नसिकने, 

 आधारिहन, िनिहत वाथ वा बौि क स तुि को लािग सावजिनक सरोकार भनी आ नो कुन ैस ब ध वा 
अथपणू सरोकार नरहकेो िवषयमा रट िदन निम ने, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गणेश साद िस दले 

िव. अथ मं ालय 
समते, नेकाप 
२०६७, िन.नं. 
८४४३ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
गणेश रे मी िव. सव च 

अदालतसमते २०७८-

WC-००३५, आदेश 

िमितः २०७८।१२।०९ 

 

४. हकदैयाको िस ा त (Doctrine of Locus Standi) 

रट िनवेदनका स दभमा हकदयैाको िस ा तले अदालतमा रट िनवेदन दायर गन पाउने अिधकार भ ने बिुझ छ । साधारणतया जनु 
यि को हकमा आघात परेको ह छ, उपचारको लािग यिह ँ यि ले मा  अदालतमा वेश गन पाउँछ भ न ेहकदयैाको सामा य 
िस ा त हो । हकदयैाको स ब धमा िन न कुराह  िवचारणीय ह छनः्–  

 कुन ैसंवैधािनक एवं काननूी हकको िव मानता,  

 य तो हकको उ लंघन भएको अव था,  
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 स बि धत पीिडत यि  aggrieved person ले नै उपचारको लािग रट िनवेदन िदनपुन,   

 िववािदत िवषय ब तुसँग पया  सरोकार (sufficient interest) भएको यि  स बि धत मािनने,  

 सरोकारको पया ता मु ाको कृित र अव थाको आधारमा अदालतबाट िनधारण हन,े  

 हकदयैाको  ार भमै िन पण हन ुपन, 
  

रट दायर गन हकदयैा छैन भन े रट िनवेदनमा उठाइएको िववादको िवषयमा वेश गन ु पन ज री हदँनै । पीिडत यि ले न ै
उपचारको माग गन िवषय अिधकार र उपचार एक अकाका प रपरुक हन ्भ न े िस ा तमा आधा रत रहकेो छ । यसैले जसको 
अिधकारमा आघात पगुेको छ उसैलाई मा  उपचार मा ने अिधकार रह छ (The principle is based on the theory that 

remedies and rights are correlative and, therefore, only a person whose own right is in jeopardy is 

entitled to seek a remedy) । तर ब दी य ीकरण, अिधकारपृ छा र सावजिनक सरोकारको िववादमा पीिडत यि  बाहके 

पीिडतको तफबाट उ लंघन भएको अिधकारको उपचारको लािग अ य यि  समते अदालत जान स ने भएकोले यो िस ा त 
कठोरतापवूक लाग ूहदँनै । 

 

सव च अदालतको फैसला÷आदेश  

 हकदयैा नपगुेको रट िनवेदन खारेज हने, 
- नकेाप २०५०,िन.नं. ४७७९ 

- नकेाप २०५७,िन.नं. ६९१३  

- नकेाप २०५९ िन.नं. ७१४५   

 

 उजरु गन पाउन ेहकदयैा दखेाउन नसके रट जारी नहन,े 
- नकेाप २०५२,िन.नं. ६०५५ 

 सं थाको कुनै कमचारी वा पदािधकारी भएकै नाताले मा  अि तयारनामाको अभावमा सो सं थाको ितिनिध व गन 
अिधकार िसजना नहने, 

- याम पोखरेल िव. मपस, नकेाप २०५१, िन.नं. ४८५९ 

 

 सं था दता हदँा वीकृत उ े य बािहरको काम कुराको हकमा नािलस उजरु गन हकदयैा सो सं थालाई नहने, 
- सीताशरण म डल िव. गहृ म ालय समेत, नकेाप २०५९, िन.नं. ७१५४ 

 

 हकदयैाको िस ा त अदालतमा जथाभावी जोसकैु पिन िववाद िलएर आउन नसकोस,् खास आ नो हक अिधकारमा 
आघात भै माका पन यि  मा  याय ाि का लािग आउन सकोस ्भ ने ि बाट ितपािदत यवहा रक िस ा त हो । जो 
सकैु पिन आ नो सरोकार दखेाएर अदालत सम  आउने यव था हने हो भन ेअदालतह  मु ाको बोझबाट दिवने भ ै याय 
इ साफ काय दु कर हन जा छ भ न ेअवधारणामा पार प रक हकदयैाको िस ा त रहकेो, 

- च का त वाली समेत िव मं तथा मपका समेत नकेाप २०६३ िन नं ७६४३ 

 

 बढुवा िवशु  सेवा स ब धी काननूको शासिनक िवषय भएकोले सोको स ब धमा सेवा स ब धी काननू बमोिजम आ नो 
वाथ वा सरोकार रहकेो यि  बाहके अ ले  उठाउन हकदयैा नपु ने । 

- सिुनलरंजन िसह ंिव मं तथा मपकासमेत नकेाप २०६९,िन नं ८९३३ 
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५. कानूनी शासनको िस ा त (Doctrine of Rule of Law) 

रट े ािधकार अ तगत याियक पनुरावलोकनका लािग अदालतले िलन ेएउटा आधार काननूको शासनको िस ा त (Rule of 

Law) हो । काननूको शासनको िस ा त भ नाले सामा य अथमा काननूका अगािड सबै समान छन ्र सबैलाई काननूले समान 
पमा संर ण गनपुछ भ ने हो । कुनै पिन यि ले विववेक य अिधकार योग गदा काननूले तोिकिदएको सीमा िभ  रहरे उिचत 
र मनािसव आधारमा मा  य तो अिधकारको योग गन ुपदछ । कुन ैपिन कारवाही गदा काननूको उिचत ि या (Due process 

of Law) को अनसुरण गरेर मा  य ता काम कारवाहीह  ग रन ुपदछ । काननूी शासनमा यि को वे छाचा रताको गु जायइस 

हनहुदँनै । काननू अनसुार मा  य तो कुनै पिन पदािधकारीले िनणय गन ुपदछ । यि को शासनको िवपरीत काननूको शासन 
अथात् काननू बमोिजम शासन गन कायलाई जनाउँछ । काननूको शासनको िस ा तका स ब धमा िन न कुराह  िवचारणीय 
ह छनः्  

 काननूको िव मानता – काननू िविहनताको ि थितमा कुनै काय गन ुकाननूको शासनको िस ा त िवपरीत मािन छ । 
य तो काननू वैध हन ुपदछ ।  

 काननूको सव चतालाई वीका रएको हन ुपछ ।  

 विववेक य अिधकारको वे छाचारी योग मािथ िनय णको ि थित हन ुपदछ ।  

 काननूको अगािड समानता हनपुदछ ।   

 वत  र स म यायपािलकाको ब ध रहन ुपदछ ।  
 

सव च अदालतको फैसला/आदेश  

 अिधकारको दु पयोग गन विृ ले वे छाचारी व प धारण गरी भएको कायले काननूी रा यको 
अवधारणामा आघात पन, 

 काननूी रा य भनेको नै काननू ारा को रएको िनिद  घरेाको मयादा कायम रा न ुहो । 
 तजिवजी अिधकार अिनयि त अिधकार होइन, अप रिमत र असीिमत अिधकार पिन होइन । तजिवजी 
अिधकारको योगमा वे छाचा रताको पटु आउन हदँनै वा तवमा िनरंकुश वे छाचा रता काननूी 
रा यको अवधारणाको ितकूल हने । 

 तजिवजी अिधकारको योग वे छाचारी ढगंबाट गदछ भने संिवधानले अड्िडकार गरेको काननूी 
रा यको अवधारणाको उपहास हन पु दछ । 

 िनणय आधार, कारण र औिच यिविहन मा  नभ ै वदिनयतपणू भएकोले काननूी रा यको अवधारणा 
ितकूल रहकेो दिेखंदा रतपवूक भ न निम ने ।  

 

 काननूको उिचत कृया अवल बन ग रएको हन ुपन । जात को िव यापी मापद डको पमा रहकेो 
अ त रम संिवधानले अवल बन गरेको िविधको शासनलाई संिवधानले आधारभतु संरचना नभन े पिन 
वभािवक पमा यो िवषय अ त रम संिवधानको अ तरिनिहत आधारभतु संरचना हदँा असंशोधनीय हन े
।  

 रा यका येक िनकाय र पदािधकारीले काननूबमोिजम आ नो काम गनपुन ह छ । शासन िविधको 
हनपुदछ  यि को होइन भ ने िविधको शासनको मलूभतू िस ा त हो। काननू बमोिजम नभएको वा 
काननूको उिचत ि या परूा नगरी ग रएको काय वा िनणय काननूको िस ा तको ितकूल हन े। 

नेकाप २०४८, 

िन.नं. ४४३०  
 

नेकाप २०५०िन.नं. 
४७०३ 
 

बाबरुाम पौडेल 

िव. मपस, नेकाप 
२०५१ िन.नं. 
४८७५ 
 

नेकाप २०५१, 

िन.नं. ४९८५ 
 

नेकाप २०५५, 

िन.नं. ६६२४ 

 
 

सबुोधमान नािपत 
िव. म.ं तथा 
मपका. नेकाप 
२०६७, िन.नं. 
८३८५ 

 

ह रगोिव द लुइटेल 

िव मं तथा मपका  
नेकाप २०७२ िनन ं
९४१३ 

 
 

६. साथक स ब ध र ताि वक सरोकारको िस ा त (Doctrine of Meaningful Relation and Substantial 

Interest)  
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साथक स ब ध र ताि वक सरोकारको िस ा त सावजिनक हक वा सरोकारको िववाद िलएर अदालतमा आउने हकदयैाको 
सँग स बि धत छ । साधारणतया जनु यि को संवैधािनक वा काननूी हकमा आघात परेको ह छ यही यि ले मा  सो को 

उपचारको लािग अदालतमा वशे गन पाउँछ । तर सावजिनक हक वा सरोकारको िववादमा कुनै यि को यि गत हक वा 
सरोकारको मा   नभई सवसाधारण जनता वा कुन ैजन समदुायको सामिूहक हक वा सरोकारको  समावेश हन ेभएकोले यस 

स ब धमा कारवाही चलाउने हकदयैा जोसकैुलाई पिन ा  भएको मािन छ । सावजिनक हक वा सरोकारको िववादमा जोसकैुले 

पिन कारवाही चलाउन पाउने हकदयैाका स ब धमा एउटै मा  शत के छ भने य तो िववाद अदालतमा जसले याएको हो यो 
िववादको िवषय व तुसँग िनजको साथक स ब ध वा ताि वक सरोकार रहकेो हनपुछ ।  

 

सव च अदालतको फैसला÷आदेश   

 सावजिनक हक वा सरोकारको िववाद भनेर अदालतमा जसले िनवेदनप  िदएको छ, यो िववादको 
िवषय व तुसँग िनजको साथक स ब ध वा ताि वक सरोकार हनैपछ । 

 िवमा यवसायसँग स ब ध नभएका यि लाई कुनै क पिनले िवमकको पमा दता गन िसि सलामा 
पेश गरेको कागजातको न कल मा ने र पाउने हकदयैा नहन,े सो िवषयसँग िनजको ताि वक सरोकार र 
साथक स ब ध रहकेो पिन नपाइएको । 

 िनवेदकले उठाएको िवषय िनजसँग साथक स ब ध भएको नदिेखएको ि थितमा सावजिनक सरोकारको 
िवषय भनी रट िदन ेहकदयैा नहन े। 

 जनु िनणय बदर गरी पाउँ भनी िनवेदन परेको हो सो िनणयसँग िनवेदकको साथक काननूी स ब ध रहकेो 
नदिेखँदा िनवेदन िलएर आउन पाउने हकदयैा नहन े। 

 सावजिनक सरोकारको िववाद र यसमा संवैधािनक र काननूी  समावेश भएको िजिकर िलई उपचार 
खो न आउने यि ले िन वाथ पमा सफा हात िलई आउन ुपन । 

 सावजिनक सरोकारको िवषयमा िनवेदन िदन े िनवेदकले िववादको िवषयव तुसँग साथक स ब ध र 
ताि वक सरोकार रहकेो कुरा दखेाउन स न ुपदछ । अ यथा िनवेदन गन हकदयैा थािपत हन स दनै । 
सावजिनक सरोकारका िववादह मा हकदयैाको िसमालाई बढाइएको ह छ भ दमैा सबैलाई सबै िवषयमा 
वतः िनवेदन गन हकदयैा ह छ भनी अथ गन निम ने ।  

 

नेकाप २०४८, 

िन.नं. ४४३० 
 

 

नेकाप २०५८, 

िन.नं. ७००४ 

 
 

नेकाप २०५८ िन.नं. 
७०३१ 

नेकाप २०६७ िन.नं. 
८४८४ 
 

नेकाप २०६० 

िन.नं. ७२३२  
 

नेकाप २०६६ 

िन.नं. ८१३०   

 

कृ ण साद ढकाल 

समते िब म ं तथा 
मपका, समते 
नेकाप २०७३ िन.नं 
९५६० 

 

७. वैकि पक उपचारको िस ा त (Doctrine of Alternative Remedy) 

वैकि पक उपचारको िस ा त रट े ािधकारका स ब धमा लाग ूहने िस ा त हो । यसको सामा य अथ कुनै हक अिधकारको 
हनन भएको ि थितमा सो को उपचारको लािग काननूमा वैकि पक यव था भएस म सो अवल बन नगरी रट े ािधकार 
आकिषत हदँनै भ न ेहो । काननूले कुनै हक अिधकारको िसजना गदा य ता हक अिधकार मािथ आधात पु न गएमा उपयु  

उपचारको यव था पिन गरेको ह छ । भिन छ – जहाँ अिधकार छ यहाँ उपचार पिन (Ibi Jus ubi remedium) ह छ । यसैले 

यिद कुन ैहक अिधकारमा आघात पु दछ भन ेसोही काननूमा यवि थत उपचार अवल बन गनपुछ भ ने मा यतामा यो िस ा त 
आधा रत छ । तर वैकि पक उपचारको िस ा त रट े ािधकारको योगका स ब धमा अदालत ारा िवकिसत ग रएका 
आ मिनयि त सीमा मा  हो । यो काननू ारा यवि थत िनयम भ दा पिन नीित र सिुवधामा आधा रत अदालतको विववेक य 
िस ा त हो । हा ो काननूी णालीकले अदालतबाट िवकिसत आ मिनय णको सीमाको पमा रहकेो यो िस ा तलाई 
संवैधािनक यव थाको पमा वीकार ग रसकेको छ ।  
 

वैकि पक उपचारको िस ा तका स ब धमा िवचारणीय कुराह   

 सामा य याियक ि याबाट उपचार पाउने अव था हदँाहदँ ैअसामा य उपाय अवल बन गन ुहदँनै।  

 सामा य याियक ि यालाई आ नो गितमा व छ ढङ्गले अगािड बढ्न िदनपुछ।  
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 सामा य याियक ि याबाट िववािदत िवषय व तुको त य िभ  वेश गरेर छानिवन ग रने हदँा यो बढी 
भावकारी ह छ।  

 रट े ािधकारको उ े य मातहत अदालत र िनकायको अिधकार े को ठाउँ िलन ेर ित थापन गन होइन ।  

 सामा य ि याबाट उपचार पाउन स ने िवषयमा पिन रट े ािधकारबाट उपचार दान गन हो भने िविभ न 
उपचार े ह  बीच अस तलुन पदैा भई याियक सु यव था नै खलबिल छ ।  

सव च अदालतको फैसला÷आदेश  

 रट उपचार असाधारण उपचार हो । काननूले अ य िनयिमत उपचारको यव था गरेको छ भने रट 
े बाट उपचार खो न ु उपयु  मािनदनै । रट जारी वा खारेजीका आधारह  संिवधान वा काननूमा 
िव ततृ पले प रमािषत वा यवि थत ग रएको हदँनै । रट हने अिधकार पाएको   अदालतह ले रटको 
उ े यलाई ि गत गरी मु य मु य िस ा त िनि त गरेको ह छ । य ता सवमा य िस ा तह  म ये 
अ य भावकारी उपचारको िव मानतालाई रट खारेज हने एउटा आधारको पमा वीकार ग र छ । 
िनयिमत उपचारको अभावमा वा िनयिमत उपचार र याई सकेपिछ मा  असाधारण उपचारको बाटो 
खलुा हन े। सामा य िनयिमत उपचार अवल बन गनपुन कुरामा असामा य असाधारण उपचार अवल बन 
गन उपयु  नहन,े  

 

अथ म ालय 
िव. गोयल 

इ डि ज, 

नेकाप २०४९, 

िन.नं. ४५९८,  

 

 जनु काननू अ तगतको िववाद हो सोही काननू अ तगतको उपचारको माग अवल बन गन ुपन,  
- नकेाप २०३१ िन.नं. ८७७ 
 

 पनुरावेदन गन पाउन ेवैकि पक उपचार हदँाहदँ ै रट े मा वेश गन नपाइन,े 
- नकेाप २०५२ िन.नं. ६०३२ 

- नकेाप २०४० िन.नं. १७०८ 

- नकेाप २०५८  िन.नं. ६९८४ 

 पनुरावेदन सु ने िनकायले मु ाका िववादा पद त यह  र साि  माणह को समते छानिवन िव ेषण गरी 
िनवेदकलाई आपरािधक दािय वबाट पणू मु  गरी सफाइ िदन स ने हनाले पनुरावेदनको उपचार यस 

अथमा असाधारण उपचार भ दा शि शाली, बढी भावकारी र साथक हने । चिलत काननू ारा 
यवि थत सामा य याियक ि यालाई िवलकुल बवेा ता गरी काननू बमोिजम याियक वा अध याियक 

अिधकारीको कारबाही वा िनणयमा यस अदालतले आ नो असाधारण अिधकार े को उ े य वा योजन 
मातहतका अदालत वा अध याियक िनकायह को अिधकार े को ठाउँ िलन े वा ि या नै िनरथक 

तु याउन ेगरी सव च अदालतले ह त ेप गन ुउिचत र तकसंगत नहने,  
 िुटपणू िनणयलाई स याउन स बि धत प ल ेपिहले काननूी बाटो नै अनशुरण गनपुछ । अ यथा य तो 
िनणयबाट ितकूल असर पन आ नो स पि  वा यु यान स ब धी मौिलक हकमा आघात परेको छ भनी 
सोझै रट े बाट उपचार खो न आउने हो भन ेसंिवधान वा काननूले िववादको िन पण गन याियक अध 

याियक अिधकारको योग गन ुर य तो िनणय उपर िनवेदन वा पनुरावेदन ला ने यव था गनकुो कुन ैअथ 

वा योजन हदँनै, 

 

उ म कु. े  
िव. ि .िव. 
भ सार 
कायालय, 
नेकाप २०४८, 

िन.नं. ४२८० 

नेकाप २०५२, 

िन.नं. ६०३२ 

नेकाप २०५२, 

िन.नं. ६०१४ 

 

 अ य उपचारको यव था भएकोमा रट े बाट हने निम ने  । 
- नकेाप २०५३ िन.नं. ६२४४ 
 

 पनुरावेदनको अनमुितको यव थालाई िनि त काननूी उपचारको यव था संझनपुन । 
- नकेाप २०५० िन.नं. ४७७६ 

 िनयिमत उपचारको अभावमा वा िनयिमत उपचार र याई सकेपिछ मा  असाधारण उपचारको बाटो खु न आउने । 
पनुरावेदन सु न ेअिधकारीलाई काननूले दान गरेको े को योग भावकारी हदँनै भनी अनमुान गन नसिकने,    

- नकेाप २०४९ िन.नं. ४५८६ 
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- नकेाप २०५० िन.नं. ४७७६ 
 

 करारमा िववादको िनरोपण म य थताबाट गन उ लेख भएकोमा सो नगरी रटमा वेश गन निम ने,  
-  नकेाप २०५२  िन.नं. ५०८८ 

 वैकि पक उपचार िव मान रहकेो दिेखदा ारि भक पमा नै रट ला न स ने नदिेखएको, 
- नकेाप २०६१ िन.नं. ७४०४ 

 कुनै पिन याियक वा अध याियक िनकायको फैसला उपर पनुरावेदन गन पाउन ेअिधकार मौिलक वा 
संवैधािनक अिधकार नभई काननू ारा िसिजत अिधकारको पमा रहकेो ह छ । पनुरावेदक य अिधकार 
दान गन दफाले संिवधान द  मौिलक हक उपर के क तो ब दजे लगाएको वा के कसरी संिवधानसँग  
बािझन गयो वा संिवधान द  के कुन मौिलक हकमा के कसरी आघात पु  याएको हो िनवेदनमा उ लेख 

गरेको नदिेखने । पनुरावेदक य अिधकार काननू ारा िसजना हन ेअिधकार भएकोले य तो अिधकारमा 
काननूले पनुरावेदन ला ने अव था तो न रा न स ने । 

  साधारण े ािधकार र असाधारण े ािधकार समाना तर े ािधकार पिन होइन र असाधारण 

े ािधकारले साधारण े ािधकारलाई अनादार गन, िसिमत तु याउने, िनय ण गन, ित थापन गन वा 
कुनै िकिसमबाट िन तेज तु याउने समते असाधरण े ािधकारको मकसद हन नस ने । िनयिमत वा 
सामा य े ािधकारको िवक प असाधारण े ािधकार होइन । असाधारण े ािधकार सामा य 
े ािधकारको पनुरावेदक य े ािधकार पिन होइन । यसरी असाधारण े ािधकारलाई साधारण 

े ािधकारको पनुरावेदक य  े ािधकारको पमा िलने हो भने साधारण े ािधकार र असाधारण 

े ािधकार बीचको अ तरन ैमिेटन पु छ र साधारण े ािधकारको औिच यनै समा  हन जान े।     

 

ओम काश 

तपिडया िव. 
धानम ी तथा 
म.प.स समते, 
नेकाप २०६४ िन. 
नं. ७८१९ 

 
 

रामदवे यादव 
िव  म.ं तथा 
मपका  ने.का.प. 
२०६८ िन.नं. 
८६६५ 

 

अपवाद  
वैकि पक उपचारको िव मानतामा रट े  आकिषत नहने सामा य िस ा त रह ेपिन केही खास अव थामा यो िस ा त लाग ू
हदँनै । ती अव थाह  िन नानसुार छन–्  

 मौिलक हकको हनन ्भएकोमा,  

 अिधकार े को अभावको मा,  

 ाकृितक यायका िस ा तको उ लंघन गरी िनणय भएकोमा,  

 िवशु  काननूी  िनिहत मु ाको िवषयमा,  

 जनु काननू अ तगत कारवाही वा िनणय ग रएको हो सो काननू नै अमा य र बदर हने अव था रहमेा । 
 

सव च अदालतको फैसला÷आदेश  

 मौिलक हकको स ब धमा अ य उपाय भए पिन रट े  योग गन सिक छ । 
- नकेाप २०४७ िन.नं. ४२३५ 
 

 काननूको ि मा शु य सरह हने िनणयका स ब धमा पनुरावेदन वा अ य काननूी उपचारको अथ नरहने । 
- नकेाप २०५२ िन.नं. ६०३२ 

 िनणय वा आदशे अिधकार िविहन छ वा िनजले योग गरेको काननू नै संिवधान स मत छैन वा अिधकारै 
नभएको िनकायले अिधकार े  हण गरेको छ अथवा ाकृितक यायको िस ा त वा काननू िवप रत 
मका पन प लाई ितवाद गन मौका न ैनिदई िनणय भएको छ भने य तो अव थामा अदालतले म त गन ु
पदछ । त स ब धमा पनुरावेदन वा अ य काननूी उपचारको कुनै अथ रहदँनै । 

 

िदप कुमार 
अ वाल िव. कर 
कायालय, मोरङ, 

नेकाप २०५२, 

िन.नं. ६०३२ 

 वैकि पक उपचार भए पिन सो को अवल बन गन नसिकने िव ासनीय आधार भए रट आकिषत हन स ने, 
- राजमुान िसंह म ल िव. अनपुकु.आचाय, नकेाप २०६१, िन.नं. ७३६७ 
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 सारवान तथा कायिविध काननू र सवमा य याियक िस ा त एवं पर परा समेतको िवपरीत भ ैग भीर कृितको िुट भई 
पमा काननू र यायको उ लंघन भएको दिेखएमा तह तहबाट फैसला भए पिन रट उपचार इ कार गन नहन,े 

- मोहनमाया कु ले िव. िस ी बहादरु दशनधारी, नकेाप २०५१, िन.नं. ४८४८ 

 िवना आधार र कारण कर स ब धी िववादह मा सोझै असाधारण े माफत आउन पाउने बाटो 
खलुाइिदन ेहो भन ेकरस ब धी काननूी यव थाह  र राज व  यायािधकरण ऐन, २०३१ समेत अथिहन 
भई िन योजन हन जाने । िनयिमत उपचारको माग श त हदँाहदँ ैपिन िनयिमत काननूी उपचारको बाटो 
अवल बन नगरी रट े मा वेश गरेको र वैकि पक उपचारको बाटो िव मान रहकेो हदँा िनवेदन खारेज 

हने, 

सरेु  िसलवाल 

िव धानम ी 
तथा 
मि प रषद ्को 
कायालय, समते 
नेकाप २०७७ िन 
नं १०४२३ 

 

८. सिुवधा वा अिधकार योग ग रसकेपिछ िववादको उठान गन िस ा त (Doctrine of Approbate and 

Reprobate)  

यो िस ा त करारका दईु प का बीचमा भएको कारोबारका स दभमा योग हन े िस ा त हो । यस अनसुार यिद कुन ै िलखतको 
केही भाग वीका र छ भन ेस पणू िलखतलाई वीकान ुपछ । एउटै िलखतको वीकार गन वा अ वीकार गन म ये आफूलाई 
फाइदा हन ेभाग वीकान र बफेाइदा हने भाग इ कार गन पाइदँनै । यो िस ा त quod approbo non reprobo (that which I 

approve, I can not disapprove भ ने उि मा आधा रत छ । कुनै िलखतलाई वीकान या अ वीकान एउटा छनोट गनपुन 
भएकोले यसलाई equitable doctrine of election पिन भिन छ ।  
एउटा सामा य िस ा त के छ भने जसले एउटा करारको फाइदालाई जानी बझुी वीकाछ ऊ यस ित िवबि धत ह छ र यसको 
वैधता वा बा या मक माणलाई इ कार गन स दनै । (As a general principle, one who  knowingly accepts the 

benefits of a contract or conveyance is estopped to deny the validity or binding effect on him of such 

contract or conveyance.) 

सोही कारोबारलाई एक पटक वधै मा ने र यसबाट फाइदा पिन िलन े अिन साथ साथै फे र अक  फाइदाका लािग उ  

कारोबारलाई अवैध मा न पाइदँनै । यही न ैApprobate / Reprobate को िस ा त हो । (A person can not say at one 

time that a transaction is valid and thereby obtain some advantage, to which he could only be entitled 

on the footing that it is valid and then turn round and say it is void for the purpose of securing some 

other advantage. That is to approbate and reprobate the transaction.)  तर मौिलक हकको उ लघनं स ब धी 
िववादमा यो िस ा त वीकार ग रँदनै ।  

 

सव च अदालतको फैसला÷आदेश  

 यो िस ा त करारका दईु प का बीचमा भएको कारोबारका स दभमा योग हने िस ा त हो । कुन ै
कारोबार वा िलखतका स ब धमा योग हने यो िस ा त मौिलक अिधकारको स दभमा उठेको 
को स दभमा लाग ूहन नस ने । 

 िलखतमा भएको सम  यहोरालाई मनन ्गरी अथ र योग गनपुनमा आ नो सिुवधा र असिुवधाको 
आधारमा केही वीकार; केही अ वीकार गन िलखतबाट हन ेफाइदा िलई वेफाइदा हने अव थामा 
अ वीकार गन  Principle of Reprobate and Approbate को िस ा तले निम ने । 

 

ब ीकुमार ब नेत िव. 
मपस  नेकाप २०५१, 

िन. नं. ४९८५ 
 

सिुनित राणा िव म 
शमसेर जवरा नकेाप 
२०६८ अंक ५ िन नं 
८६२४ 

९. ाकृितक यायको िस ा त (Principle of Natural Justice) 

याय सा य हो भन े ाकृितक यायका िस ा तह  उिचत याय ा  गन साधनह  हन ् । ाकृितक यायको िस ा त मु ाको 
कारवाहीमा व छताको िनयमसँग स बि धत छ । के भिन छ भने कुन ैअिधकारीलाई जितसकैु यापक अिधकारह  दान 
ग रएको िकन नहोस ्अथवा जितसकैु मा ामा विववेक दान ग रएको िकन नहोस ् ितनको योग कायिविधगत ि ले व छ 
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ढङ्गमा ग रएको हनपुदछ । कायिविधगत व छताको त वले अिधकारको योगलाई सही र िववेकसंगत तु याउँछ र यायलाई 
यि परक नभएर व तुपरक बनाउन म त गदछ । कायिविधगत व छताको यनुतम मापद डको पमा ाकृितक यायका 
िस ा तह को प रपालना रहकेा ह छन ् । यो िस ा त याय गरेर मा  हदँनै गरेको ज तो दिेखन ु पिन पदछ भ ने मा यतामा 
आधा रत छ । मलूभतू पमा ाकृितक यायका िस ा तह  दईु वटा रहकेा छन ्

 पवूा ह िव को िस ा त (Rule against bias) र  

 सनुवुाइको िस ा त (Principle of hearing) 
 

९.१ पूवा ह िव को िस ा तः  
ाकृितक यायको यो िस ा तले िनणय गन अिधकारी हरेक कारको पवूा हबाट मु  हनपुदछ भ ने कुरामा जोड िद छ । िनणय 
गन अिधकारी तट थ हनपुदछ, िन प  हन ुपदछ र ऊ य तो अव थामा हनपुछ िक आ नो मनको योग व तुगत आधारमा गन 
स ने होस ्भ न ेमा यतामा यो आधा रत छ । हन पिन यिद िनणय गन अिधकारी पवूा ही छ भने उसले िववादमा संल न एउटा 
प को मू यमा अक  प लाई समथन गन ि थित ब दछ जसबाट उसको िनणयको िन प तामा  िच ह खडा ह छ । यसैले 

भिन छ – आ नो मु ामा आफै यायाधीश हन ुहदँनै । पवूा ह िविभ न कारणबाट िसजना हन स दछ । ज तो : 

 िनणयािधन िवषय व तमुा आ नो आिथक वाथ गाँिसएको कारणले,  

 िम ता, श तुा, पा रवा रक र यावसाियक स ब ध ज ता यि गत नाताका कारणले,  

 िववािदत िवषय व तमुा आ नो िवभागीय संल नताका कारणले,  

 िववािदत िवषय व त ु ित पिह यै दिेख आफूमा रहकेो िनजी धारणाका कारणले,  

 आ नो याियक मनको वत  पमा योग गन नपाई अकाको िनदशनमा िनणय गन ुपन वा या मक अव थाका 
कारणले ।  

 
 

९.२ सनुुवाइको िस ा त  

व छ सनुवुाइको िस ा तले मु ाका दबैुप लाई सनुवुाइको मौका िदइन ुपन कुरामा जोड िद छ । यो िस ा त सनुवुाइको मौका 
िवना कसैलाई पिन दोषी ठहराइन ेछैन भ ने मा यतामा आधा रत छ । वा तवमा स य िविधशा को एउटा मह वपणू िस ा त के 

रहकेो छ भन ेयिद कुनै यि का िव मा कुन ैकारवाही ग र छ वा िनजको हक अिधकार र वाथमा ितकूल भाव पा र छ भन े
िनजलाई िनज िव  गन लािगएको कारवाहीको वारेमा जानकारी पाउने र सो को ितर ा गन अिधकार ह छ । सनुवुाइको उिचत 
मौका निदई कारवाही ग र छ भने ाकृितक यायको िस ा त िवपरीत कारवाही भएको मानी बदर घोिषत ग र छ ।  
 

सनुुवाइका त वह  

व छ सनुवुाइका त वह  यी यी हन ्भ ने िकिसमको कुनै सिुनि त मापद डह  िनधारण ग रएको छैन तापिन हालस म िवकिसत 
याियक अ यासलाई आधार मा दा यस िभ  िन न प ह  समावेश हन आउने दिेख छः–  

 सचूनाको अिधकार  
कुन ै यि का िव  कारवाही शु  गन ुभ दा अगािड उसका िव मा लगाइएको अिभयोगको बारेमा जानकारी िदइन ुपदछ 

जसबाट िक िनजले पया  ितर ा गन सकोस ्। यस अ तगतः  

 सचूना तोिकएको ढाँचामा हनपुन,  

 अिभयोगको पया  यहोरा उ लेख हनपुन,  

 अिभयोग कुन कारण र आधारमा आधा रत छ सो को परूा त य खोिलएको हन ुपन,  

 सचूना रतपवूक तामले भएको हनपुन,  
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 ितर ाको लािग मनािसव समय पाएको हनपुन  ।  
 सनुुवाइको अिधकार  

आफू िव  लागेको अिभयोगको बारेमा जानकारी पाउन ुमा  पया  हदँनै, सोका बारेमा आ नो ितर ा गन पाउन ु पिन 
मह वपणू ह छ ।  यस अ तगतः–  

 मौिखक र िलिखत दबैु कारको ितिनिध व पदछ,  

 िनणयकता जो हो उसैले सनुेको हन ुपदछ,  

 प ले चाहकेो सबै स बि धत त य माणह  ततु गन पाउन ुपदछ,  

 आ नो िव को माण ख डन गन पाउन ुपदछ,  

 कानूनी परामशको अिधकार  
प ले िववािदत िवषय व तुका बारेमा काननू यवसायीसँग स लाह िलन ेर िनज ारा ितिनिध व गराउने िवषय यस अ तगत 
पदछ । (य मिूत ब जाडे िव. बागमती िवशेष अदालत, नेकाप २०२७, िन.नं. ५४७, प.ृ १५७)  

 कारणयु  िनणयको अिधकार  
कुनै यि का िव मा कुन ैिनणय िलइ छ भने य तो िनणयमा पु नाको कारण र आधार थाहा पाउन ेअिधकार िनजलाई ह छ । 
यसले अिधकारको वे छाचारी योगका िव मा संर ण दान गन िव ास िलइ छ । 

  

सव च अदालतको फैसला÷आदेश 

 ाकृितक यायको िस ा त एक कोरा औपचा रकता वा याि कतामा आधा रत िस ा त नभई सारवान याय दान गन 
साथक िनयम हो । तसथ यायको व तु त वको ाि मा ठोस सघाउ पु  याउन ुयस िनयमको उ े य हो । 

- िव भरनाथ पा डे िव. अ चलाधीश कायालय, नकेाप २०४९, िन.नं. ४५७२ 
 

 सनुवुाइको मौका निदएको ाकृितक यायको िस ा त िवपरीत हन,े 
- नकेाप २०५१ िन.नं.  ४९९८ 

 

 कुन ैकमचारीलाई सजाय गन ु पदा िनजलाई लागेको आरोपको स ब धमा आफनो भनाई पेश गरी सफाई िलने मौका 
निदएको ाकृितक यायको िस ा तको िवप रत हने, 

- नकेाप २०५७ िन.नं. ६९२९ 
 

 आ नो भनाई पेश गन मौकाबाट वि चत गरी सजाय गरेको ाकृितक यायको िस ा त िवपरीत दिेखन,े  
- नकेाप २०५५ िन.नं. ६५६६  

 

 सफाइको मौका िदएर मा  हदँनै यो मनािसव पिन हनपुदछ । मनािसव मौका िभ  आ नो ितकार गन स ने यथे  समय, 
आफूले ितकार गनपुन िवषयको प ता, आ नो कुरा भ न वा दखेाउन स ने अनकुुल प रि थित समते पन आउँछ । 

-  लिलतर न शा य िव. वन तथा भ–ूसंर ण मं ालय., नकेाप २०५०, िन.नं. ४७०३ 
 

 रत पवूकको सचूना िदएको नदिेखएकोमा सनुवुाइको मौका िदएको भ न निम ने, 
- नकेाप २०४९ िन.नं. ४५५७ 

 

 याद न ैकाननू बमोिजम नभएकोमा ितवाद गन आएन भ न निम ने, 
- नकेाप २०५१ िन.नं. ४८६६ 
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 आफू िव को उजरुीको यहोरा थाहा पाउने र माणको ख डन गन पाउने अवसरबाट वि चत ग रएमा ाकृितक यायको 
िस ा त िवपरीत हने, 

- नकेाप २०४९ िन.नं. ४६०५ 
 

 िनणयमा मनािसव र पया  कारण नखलुाइएमा ाकृितक यायको िस ा त िवपरीत हने, 
- नकेाप २०४९ िन.नं. ४६०२ 

-  नकेाप २०५० िन.नं. ४७६६ 

- नकेाप २०५२ िन.नं. ६००५ 
 

 ठूलो सजाय गन पि करण मािगएकोमा घटी सजायँ गरेको ठहर भएकै सजायँको अिभ न अगं हन,े 
- नकेाप २०४९ िन.नं. ४५७२ 

 

 ाकृितक यायको िस ा तको योग काननूमा  पमा िकटानी यव थाका स ब धमा लाग ूहन ेनभई काननूले  

यव था नगरेको कुरामा लाग ूहने सै ाि तक िवषय मािनने, 
- नकेाप २०५६ िन.नं. ६६९८ 

 

 िन कष व तुगत त य र कारणमा आधा रत नभएमा,  
- नकेाप २०५२ िन.नं. ६०२० 

 

 वृ  भावना राखी िनणय गरेमा 
- नकेाप २०५५ िन.नं. ६६२४ 

 

 मि प रषदको िनणय एवं िवभागीय प रप ले काननूले प धारण गन नस ने र प  काननूी यव था िव मान रहकेो 
अव थामा य तो प रप  एवं िनणाय अनसुार निम ने । 

- नकेाप २०४९ िन.नं. ४५६३ 

- नकेाप २०५२ िन.नं. ६०२८ 
 

 सजाय गन अिधकार जसलाई तोिकएको छ उसले प ीकरण नमागी अिधकार नभएको यि ले मागकेो पि करणको 
आधारमा कारवाही गरेमा अमा य हने । 

- नकेाप २०५० िन.नं. ४७६२ 

- नकेाप २०५१ िन.नं. ४९७७ 
 

 अि तयारवाला जो हो उसैले प ीकरण िलनपुन, मािथ लो अिधकारीले िलएकै आधारमा सदर नहने । 
- नकेाप २०५२ िन.नं. ६०३० 

 काननूले सफाईको मौका दान गन मनािसव नभएमा सफाइको मौका निदए पिन हन े भनी गरेको 
यव थाले सफाईको मौकाको मह व ित थािपत गरेको नभै खास र उिचत अव थाह मा य तो 
मौकाको अिनवायताको अपवादा मक यव थास म गरेको दिेख छ । अथात ् कसैले पिन आ नो 
िव को कारवाहीमा सफाई पेश गन मौका पाउन ु पछ भ न ेआधारभतू यायको िस ा त हो जनु 
ाकृितक यायको िस ा तको पमा प रभािषत छ । काननूले न ैअपवादा मक अव थाको यव था 
गरेकोमा बाहके यो िस ा तको सामा य पमा पालना गन ज री हन े

 सनुवुाइको मौका दान गनपुन वा नपन स ब धमा कुन ैकाननू मौन रह छ भने पिन यिद गन लागेको 
कारवाहीबाट कसैको हक अिधकार वा सिुवधामा ितकूल असर पन रहछे भने कारणीलाई खोजतलास 

 

 

गोिव द साद 
थपिलया िव. 
मं. तथा 
मप.का समेत, 
नकेाप २०६५, 

िन. नं. ७९६४ 
 

 
 

मानिसं लामा 
िव. पनुरावेदन 
अदालत पाटन 
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गरी सनुवुाइको मौका दान गनपुन । ाकृितक यायको िस ा त र सनुवुाइको मौका समानताको हककै 

एक िह सा मािनन ेहनाले अदालतमा याय ाि को लािग आउने एक प को दावीका स ब धमा िनणय 
गदा य  पले भािवत हने अक  प लाई काननूले पया  आधार र कारण खोली सनुवुाइको मौका 
िदन ुपदन भनी वाहके गरेको अव थामा बाहके सनुवुाइको मौका निदन ुसमानताको िस ा त िवपरीत हन 
जाने । 

 ाकृितक यायको आ मा भनेको अिधकार ा  अिधकारीको काम कारवाहीमा व छता कायम गन,ु 
यायका िनि त अ याय हनबुाट रो न ुहो । काननूको उिचत ि या र ाकृितक यायको िस ा तको 
प रपालना नगरी ग रएका िनणय उिचत नभई मनोगत पमा भएको मािनने । कुन ै यि को हकािधकारमा 
असर र भाव पन गरी िनणय ग र छ भने य तो अिधकारीले व छ िकिसमले कारवाही गरी िनणयमा 
पगुेको दिेखन ुपदछ भ ने मा यता ाकृितक यायको िस ा त हो । ाकृितक यायको िस ा त िन प ता 
र व छता कायम गन योजनका लािग जसका िव  अिभयोग वा दाबी पेस गरी िनणय ग र छ 

उसलाई आ नो दाबी र भनाइ रा ने र माण पशे गन मौका दान ग रनपुदछ भ न ेकुरासँग स बि धत छ 

। यसले िनणय ि यालाई व छ याियक र िन प  बनाउन म त गन । 

 सनुवुाइको हक अहरणीय हक हो । यो हकको चलन अिनवाय पमा हन ैपछ पर तु यो असीिमत हक 

होइन । सनुवुाइको िस ा तको योगको पिन िनि  चत सीमा ह छ । यो िस ा तको पालना पिन काननू 
बमोिजम न ैहन े। एक पटक काननूको रीत पु  याई याद तामेल गरी तदनु प मु ाको काम कारबाही अिघ 

बढी िनणयसमते भइसकेको अव थामा यो अथवा यो नाउँमा य तो रीतपवूक तामेल भएको याद बदर 
गरी मु ाको काम कारबाहीलाई अ यथा ग रने हो भन ेस पणू याियक काम कारबाही अ योलपणू र 
अिनि  चत हन जाने । 

समेत, नकेाप 
२०६५, िन. नं. 
७९७० 
 

 

 

 

 

तुलसी साद 
यौपाने िव ऊजा 
म ालय, 
िसंहदरबार,समेत 
नेकाप २०७४ 

िन नं ९८०६ 
 

 

 

 

 
 

भोलाराम था  

िव उ च अदालत 
तलुसीपरु, 
नपेालग ज 

इजलास समेत 
नकेाप २०७६ िन 
नं १०२९३ 

 ाकृितक यायको िस ा त आकिषत नहने अव था  

 काननूमा नै पदपिूत सिमितको अ य मा सं था मखु हने र सो को उजरुी सु नमेा पिन सोही मखु 

समेतको स चालक सिमित हने यव था भएकोले िनवेदकको भनाइ अनसुार काननूले अिधकार िदई 
गरेको कायलाई ाकृितक याय िस ा त िवप रत भयो भ न निम ने। 

सिुधर साद लोहनी 
िव.नेपाल वायुसवेा 
िनगम समते, नेकाप 
२०६१, िन. नं. 
७३३५ 

 

१०.  समपणको िस ा त (Doctrine of Submission) 

समपणको सामा य अथ कसै ित आफूलाई सिु पन ुभ ने बिुझ छ । रट े ािधकारका स ब धमा समपणको िस ा तले कुन ै
िनकाय वा अिधकारीबाट भएको िनणय र यसबाट ा  हन ेलाभलाई वीकारी सकेपिछ पनुः सोही िनणयका िव मा रट िदन 
पाइदनै भ ने बिुझ छ । यस अथमा समपणको िस ा त केही हदस म िवब धनको िस ा तसँग र केही हदस म प र याग (Waiver)  

को िस ा तसँग िम दोजु दो छ । यिद कुन ैिनणय अनसुार ा  हन ेलाभलाई वीकादछ भन े यो िनणय गरैकाननूी नै िकन नहोस ्

यस ित स बि धत यि ले आफूलाई समपण गरेको ठािन छ । यो िस ा त सम यायमा आधा रत छ । तर मौिलक हकको िवषय 
तथा संिवधान र काननू ितकूलको िनणयको िवषयमा यो िस ा त लाग ूहदँनै । 
  

सव च अदालतको फैसला÷आदेश  

 संिवधान एवं काननूको ितकूल भए गरेको िनणयलाई समपणको िस ा तले संवैधािनक र काननूी 
गराउन स दनै । 

 समपणको िस ा त मु ाको त य, अव था र प रि थितमा िनभर गदछ । समपणको िस ा त सम यायमा 

 

नेकाप २०५१ िन.नं. 
४८७५ 

 

ह र साद शमा िव. 
मपस. नेकाप २०५२, 
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आधा रत ह छ र सम याय यायको प रपोषक ह छ । उिचत याय सदवै दान ग रन ुपदछ । 

 एकपटक ि यनुलको गठन ि यामा सहमित जनाएर आ नै सहमितमा गिठत ि यनुल सम  आ ना 
भनाइह  ततु समेत गरी ि यनुलको अिधकार े  वीकार ग रसकेपिछ यसको िनणय आ नो 
अनकुुल नभएको कारणबाट पिछ आएर आफैले िववाद उठाई यसको गठन ि या न ैकाननू अनु प 
छैन भ न िनवेदकलाई अिधकार े  ितको समपणको िस ा त समतेले निदने । 

 िनणय अनिधकृत छ भने समपणको िस ा त योग हन स ै न । 

 

िन.नं. ६०४८ 
 

अशषे द  िव. म 
म ालय समते, 
नेकाप २०५९, िन.नं. 
४५६६ 

 

 
 

नेकाप २०५२ वण 

ज मो सव िवशषेाक 

११.  िवब धनको िस ा त (Doctrine of Estoppel) 

िवब धन भ नाले कसैले एकपटक कुन ैकुरा य  गरेकोमा पिछ सो कुरा होइन भनी आफैले ख डन गन पाउँदनै भ न ेबिुझ छ । 
िवब धन मु यतया कसैलाई पिन पर पर िवरोधी कुरा गन अिधकार छैन र जसले य तो पर पर िवरोधी कुरा गदछ उसको कुरा 
सिुनदनै भ न ेमलूभतू धारणामा आधा रत छ । आफूले एकपटक बोलेको कुरा ित बचनब  रहनपुछ भ ने यसको मा यता हो । 
वा तवमा आफूलाई फाइदा हदँा एउटा र वेफाइदा हदँा अक  कुरा गन छुट पाउने हो भने आपसी यवहारमा अिनि तता पैदा 
हनकुा साथै वेइमानी र गफलतपणू ि याकलापले य पाउन ेह छ । यसैले इमा दा रता र सि यतलाई वधन गरी यायको 
संर ण गन ु र जालसाज पणू यवहारलाई िनय ण गन ु िवब धनको उ े य हो । यो िस ा त allegans contraria non est 

audiendus (a person adducing to the contrary is not to be heard) भ ने उि मा आधा रत छ । सामा यतया 
िवब धनलाई माणको िनयम मािन छ तर किहलेकाही िवब धनको आधारमा िवबि धत यि को िव मा अिधकारको दावी गन 
र चलन गराउन सिकने हदँा अिधकारको िनयमको पमा पिन िलने ग र छ ।  
कानूनी यव था  

 कुनै यि ले लेखेर, बचनले वा आचरण ारा कुनै यि लाई कुनै कुरा य तो हो भ ने िव ासमा पारी वा 
य तो िव ासमा पन िदई सो यि बाट कुनै काम गराएमा वा हन िदएमा िनज र सो यि को बीचमा 
चलेको कुन ैमु ामा सो कुरा य तो होइन वा िथएन भनी िनजले ख डन गन पाउन ेछैन । तर काननूी बुदँामा 
यो दफा लाग ूहने छैन । 

 उपदफा (१) मा उ लेख भएका कुराह  सो उपदफामा उ लेख भएका यि ह बाट मु ा स ब धी िवषय 
व तमुा कुनै कारको हक ा  गन यि लाई समते लाग ूहनछे ।                                    

 

माण ऐन, 
२०३१ को 
दफा ३४  

 

िवब धनका स ब धमा िवचारणीय कुराह ः–  

 कुनै त यका स ब धमा कसैलाई केही कुरा य  ग रएको हनपुछ ।  

 य  गदा लेखेर, बचनले वा आचरण ारा गन सिक छ ।  

 य  ग रएको कुरालाई दो ो यि ले िव ास गरेको हनपुदछ ।  

 सो िव ासमा परी कुनै काम गरेको हनपुदछ ।  

 सो अनसुार गदा उसको अव था सारतः प रवतन भएको हनपुछ । 
  

अपवादः  
 संिवधान िव  िवब धन लाग ूहदँनै । यसैले संिवधान बमोिजम कत य िनवाह गनबाट रा यलाई िवब धनले िववि धत 
गदन ।   

 काननूी मा िवब धन ला दनै ।  
 प  े ािधकारको अभावको ि थितमा पिन िवब धन ला दनै। िकनभने स झौताले े ािधकार िसजना गन स दनै । 
फौजदारी कारवाहीमा िवब धन लाग ूहदँनै । 
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 सावजिनक िहतको िव मा िवब धन ला दनै ।  
 सरकारले नीित िनमाण गन कुरामा िवब धन लाग ूहदँनै ।  
 सामा यतः रा य वा सरकार उपर िवब धन लाग ूहदँनै । तर आजकल ित ा मक िवब धन सरकार उपर पिन लाग ूहन े
मा यता िवकास भैरहकेो छ ।  

 

सव च अदालतको फैसला÷आदेश 

 एकपटक आफूले वीकार गरीसकेको कुरालाई इ कार गन ुसम याय र सदिवचार समेतको िव  मािनन 
जा छ र य तो काम गनलाई िवब धनको िस ा त समेतले रो ने । 

 

 एकपटक वीकार गरेको त यलाई अक  पटक अ वीकार गन पाइदँनै । िभ न भएको भनी उ लेख 

गरेपिछ िभ न भएको छैन भ न िवब धनको िस ा तले िम दनै ।  
 

 उसै कुरामा एउटा मु ामा एउटा यहोरा र अक  मु ामा अक  यहोरा भ न िवब धनले रो दछ । 
 

 काननूी मा िवब धनको िस ा त लाग ूहदँनै । 
 

 एकपटक लाग ू भई चलनमा आएको काननू सधै कायम रहन े भई सावजिनक िहत कायम गन 
नसिकनकुा साथै गितशील समाजको प रवतनशील चाहना समेत प रपिूत गन नसिकने हन जा छ । 
रा यले सावजिनक िहत र क याणको लािग सामािजक आव यकताअनसुार ऐन, िनयम एवं िनदिशका 
िनमाण, संशोधन एवं खारेज गनस ने हदँा य तो सावजिनक िहतको लािग भए गरेको नीितगत िनणयको 
िवषयमा Promissory Estoppel को िस ा त आकिषत हन नस ने । 

 अदालतमा वेश गरी अदालतबाट भएको आदशे बमोिजमको सिुवधा समते िलई सकेपिछ उ  

आदशेमा िच  नबझेुको वा फैसला अपरुो रहकेो भनी रट िनवेदन िदने कायमा िवब धन स ब धी 
माण ऐनको दफा ३४ िवप रत हन े । 

 

नेकाप २०४९ िन.नं. 
४५१८  
 

नेकाप २०४३ िन.नं. 
२६६४ 
 

नेकाप २०४४ िन.नं. 
३२५५ 

 

नेकाप २०४१ िन.न.ं 
१८८६ 

 

नेकाप २०६९, िन.नं. 
८८३४ 

 

 

 
 

वराज शा य िव. 
नेपाल बकै िल. 

समते नेकाप २०७७ 

िन.नं. १०४८१ 

 

१२. व छ र सफाहातको िस ा त (Doctrine of Clean Hands) 

व छ र सफाहातको िस ा त अदालतमा उपचार मा न आउने यि ले आ नो भएको यहोरा सही र उपयु  ढङ्गबाट ततु 
गन ुपछ भ ने िवषयसँग स बि धत छ । वा तवमा मु ाको बारेमा अदालतले जानकारी पाउने आधार रट िनवदकेको िनवेदन 
यहोरा न ैहो । यिद रट िनवेदनम ैभएको त यलाई कपटपणू तवरले उ लेख गदछ भने यो कपटपणू यवहारले िनजलाई उपचार 
ा  गनबाट अयो य बनाउँछ भ न े यो िस ा तको मा यता रहकेो छ । यसैले यसलाई रट े ािधकारका स दभमा 
िव सिनयताको शत पिन भिन छ । तर काननूी मा भन ेयो िस ा त लाग ूहदँनै ।  
 

सव च अदालतको फैसला÷आदेश  

 आ नो हक चलनको लािग अदालतको शरणमा आई असाधारण अिधकार े को गहुार मा न यि  

आफूलाई मका परेको आधारभतू त यको वतृा त िन ल एवं सोझो त रकाले सफा र सही पले 

िदनपुदछ । काननूी िजिकरको स ब धमा क तो काननू छ र छैन भ ने कुरा अदालतलाई वयं जानकारी 
हने भएकोले काननूी मा झठुा िजिकर िलए पिन केहीहदस म य हनस छ । तर त य स ब धी 
आधारभतू कुराको लािग अदालतले पाउन ेजानकारीको ारि भक आधार रट िनवेदन कै यहोरा हन े
भएकोले य तो रट िनवेदनमा कपट पणू लेखाई वा आधाभतू त यलाई झठुो र अपरुो पले य  

गनाले अदालत समते झु यानमा पन स दछ । य तो कुरालाई अदालतले सहजताका साथ िलन स दनै। 
तसथ अदालतले आ नो असाधारण अिधकार े को सही र उपयु  अव थामा योगका लािग 
पवूाधार सरुि त रा न ु ज री ह छ । यही पवूाधार व प िव सिनयताको शत रट स ब धी 
े ािधकारको योगको लािग रािखएकोले अदालतको िव ास जगाउन े प ले आ नै कारणले रट 
िनवेदनको औिच य स ब धमा याय पाउनबाट आफूलाई अयो य र बि चत तु याउँछ । यायको लािग 

 

वु ब. के.सी. 
िव. मोहनमाया 
महजन, नकेाप 
२०५०  िन.नं. 
४७४६ 
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आउने प ले खलुाहात आउन ुपछ भ न ेसु  रट स ब धी अदालतको सि वेक पणू तजिवज खोजी गरी 
असाधारण अिधकार े  अ तगत आउने प का लािग पिन समान पले लाग ूहन े। 

 अदालतको असाधारण अिधकार े को सरु णको माग गन आउँदा प ह ले सफाहात िलएर आउन ु
पन । 

 त य लुकाई रट िदएको सफा हात नदिेखने । 
 िमिसलमा रहकेो त यलाई लुकाई िलिखत जवाफ तुत गरेबाट अदालतलाई गमुराहमा पान काम 
गरेबाट रट जारी हन े। 

 परी ामा आफू सि मिलत हन ेर पिछ उ  परी ा नै गैर संवैधािनक छ भनी आएको िनवेदकलाई व छ 

िवचारले आएको भ न िम ने दिेखएन । तसथ आफूले िदएको परी ालाई आफै गैर संवैधािनक भनी रट 
े मा वेश गन अिधकार नहने । 

 आफूले न कल िलएको कुरा लकुाई पिछ मा  िनणय भएको थाहा पाएको भ न ेझठुा यहोरा उ लेख 

गरी रट िदएको दिेखनाले सफा र शु  मनले उपचारको खोजीमा आएको भ न निम ने । 
 हक छािड सकेको कुरा लुकाई िनवेदन िदएको सफा हात िलई अदालत वेश गरेको मा न सिकने 
अव था नभएबाट रट जारी गन निम ने ।  

 कविुलयत गरेको यहोरा लुकाई अदालतमा वेशगदा सफा हात िलई वेश गरेको दिेखएन । 
 त य लुकाएको आधार न ैिनवेदन खारेज गन मह वपणू आधार हन,े  
 सफा हात एवं शु  दय िलएर नआए रट खारेज हने, 
 सम याियक िस ा तमा आि त यस अदालतको असाधारण अिधकार े को योग गदा अदालतले 

अपनाउने आ मसंयम, िववेकशीलता र सि यताका लािग प को सदाशयताको पिन यि कै 

आव यकता पदछ । आ नो मौिलक तथा काननूी हक आघातीत भएको भनी दावी िलनेकताले 

अदालतलाई झु याउन,े ढाट्ने र छलछाम गरी आ नो प मा िनणय िलने अिभ ाय रा न नहने । 
स पि  िवषयक आ ना पवूिनणय, सहमित, समपण र वीकृितलाई िनवेदनमा उ लेखस म नगरी 
आ नो िनिववाद भोगचलनको स पि को चलनमा आघात परेको भनी दायर रट िनवेदनलाई सफा र 
शु  हात निलई अदालतलाई झु याउने अिभ ायले आएको समहूमा नै रा नपुन । 

 कुनै व तुिन  माणबाट रीत नपु  याई याद तामेल वा जारी भएकै भए चिलत काननू बमोिजमको 
ि या अपनाई कारबाही गराउन ुस न ुपनमा सोसमते नगरी प रचय खु ने सचूना पिन थाहा नपाएको 
ज तो गरी ब ने िनवेदक सफाहात िलई अदालत वेश गरेको अनभुिूत हदँनै । य तो कृितको 
िनवेदकलाई अदालतले सहयोग गन स दनै । 

 

 

नेकाप २०४९ िन.नं. 
४५४४ 

 
नकेाप २०५२ िन.नं. ५०८७ 
 

नेकाप २०४९ िन.नं. 
४६०८ 
 
 

िदगिवजय चौधरी िव. 
मपस, नेकाप २०५० 

िन.नं. ४७२३ 

 
नेकाप २०५१, िन.नं. 
४९८७ 

 

नेकाप २०५२ िन.नं. 
५०७१ 

 
नकेाप २०५६ िन.नं. ६७०१ 
 

नकेाप २०६१ िन.नं. ७३८० 
 

नकेाप २०६१ िन.नं. ७४२३ 
 
 

िव साद े  िव. 
म ं तथा 
मपका.समते, नेकाप 
२०६७  िन. नं. 
८४४० 

 

 
 

 
 

 

पु य साद गौतम  
िव   काठमाड  

िज ला अदालतसमेत 
नेकाप २०७६ िन.न ं
१०२१५ 

 

१३. स पि  स ब धी रा यशि को िस ा त (Principle of Eminent Domain) 

ज गा ाि को िस ा त (Principle of Eminent Domain) भ नाले राि य स पि मा रा यको पिहलो हक ह छ भ न ेिस ा त 
हो । स पि को अिधकारलाई अनित य मा न ेवेलायत र अमे रकामा पिन रा यमा िनिहत अिधकार अ तगत सावजिनक िहतका 
िनि त स पि को अिधकारलाई अित य बनाउने पर परा िवकिसत भएको स दभमा नपेालमा पिन स पि को िनरपे  हकको 
अवधारणाको स ा सावजिनक िहतको योजनका लािग रा यले यि गत स पि को अिधकारमा िनय ण गन स ने िस ा त 
अवल बन ग रएको छ ।  
 

सवैंधािनक तथा कानूनी यव था  

 येक नाग रकलाई चिलत काननूको अधीनमा रही स पि  आजन गन, भोग गन, बचेिवखन गन, 
यावसाियक लाभ ा  गन र स पि को अ य कारोवार गन हक हनेछ । 

 सावजिनक िहतको लािग बाहके रा यले कुन ै यि को स पि  अिध हण गन ा  गन वा य तो 

 

सिंवधानको धारा 
२५(१) 
 

सिंवधानको धारा 
२५(२) 
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स पि  उपर अ  कुन ै कारले कुन ैअिधकारको िसजना गन छैन । 
 नेपाल सरकारले कुन ैसावजिनक कामको िनिम  कुनै ज गा ा  गन आव यक ठहराएमा यस ऐन 
बमोिजमको मआुवजा िदने गरी नेपाल सरकारले जनुसकैु ठाउँको जितसकैु ज गा ा  गन स नेछ । 

 सावजिनक काम भ नाले सवसाधारण जनताको िहत, लाभ वा उपयोगको लािग हने काम वा नेपाल 

सरकारको तफबाट हने काम स झनपुछ र सो श दले दहेायको कामलाई समेत स झनपुछः– (१) नपेाल 

सरकारले वीकृत गरेको प रयोजना, (२) िविभ न तहका थानीय िनकाय ारा स चालन ग रने 
प रयोजना  ।  

 स पि  ाि , अिध हण, िललाम वा जफत नग रनेः (१) काननू बमोिजम सावजिनक िहतको लािग 
बाहके रा यले कुन ैपिन यि को स पि  अिध हण गन, ा  गन वा य तो स पि  उपर अ  कुन ै
कारले अिधकारको िसजना गन छैन । 

      तर गैर काननूी पले आजन गरेको स पि को हकमा यो यव था लाग ूहन ेछैन । 
 काननू बमोिजम बाहके कसैको स पि  िललाम वा जफत ग रने छैन । 

 

ज गा ाि  ऐन, 
२०३४ को दफा ३ 

 
 

ज गा ाि  ऐन, 
२०३४ को दफा २ 

(ख) 

 

 

 
 

मलुुक  दवेानी 
सिंहताको दफा २५ 

 

सव च अदालतको फैसला÷आदेश  

 सावजिनक िहतको लािग यि को स पि  ा  गन स ने अिधकार संिवधानले रा यलाई दान गरेको दिेखन आउने । 
- नकेाप २०५१ िन.नं. ५००१, 
- नकेाप २०६१ िन.नं. ७४१३ 
 

 ज गा ाि  ऐन संिवधानसँग बािझएको दिेखन नआउने,  
- नकेाप २०५१ िन.नं. ५००१ 
 

 ितपिूत निदई कसैको स पि  अिध हण वा ा  गन सिकने अव था नदिेखन े
- नेकाप २०५८ िन.नं. ७०४० 

- नेकाप २०५८ िन.नं. ६९७० 
 

 सावजिनक िहतका लािग नाग रकको ज गा ा  गदा रा यले ितपिूत सिुनि त ग रनपुन, 
- नकेाप २०७५ िन.नं. १०१०२ 

 स पि को भोग गन हकबाट वािम वको सिृ  हन ेनभएर स पि  उपरको वािम वले यसलाई भोग 
गन हक दान गदछ । सो अनसुार स पि  उपर धारा १५ बमोिजमको वािम व कायम रहसे म मा  

धारा ११(२) को ख ड (ङ) अ तगतको भोग गन पाउने हक सरुि त रह छ। धारा ११(२) (ङ) अ तगत 
ा  स पि  भोग गन हकमा धारा १५ बमोिजम ा  स पि बाट बि चत हन ुनपन हक पिन िनिहत छ 

भनी या या गन निम न ेभएबाट ज गा ाि  ऐनको स दभमा धारा ११(२) (ङ) आकिषत हन ेनदिेखन े
।  

 सावजिनक िहतका लािग राि य स पि  उपर पिहलो हक (Eminent Domain) रा यमा 
अ तरिनिहत रहने र स पि  ा  गन स दभमा रा यलाई उ  िस ा त अ तगत यि को स पि  

बहृ र राि य िहतका लािग रा यले िनय ण, िनयमन र अकुंश लगाउन स ने, सावजिनक िहतका 
लािग नाग रकको स पि  आव यक परी अिध हण गनपुन भएमा काननूले िनधारण गरेको कृया 
परूाएर मा  ैअिध हण गन स ने, 

 बहृ र सावजिनक िहतको लािग रा यले यि को स पि  मािथ िनय ण गनस ने मा यतालाई 
अपवादका पमा वीका रएको पाई छ । खासगरी Eminent Domain र Police power को 

 

न दा कुमारी रावल 

िव. उ ोग म ालय, 
नेकाप २०५०, िन.नं. 
४७२१ 

 

 

 

 

 

 

सानु े  समते 
िव.नेपाल सरकार, 
नेकाप २०७५ 

िन.नं.९९८६ 

 

 

 

 

भाईकािज ितवारी 
िव. चतुभूज भ  

समते नेकाप 
२०७२ 
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िस ा त अनसुार रा यले यि को िनजी स पि  मािथ िनय ण, िनयमन र अकुंश लगाउन स ने 
मा यता रहकेो,  सावजिनक िहतका लािग नाग रकको स पि  मािथ ह त पे गदा काननूले िनिद  

ग रएको हनपुन । 

 Eminent Domain को अवधारणा र हा ो िव मान काननूी यव थाको आधारमा सावजिनक 

िहतको लािग यि को िनजी स पि  उपयु  ितपिूत िदएर रा यले ा  गनस ने दिेखएपिन रा यको 
अिधकारलाई योग गरी कुनै िनजी क पनी वा यि को िहतका लािग सावजिनक स पि को योग 
ग रएकोमा यसलाई शि को कपटपणू योग मािनने, 

िन.नं.९५०८ 

 

 

 

भगवती पहारी िव. 
म.ंतथा 
मपकासमते नेकाप 
२०७५ िन.नं 
१००८७ 

         

१४. आव यकताको िस ा त (Doctrine of Necessity) 

सामा यतया सामा य अव थालाई यानमा राखेर अिधकार र दािय व स ब धी यव थाह  ग रएको ह छ तर किहलेकाही ँय तो 
असामा य र अ यािशत अव था आई पछ िक काननूमा यवि थत सामा य ि याको अवल बन गन नसिकने प रि थित 
िसजना हन आउँछ र य तो असामा य अव थाको सामननाको लािग िवशेष यव थाह  ग रन ुपन अिनवायता िसजना ह छ । यो 
अिनवायताको िस ा तमा ग रएको मनािसव कायलाई वैधता दान ग रनपुदछ भ ने मा यता नै आव यकताको िस ा त हो । 
भिन छ – काननूले असंभव कुराह  परूा गन बा य गदन (The law does not compel a man to do that which he 

cannot possibly perform.) आ नो साम य बािहरको प रि थितबाट उ प न असमथता य ह छ । आव यकता भनेकै 

य तो कुरा हो जसलाई अ यथा गन सिकंदनै । (That is necessity which cannot be otherwise.) अिनवायताले जित बा य 
पादछ यित न ै सो वा यतालाई ठीक छ भनरे सो को ितर ा पिन गदछ (Necessity defends or justifies what it 

compels.) सामा य अव थामा जनु कुरा काननूी हदँनै यो सो कुरालाई अिनवायताले काननूी बनाई िद छ (Necessity makes 

that lawful which otherwise is not lawful.) भिन छ – अिनवायताले काननू जा दनै (Necessity knows no law.) 

अिनवायताले भइरहकेो काननूलाई परािजत गछ । आव यकताको िस ा त यि लाई मा  नभएर रा य र सरकारका लािग पिन 
ितर ाको आधार ब न स दछ ।  

 

सव च अदालतको फैसला÷आदेश  

 सरकारबाट स पादन ग रएका कायह  संिवधानले सामा य अव थाका लािग िनधारण गरेका ावधान 
अनकुुल नभए तापिन यिद संवैधािनक ावधान िवपरीत हदँनै भने आव यकताको िस ा त अनसुार 
य ता काम कारवाहीले औिच यता ा  गदछ । असामा य अव थामा जहां कुनै िवक प नै छैन य तो 
अव थामा संिवधानको कुन ै  ावधानको उलंधन गरेको अव थामा वाहके संिवधान ारा 
अिवलि बत आधारभतु संरचना वा मलूभतू अवधारणा ितकूल यनुतम पमा रा य यव था 
संचालनको िसलिसलामा रा यबाट स पादन ग रने कायलाई अप रहाय आव यकताको आधारमा 
स प न ग रएको मा न ु याियक उपयु ताको ि कोणबाट समेत मनािसव हने । 

 आव यकताको िस ा तले भइरहकेो संवैधािनक संरचनालाई तहस नहस पान काय गन होइन । त काल 

समाधान हनपुन, समाधानको िवक प नै नभएको अव थामा प  संवैधािनक यव था िवपरीत नहन े
गरी य तो अव थाको िन पण स म गन हो । 

 सामा य अव थामा रा यका हरेक अङ्गको काम कारवाही संिवधानको अ र र भावना अनकुुल ग रन ु
पदछ र सोअनु प नग रएमा य तो काम कारवाहीलाई वैधािनकता िदन िम दनै। तर रा को जीवनमा 
पिन असाधारण र असहज प रि थित आउन स ने स भावना ह छ। य तो असहज प रि थितबाट 
रा लाई जोगाउन त कालीन प रि थितमा िनि त काम कारवाहीह  स चालन गनपुन ह छ। य तो 
ि थितमा सरकारबाट भएका काम कारवाहीह  संिवधानले सामा य अव थाका लािग िनधारण गरेका 
ावधान अनकुुल नदिेखए पिन आव यकताको िस ा त अनसुार औिच यपणू हन स ने। 
आव यकताको िस ा त लाग ू हन उ प न भएको अिनवायता काननूले स मान गन खालको हन ु

 

िवनोद काक  समते 
िव. मा अथ मं ी 
समते, नेकाप २०६२ 
अकं २ िनं नं. ७४९२ 

 

 

 

 

 
रािजव पराजलुी िव. 
ाचार िनय ण शाही 

आयोग समेत नेकाप 
२०६२ िन.नं. ७६१८ 
 

बालकृ ण यौपाने िव. 
रा पितको कायालय 
समते, नेकाप २०६८, 
िन.नं. ८५८८ 
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आव यक ह छ। अिनवायताको कुरा उठाउने प ले य तो घटना वा प रि थितबाट ब नको लािग गन 
सिकने सबै उपाय गरेको भ ने दिेखनपुछ। जनु अिनवायताको कारणले काम हन नसकेको हो सो कुराको 
औिच य सािवत हनपुन ।  

 जिटल, असहज एवं असाधारण अव था र संिवधानको सामा य यव था ि याशील हन नसकेको 
अव थामा मा  आव यकताको िस ा त अ तगत कदम चा न सिकने तर आव यकताको िस ा तलाई 
आधार बनाएर ग रएका कायको संवैधािनकता परी ण गननुपन भ न निम ने । 

 याियक नतेृ वले कायपािलकाको मखुको दािय व िलने कुरा शि  पथृक करण र िनय ण, िविधको 
शासन तथा संिवधानवादको िवप रत हने, आव यकताको िस ा तको अ धाधु ध योग गरी यसको 
आडमा य तो अ यासलाई बैध मा न नसिकने ।  

 

 

 

 
 

ीकृ ण सवुेदी िव. 
रा पितको कायालय 
समते नेकाप २०६९ 
िन.न. ८९२६ 
 
 

च का त वाली िव. 
रा पितको कायालय 
समेत नेकाप संवधैािनक 

इजलास ख ड अकं १ 
िन.न ०००७     

                    

१५. याियक िन पणको मापद डको िस ा त (Doctrine of Judicially Manageable Standard) 

सबै िववादह  अदालतबाट िनरोपण यो य हदँनैन ् । खास गरेर शि पथृक करणको िस ा त अवल बन गरी रा यका िविभ न 
कायह  यायपािलका, कायपािलका र िवधाियकामा िवभाजन ग रएकोमा एकले िवशु  पमा अक  अङ्गको काय े मा पन 
िवषयमा ह त ेप गन ुहदँनै भ न ेमा यता रहकेो छ । यसै मा यता अनु प अदालतले पिन अ  अङ्गको काय े को िवषयमा 
वेश नगन पर परा िवकिसत भएको छ । कितपय िवषयको कृितगत कारणले अदालतबाट हने उपयु  र यावहा रक नमािनन े
ह छ भन ेकितपय िवषयमा संिवधान वयंले अदालतको अिधकार मािथ िनय ण लगाएको कारणले पिन याियक िन पणको 
कायमा संयिमत रहकेो ह छ । संिवधानले प  ब दजे लगाएकोमा बाहके कुन कुरामा याियक िनरोपण हने र कुनमा नहने भ न े
िवषय मु ाको कृितको आधारमा अदालत वयंबाट िनधारण हन े िवषय हो यसको कुनै सिुनि त मापद ड छैन । तथािप 
राजनीितक र नीिगत मा याियक िनरोपण नहने मा यता िवकिसत भएको पाइ छ । 
 

सवैंधािनक तथा कानूनी यव थाः   

 भारतमा भारतीय संिवधानको धारा ३५६ (१) अ तगत रा पित शासन लाग ूगन स दभमा रा पितको 
स तु ीको िवषयमा याियक िन पण हन नस ने िस ा त ितपादन भएको छ । 

 सामा यतया शाही िवशेष अिधकारको योग, उ चनीितगत , राि य सरु ा र राजनीितक िवषयका 
िववादह  याियक िन पणको मापद ड िभ  नपन मािन छ । संवैधािनक यव था रा यको दािय व, 
िनदशक िस ा त तथा नीितह  काया वयन भए वा नभएको स ब धमा कुन ैअदालतमा  उठाउन 
सिकने छैन ।  

 नेपाल सरकारबाट वीकृत नेपाल सरकारको कायस चालन िनयमावलीको पालना भयो वा भएन भ न े
 कुन ैअदालतमा उठाउन सिकने छैन । 

 यस संिवधानको अधीनमा रही संघीय संसदको येक सदनलाई आ नो काम कारबाही र िनणय गन 
पणू अिधकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही िनयिमत छ वा छैन भनी िनणय गन अिधकार स बि धत 
सदनलाई मा  हनछे । यस स ब धमा कुनै अदालतमा  उठाइने छैन । 

 दशे सरकारबाट वीकृत िनयमावली बमोिजम दशे सरकारको काय िवभाजन र काय स पादन हनछे । 
उ  िनयमावलीको पालन भयो वा भएन भ न े  कुन ैअदालतमा उठाउन सिकने छैन ।  

 यस संिवधानको अधीनमा रही दशे सभालाई आ नो काम कारबाही र िनणय गन पणू अिधकार रहनेछ 

र दशे सभाको कुनै काम कारबाही िनयिमत छ वा छैन भनी िनणय गन अिधकार दशे सभालाई मा  

हनेछ । यस स ब धमा कुनै अदालतमा  उठाइन ेछैन । 
 िनवाचन े  िनधारण आयोग ारा िनवाचन े  िनधारण ग रएको र पनुरावलोकन ग रएको िवषयमा 
कुनै अदालतमा कुन ै  उठाउन पाइने छैन । 

S.R.Bommai v. 

Union of India, 

AIR 1994 SC 1918 
 

सिंवधानको धारा ५५ 

 

 

 
 

 

सिंवधानको धारा 
८२(२) 

 

सिंवधानको धारा 
१०३(२) 
 

 

सिंवधानको धारा 
१७४ (१) (२)  
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सव च अदालतको फैसला÷आदेश  

 रा यशि  संवैधािनक यव था िवपरीत योग भएको भनी संवैधािनक िववाद उठाई सव च अदालत 
वेश गरेकोमा सव च अदालतबाट संवैधािनक को िन पण नहने हो भन ेनपेाली जनताको शाि त 
र उ नितको संवैधािनक आधारमा िव न आउन स ने । 

 कुनै संवैधािनक िववादमा राजनैितक ह का अित र  संवैधािनक वा काननूी ह  पिन मिुछएका 
छन ्र िववादको िन पणका लािग ती संवैधािनक वा काननूी  स ब धी अवधारणालाई अिघ सारेर 
सव च अदालते संवैधािनक र काननूी को िनणय गन आ नो संवैधािनक अिभभारालाई प छाउन 
निम ने । 

 िववादको िवषय राजनीितक हो वा होइन भनी छु याउन य तो िववादको कृित वा च र  बु न 
आव यक ह छ । संवैधािनक, काननूी वा याियक िनरोपणको मापद ड िभ  नपन रा य र शासन 
यव थाका नीितगत कुराह  एवं यायपािलकाले भ दा कायपािलका, यव थािपका वा अ य 
िनकायबाट भावकारी िकिसमले िन पण हन स ने राजनीितक िववादलाई नै राजनीितक को पमा 
िलनपुन । 

 राजनैितक कारणको औिच य वा पया ताको े िभ  अदालतले वेश गरी शि  पथृक करणको 
िस ा त बमोिजम मू यांकन गन िम ने नदिेखने । 
 

 समानपुाितक िनवाचनको योजनका लािग संिवधान र काननूले यव था गरेअनु प येक समहूको 
जनसं याको आधारमा समानपुाितक समावेशी ितिनिध व गराउने गरी उ मेदवारको सचूी तयार गन 
अिधकार काननूले राजनीितक दललाई न ै दान गरेको अव थामा राजनीितक दलले तयार गन सचूीमा 
येक समहूबाट के–क तो पृ भिूमका यि ह लाई समावेश गन भ न े वत ता िवशु  राजनीितक 

दलको िववेकिभ को िवषय भएको हदँा य तो िवषय याय िन पणको मापद ड (Judicially 

Manageable Standard) िभ  पन स ने नदिेखन,े  

 

रािजव पराजलुी िव. 
.िन शाही आयोग 
समते नेकाप २०६२ 

िन.नं. ७६१८ 
 

रिवराज भ डारी समेत 
िव. मनमोहन 
अिधकारी समेत, 
नेकाप वण 

शुभज मो सव 
िवशेषाङ्क २०५२ 
 

रािजव पराजलुी िव. 
.िन. शाही आयोग 
समते नेकाप २०६२ 

िन.नं. ७६१८ 

 

 
 

ह र साद नेपाल समेत 
िव. िग रजा .  कोइराला 
समेत, नेकाप वण 

शुभज मो सव 
िवशेषाड्क २०५२ 
 

पनारायण बठैा िव. 
िनवाचन आयोग, 
०७४– WC –

००१५ आदशे 

िमितः २०७६।१।२५  

 

 याियक िन पण हन नस ने िववादमा अदालतले ह त पे गन निम ने । 
- नकेाप २०४८ िन.नं. ४४३०,  

- नकेाप, २०६७ िन.नं. ८४८४,  

- नकेाप २०५१ िन.नं. ४८९५ 

 िनवेदकले गरेको मागको कृित याियक िन पण स ब धी नभई सरसत  हदेा पिन अथशा  र राजनीितक े सँग 
स बि धत भएकोले य तोमा धारा ८८ (२) आकिषत नहन े। 

- नकेाप २०५१ िन.नं. ४८९५  
 

 याियक िनरोपण गनपुन िवषय नदिेखएकोले त यगत कुरा तफ िवचार गरी रहन नपन,  
- नकेाप २०५९ िन.नं. ७०८८ 

 रा यको नीितगत अधीनको िवषयमा यायपािलकाले ह त पे गन निम ने, 
- नकेाप २०६४ िन.नं. ७८७५,  

- नकेाप २०६६ िन.नं. ८०४९, 

-  नकेाप २०६७ िन.नं. ८३२४ 

 

१६. राजनैितक  स ब धी िस ा त (Political Question Doctrine) 

संिवधान काननूी एंव राजनीितक द तावेज भएको हदँा अदालत सम  आउने सबै िकिसमका संवैधािनक िववादह मा संवैधािनक 

वा काननूी  मा  समावेश ह छ भ न सिकँदनै । किहले काही अदालत सम  आएको िववाद िनता त राजनैितक पिन हन 
स दछ । ती िववाद, जो राजनीितक कृितको दिेख छ, अदालतले य ता िववादको याियक िनरोपण गन स दनै र गन ुहदँनै पिन । 
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राजनीितक कृितको िववादबाट टाढ ै रही याियक िनरोपण नगन चलनको िवकास अदालत वयंमले आ मसंयमको पमा 
िलएको छ । क ता िवषय राजनीितक कृितको हने र क ता िवषय स बैधािनक वा काननूी कृितको हो भ ने छुट्याउन यित 
सिजलो छैन । िववादमा उठाइएका िवषय र त यगत कृित यसको िन यौल गनपुन ह छ । हालस म िवकिसत याियक 

अ यासबाट दहेायको िवषयलाई Political question को पमा िलइएको पाइ छ । 

 A textually demonstratable constitutional commitment of the issue to a coordinate 

political department, or  

 A lack of judicially discoverable and manageable standards for resolving it, or   

 The impossibility of deciding without an initial policy determination of a kind 

clearly for non judicial discretion, or  

 The impossibility of a court's undertaking independent resolution without 

expressing lack of respect due coordinate branches of government. or  

  An un-usual need for unquestioning adherence to a political decision already 

made, or  

 The potentiality of embarrassment from multifarious pronouncements by various 

department on one question 

 

Backer v. 

carr 369 US 

186 (1962) 

 

  

मलूतः िववादको िवषयको त यगत यहोराबाटै (merit of the case) याियक िनरोपण मापद डको अभाव दिेखएमा, य तो 
िववादमा याियक ह त पे गदा सरकारका अगंह ित अनादर हने दिेखएमा वा य तो याियक िनणयको कारणबाट अदालत 
वंयमको मयादामा आचँ आउने भएमा अदालतले राजनीितक  स बि ध िस ा तलाई अनसुरण गरी िववादको िनरोपण गदन ।  

 

सव च अदालतको फैसला÷ आदेश 

 राजनीितक कारणको औिच य वा पया ताको े िभ  अदालतले वेश गरी शि  पथृक करणको 
िस ा त बमोिजम मू याङ्कन गन िम न ेदिेख न । 
 

 कायपािलका वा यव थािपकाको संिवधान द  अिधकारसँग स बि धत भएको कारणले मा  

त स ब धी सबै ह  राजनैितक  हदँनैन ् । िववादमा उपि थत संवैधािनक वा काननूी सगँ 
राजनैितक  पिन गाँिसएको अथवा संवैधािनक िववादलाई राजनैितक रंगमा रंगाइएको कारणले पिन 
संवैधािनक वा काननूी वैधताको  राजनैितक मा पा त रत हने पिन होइन । यसैले कुनै पिन 
संवैधािनक वा काननूी ह  पिन मिुछएका छन ्र िववाद िन पणको लािग ती संवैधािनक वा काननूी 
ह को िन पण हन ुआव यक दिेख छ भन ेराजनैितक  स ब धी अवधारणालाई अिघ सारेर यस 

अदालतले संवैधािनक र काननूी को िनणय गन आ नो संवैधािनक अिभभारालाई प छाउन पिन 
िम दनै । राजनिैतक को अवधारणा व तुतः अदालतको अिधकारलाई सीिमत वा कुि ठत गनका 
लािग संिवधान वा काननूले नै प रभािषत गरेको कुनै अवधारणा नभएर यायपािलकाले वयंम 
ितपादीत गरेको एउटा सै ाि तक अवाधारणा हो । यसको एउटै योजन संवैधािनक अगंह का बीच 

अनाव यक द टकरावको ि थितको सजृना हन निदई ती सबै अगंह ले आफु आ नो काय े  र 
अिधकारको सीमा िभ  रहरे आ–आ नो अिधकारको योग वत तापवूक गन सकुन भ ने हो । 
यसको अथ अदालत सम  िवचारािधन िववादह  कायपािलका वा यव थािपकाले गरेको िनणयसँग 
स बि धत छन ्भ दमैा अदालतले यसबाट प छाउने ि कोण िलन ुपछ भ ने होइन ।  
संवैधािनक वा काननूी  समावेश नभएको, याियक िनरोपणका लािग यो य नभएको राजनीितक 

मा िन य नै अदालत वेश गन ुहदँनै । 
 थानीय तह वा िनकायको िनवाचन गन, यस स ब धी काननू िनमाण, िनवाचन स ब धी वातावरण 

 

ह र . नपेाल िव. 
िग रजा . कोइराला, 
वण शुभज मो सव 

िवशेषाङ्क, 
 

रिवराज भ डारी  िव. 
मनमोहन अिधकारी, 
वणशुभज मो सव 
िवशेषाङ्क, २०५२ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

च का त वाली िव. 
मं. तथा मपका.समेत 
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िसजना गन ज ता  राजनीितक कृितका दिेखन ेर य ता िविवध अव थाह को राजनीितक तहबाट 
समिुचत मू याकंन गरी िनवाचन गन िमित तोिकन ुउपयु  हन ेभएकोले राजनीितक दल तथा िनवाचन 
आयोगबाट िन पण हन ेराजनीितक िवषयमा अदालतले आदशे जारी गन मनुािसव नहने । 

 राजनीितक िवषयलाई राजनीितक तवरबाट समाधान गनपुन, याियक वा ािविधक पले समाधान 
गन खो न ुऔिच पणू नहने, ितिनिध सभाको सद यको पमा सपथ निलई धानम ी िनयु  

ग रएको र धानम ीको सपथ िलएको िवषय राजनीितक  समावेश भएको िवषय मािनने । 

नेकाप २०७४ िन.नं. 
९७७० 

 

 
 

य मिण यौपाने िव. 
रा पितको कायालय 
समेत २०७४--WO-

०६१७ िमितः 
२०७४।११।२९ 

१७. सिुवधा स तुलन र अपुरणीय ितको िस ा त -Balance of Convenence and Irraperable loss) 

सिुवधा स तुलन र अपरुणीय ितको िस ा त यायालयले अ त रम आदशे जारी गन वा नगन भ ने स ब धमा िवकास गरेको 
िस ा त हो । अदालतले अ त रम आदशे जारी गदा वा नगदा तलुना मक पमा मु ाका प ह लाई पन त कालको असरलाई 
मू यांकन गरी यो िस ा तको योग गदछ । अ त रम आदशे जारी नगदाको अव थामा िनवेदकलाई के कित हदस मको ित 
पु दछ र सो ित प रपिूत गन सिकने छ, छैन भ न ेहे र छ भन ेअ त रम आदशे जारी हदँा मु ाको अक  प ले क तो ित यहोन ु
पदछ भ न ेपिन हे र छ। यी दबैु प ले यहोन ु पन ित म ये क को ित गहन र अपरुणीय छ सोको िव ेषण गरी सिुवधा 
स तुलनको आधारमा अ त रम जारी गन वा नगन काय यस िस ा तको उ े य हो । 

 

कानूनी यव था 

 िनवेदकले कुन ै िनवेदनको अि तम टंुगो नलागेस म िनजले मागदाबी िलएको िवषय यथाि थितमा 
नराखेमा िनवेदन माग दाबी िनरथक हने बहेोरा खलुाई अ त रम आदशे जारी गन माग गन स छ । यसरी 
अ त रम आदशे माग गरेकोमा प लाई अपरूणीय ित हने अब था दखेमेा वा सिुवधा स तलुनको 
ि ले उिचत र आव यक दखेमेा अदालतले अ त रम आदशे जारी गन स नेछ । 

 

सव च अदालत 
िनयमावली, २०७४ 

को िनयम ४९ 

 

सव च अदालतको आदेश वा फैसला  
 अपरूणीय ित हने अव था दिेखएको, सिुवधा स तलुनको आधारमा, माग गनको हकको कृित र जारी नगदा माग गन 
प लाई पन अपरूणीय ित, जारी गदा अक  प लाई हन ेअसर समेतका आधारमा अ त रम आदशे जारी हन ेवा नहने, 

- सरेुश कुमार यादव िव मं.तथा मपका.समेत सअ.बुलेिटन, २०६८ अंक २४ आदेश िमितः २०६८।१२।१७.  

- नकेाप २०६४ िन.न. ७८७२   

 

१८. वे छाको िस ा त (Doctrine of Pleasure)  

वे छाको िस ा त सरकारी सेवामा रहकेा कमचारीह ले राजा÷रानीको संतुि  वा इ छा रहसे म मा  आ नो सेवामा बहाल रहन 
पाउन े तथा िनयिु  र वखा ती स ब धमा सामा य काननूको पमा वेलायतमा िवकास भएको िस ा त हो । बलेायतमा यो 
राजा÷रानीको Special prerogative को पमा रहकेो छ । यो िस ा त अवल बन गनकुो पछािड कुनै सरकारी कमचारीको 
काम स तोषजनक नभएमा िनजलाई उ  सेवामा िनर तरता िदन सरकार बा य छैन भ न ेसावजिनक नीितमा आधा रत रहकेो छ । 
बेलायती मा यता अनसुार सावजिनक िहत िवप रत कुन ैसरकारी कमचारी आ नो सेवामा वहाल रिहरहन स दनै भ ने रहकेो छ । 
बलेायतको सामा य काननूको िस ा तको पमा िवकिसत वे छाको िस ा तलाई भारतीय संिवधानको धारा ३१० ले समेत 
केही हद स म आ मसाथ गरेको छ । उ  धाराले संिवधानमा अ यथा यव था भएमा बाहके, कुन ैपिन यि  र ा मं ालय 
अ तगतको सेवामा वा संघ वा भारतीय सरकारी सेवामा रहकेो वा संघ अ तगतको र ा वा सरकारी सेवासँग स ब  रहकेो 
यि ले रा पितको इ छा रहसे म आ नो सेवामा वहाल रहन पाउँछ र रा यको सरकारी सेवामा वहाल यि  रा यपालको 
इ छा रहसे म वहाल रहन पाउन े गरी वे छाको िस ा तलाई संिवधानमा नै यवि थत ग रएको छ । भारतीय संिवधानमा 
यवि थत यो िस ा तका केही िसमा वा अपवाद पिन संिवधानमा न ैउ लेख ग रएको छ । भारतीय संिवधानले दहेायका पदह मा 

Doctrine of Pleasure को िस ा त लाग ूनहने गरी िसमा िनधारण गरेको छ ।  
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क. सव च अदालतका यायाधीशह ,  

ख. महालेखा परी क,  

ग. उ च अदालतका यायाधीशह ,  

घ. लोक सेवा आयोगका सद यह   

ङ. मखु िनवाचान आयु ,  

यसैगरी, भारतीय संिवधानको धारा ३११ ले वे छाको िस ा त िव  सरकारी कमचारीह लाई कायिविधगत सरु ण ( 

Precedural Safeguard) दान गरेको हदँा भारतीय संिवधानमा वलेायतमा ज तो वे छाको िस ा तलाई िनरपे  िस ा तको 
पमा िलइदनै । भारतीय सव च अदातलले S.L. Agrawel (Dr) Vs. General manager, Histan Steel limited भएको 
मु ामा संिवधानको धारा ३११ बाट ा  Procedural Safeguard दहेायको यि ह ले मा  पाउने िस ा त िवकास गरेको छ ।  

क. संघको सबै िनजामती कामचारी,  
ख. भारतीय सेवाका यि ,  

ग. रा यका िनजामती कमचारी 
यसैगरी, Parshottam Lal Dhingra Vs. Union of India को मु ामा भारतीय सव च अदालतले थाई वा अ थाई दबैु 
सरकारी सेवारत यि ह को हकमा समते धारा ३११ को कायिविधगत सरु ा पाउने िस ा त ितपादन गरेको छ । भारतीय 
संिवधानले िवभागीय कारवाही वा फौजदारी कारवाहीको ममा ग रने वखाि तको स ब धमा धारा ३११ को कायिविधगत सरु ा 
ा  नहन े संवैधािनक यव था राखेको छ । नपेालको स दभमा, त कालीन िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ५ मा हरेक 

िनजामती कमचारीको सेवा अविध ी ५ को सरकारको इ छा अनसुार हनछे भ ने यव था रहकेो िथयो तर हाल उ  यव था 
छैन ।  

 

सव च अदालतको फैसला÷आदेश   

 परुानो नोकरशाही अथात ्सरकारी कमचारीको सेवा यि गत घरमा काम गन नोकरको ज तो हो भ ने 
परुानो धारणा मानिसकताको अवशेषको पमा रहकेो अव थामा ितपादन भएका िस ा तलाई वतमान 
संवैधािनक प र े मा लाग ू हने भ न उपयु  हदँनै । िकनक  संवैधािनक यव थामा मलूभतू प रवतन 
आएपिछ सोही अनु प ितपािदत निजर या यामा पिन प रवतन आएको स झन ुपन। २० वष पिछ हरेक 

कमचारीको सेवा ी ५ को सरकारको िनगाहमा ह छ, अथात सेवा सरु ाको अविध समा  ह छ। 
Doctrine of pleasure अनसुार ी ५ को सरकारले २० वष पगुकेो जोसकैुलाई मनोगत आधारमा पिन 
अवकास िदन स दछ भ न समिुचत नहने । 

 

 िनजामित कमचारी र ी ५ को सरकारको स ब धलाई नोकर र मािलकसँग  तलुना गन िम दनै। मािलकले 

नोकरलाई िनकाले ज तै ी ५ को सरकाले िनजामती कमचारीलाई िनका न िम दनै । यी दबैुको स ब ध 

िनजामित सेवा ऐन, २०१९ र िनजामित सेवा िनयमावली २०२१ बाट िनदिशत छ । ी ५ को सरकारले 

िनजामित सेवा ऐन र िनजामित सेवा िनयमावलीमा तोिकएको िविध र ि या अनसुार िनयु , स वा, 
बढुवा, अवकास, वखा त गनु पन ह छ । वे छाको िस ा त नला ने वे छाचारी पमा िनरि भ 

त रकाबाट िनजामित कमचारी लाई अवकास िदने आव यक पिन होइन ।  
 कुनै यायाधीश उपर कारवाही गदा मापद डको बवेा ता गन र संवैधािनक ि याको अवल बन नगरी 
आफूखशुी अथात Doctrine of Pleasure को आधारमा कारवाही गन वा पदमु  गन निम ने । 

 सावजिनक पदािधकारीलाई िनयिु कताको इ छाअनकूुलको अविधस म बहाल रा ने र इ छा अनकूुल 

नै हटाउन ह छ भ न िम दनै।सावजिनक पदािधकारीको िनयिु  र बखासी िनयिु  गन पदािधकारीको 
इ छाबाट िनदिशत गन िम दनै र यो कुरा Doctrine of Pleasure को िस ा त अनकूुल  नहने । 

 

इ मान 
कमाचाय िव. 
मपससमते 
नेकाप २०५२ 

अङ्क १ िन.नं. 
५०४४ 

 

 

 

 

 

कृ ण साद 
ल साल िव  

मपस समते 
नेकाप वण 

शभुज मो सव 
िवशषेांक २०५२  

 

 
िच देव जोशी िव 
याय प रषद समते 
नकेाप २०६९ िन नं 
८८५७  
 

ह रगोिव द लुइटेल 

िव म तथा मपका 
समेत  नेकाप 
२०७२ िन नं 
९४१३ 
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१९. शि  पृथक करणको िस ा त (Doctrine of Separation of Power) 

रा यका अङ्गह ले कसैले पिन कसैको े ािधकारमा ह त ेप गन ुहदँनै।आ नो अिधकार र शि  योग गदा वत  पमा 
काम गन पाउनपुछ भ न ेयसको उ े य हो । रा यका अ य िनकायह ले आ नो अिधकार े  योग गरी गरेको कायमा सिवधान र 
काननूको आधारमा मा  अदालतले याियक पनूरावलोकन गनपुदछ । राजिनितक  िनितगत काय िवशु  कायकारी िनणय 
तथा काननू िनमाण गन लगायतका काय कायपािलका र यव थािपकाले गन काय हन ्। य ता िवषयमा अदालतले सामा यतया 
पनुरावलोकन गन ुहदँनै भ न ेमा यता यस िस ा तले रा दछ । 
 

सव च अदालतको फैसला ÷आदेश 

 एक अङ्गको काम अक  अङ्गले गन नहने र आ नो काम वत  पमा गन यव था यस िस ा तले 

वीकार गन।शि  पथृक करणको िस ा त बमोिजम राजनीितक कारणबाट कायपािलकाले गरेको 
कामको पया तामा अदालतले वशे गरी मू याकंन नगन, 

 कायपािलकाले िवधाियका वा यायपािलका तथा यव थािपकाले कायपािलकाको मलूभतू काय 
कृितलाई नै ित थापन गन काय शि  पथृक करणको िस ा त अनु प हन नस ने  ।  
रा यका अ य िनकायको अिधकारमा ह त पे वा कटौती गन कायले शि  पथृक करण होइन 
के ीकरण र िनरंकुशतालाई ो साहन गन । 

 अपराधको प रभाषा िभ  के पन भ न े िवषय वा सजाय बढाई यित सजाय गन भ न े िवषय िवधाियक  

विववेक य कुरा भएकोले शि  पथृक करणको िस ा त अनसुार िवधायक  नीितमा अदालतले 

ह त ेप नगन । 
 नेपालको संिवधान शि  िवभाजनको िस ा तलाई आधा रत मानरे बनेको । यव थािपका कायपािलका 
र यायपािलका संवैधािनक प रिधिभ  रहरे आ आ नो संवैधािनक र काननूी दािय व वत ता िनवाह 
गन सकुन भ ने नै संिवधानको मनसाय रहकेो । 

 

ह र . नेपाल िव.  
िग रजा .कोइराला, 
वण शुभज मो सव 
िवशेषाङ्क, 
 

कमलेश ि वेदी 
िव. म ं तथा 
मपका. समते 
नेकाप २०६७ 

िन.नं. ८४५२ 

 

नेकाप २०६६ िन नं 
८२८२ 

 

              

िकशोर पौडेल िव 
पयटन म ी समेत 
२०७८–WO- 

१४९२, आदशे 

िमितः २०७९।३।१२   

  

२०. वै ािनक अपे ाको िस ा त (Principle of Legitimate Expectation) 

वैध अपे ाको िस ा त सरकारको वे छाचा रतालाई िनय ण गन र नाग रक ित व छ यवहार  गन कायसँग स बि धत रहकेो 
ह छ । वैध अपे ाको िस ा त िव  गई भएका कायमा रट े ािधकारबाट य ता काम कारवाहीको परी ण गरी अदालतबाट 
उपयु  आदशे जारी गन सिक छ । Legitimate Expectation means that a person may have a reasonable 

expectation of being treated in a certain way by administrative authorities owing to some consistent 

practice in the past or an express promise made by the concerned authority. 
 

सव च अदालतको फैसला÷आदेश 

 जनताले गरेका जायज अपे ाह लाई स वोधन गद संिवधानसभाले संिवधान िनमाणको कायतािलका 
समेत सावजिनक गरेको अव थामा जनता संिवधान िनमाण ित पणू पेण आ त ब न ुउनीह को वधै 

अपे ा (Legitimate Expectation) नै हो । जनताको य तो वधै अपे ालाई संिवधान िनमाणको 
ऐितहािसक िज मेवारी पाएको िनकायले स मान गन ुपदछ र तदनु पको जवाफदहेीता वहन गन ुपिन पन 
। 

 वैध अपे ाको िस ा तलाई सरकारको वे छाचा रतालाई िनय ण गन र िनवेदकको प मा आदशे 

जारी गन सिकन ेएउटा आधारको पमा रट े मा वीकार ग रँद ैआएको, िस ा ततः सरकार वा सो 
अ तगतको कुनै िनकायले िवगतमा प पमा कुनै आ ासन िदएको वा िवगतमा लामो समयस म 
िनि त िकिसमको यवहार गरेको कारणबाट वैध अपे ा उ प न भएको ि थितमा य तो अपे ाको 
स मान ग रन ुपन । 

 कुनै पिन यि को स पि  मािथ य तो यि को मौिलक हक हने र य तो स पि लाई रा यले ा  

 

भरतमिण जगंम िव. 
रा पित कायालय 

समते नेकाप २०६८, 

अकं ८, िन.नं.८६६२ 

 

 
 

कुमार पा डे िव. उजा 
म ालय समेत 
नेकाप २०७४ 

िन.नं.९७५३ 

 

 

 
 

याम साद े  िव. 

िज ला शासन 
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गन अव थामा रा यले काननूको ि या अपनाई उिचत मआु जा िदनपुन िवषयमा िववाद हन 
नस ने।सरकारी कायालयको लािग ज गा सरकारले आ नो योगमा िलई स ाभना गन कारवाहीको 
उठान भएको अव थामा ज गा न ैवा मआु जा ा  ह छ भ न े िव ासमा कुन ैनाग रक रह छ भन े यो 
वैध अपे ा मा नपुन । 

 सरकारका िनकायले लामो समयदिेख काम कारवाहीलाई अगािड बढाइरहकेो र उ  काम कारवाहीबाट 
सकारा मक प रणाम आउने कुरामा िनवेदक िव त रिहरहकेो अव थामा काम कारवाही माग गन 
प लाई उ  काम कारवाही ित वैध अपे ा उ प न हन े गदछ । वैध अपे ाको िस ा तले सरकारी 
िनकायका काम कारवाही ित जनताको िव सनीयता िसजना हने र जनताको सरकार ित भरोसासमेत 
रहन ेगदछ । सरकारी िनकायमा कायरत सावजिनक पदािधकारीह ले िवकाससँग स बि धत िवषय र 
िवकास काननूका स दभमा िनणय गदा त झन ् वैध अपे ाको िस ा तलाई संवेदनशील पमा हण 

गनपुन ह छ । यसले सरकारको काम कारवाहीमा भरयो यता र िव सनीयता अिभविृ  गन म त 
पु  याउने । 

कायालय याङ्कजा 
समते नेकाप २०७५ 

िन.नं. ९९७३ 

 

 
तुलसी साद यौपाने 
िव उजा म ालय 

समते नेकाप २०७४ 

िन नं ९८०५ 

 

२१.  भई सकेको काम बैध हने िस ा त (Doctrine of Factum Valet) 

कुनै पिन काय स प न भईसकेको वा गरी सिकएको भएमा बैध मािनने कुरालाई यस िस ा तले वीकार गदछ ।  
 

सव च अदालतको फैसला÷आदेश 

  जनु काय नहन ुपन हो तर भई सकेपिछ मा यता पाउँछ ।  (What should not to be done, yet 

beiong done, shall be valid) 

 कुनै पदमा िनयु  पदािधकारी कुन ैकारणले अयो य ठहरी पदमु  भएमा पदमा बहाल रहकेो अविधमा 
िनजले गरेका काय सामा यतः बदर नगरी मा यता िदइने याियक अ यास रहकेो । 

 

२०७४-WO-
०६६५ आ.िमितः 
२०७५।१।४ 
 

नेकाप २०७३ िन.नं. 
९७१० 

 

२२. मु ाको अि तमताको िस ा त (Principle of Finality of Judgement) 

स म अदालतबाट काननूी कृया अवल बन गरी भएको आदशे वा फैसला अि तम हन े र काया वयन यो य हने भ न े यस 

िस ा तको मलू उ े य हो।एकपटक काननू बमोिजम सािधकार िनकायबाट िनणय भ ै टुङ्गो लागेको िवषयमा पनुः मु ा वा रट 
िनवेदन गन यस िस ा तले रो दछ । 
 

सव च अदालतको फैसला वा आदेश  

 मु ाको पबाट अि तम भई सकेको िवषय काननूमा नयाँ संशोधन थप भएको आधारले अिघ मु ाको 
फैसला काया वयन स प  न भई सकेको कायलाई अ य  पमा सोही िवषय िनवेदनको पमा पनुः 
अदालतमा वेश गन िम न े हदँनै । य पमा काननूले िनिम न ेकाय अ य  बाटोबाट सोही 
िवषयमा पटकपटक अदालतमा वेश गन मु ाको अि तमताको िस ा तले पिन िम ने नहन े। 

 अदालतबाट भएका फैसला अनसुार तोिकएको सजायलाई रट िनवेदनको मा यमबाट सामा य 
अव थामै बदर गद जाने वा िनि य बनाउँद ैजाने हो भने सो काय फैसला अि तमताको िस ा त 
िवपरीत हन ेर अदालत बार बार एकै मु ामा अि झरहने वल स भावना रहन े। 

 कुनै मु ामा अिधकार ा  िनकायबाट अि तम फैसला भइसकेपिछ प ह को सो फैसलाबाट िसिजत 
हक अिधकार चलन गराई िदन ेदािय व फैसला अि तमताको िस ा त अनसुार अदालतको नै हने । 

 रट िनवेदक उपरको िवभागीय कारवाही शासक य अदालतबाट बदर भएको दिेखँदा अदालतको 
फैसला अि तमताको िस ा त अनसुार अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग समेतबाट यी रट 

 

िड लीरमण यौपाने 
िव. प दहेी 
िजअ.समते नेकाप 
२०७५ अंक १० 

िन.नं.
 १०१२३ 
 

बस ता आचाय िव 
वदैिेशक रोजगार 
यायािधकरण, नेकाप 
२०७७ िननं. १०४८६ 
 
 

ीमाया ल ब ु िव. 
ने बहादरु िल ब ु नकेाप 
२०७६ िननं. १०३४८ 

 

रामआधार साह िव 

अदअुआ समते 
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िनवेदक उपर पटकपटक एकै िमितको एकै घटनाको िवषय व तुउपर कारवाही गन नपाउने । 
 पटकपटक याियक िनकायबाट यि को पिहचान कायम भै अदालतबाट मा यता िदई िनणय भएको 
िवषय र फैसला अि तमताको िस ा त (Finality of Justice Theory) लाई भािवत पान ु याय र 
काननूको िस ा त िवपरीत हने । 

 एक पटक स म अदालतबाट िनरोपण भैसकेको िवषयमा पनुः कारवाही ार भ गन सरकारी प ले 

िवशेष सिुवधा पाउँछ भ न कुन ैकाननू र िस ा तले िम ने नदिेखने।एकपटक स म अदालतबाट फैसला 
भै अि तम भएको फैसला उपर उजरू परी बदर नभएको ि थितमा िनणय अि तमताको िस ा त 
(Finality of the Judgement) अनसुार पवू फैसला प रवतन वा िनरथक हन ेगरी उसै िवषयमा अक  

कारवाही चलाई िनणय गन निम ने । 

नेकाप २०७२ िन नं 
९४९७ 
 

िहरामान िगरी िव 
िज ला शासन 
कायालय बाँके नेकाप 
२०७१ िन नं ९२३६ 
 

बालकृ ण के.सी. 
िव. िज ला हरी 
कायालय दलैेख 

नेकाप २०६७ िननं 
८४५९ 

               

२३. िवधाियक  विु म ाको िस ा त (Principle of legislative Wisdom) 

िवधाियकाले काननू िनमाण गदा के क तो कुरा रा ने वा क तो काननूी ब ध गन भ ने कुरामा उसको िववेक योग गरेर गन 
पाउन ेमा यता यसमा पदछ । िवधाियक  िववेकमा अदालतले ह त ेप गन ुहदँनै भ ने यसको उ े य हो । 
 

सव च अदालतको फैसला वा आदेश  

  अपराधको घोषणा गन तथा हद याद कसरी र कित िनधारण गन भ न ेस ब धमा अपराधको गा भीयता 
समसामियक प रवेश दशेको सामािजक तथा भौगोिलक अव था र अ यास समेतलाई िवचार गरी ग रने 
िवधाियक  िववेक (legislative Wisdom)  को िवषय भएकाले यित न ैहद याद िनधारण गन ुउपयु  

ह छ भनी अदालतले िकटान ग रिदन निम ने । 
 कुन अपराधमा क तो िकिसमको काननूी यव था गनपुन हो भ ने कुरा िनता त पमा िवधाियकाको 
अिधकार े  िभ को िवषय हनाले िवधाियक  िववेक (Legislative Wisdom) का स ब धमा यस 

अदालतले  गन ुउिचत नहने । 
 अपराधको प रभाषािभ  पान भ न े िवषय वा सजाय बढाई यित नै सजाय गन भ न े िवषय िबधाियक  

नीितगत विववेक य कुरा भएकोले Legislative Policy  मा असाधारण अिधकार अ तगत 
अदालतले ह त ेप गन उिचत नहने ।  

 संिवधानले िवधाियकालाई दान गरेको संवैधािनक अि तयारीिभ  रही िवधाियकाले एउटा िनि त ्
िवधाियक  नीित वा िस ा त बनाई यसलाई काया वयन गन काननू िनमाण गन काय िवधाियकाको 
े ािधकारिभ को िवषय हो । कुन उ े य ाि का लािग के क तो काननू बनाउने वा नबनाउने भ न े
िवषय िवधाियकाको एकलौटी े ािधकार अ तगत पन कुरा हो । शि पथृक करणको िस ा तले 

िवधाियक  दायरा (Legislative Domain) को काननू िनमाणको िवषयमा सामा यतया 
यायपािलकाले ह त ेप गन निम ने । 

 

राजु साद चापागाई ं
समते िव. म ं तथा 
मपका समते नेकाप 
२०७३ िन नं ९५४७ 

 

 

काशमिण शमा समेत 
िव. ससंद सिचवालय, 
समेत नेकाप २०५९ 
िननं ७१४० 
 

योित पौडेल िव 
म ं तथा 
मपका.समते नेकाप 
२०६६ िन नं ८२८२ 
 

तुलसी िसखंडा िव. 
सिंवधान सभा 
सिचवालय समते 
नेकाप २०७० 

िन.नं.८९४३  

 

         

२४.  हद यादको लचकता वृि  हने िस ा त (Doctrine of tolling) 

काननूले तोकेको हद याद िनि त अव था र शतका आधारमा विृ  हने िस ा तको पमा यसलाई िलइ छ । नाबालक  वा 
अश  वा सु त मनि थित वा बृ को अव थामा रहकेो यि लाई िनि त अविधस म हद याद लचक हने यस िस ा तले 

वीकार गदछ । 
 

सव च अदालतको आदेश वा फैसला  

 हद यादको यव था िनल बन हन ेिस ा त (Doctrine of tolling) मा आधा रत दिेख छ। Doctrine 
राजु साद चापागाई ं
समेत िव. मं तथा 
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of tolling भइरहकेो हद यादलाई कुनै िनि त अविधस म िनि त सतमा थिगत ग रन ुहो। जसलाई 
काननूी भाषामा हद याद थगनको िस ा त (Doctrine of Equitable tolling) भिनएको छ । यो 
िवषय अपराध भ दा दु कृित (Equity) सँग स बि धत िवषय हो । 

 िनि त अव थास म हद यादको लचकता विृ  हने िस ा त (Doctrine of Tolling) लाई सािवक 

मलुुक  ऐन, अदालती ब दोब तको ४० नं. ले अङ्गीकार गरेको दिेखने । 

मपका समेत नेकाप 
२०७३ िन न ं९५४७ 
 

 

 

डा. मीना झासमेत 
िव. सु बा 
पुलामीमगर नेकाप 
२०७५ िन न ं९९२ 
 

२५.  याियक आ मसयंमको िस ा त (Principle of self restrain) 

याियक आ मसंयमको िस ा तले यायाधीशलाई आ नो याियक अिधकारको योगमा सीिमत गन ो सािहत गदछ । 
यायालयले प  पमा असंवैधािनक वा गैरकाननूी नभइकन कुन ैकाननू वा शासक य िनणय उपरको िववादमा संयमतापवूक 

हनेपुछ भ न ेकुरामा यसले जोड िद छ । यसलाई याियक सि यताबादको िवपरीतको पमा पिन मािन छ । खासगरी राजिनितक 

वा याियक पमा समाधान गन नसिकने िवषयमा वा अ य िनकाय वा अदादतको साधारण े ािधकारमा अदालतले ह त पे 
गन हदँनै भ ने मा यता यसले रा दछ ।अदालत आफैले िवकिसत गरेको िस ा त हो । 
 

सव च अदालतको आदेश वा फैसला 

 सामा यतया िवधाियक  काननूह  संिवधानस मत, व छ र िववेकपरक न ैह छन भनी अदालतले आफू 

सम  आएका िववाद िन पण गदा ारि भक पमा अनमुान गदछ । अदालतले आफूलाई सदवै 
संयिमत र आ म िनय ण (self restrain) मा राखेको ह छ । अदालत िवधाियक  काननू िनमाणको 
िस ा त वा नीित िभ  वेश गरी आ नो मा यता लाग ूगन चाहदँनै र सो गन स ै न पिन । संिवधानले 

इिंगत गरेको खास े ह मा िवधाियक  बिु म ाको अधीनमा रही काननू बनाई आ नो दािय व िनवाह 
गन िनदशन ग रएका अव थाह  फरक कुराह  हन ् । कुन ै िवधाियक  काननू संिवधानको ावधानसगँ 
य  मले नखाने दिेखएको र जनताको मौिलक हकमा ितकूल असर परेको दिेखएको अव थामा 
यसलाई अमा य वा बदर घोिषत गन ुअिघ यस अदालतले यथाश य िवधाियक  असल िनयतको 
प मा नै आ नो खोजी जारी रा न े। 

 त लो अदालतमा िवचाराधीन िवषयमा सव च अदालतले याियक आ मसंयमको ि कोण 

अङ्गीकार गन ु नै वा छनीय ह छ। यायमा िवचलन आएको अव था भई ह त पे गन ुअ याव यक 

भएको अव थामा बाहके उ च अदालतले गरेका अ त रम वा अ तरकालीन कृितका आदशेमा भाव 
पन गरी ह त पे गन िववेकपणू नहने । 

 सबै कारका नीितगत िनणयमा अदालतले ह त ेप गन हो भन ेती िनकायको काय णालीमा एकातफ 

अदालतको अनाव यक ह त पे हन पु दछ भने अक तफ अदालतको आदशे सधै र सबै अव थामा 
काया वयनयो य हन नसक  य तो िवषय याियक यव थापक य मापद ड (Judicially 

Manageable Standard) भ दा बािहर समते पन आउने हदँा नपेाल सरकार लगायत अ य वाय  

िनकायह ले िलने र िलनपुन नीितगत िनणयका िवषयमा अदालतले ह त ेप नगरी वेि छक पमा 
याियक आ मसंयम (Judicial Self-Restraint) अपनाउन ुन ैवा छनीय दिेखन आउने । 

 

कमलेश ि वेदी िव 
म ं तथा 
मपका.समते नेकाप 
२०६४ िन नं 
७८६६ 

 

 

 

 

 

 

 
 

रमशेराज अयाल 

िव. उ.अ पाटन 
समते नेकाप २०७६ 

िन नं १०२९४ 

 

 

रामकृ ण का ले िव 
म ं तथा मपका 
नेकाप २०६७  िन 
नं ८३९० 

 

 

 

२६.  कपटपणू वा छदम िवधायन (Colourable Legislation) को िस ा त 

िलिखत संिवधान भएको दशेमा िवधाियक  काय संिवधानले तोिकिदएको सीमािभ  रहरे ग रनपुछ । छदम वा कपटपणू 

िवधायनको िस ा तले जनु कुरा य  पमा गन सँिकदनै यो कुरा अ य  ढंगले पिन गन सिकदनै भ न ेमा यता रा दछ । 
दशेको मलू काननूले कुनै िनकायलाई कुनै काय गनका लािग अिधकार दान नगरेको अव थामा िवधाियका वा अ य काननू 
िनमाण गन अि तयारी ा  िनकायले संिवधानले अिधकार निदएको िवषयमा काननू िनमाण गन ुनै छदम िवधायन हो । 
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सव च अदालतको आदेश वा फैसला 

 सामा यतया िनमाण गन निम ने, अिधकार े  नभएको िबषयमा बनाइएको िवधायनलाई कपटपणू 

िवधायन (Colourable Legislation)  भिन छ। िवधाियकाको े ािधकार मािथ  उठाउने यो 
िस ा त खास गरी संिघय संवैधािनक र काननूी संरचना भएका काननूी णालीह मा बढी योग र चचामा 
आउने भएतापिन िवधाियकालाई अिधकार दान गन संिवधानको यव था भ दा बािहर गएको वा 
िववािदत काननूकै पिन अ य ावधान वा मको संरचना भ दा अ वभािवक पमा पथृक यव था गन 
काननूी ावधानका स दभमा आकृ  हने ।   

 संिवधान वा मात ृऐनमा रहकेा ाबधान ितकूल हन ेगरी िनयम िनमाण भएमा यो कपटपणू िवधायन ब न 
पु ने ।  

 

कमलेश ि वेदी 
िव म ं तथा 
मपका. समते 
नेकाप २०६४ िन 
नं ७८६६ 

 

 

 
िव णु साद िघिमरे िव 
अदअुआ समते  
२०७४-WC ००२० 

आ.िमितः 
२०७८।१।८ 

 

२७.  कायका रणीको अिधकारको िस ा त (Principle of Executive Power) 

सरकारलाई संिवधान र काननूले िदएको अिधकारलाई कायकारी अिधकार भिन छ । नेपालको संिवधानले संघीय सरकारमा 
दशेको कायकारी अिधकार िनिहत रहन े यव था गरेको छ भने दशेको कायकारीणी अिधकार दशे मि प रषदमा िनिहत रहन े
यव था गरेको छ । य तो अिधकारको योगमा सामा यतया अदालतले ह त पे गदन तर कायकारी अिधकारको योग 
िववेकस मत यायोिचत नभएकोमा वा वे छाचारी पमा भएको भनी िववाद आएमा अदालतले याियक पनुरावलोकनको 
आधारमा परी ण गदछ । 

 

सव च अदालतको आदेश वा फैसला  

 मि प रषदक्ो िवशु  काय े िभ  पनुरावलोकनको अवधारणामा अदालत वेश गन ुमनािसव नहन े। 
 मि प रषदले् वत पमा गन ुपन कायमा यस अदालतबाट ह त पे हदँा मि प रषदक्ो अिधकारमा 
अनाहकमा ह त ेप हन ेज तो दिेखनकुा साथै सो कुरा शि  पथृक करण (Separation of power) 

ज तो लोकताि क मू य मा यता एवम ्यस अदालतबाट ितपािदत िस ा त समेतको िवपरीत हन े। 
 राजदतू िनयिु  र जनुसकैु बलेा िफता बोलाउन स ने कायपािलकाको िनिहत अिधकार भएकाले सोही 
अिधकार योग ग र भएको िनणय कायकारी अिधकार अ तगत भएको मािनने । 

 कायकारी अिधकारको योग वे छाचारी पमा गरेकोमा भने य तो कायको याियक पनुरावलोकन 
अदालतबाट ग रने । 

नेकाप २०६८ 

िन.नं. ८६६६ 
 

लीलामिण पौडेल िव. 
िव े  पासवान, 
०७०–NF– ००२६, 

आ. िमितः २०७२।२।७ 
 

नेकाप २०७२ िन नं 
९४७९ 
 

नेकाप २०७७ िन नं 
१०६०९ 
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१. काननूी रायको पिरचय
२. संवैधािनक तथा काननूी िवकासक्रम
३. काननूी राय स ब धमा भएका संवैधािनक र काननूी यव था
४. काननूी राय प्रदान गिरने िनकाय
४.१   महा ययािधवक्ताको कायार्लयबाट काननूी राय प्रदान गनेर् स ब धी यव था
-  काननूी रायको ढाँचा  
४.२   उ च सरकारी वकील कायार्लयबाट काननूी राय प्रदान गनेर् स ब धी यव था
४.३   िज ला सरकारी वकील कायार्लयबाट काननूी राय प्रदान गनेर् स ब धी यव था
५. काननूी राय प्रदान गदार् सरकारी वकीलले यान िदनपुनेर् कुरा
६. प्रदशे सरकारलाई काननूी राय प्रदान गनेर् स ब धी यव था
७. राय स ब धी अ य यव था

सरकारी वक ल िद दशन 

 

यस प र छेद िभ  
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१. कानूनी रायको प रचय 

काननूी मा काननूको िवशेष ले िदन ेराय नै काननूी राय हो । य तो राय कुनै खास िववाद परेको अव थामा वा काननूी जिटलता 
पन लागेको अव थामा माग गन र िदन ेग र छ । िवशेषतः काननू काया वयनको ममा जिटल  उ जेको अव थामा काननूी 
राय माग गन ग र छ । सरकारी वक लस◌गँ का पिनक िवषयमा काननूी राय मा न ुह◌ँदनै र काननूी  बाहके अ  िवषयमा 
सरकारी वक लले राय िदन ुपिन हदँनै । काननू िनमाणको ममा स बि धत काननू र संिवधान तथा अ य काननूको बीचमा के 

क तो स ब ध रह छ भ न ेबारेमा पिन काननूी राय माग गन सिक छ ।  

काननूी राय माग गनकुो िनि त उ े य ह छ । म◌ूलतः कामको दौरानमा दखेापन काननूी जिटलतालाई सरल बनाई िनणय गन 
सिजलो बनाउन ुर य तो िनणय काननूस मत बनाउन ुन ैयसको उ े य हो । तथापि◌ राय माग गन िनकायले ा  काननूी रायलाई 
बा यता मक पमा अवल बन गन ुपदछ भ न ेछैन । उपयु  र भावकारी काननूी राय ा  गरेर सो अनसुार काम गरेमा काम 
कारवाहीमा काननूी टुि◌ हने संभावना कम रह छ । काननूी राय िलने वा निलन ेभ न ेिवषय िनणय गन अिधकारीको आ त रक 

िवषय हो। आ नो काम कारवाहीबाट अ य प को हक अिधकारको हनन ्भएको भ न े िववाद उठेमा काननूी राय िलएको भ न े
आधारबाट बचाउ हन ेवा नहन ेभ ने  उठ्दनै । यसको अि तम टुङ्गो भन ेअदालतमा नै गएर ला दछ । तर भावकारी र 
उपयु  काननूी रायलाई वेवा ता गरेर काननू िवपरीतको िनणय गरेमा व◌ाभािवक पमा नै िनणयकताको मता र आचरणमा 

 उठ्छ ।  

काननू ारा राय िदनपुन कत य तोिकएका अिधकारी (सरकारी वक ल)ले काननूले िनि त गरेको िनकायलाई मा  काननूी राय िदन ु
पदछ । आ नो राय अनसुार काम ह छ भ न ेआधारमा त यको व तुिन  मू यांकन गरेर राय दान गन ुपदछ । आ नो रायबाट राय 
माग गन िनकायले िव त भएर सोही अनसुार िनणय गन सकोस ्भ ने कुरामा सरकारी वक लले सदवै यान पु  याउन ुपदछ । 
नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका िनकायलाई काननूी राय िदन े िज मेवारी सरकारी वक लको भए तापिन दशे वा दशे 

सरकारका िनकायलाई काननूी राय िदन ेिज मेवारी मु य यायािधव ाको हो ।  

नेपालको संिवधानले नपेाललाई संघ◌ीय णालीमा पा तरण गरेसँग ैहरेक दशेमा एक मु य यायािधव ा रहने यव था गरेको 
छ । मु य यायािधव ा दशे सरकारको मु य काननूी स लाहकार हने भएकोले दशे सरकारलाई संवैधािनक एवम ्काननूी 
िवषयमा राय स लाह िदन ेसंवैधािनक िज मेवारी िनजमा न ैरहकेो छ । यसका अित र  थानीय िनकाय वा सरकारका वाय  

सं थाह लाई पिन सरकारी वक लले काननूी राय दान गदनन ्।  
 

२. सवैंधािनक तथा कानूनी िवकास म 

नेपाल सरकार वैधािनक काननू, २००४ को दफा १२ को ख ड (क) मा काननूी िवषयमा समय–समयमा सरकारलाई आव यक 

परेको राय स लाह पेश गन एउटा धान काननूी स लाहकार ी ३ महाराजबाट िनयिु  हने यव था ग रएको िथयो । सोही 
दफाको ख ड (ख) मा धान काननूी स लाहकारले हरेक अड्डा–अदालतमा गई सरकारकातफबाट छलफल गन अिधकार रहन े
यव था पिन गरेको दिेख छ । अ त रम शासन िवधान, २००७ मा महा यायािधव ा स ब धी कुनै यव था नग रएको भए तापिन 
धान यायालय ऐन, २००८ को पिहलो संशोधन २००९ ले पिहलो पटक एटन  जनरल (महा यायािधव ा)को यव था ग  यो । 
सो ऐनले मु ा मािमलाको स ब धमा नेपाल सरकारले मागेको काननूी राय िदन ुर काननूी कारवाही गन ुएटन  जनरलको मु य 
कत य हन े यव था गरेको िथयो ।  

त कालीन नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०१५ मा महा यायािधव ा स ब धी यव था िथएन । सरकारी मु ा स ब धी ऐन, 
२०१७ को अनसुचूी १ ले सरकारी वक ल कायालयको थापना गरी सरकारी वक लको काम, कत य र अिधकार िनधारण 

गर◌य्ो, जसमा सरकारलाई काननूी राय दान गन, मु ाको बहस पैरवी, ितर ा स ब धमा िब ततृ यव था ग रएको िथयो । 
त प ात जारी भएका नपेालको संिवधान, २०१९ को धारा ८०,  नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को धारा ११०, नपेालको 
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अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १३५, तथा सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०५५को  िनयम ११(ख), िनयम १४(ङ), 

िनयम १६(ङ), िनयम २८, िनयम ३४ तथा िनयम ३४(क) ले यस यव थालाई िनर तरता दान ग  यो । हाल चलनमा रहकेो 
नेपालको संिवधान (२०७२) एवं सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ समतेले महा यायािधव ाको काम, कत य र 
अिधकारको पमा काननूी राय दान गन कायलाई एक मह वपणू कायका पमा यव था गरेको छ । 
 

३. कानूनी राय स ब धमा भएका सवैंधािनक र कानूनी यव था◌ः 

नेपालको संिवधानले महा यायािधव ालाई सरकारको मु य काननूी स लाहकार हन े यव था गरेको छ । संवैधािनक र काननूी 
िवषयमा नेपाल सरकार र सरकार मातहतका िनकाय वा पदािधकारीह लाई महा यायािधव ाको कायालय र आ–आ ना े मा 
उ च सरकारी वक ल कायालय तथा िज ला सरकारी वक ल कायालयह ले काननूी राय, स लाह वा परामश दान गद आएका 
छन ्। 
 

सवैंधािनक यव था◌ः 

 महा यायािधव ा नेपाल सरकारको मु य काननूी स लाहकार हनेछ । संवैधािनक एवं काननूी िवषयमा 
नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोिकिदएको अ य अिधकारीलाई राय स लाह िदन ु
महा यायािधव ाको कत य हनेछ । 

 

नेपालको 
सिंवधानको 
धारा १५८ को 
उपधारा (१) 

वतमान संवैधािनक यव था अनसुार संवैधािनक र काननूी िवषयमा नपेाल सरकार र नेपाल सरकारले तोिकिदएको अ य 
अिधकारीलाई काननूी राय स लाह दान गन िज वारी महा यायािधव ालाई रहकेो छ । अ य सरकारी वक लह ले काननूी राय 
दान गन अिधकारको योग संिवधानको धारा १५८ को उपधारा (७) बमोिजम यायोिजत अिधकार बमोिजम नभई सरकारी 
वक ल स ब धी िनयमावलीमा उ लेख भए बमोिजम काननूी राय िदन ेअ यास रहदँ ैआएको छ । सरकारी वक ल स ब धी 
िनयमावली, २०७७ ले काननूी राय दान गन अिधकारी एवं त रकाको स ब धमा यव था गरेको छ ।  

मलु◌ुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १९७ को उपदफा (१) को दहेाय (ख) मा काननूी रायको िवषयमा 
महा यायिधव ाले िनदिशका बनाउन स ने यव था गरेको छ । सशुासन यव थापन तथा संचालन ऐन, २०६४ मा िनणय गन 
अिधकारीले मनािसव ठानेमा काननूी राय िलन स ने यव था ग रएको छ । यस बाहके अ य कुन ैिवशेष ऐन तथा िनयमावलीमा 
सरकारी वक लले राय स लाह िदनपुन भ ने यव था उ लेख भएको रहछे भने सोही ऐन, िनयम बमोिजम पिन सरकारी वक लले 

काननूी राय दान गन ुपदछ ।  
 
 

कानूनी यव था◌ः 

 यस संिहता बमोिजम स पादन हन ेकामकारबाहीलाई सरल, प  र सु यवि थत गन दहेायको िवषयमा 
दहेायको अिधकारीले आव यकता अनसुार िनदिशका बनाई लाग ूगन स नेछः–  

 अनसुचूी–१ वा अनसुचूी–२ अ तगतका कसरू स ब धी मु ाको बहस परैबी ितर ा, काननूी राय 
स ब धमा महा यायािधव ाले, 

 कुनै िनणय गदा काननूी वा ािविधक को पिन िन पण गन ु पन रहछे र य तो िवषयमा कुन ै
काननूिव  वा ािविधकको राय िलन िनणय गन अिधकारीले मनािसब ठानमेा य तो राय िलन स नेछ ।  

 उपदफा (५) बमोिजम राय िलएकोमा य तो रायलाई समेत आधार मानी िनणय गन सिकनेछ र य तो  
रायलाई मा न ु नपन  दखेेमा सोको कारण खलुाई  िनणय गन ुपनछ । 
 

 

फौजदारी कायिविध 

सिंहताको दफा 
१९७ (१)  
 

ऐजन उपदफा (१) 

(ख) 

 

सशुासन यव थापन 
तथा सचंालन ऐन, 
२०६४ को दफा १६ 
(५)  
 

ऐजन उपदफा (६) 
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नेपाल सरकार (काय िवभाजन) िनयमावली, २०७४ को अनसुचूी २ को ५ मा रहकेो काननू, याय, तथा संसदीय मािमला 
म ालयको काम, कत य अ तगतको बुँदा नं. ६ मा “काननूी राय तथा परामश” उ लेख भएको यव था संिवधानको धारा १५८ 

को उपधारा (१) सँग प  ितकूल रहकेो हदँा काननू, याय, तथा संसदीय मािमला म ालयले दान गरेको काननूी रायको 
स ब धमा भन ेअदालतमा  उठ्न स ने दिेख छ । 
 

४. कानूनी राय दान ग रने िनकाय◌ः 
नेपाल सरकार र नपेाल सरकारका िनकायह लाई िविभ न तहका सरकारी वक ल कायालयह बाट काननूी राय दान ग रने 
भएकोले राय माग गन ुअगािड र राय दान गन ुअगािड राय माग गन वा िदने िनकाय वा अिधकारीको काननूी हिैसयत बु न ुपदछ 

। िकनक  सरकारी कृितका सबै िनकाय वा पदािधकारीलाई सरकारी वक लले काननूी राय िदन ेकाननूी यव था छैन । तसथ, 

जनुसकैु सरकारी वक लले जोसकैुलाई काननूी राय दान गदनन ् । राय दान गन अिधकार नभएको पदािधकारीले वा राय िदन ु
नपन िनकायलाई राय िदइयो भन े य तो काननूी राय अनिधकृत हन जा छ । तसथ काननूी यव था िवप रत राय मा न ुर राय िदन ु
ह◌ँदनै । 
 

४.१ महा यायािधव ाको कायालयबाट कानूनी राय दान गन स ब धी यव था  

नेपालको संिवधानको धारा १५८ को उपधारा (१) मा महा यायािधव ालाई काननूी राय िदन ेकत य तोिकएको र सोही धाराको 
उपधारा (७) मा महा यायािधव ाले आ नो काम, कत य र अिधकार मातहतका सरकारी वक ललाई यायोजन गन स ने 
यव था ग रएको छ । संवैधािनक यव था बाहके चिलत काननूले महा यायािधव ाको कायालयबाट दान ग रने काननूी राय 
महा यायािधव ा र नायब महा यायािधव ाले मा  दान गनस ने गरी यव था ग रएको छ । महा यायािधव ाको कायालय र 
मातहतका सरकारी वक ल कायालयको कामलाई सु यवि थत पले स चालन गनको लािग महा यायािधव ाको कायालयमा 
चारवटा िवभागह  गठन ग रएका छन ्। तीम ये काननूी राय परामश तथा सशुासन िवभागले काननूी राय दान गन गरी यव था 
िमलाइएको छ । संवैधािनक वा काननूी िवषयमा नेपाल सरकारको कुनै म ालय, सिचवालय वा संवैधािनक िनकायलाई राय 
स लाह िदन ेिज मेवारी नायब महा यायािधव ाको हन ेगरी सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ ले यव था गरेको छ । 
महा यायािधव ाको कायालयमा कायरत अ य सरकारी वक लले महा यायािधव ा वा नायब महा यायािधव ाले तोिकिदएको 
अव थामा मा  ैकाननूी राय दान गन स ने दिेख छ । 
 

कानूनी यव था 

 नेपालको संिवधानको धारा १५८ तथा अ य चिलत काननूमा उि लिखत काम, कत य र अिधकारको 
अित र  महा यायािधव ाको काम, कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम हनेछः– 

 संवैधािनक एवं काननूी िवषयमा नपेाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकेको पदािधकारीलाई काननूी राय 
स लाह दान गन, 

 यस िनयमावलीको अधीनमा रही नायब महा यायािधव ाको काम, कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम 

हनेछः– 

 कुनै संवैधािनक वा काननूी िवषयमा नेपाल सरकार, नपेाल सरकारको कुनै म ालय, सिचवालय वा 

संवैधािनक िनकायलाई काननूी राय स लाह िदने, 

 

 

 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम ११ (क) 

 

 

 

ऐजन 
िनयमावलीको 
िनयम १२ (ख) 
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कानूनी रायको ढा◌ँचा 
महा यायािधव ाको कायालयवाट दान ग रने रायको ढाँचा यस कार रहकेो छः 

 

                िमितः 
िवषयः राय स ब धमा । 
ी ..................... 

  

तहाँको च.नं. ... ....िमित ............. को प बाट माग ग रएको िवषयमा िन न यहोराको काननूी राय सिहत स कल 

िमिसल यसै प साथ िफता पठाइएको यहोरा अनरुोध छ । 
 

राय माग ग रएको िवषय: 

सिं  त य िववरणः 
िवभागीय रायः 
कानूनी यव थाः 
दान ग रएको कानूनी रायः 

                                                                                                    नायब महा यायािधव ा  
 

४.२. उ च सरकारी वक ल कायालयबाट कानूनी राय दान गन स ब धी यव था 
उ च सरकारी वक ल कायालयबाट काननूी राय दान गन सो कायालयका सह यायािधव ालाई िज मेवारी दान ग रएको छ । 
उ च सरकारी वक ल कायालयको ादिेशक अिधकार े िभ का नपेाल सरकारका िनकायह लाई काननूी राय दान गन कत य 
िनजको ह छ । सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ को िनयम १५ (ङ) ले उ च सरकारी वक ल कायालयको ादिेशक 

अिधकार े िभ  रहकेा दशे मखु तथा नेपाल सरकारका कायालयको मखुले उ च सरकारी वक ल कायालयस◌ँग काननूी 
राय मा न स छन ्। यसरी काननूी राय मागमेा सह यायािधव ाले काननूी राय िदन ुपदछ । उ  कायालयमा कायरत अ य सरकारी 
वक लले सह यायािधव ाको काय स पादनमा सहायता पु  याउन ु पन भए तापिन काननूी राय दान गन उ रदािय व भन े
सह यायािधव ाको नै ह छ । तर सह यायािधव ा कायालयमा उपि थत नभएको अव थामा भन े िनिम  सह यायािधव ा भई 
काम गन सरकारी वक लले काननूी राय िदन स छन ्। 
 

कानूनी यव था 

उ च सरकारी वक ल कायालयका सह यायािधव ाको काम, कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम हनछेः 

 आ नो ादिेशक अिधकार े िभ  रहकेा दशे मखु तथा नेपाल सरकारका कायालयको मखुले 

मागकेो काननूी मा राय स लाह िदन,े 

 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम १५ (१) 

(ङ) 

 

४.३. िज ला सरकारी वक ल कायालयबाट कानूनी राय दान गन स ब धी यव था 
िज ला ि थत नेपाल सरकारका कायालय वा य ता कायालयको मखुले काननूी राय माग गरेमा िज ला यायािधव ाले काननूी 
राय िदन ुपदछ । कायालयमा िज ला यायािधव ा उपि थत नभएको अव थामा िनिम  िज ला यायािधव ा भई काम गन 
सहायक िज ला यायािधव ाले पिन राय िदन ु पदछ । सरकारी वक ल स ब धी िनयमावलीले सो िज लामा रहकेा नपेाल 

सरकारका कायालयका मखुले मागेको काननूी मा राय िदन ुपन गर◌ी यव था ग रएको छ । 
 



487

सरकारी वक ल िद दशन 

 

कानूनी यव था 

िज ला सरकारी वक ल कायालयका सह यायािधव ा वा िज ला यायािधव ाको काम, कत य र अिधकारः 

 स बि धत िज लामा रहकेा नेपाल सरकारकाकायालयका मखुले मागेको कुन ै काननूी मा राय 
स लाह िदन,े 

 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम १९(ग) 

 

५. कानूनी दान गदा सरकारी वक लले यान िदनु पन कुरा◌ः 
काननूी राय माग गन िनकायले काननूले तोकेको रीत परूा गरेर राय माग गरेको छ छैन भ न ेतफ सरकारी वक लले िवचार पु  याउन ु
पदछ । रीत नपु  याई राय माग ग रएको रहछे भने आव यक रीत पु  याई पठाउनका िनिम  राय माग ग रएको स कल फाइल सिहत 
स बि धत िनकायमा िफता पठाउन ुपदछ । जनु कारणबाट फाइल िफता पठाइएको हो सो रीत प◌ु  याई फाइल पनुः ा  भएको 
अव थामा काननूी राय िदन ुपदछ । रीत नपगुेको भनी फाइल िफता पठाउन ुपरेमा के के कुराको रीत नपगुकेो हो सो सबै कुरा 
एकैसाथ उ लेख गरी पठाउन ुपदछ । पटक–पटक िफता पठाउन ुपन अव था आउँन िदन ुह◌दँनै । के के कुराको रीत परूा गरी 
काननूी राय मा ने हो भ ने स ब धमा सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ को िनयम ३४ मा उ लेख ग रएको छ । 
सरकारी वक लस◌गँ राय माग ग रएको िवषय र सरकारी वक लले राय िदएको िवषय गो य ह छ । 
 

कानूनी यव था◌ः 

 कुनै संवैधािनक वा काननूी मा सरकारी वक लसँग राय माग गदा दहेाय बमोिजम गरी माग गन ु
पनछः– 

 जनु िवषयमा राय माग ग रएको हो सो िवषयमा िनणय गन अिधकार य तो राय मा ने कायालय वा 
अिधकारीलाई भएको हन ुपन, 

 जनु िवषयमा राय माग ग रएको हो सोसँग स बि धत स पणू िववरण सं ेपमा खलुाई स बि धत 
कागजात संल न ग रएको हन ुपन, 

 राय मािगएको िवषयमा प तः काननूी  उ लेख ग रएको हन ुपन, 

 जनु िवषयमा राय मािगएको हो सो िवषयमा अ य कुन ैकायालय वा अिधकारीको समते राय िलन ु
पन वा अ य कुन ै ि या परूा गन ु पन भएमा सो राय मागी सकेपिछ तथा य तो ि या परूा 
ग रसकेपिछ मा  सरकारी वक लसँग राय मािगएको हन ुपन, 

 जनु िवषयमा राय माग ग रएको हो सो स ब धमा िवभागीय राय वा स बि धत कायालयको 
ि कोण उ लेख भएको हन ुपन 

 िनयम ३८ बमोिजम सरकारी वक लसँग राय माग ग रएको िवषय र सरकारी वक लले राय िदएको िवषय 
गो य हनछे । 

 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम ३८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऐजन 
िनयमावलीको 
िनयम ३९ 

  

सरकारी वक लले कानूनी राय दान गदा िन न कुराह मा यान िदनु पदछ◌ः  

 काननूी राय माग भ ैआएको िवषयलाई फरक–फरक कोणबाट अ ययन एवम ्मू यांकन गरेर मा ै काननूी राय िदन ुपन 
हनँाले त यका स ब धमा फाइल संल न कागजात पया  नभएमा थप कागजप  वा जानकारी माग गरी प  भएपिछ 

मा  ैराय िदन ुपदछ, 

 काननूी राय दान गन आ नो अिधकार भए नभएको िन य ल गरेर मा  काननूी राय िदन ुपदछ, 

 काननूी राय माग गन िनकाय वा कायालय वा अिधकारी काननूी राय दान गनपुन िनकाय वा कायालय वा पदािधकारी 
भए वा नभएको यक न गरी यिद काननूी राय दान गन ुपन िनकाय वा अिधकारी भएमा मा  काननूी राय दान गन, 
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 अि तयारवालाले मा  राय माग गन स ने भएकोले राय माग गन अिधकारी अि तयारवाला हो, होइन भ ने यक न गन, 

 राय िदन ुपवू स बि धत संवैधािनक एवं काननूी यव था, सो िवषयमा सव च अदालतवाट ितपािदत नजीर, अ य 
दशेको काननूी यव था एवं अ तराि य स धि◌ संझौताका यव थाह लाई अ ययन गन ुपछ, 

 काननूी राय माग गदा अवल बन गनपुन ि या परूा भए वा नभएको हरेी ि या प◌ूरा नभएको अव थामा ि या 
परूा ग र पठाउन अनरुोध गन, 

 राय माग गदा िवभागीय ि कोण समते उ लेख गन ुपन भएकोले िवभािगय ि कोण उ लेख भ ैआएको छैन भन े
िवभागीय राय समेत माग गन,  

 जनु िवषयमा राय माग ग रएको हो, सो िवषयमा अ य िनकायमा पिन काननूी राय माग ग रएको रहछे भन े राय िदन ु
आव यक हदँनै, 

 काननूी राय संवैधािनक वा काननूी िबषयमा मा  िदइने भएकोले अ य िबषयह  ज तैः शासिनक वा ािविधक 

िवषयमा राय दान गन ुहदँनै,  

 त यगत िवषयमा राय दान गन ुहदँनै, काननूी िबषयमा मा  िदन ुपछ, 

 का पिनक वा संभावनाको िवषयमा राय िदन ुहदँनै, 

 अदालतमा िवचारिधन रहकेो िवषयमा राय िदन ुहदँनै, 

 िदइएको रायमा सोिधएको िवषयको त य, काननूी  र आफूले िदएको रायलाई छु ाछु ै शीषक िदई करण खलुाई 
प  पमा िदन ुपदछ, 

 काननूी रायको बारेमा िनि त ढाँचाको यव था ग रएको छैन तर राय िद◌ँदा सोिधएको िवषयमा प  जवाफ पाउने 
गरी मािथ उ लेख ग रएको ढाँचामा िदन ुउपयु  ह छ, 

 एक◌ै िकिसमको िवषयमा पटक–पटक एकै वा िभ न िनकायह लाई राय िदइएको छ भने एक पता कायम गन ुपदछ । 
तर एक कृितको राय माग ग रएको अव थामा पिहले िदएको रायभ दा फरक राय िदन ु परेको अव थामा रेकडमा 
आ नो पिहलेको रायबाट फरक राय िदनाको कारण भन ेजनाई रा न ुपदछ, 

 काननूी राय आधार र कारणमा आधा रत भएर िदन ुपदछ, 

 येक सरकारी वक ल कायालयमा काननूी राय स ब धी छु ै राय िकताब खडा गरी सो काननूी राय माग भएको िमित 
काननूी राय िदएको िमित, काननूी राय माग गन िनकाय, माग भएको काननूी  र िदएको काननूी राय लगायत अ य 
आव यक कुरा खु न ेगरी अिभलेख रा न ुपदछ, 

 िज ला वा उ च सरकारी वक ल कायालयबाट काननूी राय िददंा राय िदन ुपन िवषयमा प  हन नसकेमा सो को कारण 

खोली आफू भ दा मािथ लो िनकायमा सो िवषयमा राय माग गरी प  भएपिछ मा  राय िदन ुपदछ । 
 

६. देश सरकारलाई कानूनी राय दान गन स ब धी यव था  
नेपालको संिवधान र चिलत काननू अनसुार नपेाल सरकार, नपेाल सरकारका िनकायह  एवं नेपाल सरकारले तोिकिदएको अ य 
अिधकारीलाई सरकारी वक लले काननूी राय दान गदछन ् । यसको अथ दशे सरकार र थानीय तह एवं य ता िनकायका 
अिधकारीलाई सरकारी वक ल कायालयले काननूी राय दान गदनन ्। दशे सरकार वा दशे सरकारका िनकायह लाई काननूी 
राय स लाह िदने अिधकार र कत य मु य यायािधव ाको रहकेो छ । य तैगरी थानीय तहलाई काननूी राय दान गन 
स ब धमा संिवधान तथा संघीय काननूमा कुन ै यव था नभएको हदँा य ता िनकायह ले काननूी रायको आव यकता परेको 
अव थामा काननू यवसायीको सहयोग िलन स छन ्।  
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सवैंधािनक यव था◌ः 

 मु य यायािधव ा दशे सरकारको मु य काननूी स लाहकार हनछे र संवैधािनक एवं काननूी िवषयमा 
दशे सरकार वा दशे सरकारले तोिकिदएको अ य अिधकारीलाई राय स लाह िदन ु मु य 
यायािधव ाको कत य हनछे । 

 

 सिंवधानको धारा 
१६०  (५) 

 

 

७. राय स ब धी अ य यव था◌ः 
नेपालको संिवधान तथा काननूमा सरकारी वक लसँग राय िलन ेस ब धमा मािथ उ लेख ग रएको भ दा केही िभ न यव थाह  

पिन रहकेा छन ्। कुन ैिनणय गदा काननूी ि िबधा उ प न भएको अव थामा िलन ेकाननूी राय र अ य अव थाह मा िदने वा िलन े
रायमा िभ नता छ । किहलेकाँही यी दबैु रायह  एउटै कारको होक  भ नेमा ि िवधा उ प त भएको दिेखएको छ । तर, दो ो 
कारको रायलाई काननूी रायको दजामा रािखँदनै । य ता रायह का सम ब धमा संिवधान र काननूमा भएका केही यव थाह  

िन नअनसुार रहकेा छन◌्;- 
 

सवैंधािनक / कानूनी यव था 

 नेपाल सरकारको तफबाट दायर भएको मु ा िफता िलंदा महा यायािधव ाको राय िलन ुपनछ । 

 सभामखुले कुन ैकाननूी को स ब धमा महा यायािधव ाको राय िलन आव यक ठानमेा संिवधानको 
धारा १५८ को उपधारा (४) बमोिजम महा यायािधव ालाई सदनमा उपि थत भई राय य  गन 
अनमुित िदनेछ।  

 उपिनयम (१) बमोिजम य  ग रएको रायमािथ छलफल हने छैन ।  

 उपिनयम (१) बमोिजमको राय य  गन ि या सभामखुले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ । 

 अ य ले कुनै काननूी को स ब धमा नेपालको संिवधानको धारा १५८ को उपधारा ९४० बमोिजम 
महा यायािधव ाको राय िलन आव यक ठानेमा महा यायािधव ालाई सदनमा उपि थत भई राय य  

गन अनमुित िदनछे । 

 उपिनयम (१) बमोिजम य  ग रएको राय मािथ छलफल हने छैन ।  

 उपिनयम (१) बमोिजमको राय य  गन ि या अ य ले िनधारण गरे बमोिजम हनछे । 

सिंवधानको धारा 
१५८ (३) 
 

ितिनिध सभा 
िनयमावलीको 
िनयम २३५  
 

 

 

 

 

राि य सभा 
िनयमावलीको 
िनयम २१७ 

मािथ उ लेख ग रएका यव थाका अित र  मु ाको अनसु धानको ममा सरकारी वक लसँग राय िलने यव था पिन दिेख छ । 
य तो “राय” वा “स लाह” र “काननूी राय” उ तै लागे पिन एउटै नभएको कुरामा सरकारी वक लह मा ि िवधा हन ुहदँनै । 
उदाहरणको लािग मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (३) को ख ड (क), दफा २६; खा  

अिधकार तथा खा  स भतुा स ब धी ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (३) आदि◌ । य तो राय दान गन कायलाई 
यवि थत गन फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १९७ को उपदफा (१) को ख ड (ख) बमोिजम २०७५ चै  ३ गते 
महा यायािधव ा कायालयबाट “नेपाल सरकार वादी हन ेफौजदारी मु ाको बहस परैवी, ितर ा तथा काननूी राय स ब धी 
िनदिशका, २०७५” जारी भएको छ । यस िनदिशकामा नेपाल सरकार वादी हन े फौजदारी मु ाको बहस पैरवी र ितर ा 
स ब ध◌ी यव थाका अित र  नेपाल सरकार वादी हने फौजदारी मु ाको अनसु धानको िसलिसलामा अनसु धान अिधकारीले 

सरकारी वक लसँग राय मा ने र सरकारी वक लले राय िदन ेस ब धी यव था ग रएको छ ।  य तो कारको रायको स ब धमा  
भाग दईु प र छेद  दईुको करण २.८  मा चचा ग रएको छ । 
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१. प्रितरक्षा
२. नेपाल सरकारलाई सरोकार पनेर् मपु्ॖा
३. सरकारी वकीलले मपु्ॖामा प्रितरक्षा गनर् इ कार गनेर् अव था
४. सरकारी वकीलले प्रितरक्षा गनर् काननू यवसायीमा दतार् हुन नपनेर्
५. सरकारी वकीलको कायर् स पादनमा सहयोग गनुर् पनेर्
६. िवभागीय कारबाहीका लािग लेखी पठाउने
७. मखु्य यायािधवक्ताको कायार्लयमा खिटएका सरकारी वकीलको प्रितरक्षा स ब धी दािय व

सरकारी वक ल िद दशन 

 

यस प र छेद िभ  
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१. ितर ाः 
कुनै पिन याियक िनकाय सम  दायर भएको नपेाल सरकारलाई सरोकार पन मु ा मािमला, िनवेदन, पनुरावेदन वा रट िनवेदनमा 
सरकार वा सरकारी िनकाय वा सरकारी अिधकारीको तफबाट अदालत/मु ा हने िनकायमा उपि थत भई ितिनिध व गन एवं 
बहस परैवी गन काय ितर ा हो । नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा महा यायािधव ा वा िनजको 
मातहतका सरकारी वक लबाट नपेाल सरकारको ितिनिध व ग र छ । य ता कुनै खास मु ामा सरकारी वक लका अित र  अ य 
काननू यावसायीबाट समेत बहस, पैरवी, ितर ा गराउनपुन भएमा यसको कारण खलुाई स बि धत िनकायले महा यायािधव ा 
वा िनजले अि तयारी िदएको सरकारी वक लको अनमुित िलएर मकुरर भएको काननू यावसायीले समेत िनजलाई अि तयारी 
िदन ेसरकारी वक लको सामा य िनदशनमा रही बहस, परैवी, ितर ा गन स दछ ।  

सरकारी वक लले आफैले गरेको िनणयका आधारमा अिभयोगप /िफरादप  दायर भएका नपेाल सरकार वादी हन ेमु ामा हन े
बहस, परैवी, ितर ालाई भ दा सो बाहकेका नपेाल सरकारका िनकाय/पदािधकारी उपर परेका रट िनवेदन लगायतका अ य मु ा 
र नेपाल सरकारका िनकाय/पदािधकारीले दायर गरेका मु ाह को ितर ाका स दभमा सरकारी वक लले िनवाह गनपुन 
भिूमकाका बारेमा जानकारी गराउनका लािग तत् स ब धमा सरोकार रा ने संवैधािनक तथा काननूी यव था, सव च 

अदालतबाट भएका या या तथा महा यायािधव ाको कायालयबाट जारी भएका िनदशन/प रप ह का बारेमा यहाँ उ लेख 

ग रएको छ । 
 

सवैंधािनक यव थाः 

 नेपाल सरकारको हक िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा महा यायािधव ा वा िनजको मातहतका 
सरकारी वक लह बाट नपेाल सरकारको ितिनिध व ग रने छ । 

 

सिंवधानको 
धारा १५८ (२) 

 

 कानूनी यव थाः 

 अनसुचूी–१ र अनसुचूी–२ अ तगतका कसरू स ब धी मु ामा नेपाल सरकारको तफबाट सरकारी वक लले 

बहस परैवी तथा ितर ा गनछ । 

 अनसुचूी–३ मा उि लिखत कसरू स ब धी मु ामा स बि धत अिधकारीबाट मु ाको दायरी वा पनुरावेदन 
हनेछ र ितर ाको लािग स बि धत सरकारी वक ललाई लेखी पठाएमा सरकारी वक लले ितर ा 
ग रिदन ुपनछ । 

 सरकारी वक लले मु ाह मा बहस पैरवी गदा यावसाियक आचरण स ब धी चिलत मा यता अनसुार 
गन ुपनछ । 

 यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन नेपाल सरकार वादी हने कुनै खास मु ामा सरकारी 
वक लका अित र  अ य कुनै काननू यावसायीबाट समते बहस परैवी गराउन ुपन भएमा यसको कारण 

खलुाई स बि धत िनकायले महा यायािधव ा वा िनजले अि तयारी िदएको सरकारी वक लको अनमुित 
िलन ुपनछ । 

 उपदफा (५) बमोिजम अनमुित ा  भएपिछ य तो िनकायले अ य काननू यवसायी मकुरर गन स नेछ । 

 उपदफा (६) बमोिजम मकुरर भएको काननू यवसायीले महा यायािधव ा वा िनजले अि तयारी िदएको 
सरकारी वक लको सामा य िनदशनमा रही बहस पैरवी गन ुपनछ । 

 दफा २५४ बमोिजम दायर भएका मु ाको सरकारी वक लले बहस परैवी र ितर ा गनछ । 

 

फौजदारी 
कायिविध 

सिंहताको दफा 
१८०   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दवेानी 
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 उपदफा (१) मा लेिखए बाहके नेपाल सरकार, दशे सरकार वा थानीय तहलाई िवप ी बनाएको वा 
नेपाल सरकारले वादी भई चलाएको दवेानी मु ामा स बि धत िनकायबाट अनरुोध भई आएमा नेपाल 

सरकारको हकमा सरकारी वक लले र दशे सरकार र थानीय तहको हकमा चिलत काननू बमोिजम 
तोिकएको वा खिटएको वक लले बहस परैवी र ितर ा गरी िदन स नेछ । 

 सरकारी काम कारबाहीको िसलिसलामा कुन ै सरकारी कमचारी उपर परेको मु ामा अदालतबाट 
इतलायनामा वा सचूना स बि धत कमचारीले पाएपिछ िनजले सो मु ामा नेपाल सरकारको तफबाट 
ितर ा होस ् भ ने चाहमेा िनजको िवभागीय मखु सम  दहेायका कुराह  खलुाई तु त िनवेदन 
गनपुनछः 

 मु ाको नाम र सं या, 

 कुन िमितमा कुन अदालतमा दायर ग रएको हो सो कुरा, 

 सबै प ह को नाम नामेसी, 

 दाबीको मोल िबगो, 

 अदालतमा ितउ र वा ितवाद गनपुन याद र सो याद थमाउन ुपन भए सो कुरा, 

 चिलत काननू बमोिजम मु ा ग रने सचूना ा  भएको वा नभएको, ा  भएको भए ा  भएको 

िमित, 

 मु ामा वादीले पेश गरेको र ितवादीबाट पेश हने माणका िलखत कागजात, 

 स बि धत सरकारी वक लको राय, र  

 मु ा स ब धी भए गरेका कारबाहीका कागजात । 

 उपिनयम (१) बमोिजम िनवेदन ा  हन आएमा य तो कमचारीको िवभागीय मखुले स बि धत 
कागजात सिहत सरकारी वक ल कायालयमा लेखी पठाउन स नेछ । 

 सरकारी काम कारबाहीको िसलिसलामा कुन ै सरकारी कमचारी उपर मु ा परेमा उपिनयम (१) र (२) 
बमोिजमको कायिविध परुा गरी य तो कमचारीको तफबाट ितर ा होस ् भिन य तो कमचारीको 
िवभागीय मखुले अनरुोध गरी पठाएमा सरकारी, सावजिनक िहतलाई यानमा राखी याय र काननूको 
र ा हने गरी स बि धत सरकारी वक ल कायालयबाट ितर ा ग रिदन ुपनछ । 

 नेपाल सरकार उपर परेको वा नपेाल सरकारको तफबाट दायर हन ुपन मु ामा स बि धत िवभागीय मखु 

वा कायालय मखुले िफरादप , ितउ रप , िलिखत ितवाद वा पनुरावेदन पेश गन ुअिघ स बि धत 

सरकारी वक लसँग आव यक काननूी स लाह िलई  य तो िफरादप , ितउ रप , िलिखत ितवाद वा 
पनुरावेदन र सो मु ासँग स बि धत कागजात एवम ् माण संकलन गरी गराई आफूले पेश गन ु पनमा 
स बि धत अदालत वा िनकायमा पेश गन ुपनछ र सरकारी वक लबाट पेश गनपुनमा स बि धत सरकारी 
वक ल सम  पठाउन ु पनछ । यसरी सरकारी वक लबाट पेश गन ु पन भई ा  भएको िफरादप , 

ितउ रप , िलिखत ितवाद वा पनुरावेदन स बि धत सरकारी वक लले स बि धत अदालत वा 
िनकायमा पेश गन ुपनछ । 

कायिविध 

सिंहताको दफा 
२६१   

 

 

 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम २९  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावल◌ी
को िनयम ३०  
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 उपिनयम (१) बमोिजमको मु ामा ितर ाको लािग स बि धत िनकायले स बि धत सरकारी वक ल 

कायालयमा पठाउन ुपनछ । 

 उपिनयम (२) बमोिजम ितर ा गन लेखी पठाउँदा स बि धत िमिसल कागजात समेत दु त राखी पठाउन ु
पनछ । स बि धत अिधकृत वा पदािधकारीले आव यक कागजात नपठाएको कारणले मु ामा असर पन 
गएमा सोको जानकारी स बि धत सरकारी वक लले िवभागीय मखुलाई गराउन ुपनछ । 

 सरकारी वक लबाट दायर हने बाहकेका नपेाल सरकार वा सरकारी कमचारीको तफबाट अदालतमा दायर 
भएको र अ य कसैले नपेाल सरकार वा सरकारी कमचारी उपर दायर गरेको मु ामा पनुरावेदन गन, 
पनुरावलोकन वा दोहो  याई हे रपाउन िनवेदन गन िनणय गन ु अिघ स बि धत अिधकृतले चाहमेा 
महा यायािधव ाको कायालयमा सो िवषयमा परामश गन स नेछ । 

 उपिनयम (१) बमोिजम पनुरावेदन गदा वा पनुरावलोकन वा दोहो  याई हे रपाउन िनवेदन िददँा स बि धत 
िनकायले आव यक परेमा स बि धत सरकारी वक लसँग सम वय गरी आव यक िलखत कागजात वा 
िनवेदन तयार गरी अदालतमा दता गराई सकेपिछ फाइल बहस पैरवीको लािग स बि धत सरकारी वक ल 

सम  पठाउन ुपनछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम ३१  

 

२. नेपाल सरकारलाई सरोकार पन मु ाः  

हाल चिलत काननूले नेपाल सरकारलाई सरोकार पन मु ाको प रभाषा गरेको दिेख◌ँदनै । तथापि◌ िन न मु ाह लाई नेपाल 

सरकारलाई सरोकार पन मु ाका पमा िलन सिक छः  

 मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी १ र २ मा उि लिखत फौजदारी मु ाह , 

 मलुुक  दवेानी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी २८ मा उि लिखत दवेानी मु ाह , 

 नेपाल सरकार प  वा िवप  भएको मु ा, 

 नेपाल सरकारलाई सरोकार पन भनी नेपाल सरकारले तोिकिदएको अ य मु ा । 

उि लिखत मु ाह मा स बि धत सरकारी वक लबाट ितर ा ग र छ । नेपाल सरकार वा संघीय सरकारी िनकाय प  वा िवप  

भएको नेपाल सरकारलाई सरोकार पन मु ा अ तगत िन न मु ाह मा सरकारी वक लबाट ितर ा ग र छः 

 सव च अदालत, उ च अदालत एवम ् िज ला अदालतमा नपेाल सरकार वा सरकारी िनकाय वा सरकारी कामको 
िसलिसलामा सरकारी अिधकारीलाई िवप ी बनाई दायर ग रएका िविभ न कृितका रट िनवेदनह ,  

 नेपाल सरकार वा संघीय सरकारी िनकाय, अिधकारी वा सिमितबाट चिलत काननू बमोिजम ग रएका िनणयह का 
िव  स बि धत प बाट काननू बमोिजमको पनुरावेदन ग रएमा य ता मु ाह मा स बि धत पनुरावेदन सु न े
िनकाय/अिधकारी/अदालतबाट ितर ा गन लेखी आएका मु ाह  ।  

 मािथ उि लिखत मु ाह  बाहके चिलत ऐन काननूले नै सरकारी वक लले बहस परैवी ितर ा गन भनी तोिकएका 
मु ाह  । 
 

३. सरकारी वक लले मु ामा ितर ा गन इ कार गन अव थाः 
सरकारी प को ितर ा गदा सरकारी वक लले यावसाियक आचरण पालना गद सरकारी/सावजिनक िहतलाई यानमा राखी 
याय र काननूको र ा हन ेगरी आ नो तजवीज योग गन स ने तथा केही िवशेष अव थामा ितर ा गन इ कार गन स ने ह छ । 
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मु ामा ितर ा गदा सरकारी वक लले सरकारी तथा सावजिनक िहतलाई यानमा राखी याय र काननूको र ा हन ेगरी गन ुपदछ 

। दईु वा सो भ दा बढी संघीय सरकारी िनकाय/ पदािधकारीह  बीचको िववािदत िवषयका स ब धमा परेको मु ामा य ता सबै 
सरकारी िनकाय/पदािधकारीबाट ितर ाको लािग लेखी आएमा ती म ये जनु िनकाय/पदािधकारीको तफबाट ितर ा गदा 
सरकारी/सावजिनक िहत तथा याय र काननूको र ा ह छ भ न ेसरकारी वक लको िववेकले दे दछ सोही िनकाय/पदािधकारीको 
तफबाट ितर ा गन तजिवज/ विववेक सरकारी वक लले योग गन स दछ । यस स ब धमा महा यायािधव ाको िनदशन 
आव यक ठानमेा स बि धत सरकारी वक लले महा यायािधव ासँग िनदशन माग गरी ा  िनदशन अनसुार ितर ा गन ुपदछ । 
मु ा हने िनकाय/अदालतमा जवाफ न ैपेश नगरेको, ितर ाको लािग आव यक पन सचूना, जानकारी, िववरण तथा कागजात 
समयमै उपल ध नगराएको एवम ् दखेादखेी काननूको उ लंघन गरी िनणय गरेको ज ता िवशेष अव थामा सरकारी 
िनकाय/पदािधकारीको तफबाट ितर ा गन सरकारी वक लले इ कार गरी सोही यहोराको जानकारी मु ा हने 
िनकाय/अदालतलाई गराउन स नेछ । 
 

कानूनी यव थाः 

 सरकारी वक लले मु ाह मा बहस परैवी गदा यावसाियक आचरण स ब धी चिलत मा यता अनसुार 
गन ुपनछ । 

 सरकारी काम कारबाहीको िसलिसलामा कुनै सरकारी कमचारी उपर मु ा परेमा उपिनयम (१) र (२) 
बमोिजमको कायिविध परूा गरी य तो कमचारीको तफबाट ितर ा होस ् भनी य तो कमचारीको 
िवभागीय मखुले अनरुोध गरी पठाएमा सरकारी, सावजिनक िहतलाई यानमा राखी याय र काननूको 
र ा हने गरी स बि धत सरकारी वक ल कायालयबाट ितर ा ग रिदन ुपनछ । 

 सरकारी वक लले बहस परैवी गदा यावसाियक आचरणको पालना गरी आ नो तजिवज अनसुार गनछ । 

 उपिनयम (१) बमोिजम सरकारी वक लले बहस परैवी गरेको कारणलाई मा  आधार िलई िनज उपर कुनै 
कारबाही ग रने वा मु ा चलाइने छैन । 

 

फौजदारी 
कायिविध 

सिंहताको दफा 
१८० (३)  

 

सरकारी वक ल 

स ब धी 
िनयमावलीको 
िनयम २९ (३) 
 

 

ऐजन 
िनयमावलीको 
िनयम ४०  

सरकारी वक लको यावसायि◌क आचरणका स ब धमा सरकारी वक ल तथा सरकारी वक ल कायालयमा कायरत 
कमचारीह को आचारसंिहता, २०७५ मा यव था ग रएको छ । सो आचरणलाई सरकारी वक लले ितर ा गदा सदवै यानमा 
रा न ुपदछ । 

 

४. सरकारी वक लले ितर ा गन कानून यवसायीमा दता हन नपनः 
नेपाल काननू यवसायी प रषद ऐन, २०५० को दफा २५ को उपदफा (३) मा सरकारी वक लले मु ाको कुन ैप को तफबाट 
अड्डा अदालतमा उपि थत हन, परैवी गन तथा बहस गन काननू यावसायीमा द रन नपन यव था गरेको छ । 
 

सव च अदालतका फैसला / आदेशः 

 नेपाल सरकारको ितिनिध व गन वा ितर ाको अिधकार योग गदा महा यायािधव ालाई एउटा 
यावसाियक यि  वा िनकायले ा  गन अिधकार, सिुवधा वा उ मिु  ा  ह छन ्। 

 महा यायािधव ालाई अिभयोजन र ितर ा स ब धी काय स पादन गदा ा  हन े सबै अिधकार र 
यावसाियक उ मिु ह  महा यायािधव ाबाट संिबधान र काननू बमोिजम यायोिजत अिधकार योग 
गन सबै सरकारी वक ललाई समते महा यायािधव ा सरह ा  ह छ । 
 

नकेाप २०५८ 

अंक ५ िननं. 
७००१ 
 

नकेाप २०५९ 

अंक ३ िननं. 
७०८२ 

 

५. सरकारी वक लको काय स पादनमा सहयोग गनु पनः 

 नेपाल सरकार वादी भएको मु ा वा नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ा कुनै अड्डा 
 

सरकारी वक ल 
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अदालतमा चिलरहकेो अव थामा वा य तो मु ा दायर गनपुन दिेखएमा सा ी माण जटुाउने लगायतका 
अ य काममा सरकारी वक लले सहयोग माग गरेमा स बि धत अिधकारीले मु ाको मु ाको व तिु थित 
बझुेको कमचारी खटाइिदन ुपनछ । 

 नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा आव यक पन िनणय, िमिसल, फाइल वा 
कागजात स बि धत सरकारी वक ल कायालयबाट माग भएमा स बि धत िनकायले यथािश  य तो 
कायालयमा पठाउन ुपनछ । 

 उपिनयम (२) बमोिजम िमिसल कागजात ा  नभएमा य तो मु ामा सरकारी वक लले ितर ा गन 
इ कार गन स नेछ । 

स ब धी 
िनयमावली, 
२०७७ को िनयम 
३४  

६. िवभागीय कारबाहीका लािग लेखी पठाउने 

 सरकारी वक लले दहेायको अव थामा दहेायका कमचारी वा अिधकारी उपर िवभागीय कारबाहीका लािग 
महा यायािधव ा सम  लेखी पठाउन स नेछः 

 मु ाको स दभमा स बि धत िनकायलाई िदएको िनदशन पालना नगरेको वा यस िनयमावली बमोिजम 
माग गरेको सहयोग दान नगरेको कारण मु ाको अिभयोजन, िनणय वा बहस पैरवीमा ितकूल असर 
परेमा य तो िनदशन पालना नगन वा सहयोग नगन अिधकारी वा कमचारी, 

 कुनै िनणय, िमिसल, फाइल वा कागजात माग गदा समयमा नपठाएको कारणबाट मु ामा असर पन 
गएमा यसरी िनणय, िमिसल, फाइल वा कागजात नपठाउन ेस बि धत अिधकारी वा कमचारी, 

 मु ाको िसलिसलामा वा काननूी रायका लािग ा  भएका कागजात अ ययन गदा कुनै अिधकारी वा 
कमचारीले काननू उलंघन गरेको वा हलेचे याई वा बदिनयतसाथ काम गरेको कारणबाट नपेाल 

सरकारलाई हािन नो सानी पगुेको वा सावजिनक िहतमा असर परेको वा सवसाधारणमा ित 
पु  याउने वा दःुख हरैानी िदन ेिनयतले काम गरेको दिेखएमा य तो अिधकारी वा कमचारी, 

 नेपाल सरकार वादी हने मु ामा सरकारी वक लको िनणय भ दा फरक दाबी िलई अिभयोप  वा 
िफरादप  दायर गरेमा य तो कमचारी, 

 नेपाल सरकार वादी हने मु ामा सरकारी कमचारीले अनसु धानको ममा पेश गरेको ितवेदन वा गरेको 
कागजलाई ख डन हने गरी झु ा बकप  गरेमा य तो कमचारी । उपिनयम (१) बमोिजम स बि धत 
सरकारी वक लबाट लेखी आएको यहोरा मनािसव दिेखएमा वा सरकारी वक लबाट यसरी लेखी नआए 
पिन महा यायािधव ाले िवभागीय कारबाहीको लािग लेखी पठाउनपुन आधार दखेमेा स बि धत कमचारी 
वा अिधकारी उपर चिलत काननू बमोिजम िवभागीय कारबाहीको लािग अि तयारवाला सम  लेखी 
पठाउन स नेछ । 

 उपिनयम (२) बमोिजम लेखी आएमा अि तयारवालाले य तो कमचारी वा अिधकारीलाई चिलत 
काननू बमोिजम आव यक ि या परूा गरी िवभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी 
महा यायािधव ालाई गराउन ुपनछ । 

 

ऐजन 
िनयमावलीको 
िनयम ३५  

 

महा यायािधव ाको कायालयबाट जारी भएका िनदशन/ प रप  

 ी ५ को सरकार वादी ितवादी भ ै नेपाल अिधरा यका िविभ न अदालतमा दायर रहकेा र दायर हन े
मालपोत ऐन, २०३४ तथा िनयमावली,२०३४ अ तगतको ज गा स ब धी मु ामा स बि धत अदालतमा 

 

प.स.ं 

०४७।०४८ 

च.नं. ७९२२ 
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स बि धत िज ला, अचंल, े ीय वा महा यायािधव ाको कायालयका सरकारी वक ल ारा वहस परैवी 

ग र ितर ा गराउने ी ५ को सरकारको िनणय भएको यहोरा जानकारीको लािग िनदशानसुार अनरुोध 

ग र छ भिन काननू तथा याय म ालयको प.सं. १८(१५) च. नं. ३४ िमित ०४७।२।११ को प ारा लेिख 

आएको हदँा उि लिखत िनणय बमोिजम आ–आ नो मातहत कायालयह  समेतबाट गन गराउन सबै 
सरकारी वक ल कायालयह लाई प रप  भएको । 

 मालपोत िवभाग एवं मालपोत कायालयलाई िवप ी बनाइएका मु ाह मा सरकारी वक ल कायालयह बाट 
ितउ  प  दता गराई वहस पैरवी तथा ितर ा गर◌ी िदन सबै सरकारी वक ल कायालयह लाई प रप  

ग र िदन भनी मालपोत िवभागबाट महा यायािधव ाको कायालयलाई अनरुोध भई आएकोले ी ५ को 
सरकारको हक िहत र सरोकार िनिहत रहकेा मु ाह मा सरकारी मु ा स ब धी ऐन,२०४९ को दफा ३३ 
बमोिजम सरकारी वक ल कायालयह बाट ितउ रप  दता गराई बहस परैवी तथा ितर ा समते गन 
गराउन सबै सरकारी वक ल कायालयह लाई प रप  भएको । 

 सरकारी वक ल कायालयह  संघीय काननू बमोिजम थापना भएका र नपेाल सरकारको हक, िहत वा 

सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा महा यायािधव ा वा िनजको मातहतका सरकारी वक लबाट नपेाल सरकारको 
ितिनिध व ग रनेछ भनी नेपालको संिवधानको धारा १५८ को उपधारा (२) मा उि लिखत याव था 
अनसुार सरकारी वक लह ले नपेाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेा मु ा, संघीय काननू 

बमोिजम थािपत नपेाल सरकारका कायालयह को तफबाट बहस, परैवी तथा ितर ाको काय स पादन 

गरी आइरहकेो स दभमा थानीय तहको तफबाट मु ा ितर ा गन, िलिखत जवाफ तयार गन, काननूी 

परामश िदन, कुनै काननूी िलखत तयार गन तथा य तो िलखत दायर गन काय नगन नगराउन सरकारी 

वक ल स ब धी िनयमावली, २०५५ को िनयम ३८क. बमोिजमको यव थापन सिमितको िमित 

२०७५।०५।२७ को िनणयानसुार सबै उ च तथा िज ला सरकारी वक ल कायालयह  र िवशेष सरकारी 
वक ल कायालयलाई प रप  भएको । 
 नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा महा यायािधव ा वा िनजको मातहतका 

सरकारी वक लबाट नेपाल सरकारको ितिनिध व ग रनेछ भनी नपेालको संिवधानको धारा १५८ को 
उपधारा (२) मा उि लिखत याव था अनसुार सरकारी वक लह ले नेपाल सरकारको हक, िहत वा 

सरोकार िनिहत रहकेा मु ा, संघीय काननू बमोिजम थािपत कायालयह  तथा य ता कायालयह मा 

कायरत रहदँाका बखत आ नो कायस पादनको  िसलिसलामा संघीय िनजामती कमचारीले गरेको कुन ै
पिन कामको स ब धमा य ता कमचारी उपर परेको मु ामा य ता कायालय तथा कमचारीको तफबाट 
िलिखत जवाफ पेश गन, ितिनिध व गन वा बहस पैरवी  गन गराउने यव था हन सरकारी वक ल 

स ब धी िनयमावली, २०५५ को िनयम ३८क. बमोिजमको यव थापन सिमितको िमित २०७५।०५।२७ 

को िनणयानसुार सबै उ च तथा िज ला सरकारी वक ल कायालयह  र िवशेष सरकारी वक ल 

कायालयलाई प रप  भएको । 

िमित 
२०४७।१२।२६ 
 

 

 

प.स.ं ०५३/५४-

४५८-४७४ 

च.नं. १०६-

३६३-१०३७८ 

िमित 
२०५४।०३।२२ 
 

 

 

प.स.ं ०७५/७६ 

च.नं. ४७१ 

िमित 
२०७५।०५।२९ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प.स.ं ०७५/७६ 

च.नं. ४७१ 

िमित 
२०७५।०५।२९ 

 

 

सरकारी वक लको राि य स मेलनबाट पा रत घोषणाप ः 

 व छ सनुवुाइ, काननूको शासन, काननू र यायका मा य िस ा तह को अवल बन, मानव अिधकार र 

वैयि क वत ताको स मान, संर ण र ब न, सावजिनक िहतको संर ण, पीिडत मै ी र यायमा 

सरकारी 
वक लह को 
थम राि य 
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सहज पहचँ, यावसायीक वाय ता र उ मिु , उ रदािय व र जवाफदिेहता, िनर तर सधुार र िसकाई, 

नैितकता र सदाचार, लैङ्िगक मै ी र समावेशीतालाई महा यायािधव ाको कायालयले आ नो मु यको 

पमा अङ्िगकार गरेको छ । यी मु यह सँग मले नखाने गरी सरकारी िनकायबाट दखेादखेी काननूको 
उ लघनं गरी भएका िनणयको ितर ा सरकारी वक लले गन नस ने र गन ुनहन ेिवषयमा हा ो एक मत 
रहकेो छ ।  

 याय स पादनको ममा सरकरी प को ितिनिध व गन ु सरकारी वक लको िज मेवारी हो तर 
ितिनिध व ग रनपुन य ता िनकायबाट आव यक सचूना, जानकारी, िववरण तथा कागजातह  समयमा 

उपल ध नगराइदँा अदालतमा ितिनिध व गन सरकारी वक लह लाई किठनाई परेको छ । खास गरी 
अ त रम आदशेको छलफल तथा रटमा सरकारी प को ितिनिध व गन स ब धमा य ता सम याह  

दिेखएका छन ्। सरकारी वक लह  िफतलो, कमजोर वा उपि थितका लािग मा  इजलासमा उपि थत हने 

गदनौ◌ं । ित पध  पमा ततु हनका लािग आव यक सचूना, जानकारी, िववरण र कागजात नै 

सरकारी वक लका सहयोगी ह छन । य तो सहयोग ा  हन नसकेमा सरकारी प को ितिनिध वलाई 
सरकारी वक लले इ कार गन ुसरकारी वक लको बा यता हन ेकुरा सबै स ब  िनकायलाई मरण गराउन 
चाहा छ  । 

स मलेन, 
२०७३ ले पा रत 
गरेको घोषणाप  

को बुँदा नं.६ 

 

 

 

 

ऐजन बुदँा नं. ७ 

 

७. मु य यायािधव ाको कायालयमा खिटएका सरकारी वक लको ितर ा स ब धी दािय वः 
मु य यायािधव ाको कायालयमा कायरत महा यायािधव ाको कायालयले खटाएका सरकारी वक लह  मु य 
यायािधव ाको कायस पादनमा सहयोग गनका लािग खटाइएका हन◌ ् । सो कायालयमा कायरत रहदँाका अव थामा य ता 
सरकारी वक लह ले कुनै मु ा हने िनकाय/अदालत सम  दशे सरकारको तफबाट बहस परैवी ितर ा गदा संघीय 
सरकार/पदािधकारीको िव मा न ैबहस परैवी ितर ा गनपुन अव था भएमा सो अनसुार बहस परैवी ितर ा गन स दछन ् । 
मु य यायािधव ाको कायालयमा कायरत रह जेलस म यसो गन ुउन◌ीह को पदीय कत य न ैहन ेभएकोले सो अनसुारको 
यावसायि◌क कत य पालना गन उिनह  वत  ह छन ्। 
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यस िभ  

१. सरकारी वक ल तथा सरकारी वक ल कायालयमा कायरत कमचारीह को आचारसिंहता, २०७५ 

२. महा यायािधव ाको कायालयको  अिभयोजन नीित तथा मागदशन, २०७७ 

३. महा यायािधव ाको कायालय तथा मातहत कायालयको एक कृत काय स चालन कायिविध, २०७८ 

४. नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मु ा िफता िलने स ब धी िनदिशका, २०७७ 
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सरकारी वक ल तथा सरकारी वक ल कायालयमा कायरत कमचारीह को आचारसिंहता, २०७५ 

 

तावनाः 

सरकारी वक ल तथा सरकारी वक ल कायालयमा कायरत कमचारीह को पदीय वा पशेागत आचरण र यवहार स ब धमा 
अ तराि य तरमा िवकिसत मा यता तथा िस ा त एवं िव मान राि य काननू, चलन, यवहार र याियक स◌ं कृितका 
िविभ न प लाई समते समटेि◌ सरकारी वक ल तथा सरकारी वक ल कायालयमा कायरत कमचारीको सेवालाई िछटोछ रतो, 
व छ, िन प , पारदश  एवं व तिुन  पमा स पादन गद सेवालाई अझ बढी यावसाियक, मयािदत, अनशुािसत र िव ािसलो 
बनाउन वा छनीय भएकाले सशुासन ( यव थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा २३ को उपदफा (२) को ख ड (ङ) 

बमोिजम महा यायािधव ाबाट यो आचारसंिहता बनाई जारी ग रएको छ । 

 

प र छेद – एक 

ारि भक 

१.  सिं  नाम र ार भः  

१.१.  यो संिहताको नाम “सरकारी वक ल तथा सरकारी वक ल कायालयका कमचारीह को आचारसंिहता, २०७५” रहकेो 
छ ।  

१.२.  यो आचारसंिहता २०७५ पौष ३ गते दिेख ार भ हनेछ । 

२. प रभाषाः  िवषय वा सँग ले अक  अथ नलागमेा यस आचारसंिहतामा, 

२.१.  “आचारसंिहता” भ नाले सरकारी वक ल तथा सरकारी वक ल कायालयमा कायरत कमचारीह को आचारसंिहता, 
२०७५ लाई जनाउँछ ।  

२.२  “सरकारी वक ल” भ नाले महा यायािधव ा, नायब महा यायिधव ा, सह यायािधव ा, उप यायािधव ा, िज ला 
यायािधव ा, सहायक िज ला यायािधव ालाई स झन ुपदछ र सो श दले महा यायािधव ाले सरकारी वक ल 

भई काम गन तोकेको अिधकृतलाई समेत जनाउँछ । 

२.३  “सरकारी वक ल कायालय” भ नाले महा यायािधव ाको कायालय, उ च सरकारी वक ल कायालय, िवशेष सरकारी 
वक ल कायालय तथा िज ला सरकारी वक ल कायालयलाई जनाउँछ । 

२.४  “कमचारी” भ नाले सरकारी वक ल कायालयमा कायरत सबै कमचारीलाई स झन ु पदछ र सो श दले सरकारी 
वक लको कायालयमा कायरत सेवा करारका कमचारीलाई समेत जनाउँछ ।  

२.५  “प रवारको सद य” भ नाले सरकारी वक ल तथा सरकारी वक लको कायालयमा कायरत कमचारीसँग ब ने तथा 
िनज आफैले पालनपोषण गनपुन पित, प नी, छोरा, अिववािहता छोरी, धमपु , अिववािहता धमपु ी, बाब,ु आमा 
वा सौतेनी आमा स झन ुपदछ । सो श दले िनजको बाजे, ब यै, सास,ू ससरुा तथा एउटै िनवासमा सँग ैब ने अ य 
नातेदार, घरमा बसेको सहयोगी समेतलाई जनाउँछ ।  

२.६  “आचरण” भ नाले सरकारी वक लबाट पालन गनपुन यवहार, बानी यहोरा, चालचलन वा च र  समेत स झन ु 
पदछ । 
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३.  आचारसिंहता पालना गनु पनः  

३.१  यस आचारसंिहताको पालना गन ु येक सरकारी वक ल तथा कमचारीको  कत य हनेछ । 

३.२  कुनै सरकारी वक ल वा कमचारी सरकारी वक ल कायालयमा बहाली हना साथ स बि धत कायालयले यो 
आचारसंिहता उपल ध गराउन ुपनछ । 

 

प र छेद – दुई 

सरकारी वक ल तथा कमचारीले पालना गनु पन आचारसिंहता 

 

४.  पदीय पेशागत आचरणः संिवधान तथा चिलत काननूको अधीनमा रही सरकारी वक ल तथा कमचारीले दहेाय 
बमोिजम पदीय र पेशागत आचरण पालन गनपुनछः 

४.१     नेपालको संिवधान, चिलत नपेाल काननू, नपेाल प  रहकेा अ तराि य महासि धमा भएका ावधानह  र 
यसमा अ तिनिहत मानव अिधकार तथा अ तराि य मानवीय काननूका िस ा त तथा मू य मा यता ित ितब  

रही मानवीय मयादाको स मान र संर ण गद आ नो कायस पादन गनपुदछ ।  

४.२     संवैधािनक सव चता, काननूी रा यको अवधारणा र यायका मा य िस ा तको पालना गद आ नो ान, सीप र 
िववेकको योग गरी कायस पादन गनपुदछ । 

४.३    सावजिनक िहत एवं वाथ र सरकारी वक ल कायालयको मयादालाई सव प र राखी आफूलाई सिु पएको 
िज मेवारी वत , िन प , इमा दार र उ रदायी भई परूा गनपुदछ ।  

४.४    तोिकएको समयमा कायालयमा उपि थत हन ुपदछ । कायालय समयमा आ नो िनता त यि गत काय गन ुहदँनै । 

   तर, कायालयको काममा बाधा नपन गरी कायालय मखु / िवभािगय मखुको वीकृित िलई सावजिनक े का 
तािलम, िश ण िदन ेवा आ नो पशेा वा कायसँग स बि धत िवषयमा कुन ैशिै क वा ाि क सं थामा िश ण 

िदन वा सहजीकरण गन बाधा पन छैन ।   

४.५    आफूले स पादन गनपुन काम तदा कताका साथ स प न गन ुपदछ । आफूले गनपुन काम अ लाई प छाउन ुहदँनै । 

४.६    आ नो यि गत वाथ पिूत गन उ े यले कुनै भाव पान हदँनै र पदीय मयादा िवपरीत हने गरी कुनै सं था वा 
यि सँग अवाि छत स पक रा न हदँनै । 

४.७    आ नो पद र पदीय मयादा कायम राखी सदवै अनशुासनमा ब नपुनछ र समाजमा िव मान सावजिनक नैितकता र 
आचरण अनकूुलको यवहार गनपुदछ । 

४.८    आ नो पेशा ित सदवै मयादा एवं स मान कट गनपुदछ । 

४.९    पेशागत नैितकता एवं मलुुकको काननू बमोिजम सदवै पशेागत आचरण पालना गन ुपदछ । 

४.१०   पवू वीकृित निलई िवदामा ब न हदँनै ।  

४.११   अपराध पीिडत तथा सा ी संर ण, अिभयु  र अ य नाग रकको यि गत वत ताको सरु ा र स मान गनपुदछ ।  
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४.१२   सरकारी वक लले नेपाल सरकार वादी हने मु ा चलाउने वा नचलाउन े िनणय गदा समिुचत आधार र कारण 

खलुाउन ु 
पदछ ।   

४.१३   आफूले स पादन गन काय पीिडतमै ी एवं जनिव ास ा  बनाउन ुपदछ । उ च यावसाियक र िवशेष तासिहत 
व छ, तकसँग त,  सिद ्ववेक र यायोिचत आधारमा कायस पादन गन ुपदछ । 

४.१४   सरकारी वक लले इजलास सम  अदालतको मयादा कायम हने गरी िश तापवूक ततु हन ुपदछ । अदालतमा 
उपि थत हदँा काननू यवसायी, अदालतका कमचारी, पीिडत र अिभयु सँग उिचत र स मानजनक यवहार गन ु
पदछ । 

४.१५    सरकारी वक लले नेपाल सरकारको हकिहत ितकूल हने गरी मु ामा बहस परैबी लगायत कुनै पिन काय गन ुहदँनै । 
सदवै काननू र यायको प मा बहस, परैबी र ितर ा गन ुपदछ ।  

४.१६    िववादका दवैु प  सरकारी िनकाय रहछेन ्भन ेजसमा रा यको बढी सरोकार र सावजिनक िहत िनिहत रहकेो छ 

सोही प को तफबाट बहस र ितर ा गन ुपदछ ।  

४.१७    िवप ी बनाइएका दईु वा सो भ दा बढी सरकारी िनकायका िलिखत जवाफह को यहोरा फरक फरक रहछे भने जनु 
कुरामा रा यको िहत ह छ वा जनु कुरा यायोिचत छ सोही प मा बहस पैरबी गन ुपदछ ।  

४.१८    आफूले स पादन गनपुन कुनै कायका स ब धमा आ नो यि गत वा िनजी वाथ गाँिसएको भएमा वा य तो 
िवषयमा संल न यि  आ नो नातेदार भएमा वा य तो िवषयमा कुनै कारोवारको िसलिसलामा िनजसँग य  

पमा स बि धत भएमा सरकारी वक लले सो कुराको जानकारी आफू भ दा मािथ लो तहको सरकारी वक ललाई 
गराई िनणय वा ितर ामा भाग िलन ु हदँनै । य तो जानकारी गराउँदा उ च सरकारी वक ल कायालयका 
सह यायािधव ाले मु ा यव थापन िवभागको नायब महा यायािधव ालाई र नायब महा यायािधव ाले 

महा यायािधव ालाई जानकारी गराई सो िवषयमा हने छलफल र िनणयबाट आफू अलग रहनपुदछ । 

४.१९   हरेक काम कारबाहीमा सावजिनक उ े यलाई मह व िदने तथा िनजी वाथ र सावजिनक वाथका बीच  उ प न 
हने ि थित भएमा सावजिनक वाथका प मा उिभनपुदछ । 

४.२०   कसैलाई पिन जानी  जानी गैरकाननूी कायका लािग ो साहन गन गराउन हदँनै । 

४.२१   कायस पादनको ममा कुनै पिन यि लाई कुन ै कारको यातना िदन र य तो यातनाज य कायलाई ो साहन 
िदनहुदँनै ।  

४.२२    िवशेष कृितका मु ामा काननू बमोिजम प को प रचया मक िववरण गो य रा न लगाउनकुा साथै काननूी 
अि तयारी बगेर आफूलाई जानकारी हन आएको प को वा तिवक प रचया मक िववरण कुन ै पिन बहानामा 
काशमा याउनहुदँनै । 

४.२३   तोिकएको थानमा बाहके कायालय प रसरिभ  चरुोट वा सिुतज य पदाथको सेवन गन ुहदँनै ।   

५.  वत ता स ब धी आचरणः सरकारी वक ल तथा कमचारीह ले दहेाय बमोिजम वत ता स ब धी  आचरण पालन 
गन ुपनछः 

५.१    अिभयोजना मक काय तथा अ य काय गदा त यको िन पण र काननूको योग सही र वत  पमा गन ुपदछ । 
कत यको पालना गदा कसै ित झकुाव, मोलािहजा वा बि यत नराखी, आ त रक वा बा , य  वा अ य  
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भाव, दवाब, भनसनु, डर, ध क  वा आ हबाट े रत वा भािवत नभई अिवचिलत पमा उिचत समयमा 
वत तापवूक गनपुदछ । 

५.२    सामािजक स ब ध कायम गदा आ नो कायस पादनमा भाव नपरोस ्भ ने कुरामा यान िदन ुपदछ । सामािजक 

स ब धको कारणले सरकारी वक लको कायस पादनमा पन स ने भाव र िवशेष गरेर आफूले गनपुन कायसँग 
स बि धत यि ह बाट पन स ने भावबाट वत  रहन ुपदछ । 

५.३    सरकारी वक ल कायालयको लािग आव यक भ ैपवू अि तयारी वा िवभागीय सहमित ा  भएको अव था बाहके 

राि य वा अ तराि य गैरसरकारी सं थासँगको कुनै पिन कारको सहयोग आदान दान गन, सहकाय वा िनम णा 
वीकार गन ुहदँनै ।  

५.४    कायस पादनको िसलिसलामा चिलत काननू बमोिजम गो य रा न ु पन िवषय तथा आव यक हदस म 
अिभयोजना मक र यावसाियक गोपनीयता कायम रा नपुदछ ।  

५.५    सरकारी वक लको यावसाियक, सं थागत एवं कायगत वत ता कायम रा न र अिभविृ  गन हरस भव यास 

गन ुपदछ । ा  भएको यावसाियक वत ता र उ मिु को दु पयोग गन ुहदँनै ।  

५.६    यावसाियक वत ताको लािग जनआ था तथा जनिव ासको अिभविृ  गन सरकारी वक लले उ च तरको 
याियक आचरण दशन र ब न गनपुदछ । 

५.७    मु ाका प  वा िवप  वा अ य कसैलाई डर ासमा पान, धाक ध क  िदने वा लोभ लालचमा पान काय गन ुहदँनै । 

५.८    कायस पादनको िसलिसलामा कुन ैकाय गन वा नगन अ य सरकारी वक ल वा कमचारीलाई ह त पे गन, अनिुचत 
भाव वा दवाव िदन हदँनै । 

   तर, काननू बमोिजम अि तयारवालाले आव यक िनदशन र सझुाव िदन बाधा पन छैन । 

६.  समानता र िन प ता स ब धी आचरणः सरकारी वक ल तथा कमचारीह ले देहाय बमोिजम िन प ता स ब धी 
आचरण पालन गनु पनछः 

६.१   पदीय कत यको पालना गदा कसै ित धम, वण, िलङ् ग, जात, जाती, उ पि , भाषा, वचैा रक आ था वा अ य 
य तै कुनै पिन कुराका आधारमा भेदभाव गन ुहदँनै ।  

६.२   कत य पालना गदा आफूलाई याय र काननूको पहरेदारको पमा थािपत गरी कुन ैपिन लोभ लालच, मोलािहजा, 
प पात वा लोभनबाट मु  रही िन प ताका साथ कायस पादन गन ुपदछ । 

६.३   सदवै राजनैितक पमा तट थ भई आ नो भिूमका िनवाह गन ुपदछ । कुनै पिन राजनीितक दलको सद यता ा  गन 
वा राजनैितक दलको प  वा िवप मा अिभमत कट गन हदँनै । 

६.४   यि गत वा े गत वाथ वा सावजिनक वा से जगतको दवाबबाट भािवत हन ुहदँनै । 

६.५   बिद ्नयतपवूक त य वा माणलाई बङ् याउन, लुकाउन, अदालतमा तुत गन, कायम नरहकेो निजर पेश गन वा 
मु ामा लाग ूनहने, खारेज वा संशोधन भएको काननूको िजिकर िलन हदँनै । 

६.६   गैरकाननूी पमा काम गनउपर उिचत कारबाही गराउन सदवै ि याशील हनपुदछ । 

६.७   समाज, पीिडत एवं अिभयु लाई िन प  पमा याय ा  होस ्भ ने येय राखी कायस पादन गन ुपदछ र सदवै 
स यको खोजी गन एवं स यता ा  गराउने कायमा अदालतलाई म त गन ुपदछ । व छ सनुवुाइको याभिूतका 
लािग य नशील हन ुपदछ ।  
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६.८   आफूले गन कायमा असर पन गरी वा व छतामा न ै प तः आचँ आउने गरी जानाजान कुन ै कारको िटकािट पणी 
गन वा व छ सनुवुाइमा असर पन गरी सावजिनक वा अ य पमा कुनै अिभ यि  िदन ुहदँनै ।  

६.९   कुनै पिन यि  उपर जातजाित, वण, िलङ्ग, धम, फरक मता, उमेर, वैवािहक ि थित, राि यता, सामािजक तथा 
आिथक अव था वा अ य य तै कुनै आधारमा असमान यवहार नगरी िन प ता कायम गन ुपदछ । मिहला, 
बालबािलका, पीिडत एवं िनजका प रवारसँग स बि धत िवषयमा ग भीर, सजग र संवेदनशील भई काय गन ुपदछ । 

६.१०   आ नो कत यपालनको िसलिसलामा कुनै काय वा यवहार गदा स ब  सबै प  वा यि ित यथोिचत िवचार 
पु  याउन ुपदछ ।  

६.११   कुनै पिन यि  वा समहू, मु ाका प , सा ी, काननू यवसायी, अदालतका कमचारी तथा यायाधीश ित 
कत यपालनसँग सरोकार नरहकेा कुनै अ ासंिगक कुरा बोलेर, लेखरे, आचरण ारा वा अ य कुनै त रकाबाट कुन ै
कारको प पात वा पवूा ह वा भदेभावपणू यवहार गन ुहदँनै ।  

६.१२   िविभ न जात, जाित, धम, वग, े  र स दायका मािनसह  बीच वैमन यता उ प न गराउने वा सामािजक सद ्भाव 
खलबिलने वा उनीह को आ मस मानमा चोट पु  याउने कुन ैकाम गन ुहदँनै ।  

६.१३   आफूले स पादन गन कायमा असर पन गरी वा अनसु धान, अिभयोजन वा याियक ि यामा अपनाउन ु पन 
व छतामा आचँ आउने गरी कुन ैपिन िवषयमा सावजिनक आलोचना वा िट पणी वा अ य कुन ैअिभ यि  िदन ु
हदँनै । 

६.१४   आफू वा आफू िनकट यि सँग स बि धत कुनै काम गराउन वा नगराउन अ य कुनै िनकायका पदािधकारी वा 
कमचारीलाई य  वा अ य  पमा दवाव िदन वा अनिुचत भाव पान वा भाव पान लगाउन ुहदँनै ।  

६.१५   सेवाबाट अवकास भएको एक वषस म आफू सेवामा रहदँा स ब ध/सरोकार रहकेा यि  क पनी, सं था वा कुन ै
फमका मु ामा काननू यवसाय स ब धी काय गन ुहदँनै । 

७.  सहयोगा मक आचरणः सरकारी वक ल तथा कमचारीह ले दहेाय बमोिजम सहयोगा मक आचरण पालन गन ुपनछः 

७.१   आ नो पदीय कत य िनवाहको ममा िन प ता र भावका रताका लािग हरी, अदालत, काननू यवसायी तथा 
सरकारी एवं सावजिनक सं थालाई सहयोग गन ुपदछ । 

७.२   आ नो यवहार सदवै लङ्िगगमै ी एवम ्पीिडतमै ी हन ुपदछ र कमजोर वग ित िवशेष संवदनेशील रहन ुपदछ । 
अपराध पीिडतलाई आव यक सहयोग गन ि याशील हन ुपदछ । 

७.३   कायस पादनका ममा सरोकारवालाह सँग उिचत सम वय गन ुपदछ । 

८.  अनुशासन र सदाचार स ब धी आचरणः सरकारी वक ल तथा कमचारीले दहेाय बमोिजम सदाचार स ब धी आचरण 

पालन गन ुपनछः  

८.१   सरकारी वक ल तथा कमचारीका हरेक ि याकलाप ईमा दा रता, सदाचा रता र सद ्च र पणू हन ुपदछ । सदाचार 
िवपरीतका काय गनबाट अलग रहन ुपदछ । 

८.२   आ नो कायस पादनका ममा बहस परैबी गन काननू यवसायीह  र अ य सरोकारवाला यि सँगको यि गत 
स ब ध र स पकको कारणबाट प पात वा मोलािहजा ग रएको आशंका हने ि थितबाट अलग रहन ुपदछ । 

८.३   आ नो प रवारका कुनै सद यले काननू यवसायीको पमा ितिनिध व गरेको वा अ य कुनै िकिसमले संल न 
रहकेो मु ा तथा मु ा स ब धी कुन ैकाममा सहभागी हन ुहदँनै ।  
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८.४   आफूले योग गरी आएको आवासमा कसैलाई काननू यवसाय स चालन गन वा िववादका प ह सँग भटेघाट 
गन िदन ुहदँनै । 

८.५     सरकारी वक ल वा कमचारीले पदीय मयादा अनकूुल हन ेगरी िबचार तथा  अिभ यि को वत ता योग गन 
स नेछ  । चिलत काननूको अिधनमा रही यावसाियकता दान गन कुनै सं थाको सद यता ा  गन स नेछन◌् । 

८.६   आ नो प रवार, नातेदार वा अ य सामािजक स ब धका यि ह बाट आफूले स पादन गन काय वा िनणयमा 
अनिुचत भाव पन िदन ुहदँनै ।  

८.७   आ नो वा आ नो प रवारका सद यको वा अ  कसैको िनजी वाथ पिूतका लािग आ नो पदीय हिैसयतको उपयोग 
गन वा गन िदन ुहदँनै । 

८.८   होटल, रे राँ तथा अ य सावजिनक थलह मा अमयािदत यवहार गन ुहदँनै ।  

८.९   िववाह, तब ध, पजूाआजा ज ता सामािजक कायह  गदा भड्िकलो त रकाले खच गन ुहदँनै । 

८.१०   काननू बमोिजम सावजिनक िनकाय वा सं थालाई आफू वा आ नो प रवारले फछ ट गनपुन वा बझुाउनपुन रकम वा 
महस◌लु समयमै बझुाउन ुपदछ । 

८.११   सदवै पेशागत िन ाका साथ कायस पादन गन ुपदछ ।  

८.१२   मु ाका प ह ले आयोजना गरेको िनजी भोज भतेरमा जान ुहदँनै । 

८.१३   इजलासमा उपि थत हदँा तथा कायालयमा रहदँा िनधा रत पोशाक, ितक िच ह(लोगो) र कायालयबाट उपल ध 

गराइएको प रचयप  अिनवाय पमा लगाउन ुपदछ । 

८.१४   कायालयमा सवारी साधन वा अ य य , उपकरणह  िववेकपणू र िमत ययी पमा उपयोग गन ुपदछ ।   

९.  मता िवकास स ब धी आचरणः  सरकारी वक ल तथा कमचारीह ले दहेाय बमोिजम मता िवकास स ब धी आचरण 

पालन गन ुपनछः 

९.१   सदवै अ ययनशील रही आ नो यावसाियक यि व िवकास गन य नशील रहन ुपदछ । 

९.२   संिवधान, काननू र यायका मा य िस ा त अनु प याय र काननूका े मा िवकिसत नवीनतम ्अवधारणासँग 
सदवै प रिचत र अ ाविधक रही यसको प रपालना गन य नशील रहन ुपदछ ।  

१०.  सचूनाको गोपनीयता र सचूना िविध स ब धी आचरणः सरकारी वक ल तथा कमचारीह ले दहेाय बमोिजम 
सचूनाको गोपनीयता र सचूना िविधको योग स ब धी आचरणको पालना गन ुपदछः 

१०.१    काननू बमोिजम गो य रा नपुन िवषय य  वा अ य  पबाट काश वा कट गन वा आफू वा अ  कसैको 
फाइदाको लािग योग गन/ुगराउन ुहदँनै । 

   तर, कायालयको काममा बाधा नपु ने गरी सचूनाको हक स ब धी चिलत काननू बमोिजम  माग भएको सचूना 
सरोकारवालालाई उपल ध गराउन बाधा पन छैन ।  

१०.२   अि तयार ा  अिधकारी बाहके अ य कसैले कायालयको काम कारबाही वा सोसँग स बि धत कुन ैपिन सचूना 
स चार मा यमबाट स ेषण गन ुहदँनै । 

१०.३   अि तयार ा  अिधकारी ( व ा वा सचूना अिधकारी) ले पिन करण १०.२ बमोिजम सचूना सं ेषण गदा 
सं थागत आधारमा गनपुदछ ।  
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१०.४   आ नो कत य पालनाको िसलिसलामा जानकारीमा आएको कुन ैसचूनाको योग जनु योजनको लािग सजृना वा 
ा  भएको हो, सो बाहके अ य योजनको लािग योग गन ुहदँनै । 

१०.५   कायालयले गरेको िनणय वा काम कारवाहीका स ब धमा कायालयको मयादा वा ित ामा आँच आउने वा अ  

कसैको यि गत च र  वा ित ामा आधात पु न ेगरी कुन ै कुरा/िच  स चार मा यम वा सामािजक स जालमा 
रा न, िदन, छपाउन, िट पणी वा य  गन ुहदँनै । 

   तर, कायालय वा यवसायको मयादा वढाउने गरी कायालयबाट सावजिनक भैसकेको कुन ैसचूना वा स दशे स चार 
मा यम वा सामािजक स चालनबाट स षेण गन बाधा पन छैन । 

१०.६   कायालयबाट िनमाण गरी चलनमा याइएका सचूना िविधसँग स बि धत स टवेयरको भावकारी 
योग/उपयोगको लािग अ सर भई आफू सचूना िविधमै ी बनी अ लाई समेत यसका लािग उ े रत  गन ुपदछ । 

 

प र छेद – तीन 

िविवध 

११.  आचारसिंहताको या याः 

११.१   यस आचारसंिहताको काय वयन गदा कुन ै ि िबधा वा िववाद उ प न भएमा महा यायािधव ाले गरेको य तो 
या या अि तम हनेछ । 

११.२    यस आचारसंिहतालाई महा यायािधव ाबाट आव यकता अनसुार संशोधन र प रमाजन हन स नेछ । 

११.३    यस आचारसंिहतामा उ लेख भएका कुरामा यसै बमोिजम र अ य कुराका हकमा चिलत काननू बमोिजम हनछे, 

तर यस आचारसंिहताको यव था चिलत काननूसँग बािझएमा चिलत काननूकै यव था लाग ूहनछे ।  

१२.  अनुगमन र कारवाही स ब धी यव थाः 

१२.१    यस आचारसंिहताको पालना भए नभएको स ब धमा सरकारी वक लको चिलत काननू बमोिजमको सपु रवे कले 

िनयिमत अनगुमन गन ुपनछ ।  

१२.२   सपु रवे कबाट भएको अनगुमन स ब धी ितवेदन महा यायािधव ा सम  पेश गन ुपनछ ।  

१२.३   आचारसंिहताको उ लघनं गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भनी सरकारी वक ल तथा कमचारी उपर महा यायािधव ा 
सम  उजरुी गन सिकने छ । य तो उजरुी परेमा सात िदन िभ  छानिवन ार भ गरी यथािश  टुङ्गो लगाइनेछ । 

१२.४   करण १२.२ बमोिजम ितवेदन ा  भएमा वा १२.३ बमोिजम छानिबनबाट आचारसंिहता पालना नभएको 
दिेखएमा पालना नगन सरकारी वक ल वा कमचारीलाई उ लंघनको मा ा अनसुार चिलत काननू बमोिजम 
िवभागीय कारबाही गरी सोको अिभलेख रािखनेछ ।  

१३. खारेजी र बचाउः  सरकारी वक लह को आचारसंिहता, २०७३ खारेज ग रएको छ । सो आचारसंिहता बमोिजम भए 
गरेका काम कारवाही यसै आचारसंिहता बमोिजम भए गरेको मािननछे ।  
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१ . महा यायािधव ाको कायालयको  अिभयोजन नीित तथा मागदशन, २०७७ 

 

प र छेद एक 

ारि भक 

 १.१  पृ भूिम  

नेपालको संिवधानको धारा १५८ को उपधारा (२) ले यस संिवधानमा अ यथा यव था भएकोमा बाहके कुन ैअदालत वा 
याियक िनकाय वा अिधकारी सम  नेपाल सरकारको तफबाट मु ा चलाउने वा नचलाउने भ ने कुराको अि तम िनणय गन 
अिधकार महा यायिधव ालाई हनेछ भ ने यव था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा (७) ले महा यायािधव ाले आ नो काम, 
कत य र अिधकार तोिकएको शतको अिधनमा रही योग र पालना गन गरी मातहतका सरकारी वक ललाई यायोजन गन स ने 
यव था गरेको छ । संिवधानको यही यव था अनसुार महा यायािधव ाबाट कुन ैअदालत वा याियक िनकाय वा अिधकारी 
सम  नेपाल सरकारको तफबाट मु ा चलाउने वा नचलाउने िनणय गन अिधकार मातहतका सरकारी वक ललाई यायोजन 
भएको छ ।  सोही संवैधािनक यव थाको काया वयनका लािग मलुकु  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ तथा सरकारी वक ल 

स ब धी िनयमावली, २०७७ ले सरकार वादी फौजदारी मु ाको अिभयोजन गन अिधकार सरकारी वक लले के कसरी योग गन 
भ न ेबारेमा आव यक काननूी ब ध गरेका छन ्। उ  संवैधािनक एवं काननूी यव था अनसुार सरकारी वक लले नपेाल सरकार 
वादी हन ेफौजदारी मु ामा अिभयोजन गद आएका छन ् । िवगतमा नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को धारा ११० को 
उपधारा (२) र (५) तथा नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा (२) र (६) को संवैधािनक यव थाका 
आधारमा सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ तथा सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०५५ मा भएको काननूी व ध 

अनसुार सरकारी वक लह बाट उ  अिधकारको योग हदँ ैआएको िथयो । अिभयोजन नीितको अभावका कारण अिभयोजन 
स ब धी िनणयमा एक पता कायम हन नसकेको, अिभयोजन व तगुत र वै ािनक माणमा आधा रत हन नसकेको, अिभयोजन 
गदा अपराध पीिडत तथा सा ीको सहायता र संर णको िवषय नसमिेटएको ज ता सम याह  दिेखए पिछ य ता सम याह लाई 
स बोधन गरी व तगुत एवं भावकारी पमा अिभयोजन गनका लािग महा यायािधव ाको कायालयबाट २०७४ साल साउन 
मिहनामा अिभयोजन नीित तथा मागदशन, २०७४ जारी ग रएको िथयो । यो अिभयोजन नीित तथा मागदशन जारी भए प ात ्
काया वयनमा आएका केही नयां काननूह  खासगरी २०७५ भा  १ दिेख काया वयनमा आएका मलुकु  अपराध संिहता, २०७४, 

मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४, फौजदारी कसरू (सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४, मलुकु  फौजदारी 
कायिविध िनयमावली, २०७५ र फौजदारी कसरूको अनसु धान स वि ध िनयमावली, २०७५, िमित २०७५।६।२ दिेख 

काया वयनमा आएको, अपराध पीिडत संर ण ऐन, २०७५ तथा बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५, िमित २०७६।२।२० दिेख 

काया वयनमा आएको बाल याय स पादन (कायिविध) िनयमावली, २०७६, िमित २०७७।२।२६ दिेख काया वयनमा आएको, 
िमित २०७७।२।१९ दिेख काया वयनमा आएको फौजदारी कसरू (पीिडत राहत कोष) िनयमावली, २०७७ र सरकारी वक ल 

स ब धी िनयमावली, २०७७ ले गरेका नयाँ काननूी यव थाह लाई सरकारी वक लह ले अिभयोजन स ब धी काम कारवाही 
गदा आ मसात ्गन ुपदछ । यही प र े यमा २०७४ साल साउनमा जारी भएको अिभयोजन नीित तथा मागदशनलाई अ ाविधक 

गरी प रमािजत पमा अिभयोजन नीित तथा मागदशन, २०७७ जारी ग रएको छ ।  

१.२ अिभयोजन नीित तथा मागदशनले समेटेका िवषयह   

यस नीित तथा मागदशनमा सरकारी वक लले नेपाल सरकार वादी हने फौजदारी मु ाको अनसु धान, अिभयोजन र मु ा दायरी 
गदा िनवाह गनपुन भिूमका र वहन गन ुपन िज मेवारीका बारेमा उ लेख ग रएको छ । खासगरी अिभयोजन नीित, सो नीितको 
काया वयनका लािग कायनीित, अिभयोजनका लािग सामा य मागदशन, िवशेष कृितका मु ा (मिहला स ल न मु ा, 
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बालबािलका स ल न मु ा, लाग ूऔषध स ब धी मु ा, मानव वेचिवखन तथा ओसार पसार मु ा र संगिठत अपराध स ब धी 
मु ा) अिभयोजनका लािग िवशेष मागदशन र अपराध पीिडतका अिधकारको संर ण गन स दभमा मागदशन स ब धी कुराह  

समेिटएका छन ्।   

१.३  अिभयोजन नीित तथा मागदशनको आिधका रकता 

 यो नीित तथा मागदशनमा भएका िवषयह  सरकारी वक लको अिभयोजन स ब धी कायस पादनलाई सरल पान, भावकारी 
बनाउने र मागदशन गन उ े यले समावेश ग रएका हन । यसमा उ लखे ग रएका कुराह  िव मान काननूी यव थासँग बािझएमा 
प  िलत काननूमा भएका यव थाह  नै मा य हने छन ्।   

 

प र छेद दुई 

अिभयोजन नीित 

 २.१  अिभयोजन नीितका मु य आधार  

सरकारी वक लह ले सरकार वादी फौजदारी मु ा च ने नच ने िनणय गन स दभमा एक पता कायम गरी अिभयोजनमा 
भावका रता याउने उ े यले जारी ग रएको यो अिभयोजन नीितका मु य आधारह  दहेाय बमोिजम रहकेा छनः्   

२.१.१    या  माणको आधारमा अिभयोजन ग रन ुपदछ भ ने कुरा सरकारी वक लह को मु य िस ा तका पमा रहनछे । 
अिभयोजनको मू य उ े य याय ाि  गन ुहनेछ । अिभयोजन गदा व छता, भेदभावरिहत र िवना आ ह ग रनेछ । 
यस ममा अिभयोजनका आधारभतू मा यता र िस ा तको पालना ग रनेछ ।   

२.१.२   मु ा च ने नच ने िनणय गदा  अपराध पीिडत, शंिकत तथा स पणू समदुायको िहतलाई याल गरी उपयु  िनणय 
गन कुरामा यान िदइनेछ । यसका लािग सरकारी वक लह ले उपयु  मु ामा “अिभयु  उपर उपयु  अिभयोजन” 

भ ने आधारमा अिभयोजन गन छन ्।   

२.१.३   सरकारी वक लह ले अिभयोजन स ब धी िनणय र काम कारवाही गदा व छता र एक पता कायम गन छन ् । 
अिभयोजन स ब धी िनणय गदा अिभयोजनका मा य िस ा त अनु प ग रनेछ । सरकारी वक लह ले अिभयोजन 
गन ममा आफूलाई ा  विववेक य अिधकारको योग गदा िनि त िस ा त, काननू र मापद डका आधारमा 
मा  गन छन ्।   

२.१.४   िव मान फौजदारी काननूले अपराध भनी प रभािषत नगरेको काय र माण ा  हने भरपद  एवं या  माणको 
अभावमा अिभयोजन ग रने छैन ।  

२.१.५    अिभयोजन गन योजनका लािग थम ि मा अपराध गरेको दिेखन ेअव था भएपिछ मा  संकिलत माणह  मु ा 
हने िनकायबाट कसरू थािपत हन पया  छन ्वा छैनन ्भ न ेकुरालाई िवचार ग रनेछ । यिद कसरू ठहर हने पया  र 
भरपद  माण छैन भने अिभयोजन ग रने छैन ।   

२.१.६   मु ामा कसरू पिु  हने स ब धमा िवचार गदा सा ीको उपल धता, स मता र िव सनीयता, ितवादीको सािवतीको 
माण ा ता ज ता कुराह  िवचार ग रनेछ । यसको साथै िवप बाट क तो कारको िजिकर आउने छ र यसले 

कसरू ठहर हने संभावनालाई पान भाव समते िवचार ग रनेछ ।   

२.१.७   अिभयोजन स ब धी िनणयका लािग माणको मू यांकन गदा सरकारी वक लले माण स ब धी काननू तथा 
थािपत िस ा त बमोिजम कुनै माण मु ा हने िनकायमा अ ा  ह छ हदँनै ? कसरू थािपत हने कुरा अिभयु को 
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सािवतीमा आधा रत हन े भए िनजको अव था क तो छ ? सा ी कि को भरपदा छन ् ? सा ील े स य कुरा 
वोिलरहकेो छ, छैन ? सा ीको स यतामा चनुौती िदन स ने अव था छ, छैन ? िवप बाट हन े िजरहका ममा 
सा ीको िव सनीयतामा कमी आउने अव था छ, छैन ? सा ीको भनाईको ा तामा ितकूल असर पान खालको 
मानिसक कमजोरी छ, छैन ? य दश  सा ीह को भनाईमा एक पताको अभाव छ, छैन जसले य दश  

सा ीको िव सनीयतामा ितकूल असर पारोस ्? अिभयोग िस  गन आव यक सबै सा ीलाई उपि थत गराउन 
सिक छ, सिकदनै ? बालबािलका सा ी भएमा सोिधएको  बभुm्ने र यसको यिु यु  जवाफ िदन स ने 
अव थाका छन,् छैनन ्? माण संकलनको कायिविध र प ृ या बमोिजम काननू स मत त रकाबाट ग रएको छ, छैन 
? भ न ेज ता कुराह लाइ िवचार गन छन ्।   

२.१.८    सरकारी वक ल रा यको तफबाट पीिडतको प मा काम गन अिधकारी भएको कारण पीिडतलाई याय पार्  हन े
कुरामा सदवै संवेदनशील हनछेन ् । रा यको तफबाट ग रने काम कारवाही िन प  हनपुन कुरालाई दयंगम गरी 
सरकारी वक लले पीिडतको अिधकारको साथै शंिकतको अिधकारको स मान गद वा तिवक कसरूदारले सजाय 
पाउन ेर िनद षले दःुख नपाउने कुरामा सचेत रही काय गनछन ्।  

२.२  अिभयोजन नीित   

मािथ उ लेिखत मु य आधारका जगमा महा यायािधव ाको कायालयको अिभयोजन स ब धी नीित दहेाय बमोिजम हन ेछनः्  

२.२.१   अपराधको सचूना वा जाहरेी दरखा त मपणू, झठुा वा का पिनक दिेखएमा अपराध अनसु धान कृया अगािड 
नबढाई य तो जाहरेी दखा त वा अपराधको सचूनालाई तामलेीमा रािखने छ ।  

२.२.२   चिलत फौजदारी काननूले अपराधीकरण गरेका काय गन यि ह  उपर मा  काननू बमोिजम ग रएको 
अनसु धानका आधारमा अिभयोजन ग रनेछ ।   

२.२.३    अिभयोजन स ब धी िनणय र सोसँग  स बि धत काय गदा व छता र यायका मा य िस ा त अनु प ग रनेछ ।  

२.२.४   अनसु धान र अिभयोजन गदा  शंिकत वा अिभयु लाई व छ र उपयु  यवहार उपल ध गराइने कुराको 
सिुनि तता ग रनेछ ।  

२.२.५   काननूको उिचत ि याको अबल वन गरी ग रएको अनसु धानबाट ा  माणको आधारमा उिचत दिेखएको 
अिभयोजन ग रनेछ ।  

२.२.६    अिभयोग लगाउन ेिनणय गदा िनि त र सावजिनक पमा ात भएका िस ा त अनु प ग रनेछ ।   

२.२.७   अिभयोजनमा भावका रता याउन अनसु धान कायको काननूी प मा अिभयोजनकताले नेतृ वदायी भिूमका 
िनवाह गरी अनसु धानकतालाई िनदिशत गन छन ्।   

२.२.८    अिभयोजन स ब धी िनणय र सोसँग  स बि धत काय गदा उिचत आधार र कारण खलुाई व तुगत र या  माणमा 
आधा रत भई ग रनेछ ।   

२.२.९    अनसु धानबाट संकिलत माणको आधारमा दिेखएको अिभयु को भिूमका र संल नता अनसुार उपयु  यि  

उपर उपयु  अिभयोजन ग रनेछ ।   

२.२.१०   अिभयोजन स ब धी िनणय र सोसँग  स बि धत काय गदा कसैउपर ितशोध सा ने भावना नराखी कसैको   
उ साहट, दवाव, लोभन, डर, ास र भावमा नपरी व छ, िन प  र वत तापवूक ग रनेछ ।   

२.२.११    अिभयोजन गदा सदवै सावजिनक िहत एवं वाथलाई के मा राखी ग रनेछ ।   
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२.२.१२   अिभयोजन स ब धी िनणय र सोसँग  स बि धत काय गदा अिभयु  र अपराध पीिडतका स ब धमा संिवधान, 
काननू, नेपाल प  भएका अ तराि य महासि ध र घोषणाप ले याभतू गरेका अिधकार ित ितब  र 
संवेदनशील रही ग रनेछ ।    

२.२.१३   अिभयोजनकताले अनसु धान काय स प न भई आफू सम  ा  भएको मु ाको िमिसल उपर मु ा च ने नच ने  
लगायत आव यकता अनसुार अ य िनणय अनिुचत िवल ब िवना गन छन ्।  

२.२.१४   अनसु धानबाट संकिलत भएको माण कागज अिभयोजनको प  वा िवप मा भए पिन िमिसलमा समावेश  

ग रनेछ ।    

२.२.१५   अिभयोजनकताले वैयि क गोपिनयताका िवषय एवं काननू बमोिजम गो य रा न ुपन िवषय बाहके आ नो काम 
कारवाही स ब धी सचूनाह  लकुाउने छैनन ्। यस योजनाथ अपराध पीिडत, शंिकत र सरोकारवाला यि ले माग 
गरेको मु ाको कारवाही स ब धी सचूना, जानकारी र कागजप  उपल ध गराउने छन ्।   

२.२.१६   अिभयोजन स ब धी िनणय र सोसँग  स बि धत काय गदा मिहला, बालबािलका, जे  नाग रक र यायमा सहज 

पहचँ नभएका वगह  ित िवशेष संवेदनशील भई यवहार ग रनेछ ।   

२.२.१७   थप अनसु धानको आव यकता भएको अव थामा बाहके एउटै घटनाबाट घिटत अपराधको स ब धमा अिभयोजन 
स ब धी स पणू िनणय एकैपटक ग रनेछ ।  

२.२.१८   अिभयोजन गदा येक यि को संल नता र सहभािगताको आधार र कारण खलुाई छु ा–छु ै एवं प  पमा 
ग रनेछ । गो ारा अिभयोजन ग रने छैन ।  

२.२.१९   अिभयोजन गदा कसरू, िवगो, भो न ु यहोनपुन द ड, सजाय, ज रवाना र भराइन ुपन ितपिूतको काननूी आधार 
सिहत प  दाबी िलईनछे ।  

२.२.२०   अनसु धानका ममा वरामद भएका अदालतमा पेश ग रने दशी माण के गन भ ने स ब धमा काननूी आधार 
सिहत अिभयोगप मा प  उ लेख ग रनेछ । अदालतमा पेश नग रने वरामद िचजव त ुस बि धत यि लाई िफता 
िदन ेवा अनसु धान अिधकृतले सरुि त साथ रा ने भ ने स ब धमा पिन काननूी आधार सिहत अिभयोजन स ब धी 
िनणयमा उ लेख गरी सो िनणय अनसुार ग रनेछ ।  

२.२.२१    नाम, थर, वतन यिकन नभई प  पिहचान नखलेुका यि  उपर िनजको नाम, थर वतन सिहतको पिहचान खलेुका 
बखत काननू बमोिजम अिभयोजन गन नगन िनणय ग रनेछ ।   

२.२.२२    अिभयोजन स ब धी िनणय र अ य काम कारवाही गदा मु ा हने िनकाय, शिंकत यि  र अपराध पीिडत उपर 
स मानजनक भाषाको योग ग रनेछ ।   

२.२.२३    सरकारी वक लबाट कुन ै मु ामा पणू पमा मु ा नचलाउने गरी िनणय भएमा वा अनसु धान अिधकारीले मु ा 
चलाउने राय य  गरेका म ये केही यि  उपर मु ा नचलाउने िनणय भएमा यसका बारेमा अिवल ब मािथ लो 
कायालय सम  िनकासाका लािग पठाइन ेछ ।  

२.२.२४    खास िकिसमका सानाितना कसरू भनी काननूले प रभािषत गरेका मु ामा सामा यतयाः मु ा दायर ग रने छैन ।  

२.२.२५   कुनै कसरूका स ब धमा माण जटुाउन, अ य अिभयु  वा यसको िगरोह वा मितयारलाई प ाउ गन वा 
अनसु धान वा अिभयोजन कायमा सघाउ पु  याउने अिभयु लाई काननू बमोिजम सजाय कम गन माग दाबी िलई 
अिभयोजन ग रने कुरालाई ाथिमकता िदइनछे ।  
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२.२.२६    काननू बमोिजम िमलाप  हन स ने र िमलाप  गन उपयु  हन े कृितका सरकार वादी फाजै दारी मु ामा अपराध 

अनसु धानकै ममा वा अिभयोजन गन ुअगािड अपराध पीिडत र अिभयु  िमलाप  गन सहमत भएका मु ामा 
सामा यतया अिभयोजन ग रने छैन ।  

२.२.२७    कुनै पिन कारले आ नो यि गत वा पा रवा रक हक, िहत वा वाथ गािसएको िवषयमा सरकारी वक लले 

अिभयोजन स ब धी िनणय वा अ य काय गन छैनन ्।  

२.२.२८    कुनै काम दईु वा दईु भ दा वढी ऐन बमोिजम कसरू मािनने रहछे भने कसरूदारलाई जनु ऐन बमोिजम वढी सजाय 
ह छ सोही एन बमोिजम सजाय हन अिभयोग मागदाबी िलइन ेछ ।  

२.२.२९    अिभयोजन स ब धी काय गदा अपराध पीिडतको िहत र सरु ालाई िवशेष यान िदइने छ ।  

२.३  अिभयोजन नीितको भावकारी काय वयनका लािग कायनीित  

   अिभयोजन नीितलाई यवहारमा भावकारी पमा काया वन गन महा यायािधव ाको कायालयले दहेाय 
बमोिजमको कायनीित अवल बन गन  छः   

२.३.१    अिभयोजन स ब धी कायस पादन गन स म अिभयोजनकताको िवकासका लािग मता अिभविृ  स ब धी प  

काययोजना तयार गरी काया वयन ग रनेछ ।   

२.३.२    अिभयोजनकताह को मता अिभविृ को लािग लामो र छोटो अविधको तािलम तथा िनर तर िसकाईका मा यम 
अवल बन ग रने  छ ।   

२.३.३    अिभयोजन स ब धी िनकायलाई जनशि , पु तक लगायतका भौितक ोत साधनबाट स म र साधन, ोत 
स प न बनाइनेछ । माणको वै ािनक परी ण गन िनकायको सं थागत सधुार एवं जनशि को मता िवकासका 
लािग आव यक काय मह  तजमुा गन सम वय ग रनेछ ।  

२.३.४    अिभयोजन स ब धी कायको भावकारी अनगुमन गरी अिभयाजे न नीित िवप रत काय गनलाई कारवाहीको 
दायरामा याइन छ । अिभयोजन नीित अनु प भावकारी पमा कायस पादन गनलाई परु कृत गन प रपाटी 
अवल बन ग रनेछ ।   

२.३.५    अिभयोजन नीितको काया वयनलाई सरकारी वक लको कायस पादन मू यांकनको एक आधार मािनन े छ । 
वि यतपवूक काय गरेको मािणत भएको अव थामा बाहके सरकारी वक ललाई यावसाियक वत ता अ तगत 
रही कायस पादन गरे वापत कारवाही ग रने छैन ।  

२.३.६    अिभयोजन स ब धी कायस पादनका लािग िलिखत पमा जारी ग रने नीितगत िनदशन वा प रप  बाहके अमकु 

मु ामा अमकु िकिसमको िनणय गन िनदशन ग रने छैन ।   

  

प र छेद तीन 

अिभयोजन स ब धी सामा य मागदशन 

 

 ३.१  सरकारी वक लले अपराध अनुस धानको ममा िनवाह गनुपन भूिमकाका लािग सामा य मागदशन  

३.१.१ ारि भक अनुस धान ितवेदन र िनदशन   
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 काननू ारा िनिद  िविध र कृया अनु प ग रने अनसु धानबाट ा  हन ेसबदू माण अिभयोजनका लािग मह वपणू हन ेभएकाले 

अनसु धानको काननूी प मा सरकारी वक लको नेतृ वदायी भिूमका ह छ । अनसु धान अिधकारीलाई मलुुक  फौजदारी 
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १० अनसुार अनसु धानमा िदशा िनदश गन काय सरकारी वक लले गन ुपछ । अनसु धान 
अिधकारीसँग  सम वय गरी ारि भक अनसु धान ितवेदन पठाउँदा अनसु धानको रणनीित र कायनीित तयार गरी सो रणनीित र 
कायनीितको खाका सिहतको ारि भक अनसु धान ितवेदन पठाउन े रत गन ु पछ । ारि भक अनसु धान ितवेदन ा  

भएपिछ सो ितवेदनलाई कायालयको कसरू दता िकताबमा दता गन ु पदछ । धेरै जना सरकारी वक ल भएको अव थामा 
कायालयको मखु सरकारी वक लले उ  ारि भक अनसु धान ितवेदन आफै वा िनजले आदशे गरी तोकेको सरकारी 
वक लले उ  ितवेदनमा संल न िववरणलाई गंभीरतापवूक अ ययन गरी अनसु धान अिधकारीलाई आव यकता अनसुार िन न 
िवषयमा िनदशन िदनपुछ र यसको अिभलेख रा नपुछः   

 ३.१.१.१   अनसु धानको ममा ग रने स पणू काम कारवाहीमा काननूी ि याको अवल बन गन कुरा,   

३.१.१.२   वरामदी मचुु कामा वारदात थलमा फेला परेका माण ला न स ने िचजह  तथा त यह को जानकारी िलएका 
ोतह को िववरणको उ लेख गन कुरा,   

३.१.१.३    कुनै िचज व त ुवरामद गदा, घटना थलको मचुु का गदा वा कुनै िचज व तुको नमनुा िलंदा पु  याउन ुपन ि याका 
कुरा,  

३.१.१.४   संकलन भएका माणह मा िवरोधाभाष भए नभएको यिकन गरी यस स ब धमा थप अनसु धान गरी  पान 
िवषय,  

३.१.१.५    अपराध पीिडत र शंिकतको उमेर यिकन गन कागजातह को संकलन गन कुरा,  

३.१.१.६    कुनै मचुु का गदा रा न ुपन सा ी समेतका काननूी रीत पु  याउने अ य कुरा,  

३.१.१.७    मु ाको कृित अनसुार प को गोपनीयता, अपराध पीिडतको संर ण, राहत वा थाना तरणको िवषय,  

३.१.१.८   अपराध पीिडत र पीडकको समयमै शारी रक परी ण गन कुरा, िवशेष कृितका मु ामा प को प रचया मक 

िववरण गो य रा न ेकुरा,  

३.१.१.९    भौितक माणको संर ण, नमनुा संकलन र परी ण गन कुरा,   

३.१.१.१०  याद थपका लािग अदालतमा तुत गदा मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १४ को उपदफा 
(४) र मलुुक  फौजदारी कायिविध िनयमावली, २०७५ को िनयम ६ को उपिनयम  (३) अनसुार खलुाउन ुपन तथा 
संल न हनपुन कुरा,   

३.१.१.११  कसरू, कसरूदार र अपराध पीिडतको स ब ध थािपत गन िचज व तुको संर ण र परी ण गन कुरा,  

३.१.१.१२  घटनाको कृित अनसुार माण ा  हने थान र माण संकलनमा यान िदनपुन कुरा,  

३.१.१.१३  जसका िव  जाहरेी परेको छ सो बाहके अ य यि को संल नता पिन हनस न ेअव था तफ सचेत रही अनसु धान 
गन कुरा,  

३.१.१.१४  जिटल कृितका मु ाह मा अनसु धानको रणनीितमा गनपुन सधुारका स ब धमा िनर तर छलफल गरी अगािड 
बढ्ने कुरा,  

३.१.१.१५  वारदातको स ब धमा सचूना ा  हन स ने ोत र बु न पन  यि ह लाई बु न ेकुरा,  
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३.१.१.१६  शंिकत वा अिधयु लाई आफ त, प रवारजन एवं काननू यवसायीसँग  भटेघाट गन चाहमेा भेटघाट गन   यव था 
गन कुरा,   

३.१.१.१७  पीिडतलाई ितवादीबाट मनािसव ितपिूत भराउनको लािग ितवादीको स पि  स ब धी िववरण स ल न गन  
कुरा,  

३.१.१.१८  वरामद भएको िचजव तु, धनमाल जाहरेवाला वा स बि धत धनीबाट सनाखत गराउने कुरा,  

३.१.२  सरकारी वक लले अपराध अनुस धानसगँ  स बि धत डायरी यव थापन गनः  

३.१.२.१    आ नो काम कारवाहीलाई यवि थत र योजनाब  बनाउन सरकारी वक लले मु ाको काम कारबाही स ब धी डायरी 
रा न,े  

३.१.२.२  उ  डायरीमा ारि भक अनसु धान ितवेदन ा  भएपिछ ा  कागजातह को गभंीरतापवूक अ ययन गरी 
जाहरेवालाको नाम, वारदात िमित, शंिकतको नाम, घटनाको संि  िववरण, िनदशन िदनपुन िवषय, परी ण हनपुन 
िवषयको चेकिल , संकलन हनपुन माणको सचूी, बयानमा खलुाउन ुपन कुराह को चेकिल , अनसु धान गनपुन 
िवषयह को सचूी िटपोट गरी रा न,े  

३.१.२.३    येक िदन ग रएको येक कायको िववरण डायरीमा िलिपब  गन ।   

३.१.३  सकंिलत माणको परी ण गराउनका लािग सरकारी वक लले यान िदनुपन कुरा:  

३.१.३.१    अनसु धानको ममा वरामद भएका दशीका सामानह को मािणकताका लािग य ता चीज व तुह को संकलन, 
संर ण, यािकङ्ग, र परी णमा िवशेष सतकता एवं संवेदनशीलता अपनाउन अनसु धान अिधकृतलाई मागदशन 
गन ुपदछ ।  

३.१.३.२    वरामद भएका रगत, िवय र वाव लागेका वा कसदूारको यिकन वा पिहचान हने अ य िचजव तु न  नहने गरी 
सरुि त साथ िविध िव ान यागे शालामा पठाउन ुपछ ।   

३.१.३.३    अनसु धान अिधकारीले अनसु धानको ममा परी ण गराउन ुपन िचज व त ुपरी ण गराए नगराएको िवचार गरी 
नगराएको भए गराउन लगाउन ुपदछ ।  

३.१.३.४    अनसु धानको क  मा संकिलत वै ािनक माण यो य यि बाट परी ण भए नभएको, रीत कृया परूा गरी 
तोिकएको ढाँचामा परी ण ितवेदन तयार भए नभएको यिकन गनपुछ ।  

३.१.३.५    कसरूको कृित समतेका आधारमा आव यकता अनसुार िविध िव ान योगशालामा सामा यतया िन निलिखत 
कुराह  परी णको लािग पठाउन िनदशन िदन ुपदछ: 

(क)  िभषेरा,  

(ख) DNA (Deoxyribonucleic acid),  

(ग)  रगत, िवय, थकु, खकार, बा ता, िदसा, िपसाब,  

(घ)  हातहितयार तथा िव फोटक पदाथ (Ballistics and Weapons),  

(ङ)  लाग ूऔषध (Narcotics Drugs),  

(च)  ससुाईड नोट वा य तै िववादा पद िलखत (Disputed Documents),  

(छ)  ह ता र एवं या च े(Finger Prints, Foot Prints) ।   
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३.१.४ अिभयु को बयान गराउदा सरकारी वक लले यान िदनु पन कुरा:  

   मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १६ अनसुार उ  ऐनको अनसुचूी १ र अ य िवशेष काननूले 

छु ै यव था गरे बाहकेका अनसुचूी २ अ तगतका मु ामा अनसु धान अिधकृतले सरकारी वक ल सम  

अिभयु को बयान गराउन ुपछ । यसरी बयान गराउदा सरकारी वक लले मु यतः िन न कुरामा यान िदनपुदछः   

३.१.४.१    अिभयु को बयान शु  गनभु दा पिहले िमिसल कागज अ ययन गरी अनसु धान अिधकृतसँग  छलफल गरी वयान 
िलन ेिवषय र ह को सचूी तयार गन,  

३.१.४.२    बयान गन याईएको अिभयु लाई िनजको बयान िलन ुभ दा पिहले आ नो प रचय िदई िनजसँग  वयान िलनपुन 
कारणका बारेमा जानकारी गराउने,  

३.१.४.३   अिभयु  उपर लागेको अिभयागे का स ब धमा संकिलत सबै कागज सनुाई मतलब स झाउने,   

३.१.४.४    बयान गराउन याइएको अिभयु लाई िन न कुरा जानकारी गराउनेः  

(क)   तपाईलाई चपु ला ने अिधकार छ,  

(ख)   तपाईले य  गरेका कुराह  तपाईको िव  अदालतमा माणका पमा पेश हने छन,्  

(ग)    तपाईलाई काननू यवसायी रा न ेअिधकार छ,   

(घ)    यिद तपाई कुनै काननू यवसायी रा न स न ुह न भने रा यले तपाईको लािग काननू यवसायी राखी िदन स छ ।   

३.१.४.५  अिभयु को बयान िलने ि याः  

   अिभयु को बयान गराउन िन न ि या अवल बन गन ुपदछः   

(क)    बयान िलँदा सवाल जवाफको ढाँचामा िलन ु पदछ र यसो गदा कुरा फोरी िवषय छुट्याई छोटकरी सवाल गन र 
सोिधएको सवाल र सो को जवाफ लेखब  गन लगाउन ुपदछ,  

(ख)   बयान गराउदा  राखी अिभयु ले आफै जवाफ ले न चाहमेा िनजलाई जवाफ ले न िदनपुछ,  

(ग)  येक अिभयु को छु ाछु ै बयान गराउन ुपदछ,     

(घ)  बयान िलन ेस दभमा उपि थत गराईएको यि लाई कुनै पिन शारी रक वा मानिसक यातना िदन वा िनजसँग िनमम, 
अमानवीय वा अपमानजनक यवहार गन गराउन ुहदँनै,   

(ङ)  बयान िलंदा त यगत कुराह को बारेमा पिहले खलुाउन लगाउन ुपदछ,  

(च)  एकै यि  एक भ दा बढी कसरूमा पोिलएको अव थामा येक मु ाको लािग छु ाछ ◌ै बयान गराउन लगाउन ु
पदछ,  

(छ)    मिहलाको बयान गराउँदा ठ ा म करी वा अनाव यक सवाल गरी अिभयु लाई हतो साही गराउन ु हदँनै, 

(ज)   अनाव यक सवाल गन वा एकै सवाल पटक पटक गन काय गन वा गराउन ुहदँनै,   

(झ)   बयानको लािग उपि थत गराईएका अिभयु ह  धरैे भएको अव थामा िनजह को बयान मैसँग िलन ुपदछ । एकैिदन 
बयान िलन न याएमा आव यकता अनसुार अदालतबाट याद थप गराई बयान मैसँग िलन ुपदछ, 
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(ञ)   १८ वष भ दा कम उमेरका बालबािलकाको बयान गराउँदा स भव भएस म िनजको बाब ुआमा वा अ य संर कको 
रोहवरमा राखी मा  बयान गराउन ुपदछ । बाल याय स पादन (कायिविध) िनयमावली, २०७६ ले िनधारण गरेको 
कृया परूा गन ुतथा गन लगाउन ुपदछ,  

 (ट)    ि िविहन र बो न नस ने यि ह को बयान गराउँदा उनीह को संर क वा हकवाला भए उनीह लाई र नभए 
िनजह ले रोजेको मािनस राखी िनजको ईसारा बभुm्न े यि ले रा ोसँग ईसारा बझुी कागज गराई रोहवरमा यसको 
मतलव िनजलाई बझुाउन ुपदछ र बयान काय परूा भएपिछ सो यहोरा जनाई मािणत ग रिदन ुपदछ,  

 (ठ)   बो न असमथ यि को बयान िलन ुपदा िनज लेखपढ गन जा न ेरहछे भने लेखेर वा ईसारा ारा पिन बयान िदन स ने 
यव था रहकेो हदँा सोही अनसुार गन ुपदछ, 

 (ड)    नेपाली भाषा नबु ने यि को बयान िलँदा दोभाषेको सहयोगबाट अिभयु ले भनेको कुरा लेखब  गन ुपदछ र बयान 
काय परूा भएपिछ सो यहोरा जनाई मािणत ग रिदन ुपदछ,   

 (ढ)   कुनै अिभयु ले अनसु धानको ममा बयान गन ई कार गरेमा सोही कुरा बयान गन खडा ग रएको कागजमा जनाई 
अनसु धान गन कमचारीको सही गराई आफूले पिन सोही यहोरामा मािणत ग रिदन ुपछ,   

(ण)   शंिकत यि  जे  नाग रक भएमा उनीह लाई सहज हन ेिकिसमको वातावरणमा बयान गराउन ुपछ ।  

 ३.१.४.६ अिभयु को बयानमा नखुलाई नहने कुराह ः  

 (क)   शंिकतको नाम थर, उपनाम, बाब ुएवं आमाको नाम, थर, उमेर, पेशा, हिलया, प  ठेगाना तथा िनजको प रचया मक 

िववरण ज तै नाग रकता, पासपोट, ई–मेल या स, टेिलफोन न बर, मोवाइल न बर र भाइवर न बर,  

   (ख)   ठेगाना उ लेख गदा प  पमा गाऊ, नगर, टोल, ग ली, माग एवं पिहचान हने निजकको अ य याित ा  ठाउँ 
समेत खलुाउन ुपदछ ।  

  (ग)   शंिकतको उमेर र िनजको उमेरका स ब धमा उमरे खु न ेकागजातह  ज तैः नाग रकता, िव ालय वा शिै क सं थामा 
भना हदँा लेखाएको उमेर, ज म दता, अ पतालको अिभलेख आिद संल न गन ु पछ । बालबािलकाको हकमा 
बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ को दफा ८३ तथा बाल याय स पादन (कायिविध) िनयमावली २०७६ को िनयम 
३७ ले िनधारण गरेको उमेर िनधारणको ाथिमकता बमोिजम गन ुपदछ ।   

 (घ)  अपराध पीिडत, जाहरेवाला वा िनजको प रवारसँग शिंकतको नाता स ब ध, िचनजान, लेनदने रसइवी भए नभएको 
कुरा,   

 (ङ)  शंिकतका श दमा कसरूको पृ भिूम, कसरूको घटना म, िनजको संल नता एवं भिूमका र कसरूको उ े य,  

 (च)  कसरूमा संल न समहू वा िगरोह भए सो समहूका अ य यि को नाम थर, उपनाम, बाबकुो नाम, थर, पीिडत सा ीको 
नाम, थर, उमेर, पेशा, हिलया, प  ठेगाना तथा िनज फेला पन स ने कुनै िवशेष थान वा कायालय वा प रचया मक 

िववरण,   

 (छ)  कसरूमा संल न अ य यि ह सँग को िनजको िचनजान, स ब ध, रसइवी, झैझगडा, लेनदने कारोवार आिद,  

 (ज)  कसरमा संल न सवै यि ह को भिूमका एवं कसरू प ात ्कसरू लुकाउन िछपाउन संल न यि को िववरण,  

 (झ)  कसरू भएको िमित, समय र अविध, वातावरण, कसरू भएको दे ने वा रो न यास भएको भए सो गन यि ह ,   

 (ञ)  कसरू गन योग भएका साधनह को िववरण र ती साधनह को अव था तथा वरामद हन स ने थान,  
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 (ट)  कसरू प ात घटना थल वा अपराध पीिडतबाट लगेका नगदी, िज सी सामानह को िववरण तथा हाल ती सामानह  

रहकेो थान,   

 (ठ)  ितवादीको शिै क यो यता, आिथक अव था, पेशा, यवसाय, चल अचल स पि को िववरण तथा पा रवा रक 

अव था,  

(ड)   वरामद भएको िचज व तु ितवादीको बयानबाट सनाखत गराउने ।  

 ३.१.४.७ अिभयु को बयानमा सिहछाप गरी मािणत गनु भ दा अगािड सरकारी वक लले यान िदनुपन कुराः   

(क)  अनसु धान अिधकारीले शंिकतलाई गरेका ह  र शंिकतले िदएको जवाफ पढी आफूले तयार गरेको चेकिल  

अनु प आव यक ह  सोिधए नसोिधएको तथा मु ामा खलुाउन ु पन कुराह  खलेु नखलेुको िवचार गरी सो न 
खलुाउन पन बाँक  कुराह  भए आव यक  सो न लगाई खलुाउन,े   

(ख)  बयान स प न भई सकेपिछ अनसु धान अिधकारी एवं बयान गन अिभयु को सिहछाप गराई आफूले समेत सिहछाप 
गरेर बयान मािणत ग रिदन े।  

३.२  अिभयोजन स ब धी िनणयका लािग सामा य मागदशनः  

  सरकार वादी फौजदारी मु ामा अनसु धान अिधकारील ेअनसु धानको काय स प न गरी अनसु धान ितवेदन सिहत 
िमिसल र माण कागज सरकारी वक ल सम  पेश गरेपिछ मु ा च ने वा नच ने स ब धमा सरकारी वक लले िन न 
काय गन ुपदछ ।   

३.२.१  मु ा च ने वा नच ने िनणय गदा सरकारी वक लले िवचार पु  याउनु पन कुराह ः   

३.२.१.१   राय सिहतको अनसु धान ितवेदन र िमिसल माणह को ारि भक अ ययन, मू यांकन गरी मु ा चलाउने वा 
नचलाउने िवषयमा िनणय गन ुपन यिकन भए पिछ सो राय ितवेदन सिहतको माण िमिसललाई कायालयको 
दायरी पु तकमा दता गन,   

३.२.१.२   के कित जना अिभयु ह  िव  अिभयोग दायर गन सिकने या  माणह  छन ्सो कुरा िनि त गन,   

३.२.१.३   अनसु धान अिधकारीले के कुन कसरू स ब धमा अनसु धान/तहिककात ार भ गरेको र हाल के कुन कसरू र 
अिभयोग स ब धमा आ नो राय ितवेदन पठाएको रहछे सो हरेी दवैु अव थाह  बीच तादा यता रहकेो वा 
नरहकेो हने,   

३.२.१.४   एउटै वारदातमा एक भ दा वढी कसरू भए नभएको स व धमा यिकन गरी एक भ दा वढी कसरू भएको अव थामा 
अिभयोजनको िनणय गदा एक कृत कसरूको दाबी िलन ुपन, यसरी दाबी िलँदा सवै भ दा वढी सजाय हने कसरू 
वापतको सजाय र यसपिछको अिधकतम सजाय हने अक  कसरूको सजायको आधा सजाय हन ेगरी थप सजायको 
दाबी िलन,े  

३.२.१.५   अदालतबाट कसरूदार ठहरी सजाय पाएको यि ले पनूः अक  कसरू गरेमा मलुुक  अपराध संिहता, २०७४ को 
दफा ४४ बमोिजम पटक कायम गरी थप सजायको दाबी िलन,े यसरी दाबी िलँदा कसरूदारलाई यस अिघ 

अदालतबाट सजाय भएको फैसलाको ितिलपी समेत राखी दाबी िलने, जघ य र ग भीर कसरूमा सजाय पाएको 
बाहकेका कसरूदारका हकमा य तो सजाय भु ान गरेको पाँच वष िभ  कसरू गरे नगरेको यिकन गरी पाँच वष 
िभ को भए पटकेमा दाबी िलन,े  

३.२.१.६    अिभयोगप  कुन िनकाय सम  दायर गन भ न ेकुरा यिकन गन,   
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३.२.१.७   अिभयोगप  दायर ग रस न ुपन हद याद बाँक  रह ेवा नरहकेो यिकन गन,   

३.२.१.८   अिभयोजनको लािग पेश भएको अनसु धान ितवेदन सिहतको िमिसल अ ययन गदा थप अनसु धान गन ु पन 
दिेखएमा अनसु धान गन ुपन िवषय प  उ लेख गरी अनसु धान अिधकृतलाई िनदशन िदने,   

३.२.१.९   अिभयोगप  दायर गन िनणय भएको अव थामा के कुन काननू वा काननूी यव था अनसुार अिभयोग दायर गन हो 
सो कुरा िनि त गन,   

३.२.१.१०  अिभयोगप  दायर गन स ब धमा अवल बन गन ुपन कायिविध यिकन गन,   

३.२.१.११  मु ा चलाउने वा नचलाउने स ब धी सरकारी वक लको िनणय या  माणमा आधा रत व तुिन  हन ुपन भएको 
हदँा सरकारी वक लले कसैको भनसनु, मोलािहजा, डर, धाक, ध क  एवं कुन ै लोभनमा नपरी िन प  वत  एवं 
िनिभक भएर िनणय गन,  

३.२.१.१२  मु ा चलाउन े वा नचलाउने िनणय गदा आव यकता अनसुार माण, काननू र सव च अदालतबाट ितपादन 
भएका िस ा तह लाई आधार मानी गन,  

३.२.१.१३  एक भ दा बढी सरकारी वक ल कायरत रहकेो सरकारी वक ल कायालयको मखुले कुनै मु ा च ने वा नच ने गरी 
िनणय गन आफू वा अ य सरकारी वक ललाई िज मेवारी तो न स ने, यसरी तोिकएकोमा तोिकएको सरकारी 
वक लले सो मु ामा आव यक िनणय गन ।   

३.२.२  मु ा च ने वा नच ने िनणय गन स दभमा सरकारी वक लले गन स ने िनणय   

 ३.२.२.१   उपल ध या  माणको मू यांकनको आधारमा मु ा चलाउने गरी िनणय गन,   

 ३.२.२.२   उपल ध माणको मू यांकनको आधारबाट केही ितवादीका हकमा मु ा चलाउने र केहीको हकमा नचलाउने 
िनणय गन,   

३.२.२.३   पया  सबदु माण नभएको वा सावजिनक िहतका ि कोणबाट मु ा चलाउन ुपन नदिेखएकामा मु ा नचलाउने 
िनणय गन,   

 ३.२.२.४   मु ा प रवतन गरी चलाउने, अक  िनकायमा पठाउने वा पीिडतलाई नै मु ा चलाउन जानकारी िदन,े   

 ३.२.२.५   खास िकिसमका सानाितना कसरू भनी काननूले प रभािषत गरेका मु ामा सामा यतयाः मु ा नचलाउने,  

 ३.२.२.६  एक भ दा वढी कसरूका स व धमा अनसु धान भएकोमा माणबाट उपयु  दिेखएको कसरूमा मा  मु ा चलाउने।  

३.२.३  अनुस धानबाट मुलुक  फौजदारी कायिविध सिंहता, २०७४ को अनुसचूी १ र २ वा अ य कानून अनुसार 
नेपाल सरकार वादी हने फौजदारी  कसरू नदेिखएमा गन कारवाहीः  

३.२.३.१    मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी–१ र २ वा अ य काननू अनसुार नेपाल सरकार वादी हन े
फौजदारी कसरू अ तगत पन भनी अनसु धान ग रएको मु ा अनसु धान गद जादा नेपाल सरकार वादी हने फौजदारी 
कसरू अ तगत पन नदिेखएमा सो िवषय हने स बि धत िनकायमा पठाउने गरी िनणय गन,   

    ३.२.३.२ अनसु धान अिधकारी ारा मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी–१ र २ वा अ य काननू 
अनसुार नपेाल सरकार वादी हने फौजदारी कसरू अ तगत नपन भनी सरकारी वक ल सम  आव यक िनणयको 
लािग ततु गरेको िमिसल अ ययन गरी सरकारी वक ल पिन सोही िन कषमा पगुमेा सो िनणय अि तम भएपिछ 

स बि धत यि लाई सो अनसुार जानकारी गराउने र मका पन यि  चिलत काननू बमोिजम आफै नािलस गन 
जान स ने भएमा सो कुरा पिन जानकारी गराउने ।  
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३.२.४ ितवादी नभएको वा नखुलेको मु ामा वारदातको प ृ ितबाट त काल मु ा च न नस ने देिखएका मु ाह को 
िनणय ि या  

 ३.२.४.१   मु ा नचलाउने गरी राय य  गरेको अव थामा उ  राय सिहत िमिसल आव यक िनकासाको लािग मािथ लो 
सरकारी वक ल कायालयमा मु ाको स कलै िमिसल साथ पठाउने,   

 ३.२.४.२   मु ा नचलाउने राय सिहत िनकासाको लािग मािथ लो सरकारी वक ल कायालयमा पठाउँदा मु ा चलाउन ुपन भयो 
भने पिन हद याद जाने/नजाने कुरा पिहले नै यिकन गन,   

 ३.२.४.३   िज ला सरकारी वक ल कायालयका सरकारी वक लले मु ा नचलाउने राय सिहत िनकासाको लािग उ च सरकारी 
वक ल कायालयमा पठाएकोमा सो कायालयले िमिसल अ ययन गरी थप अनसु धान गन पन दखेेमा आधार र 
कारणह  समेत उ लेख गरी थप अनसु धान गन स बि धत कायालयमा पठाउने गरी िमिसल िज ला सरकारी 
वक ल कायालयमा िफता पठाउने,   

 ३.२.४.४   िज ला सरकारी वक ल कायालयका सरकारी वक लले मु ा नचलाउने गरी य  गरेको राय अनसुार उ च सरकारी 
वक ल कायालयबाट पिन मु ा नचलाउन ेगरी अि तम िनणय भएकोमा िज ला सरकारी वक ल कायालय माफत सो 
मु ाको िमिसल कागजात तथा पेश गरका चीजब तहु  स बि धत अनसु धान गन िनकायमा िफता पठाउने,   

 ३.२.४.५   मु ा नचलाउने िनणय िनकासा भ ैउ च सरकारी वक ल कायालयबाट अि तम भएको मु ाको िमिसल कागजात 
तथा अ य चीजव तुह  अनसु धान अिधकारी सम  िफता पठाउँदा सरकारी वक लले अनसु धान अिधकारीको 
राय ितवेदनको एक ित आफूसँग सरुि त साथ रा ने,    

 ३.२.४.६   मु ा नचलाउने िनणय भई िमिसल कागजात तथा अ य चीजव तुह  िफता पठाउंदा पिछ खोजी भएका बखत पेश 

गन गरी सरुि त साथ रा ने िनदशन सिहत अनसु धान अिधकारीलाई लेखी िफता पठाउने ।   

३.२.५  ितवादी खुलेको तर माणको अपया ता वा सावजिनक िहतका ि ले मु ा चलाउन उपयु  नभएको 
अव थामा मु ा नच ने िनणय गदा पु  याउनु पन ि या  

               प ◌ीकरणः   

(क)   माणको अपया ाको अव थाः फौजदारी मु ा या  माणको आधारमा चलाइन ुपदछ । माण संकलनमा िुट 
भई वा अ य कारणले कुन ैकसरूमा अदालत वा अ य याियक िनकाय वा मु ा हने अिधकारीले सजाय गन 
माणको कमी भएको भ ने प  दिेखएमा य तो अव था माणको अपया ताको अव था मािनने छ ।  

(ख)   सावजिनक िहतको अव थाः कितपय घटनामा कसैले कसरू गरेको भ ने पिु  हदाँहद ै पिन मु ा चलाउँदा भ दा 
नचलाउँदा पीिडत दशे र समाजको वहृ र िहत  (Serve of the larger interest of the state or society or 

victim) ह छ भने य तो अव थालाई सावजिनक िहतको अव था मािननेछ । य तो अव थामा ि थितको सही 
समी ा गरी यि गत प पात, मोलािहजा वा वाथबाट े रत नभई आधार र कारण खलुाएर मु ा चलाइने छैन । 
यो अव थालाई सावजिनक िहत परी णको अव था (Public Interest Test) भिनन ेछ । मु ा चलाउँदा भ दा 
नचलाउँदा पीिडतले यायको अनभुिूत गन अव था भएमा, सामािजक, धािमक वा सा दाियक तनावबाट उ प न 
कुनै असाधारण ि थितमा त कािलन आवेश वा उ मादको फल व प भएको अपराध स ब धी मु ा चलाउँदा 
सामािजक, धािमक वा सा दाियक सिह णतुा वा स ाव खलबिलई अशाि त उ प न हने स भावना छ र मु ा 
नचलाउँदा यसो नहने स भावना भएमा मु ा चलाउँदा अ य कुन ैिम  रा सँगको कुटनिैतक स ब ध वा स ावमा 
खलल उ प न हने स भावना छ र मु ा नचलाउँदा यसो नहने स भावना भएमा मु ा चलाउँदा िश ण सं थाह , 
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उ ोग ित ान, यातायात लगायतका आम जनसमदुायका दिैनक जीवनका आधारभतू सेवाह  ठ प हने लगायत 
समाजमा अशाि त उ प न हन े भएमा र मु ा नचलाउँदा यसो नहने स भावना भएमा वा मु ा चलाउँदा भ दा 
नचलाउँदा दशे र समाजको िहत हने य तै अ  अव था भएमा फौजदारी मु ा चलाउने नचलाउने स ब धी िनणय गन 
स ब धमा यसलाई सावजिनक िहतको परी णको अव था मािननेछ ।   

३.२.५.१    अनसु धान अिधकारीले ततु गरेको राय सिहतको ितवेदन र संल न माणको मू यांकनको आधारमा पया  

माण नभएको वा सावजिनक िहतका ि बाट मु ा चलाउन उपयु  नभएको कारण कुन ैवारदात स ब धी मु ा 
नच ने िनणय गन ु पन ह छ । यसरी िनणय गदा सरकारी वक लले मु ा चलाउन नसिकने आधार र कारणह  

उ लेख गरी छु ै िनणय पिु तकामा िनणय गन,     

३.२.५.२    मु ा नचलाउने िनणय भएकोमा हरी िहरासतमा कुनै यि  रहछे र िनजलाई उपि थत गराइएको रहछे भने त कालै 

िहरासतबाट मु  गन लेखी पठाउने,     

३.२.५.३    मु ा नचलाउने गरी िनणय गरेको अव थामा सरकारी वक लले सो िनणय िनकासाका लािग माग गद मािथ लो 
कायालयमा मु ाको स कलै िमिसल पठाउने,     

३.२.५.४   िज ला सरकारी वक ल कायालयका सरकारी वक लले मु ा नचलाउने िनणय गरी िनकासाका लािग उ च सरकारी 
वक ल कायालयमा पठाएकोमा सो कायालयका सह– यायािधव ाले िमिसल अ ययन गरी मु ा चलाउन ु पन 
दखेेमा मु ा चलाउन ेआधार र कारणह  समेत उ लेख गरी िमिसल िज ला सरकारी वक ल कायालयमा पठाउने,    

३.२.५.५   िज ला सरकारी वक ल कायालयका सरकारी वक लले मु ा नचलाउने गरी गरेको िनणय मनािसव दखेेमा उ च 

सरकारी वक ल कायालयका सह– यायािधव ाले आ नो राय समेत समाबेस गरी अि तम िनकासाको लािग 
महा यायािधव ा कायालयमा पठाउने,     

३.२.५.६    मु ा नचलाउने अि तम िनकासा भै आएमा िमिसल कागजात तथा अ य चीज व तुह  स बि धत अनसु धान 
अिधकृत कहाँ िफता पठाउने, यसरी िफता पठाउँदा अनसु धान अिधकारीको राय ितवेदनको एक ित आफूसँग 
सरुि त साथ रा न,े    

३.२.५.७    मु ा नचलाउने िनणय भई िमिसल कागजात तथा अ य चीज व तुह  िफता पठाउँदा पिछ खोजी भएका बखत पशे 

गन गरी सरुि तसाथ रा ने िनदशन सिहत अनसु धान अिधकारीलाई लेखी िफता पठाउने ।   

 ३.२.६ आिंशक पमा मु ा चलाउने िनणय भएकोमा पु  याउनु पन ि या  

 ३.२.६.१   दईु वा दईु भ दा बढी ितवादी भएको मु ामा केही ितवादीलाई मु ा चलाउने र केही ितवादीलाई मु ा नचलाउने 
गरी आंिशक पमा मु ा चलाउने िनणय भएको अव थामा सरकारी वक लले के कुन आधारमा आंिशक िनणय 
गरेको हो सो आधार र कारणह  िनणय पिु तकामा जनाउने,    

 ३.२.६.२  आंिशक िनणय गरी अिभयोगप  दायर गरेपिछ सो मु ामा छु ै िमिसल खडा गरी िनकासाका लािग मािथ लो 
कायालयमा पठाउने,  

 ३.२.६.३   उ च सरकारी वक ल कायालयले सो िनणय हरेी मु ा चलाउन ु पन दिेखएमा यसको कारण खलुाई स बि धत 
सरकारी वक ललाई मु ा चलाउन िनदशन िदने, मु ा चलाउन नपन दिेखएमा आ नो राय सिहत िमिसल 

महा यायािधव ाको कायालयमा पठाउने,     

३.२.६.४   महा यायािधव ाको कायालयले ा  िमिसल कागजातह  अ ययन गरी मातहतका कायालयबाट भएको आंिशक 

िनणय जाँच गरी मु ा चलाउन ेवा नचलाउने स ब धमा स बि धत सरकारी वक ललाई आव यक िनदशन िदने ।  
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३.२.७    खास िकिसममा सानाितना कसरूमा मु ा दायर नगन िनणय भएको अव थामा पु  याउनु पन कृयाः  

             य तो िनणय भएको अव थामा मुलकु  फौजदारी कायिविध सिंहता, २०७४ को दफा ३४ अनुसारका 
कृया प◌ूरा गन ।  

३.२.८ मु ा नच ने िनणय गदा जानकारी िदनु पन  

सरकारी वक लले सरकार वादी फौजदारी मु ा च ने वा नच न ेगरी गरेको िनणयको जानकारी पाउने अिधकार सरोकारवाला वा 
अपराध पीिडत वा स बि धत िनकायलाई रहन ेहदँा सरकारी वक लले य तो िनणयको जानकारी स बि धत सरोकारवाला यि  

वा िनकायलाई गराउने ।  

३.२.९ अनुस धान अिधकृतको अनुस धान ितवेदन ा  भएपिछ अिभयोजन स ब धी िनणय गन स ब धमा सरकारी 
वक लले िवचार गनुपन अ य कुराह   

३.२.९.१   थमतः जनु िनकाय वा पदािधकारीले अनसु धान गरी िमिसल माण पठाएको छ सो िवषयमा अनसु धान गन 
िनजको काननूी अिधकार छ वा छैन ?  

३.२.९.२   अनसु धान तहिककात परूा गरी याद िभ  ैराय सिहतको ितवेदन पठाएको छ वा छैन ?  

३.२.९.३   अनसु धान अिधकारीले अनसु धान तहिककात गदा अिनवाय पले परूा गन ुपन काननूी कायिविध एवं ि याह  

अनसुरण गरेको छ वा छैन ?  

३.२.९.४   जनु कसरूको स ब धमा अनसु धान गरेको हो सो अिभयोग स ब धी कसरू मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, 
२०७४ को अनसुचूी–१ र २ वा अ य काननू अनसुार नेपाल सरकार वादी हन ेमु ा हो वा होइन ?  

३.२.९.५   अनसु धान अिधकारी ारा तािवत कसरूको स ब धमा चिलत ऐन काननूले द ड सजायको यव था गरेको छ 

वा छैन ?  

३.२.९.६   ितपिूत भराउन ुपन अव थामा िपडकको चल अचल स पि को िववरण संकलन ग रएको छ, छैन ? ितपिूत वा 
उपचार खच के कित भराई पाउने हो सो प   छ वा छैन ?  

३.२.९.७   अपराध पीिडतको शारी रक जाँच वा अ य िवशेष को जाँच ितवेदन िझकाई िमिसल सामले रािखएको छ वा  
छैन ? सो बिुझने गरी लेिखएको छ वा छैन ?  

३.२.९.८   अपराध पीिडतको कुनै धनमाल, नगद वा दशी समान अनसु धान ममा िलएको भए सो सामान र माणको पमा 
बरामद ग रएका अ य दशीका सामानह  सरुि त र सावतु हालतमा छन ्वा छैनन ्?  

३.२.९.९   अपराध पीिडत लगायत सा ीको नाम, थर, वतन र भएस म स पक फोन, इमले आिद सँग खलुाएको छ वा  
छैन ?  

३.२.९.१०  अपराध पीिडतको यि गत प रचया मक िववरण गो य रा न े कृितको भए राखे नराखेको यिकन गरी गो य रा ने 
यव था िमलाउने,   

३.२.९.११  अपराध पीिडत बालबािलका भए िनजको उमेर यिकन गन माण िमिसलमा छ वा छैन  ? उमेर यिकन गन ममा 
बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ को दफा ८३ तथा बाल याय स पादन (कायिविध)  िनयमावली, २०७६ को 
िनयम ३७ को मलाई यान िदइएको छ छैन ?  

३.२.९.१२  सरकार वादी फौजदारी मु ा च न नस ने अव थाको दिेखएमा अपराध पीिडतले याय ा  गन स ने के क तो 
उपचारको बाटो हन स छ सो बारेको काननूी कृया सिहत अपराध पीिडतलाई जानकारी िदन,े   
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३.२.९.१३  मु ा हने िनकायमा मु ा दायर गरेपिछ अपराध पीिडतलाई सरु ा वा संर ण स ब धी कुन ैकाय गन ुपन भएमा सो 
को उ लेख गन र सरु ा िनकाय वा मु ा हने िनकायसँग  आव यक सम वय गन ।  

३.३  अिभयोगप को तयारी र मु ाको दायरीका लािग सामा य मागदशन  

३.३.१ अिभयोगप  तयार गदा िवचार गनुपन आव यक मूलभूत प ह    

(क) शीष वा प रचय ख डः  

 मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१), सोही संिहताको अनसुचूी २० र मलुुक  फौजदारी 
कायिविध िनयमावली, २०७५ को िनयम ११ ले िनिद  गरेका काननूी यव थालाई आ मसात गरी अिभयोगप  तयार गदा िन न 
मलूभतू प लाई िवशेष यान िदन ुपछः  

१.  अिभयोगप  कुन काननू अनसुार पशे गरेको र कुन िनकायमा तुत ग रने हो सो कुरा,   
२.  जाहरेवाला वा अपराध पीिडतको गो यता कायम गनपुन अव था दिेख बाहके जाहरेवाला वा ितवेदकको नाम, थर, बतन 

(खोजेका बलेा फेला पन स नेस मको िववरण) उ लेख गन । यिद गो यता कायम गनपुन अव था छ भन ेअनसु धानका 
ममा रािखएको सांकेितक नाम र वतन,   

३.  मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४  को दफा ३२ को उपदफा (१) को ख ड (क) दिेख (च) स म उ लेख भए 
अनसुारको अिभयु को पिहचान (Identity),  

४.  िवदशेी नाग रकको हकमा थायी वतन र नपेालिभ को अ थायी वतनको उ लेख गन,  
५.  मु ाको नाम अथात ्अिभयु ले बु ने गरी अिभयोग लगाउन खोजेको अपराधको नामाकरण ।   

(ख) त यगत ख डः यस ख डमा मु यतः अनसु धानबाट ा  मु ाको िन नानसुारको त य, िमितको आधारमा मैसँग 
नदोहो  याइ  माण लायक येक कागजातको मजवनु उ लेख गनः         

६.  अपराध स ब धी सचूना (जाहरेी दखा त) को छोटकरी यहोरा र वारदात बारे संि  िववरण,  

७.   अिभयु ह ले वारदात तथा अिभयोग स ब धमा य  गरेको बयानको छोटकरी यहोरा,   
८.   सा ीको पमा तुत ग रने यि ह ले वारदात स ब धमा य  गरेको कुरा,  
९.   संकिलत अ य कागज माण, भौितक िचजव तुको परी णबाट दिेखएको अव था बारेको िववरण ।  

(ग)  अिभयु  उपर लगाइएको अिभयोग ख ड     

       यस ख डमा मु यतः िन न कुरा उ लेख गनः  

१०. अिभयोग ख डमा पिन पिहलो भागमा आपरािधक काय (वारदात) थािपत ग र छ,   

११. परी ण भएका भौितक माण, परी ण ितवेदन, िवशेष को राय, अ य माणसँगको स ब तालाई िसलिसलेवार र 
िव ेषणयु  त रकाले दखेाउन सकेमा लगाइएको अिभयोग पिु  गन म त पु दछ, 

१२. ितवादीबाट भएको कुन कायले कुन ऐनको कुन दफा बमोिजमको कसरू भएको भ न ेकुरा थािपत गनपुछ,  

१३. दो ो भागमा कसरूको कायशैली, कसरूको योजनाकार, मु य कसरूदार, दु साहनकता, मितयार, षडय कारी, सहयोगीको 
कसरूमा भएको भिूमकासिहत िसंगो आपरािधक कायको िववेचना गनपुछ,    

१४. ते ो भागमा येक अिभयु को भिूमका र काय, सो पिु  गन सबदु माणको िववेचना, सा दिभक ऐन काननूको आधारमा 
अिभयु  िप छे छु ाछु ै अिभयोग उ लेख गन ुपदछ,  
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१५. अिभयु को पटकको आधारमा कसरूमा संल न समहू वा कसरूदारको अव था, कसरूको कृित, अपराध पीिडतको उमेर वा 
शारी रक वा मानिसक अव थाको आधारमा कुन ैकाननू बमोिजम कुनै कसरूको स दभमा थप सजाय गन यव था गरेको भए 
सो थप सजायको माग प  पमा गन,   

१६. अिभयोगप  तयार गदा संकिलत सबदु माणबाट कुनै यि ले एक वा एकभ दा बढी कसरू गरेको दिेखएमा स बि धत सबै 
कसरू वापत माग दाबी िलन ुपदछ,  

१७. िबगो भराउन ुपन मु ा भए अिभयु ह  म ये कुन कुन अिभयु बाट के कित क–कसलाई भराई िदन ुपन हो सो कुराको  
िववरण प  पमा खलुाउन ुपदछ,  

१८. अिभयोग प साथ पेश ग रने सा ी माण, दशी माण, भौितक माण तथा िलखत माणह  काननू बमोिजम संकलन 
ग रएका मु ा हने िनकायबाट माणको पमा हण गन सिकने हन ुपदछ,    

१९. अपराधबाट ित पगुेको यि लाई ितपिूत भराई िदन ुपन वा ित नपगुकेो भए पिन काननू बमोिजम कुनै रकम अपराध 

पीिडतलाई िदलाई भराई िदन ुपन भए सो कुराको माग दाबी पिन प  पमा खलुाउन ुपदछ,  

२०. अिभयो प  दायर गदाको अव थास म पिन प ाउ पन नसकेको अिभयु का हकमा मु ा हने िनकायबाटै प ाउ पजू , यादी 
पजू  अथवा समा ान याद जारी गरी पाउँ भ ने यहोरा समेत िकटान गरी उ लेख ग रएको हन ुपदछ,    

२१. अनसु धान तहिककात भएको मु ाको िमिसल कागजातको अ ययनबाट ितवादीह  म ये केही प ाउ परी वा आफै 

उपि थत भएको, केहीको नाम, थर, बतन खु न सके पिन त काल प ाउ पन नसक  फरार रहकेो अव था बाहके त काल 

फरार रही नाम थर बतन खु न नसकेका यि ह का हकमा पिछ आव यक िववरण प ा लाग े वा प ाउ परेमा छु  ै

अिभयोगप  तुत ग रने कुरा उ लेख गन ुपदछ,   

२२. अिभयोगप को अि तममा अिभयोगप  तुत गन सरकारी वक लको नाम, दजा प  बिुझन ेअ रमा लेखी (टाईप गरी) 
सिहछाप गरी िमित समते जनाउन ुपदछ । अिभयोगप  कुन िमितमा तुत गरेको हो भ ने कुरा सबैभ दा पु छारमा उ लेख 

गनपुछ,  

२३. मु ाको त य र माणबाट थािपत त य र आरोिपत कसरू बीच तादा यता हनपुछ,   

२४. एउटै वारदातमा फरक फरक अिभयु  उपर फरक कृितको कसरू कायम हन स दनै, ज तैः कत य यान र आवेश े रत 
ह या,  

२५. एकभ दा बढी कसरू कायम भएमा येक कसरूको  उ लेखन र मागदाबी हनपुछ,   

२६. अिभयोगप को भाषा सरल र प  हनपुछ, अिभयोगलाई खि बर बनाउने भाषाको योग गनपुछ,   

२७. अिभयोगप मा अिभयोग थािपत गन िवषय दिेख बाहके अ य अनाव यक कुरा ले न ुहदँनै ।   

(घ)  सवुद माणको तुित ख ड  

२८. येक माणको प  पिहचान हन ेगरी िववरण िदनपुछ,  

२९. वरामद दसी माणको िसलिसलेबार उ लेख गन ुपछ,   

३०. भौितक माणको परी ण ितवेदन ा  नभएको भए ा  भएपिछ पशे गन कुरा उ लेख गनपुछ,    

३१. जनु सा ीको भनाइ माणको पमा ा  ह छ सो सा ीको पिहचान गरी य ता सा ीको पिहचान  खु ने प  िववरण 

ले न ुपछ,   

३२. सा ीको िववरणमा सवै सा ीको नाम, थर, उपनाम भए उपनाम समते र खोजेको समयमा फेला पन गरी वतन, फोन न.ं भए 
सो समेत प  ले न ुपछ,   

३३. संकिलत कागजातह को िमित सिहत िवषय र पाना सं या उ लेख गरी िसलिसलेबार िववरण रा न ुपछ,    

३४. अिभयोगप को अ यमा मु ा  हने िनकय र मु ा हने अिधकारीसँग कारवाही शु  गन माग गरी सरकारी वक लको द तखत, 
प  नाम, दजा, कायालय र िमित उ लेख गनपुछ ।  
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 ३.३.२ अिभयोगप  दता गदा िवचार पु  याउनु पन कुरा  

(क) अिभयोगप  दायर गन िवशेष अनुमित वा ि वकृित िलनु पन भएमा सो िलने ि याः   

अिभयोगप  दायर गदा नेपाल सरकारको वा नपेाल सरकारबाट अिधकार ा  अिधकृतको वा कुन ैकाननू ारा तोिकएको कुन ै
अिधकृत वा िनकायको पवू वीकृित चािहने भएमा य तो वीकृितको िलिखत ित समते ा  गरी िमिसल संल न रा न ुपदछ । 
ज तैः कालो बजार तथा केही अ य सामािजक अपराध र सजाय ऐन, २०३२, लाग ूऔषध (िनय ण) ऐन,२०३३  

(ख) अिभयोगप  दता गदा िवचार पु  याउनु पन कुराह   

१.  अिभयोगप  दायर गदा अनसु धान अिधकारीले संकलन गरेका सबै सबदु माणह  संल न रा न ुपदछ,   

२.  अिभयोगप  दायर गदा थनुवुा भए थनुवुा सिहत पेश गन ुपदछ ।   

३.३.३ थप अिभयोगप  दायर गन स ब धी कृया  

मलुुक   फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ३५ मा कुन ैमु ा अदालतमा दायर भइसकेपिछ य तो मु ामा अ य स ब  

थप माणह बाट मु ा दायर भइसकेका अिभयु  बाहके अ य अिभयु ह  उपर समते दाबी िलन पन भएमा वा मु ा दायर भई 
अिभयु  कायम भइसकेका यि  उपर थप अिभयोग लगाउन ुपन दिेखएमा यसको कारण खलुाई थप अनसु धान गन लगाई 
अ य थप अिभयु को हकमा समते थप दाबी िलई सरकारी वक लले मु ा दायर गन स नेछ भ ने काननूी यव था रहकेो छ ।  

उ  काननूी यव था अनसुार थप दाबी िलन ुपन अव थामा मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा 
(१) र मलुुक  फौजदारी कायिविध िनयमावली, २०७५ को िनयम २१ को उपिनयम (१) ले िनिद  गरेका कुराह  खलुाई थप दाबी 
िलई मु ा हने िनकायमा अिभयोगप  दायर गनपुदछ ।  

३.३.४ अिभयोगप  सशंोधन गन सिकने कृयाः  

मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ३६ मा अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मु ामा थप माण फेला परी 
पिहले िलएको मागदाबी संशोधन गन ुपन दिेखएमा सु  तहको स बि धत अदालतले फैसला गन ुअिघ न ैमहा यायािधव ाको 
ि वकृित िलई स बि धत सरकारी वक लले अिभयोगप मा संशोधन गन सु  तहको स बि धत अदालतमा कारण खलुाई िनवेदन 
िदन स ने काननूी यव था गरेको स दभमा अिभयोगप  संशोधन गन कुरालाई अपवादको पमा मा  योग गन र संशोधन गन ुन ै
पन अव था भएमा उ  काननूी यव थाले िनधारण गरेको कृयालाई आ मसात गन ।  

३.३.५ अिभयोगप मा सानाितना ुिट स याउने कृयाः  

मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ३७ मा अदालतमा दायर भएको मु ाको अिभयोगप मा अिभयु को नाम, 
थर, उमेर वा ठेगानाको िह ज ेवा टाइिपङ्ग वा छपाई स ब धी िुट ज ता सानाितना िुट भई स याउन परेमा स बि धत सरकारी 
वक लले स बि धत अदालत सम  यसको कारण खलुाई िनवेदन िदन स ने काननूी यव था बमोिजम िनवेदन िदने ।  

 

प र छेद चार 

िवशेष कृितका मु ामा सरकारी वक लह का लािग मागदशन 

४.१ मिहला सलं न मु ामा सरकारी वक लका लािग मागदशन  

सरकारी वक लले मिहला संल न मु ामा प र छेद तीनमा उ लेिखत सामा य मागदशनका अलावा िन न िवषयमा थप यान िदन ु
पदछः 
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४.१.१  मु ाको अनुस धानमा सरकारी वक लको भिूमका  

४.१.१.१   मिहलामै ी अनसु धान वातावरण बनाउन लगाउन,े   

४.१.१.२   अनसु धान कायमा उपल ध भए स म मिहला अनसु धान अिधकृत खटाउन पहल गन ,  

४.१.१.३   मिहला संल न मु ामा मिहलाको मनोबल ख कन निदन प रवार वा आफ तसँग भेटघाट गनको लािग अनकूुल 

वातावरण िमलाउन लगाउने,  

४.१.१.४   अपराध पीिडतको समयमै शारी रक परी ण गन साथै भौितक माणह को संकलन गरी परी णको लािग पठाउन 
लगाउने,  

४.१.१.५    शारी रक परी णबाट थािपत गराउन ुपन कुराको परी ण गन लगाउने (ज तैः जबरज ती करणी मु ामा गभवती 
भएको भ ने अपराध पीिडतको भनाइ भएमा गभवती भए नभएको परी ण गराउन ुपन),  

४.१.१.६   मानव बचेिवखन मु ाका अपराध पीिडतबाट खलुाउन ुपन सचूनाह , ज तो ितवादीको अपराध पीिडतसँगको भेट, 
झु याएको, करकाप गरेको वा फकाएको पृ भिूम, लैजान प रप च िमलाउने मािनस, िवदशे लगेको भए िवदशे 

लगेको ट, बास बसेको होटल, बस वा रेलको िटकट लगायत घटनाको कृितको आधारमा पाउन सिकने स ब  

माण खलुाउन लगाउने, साथै उ  घटनासँग  स ब  य ता माणह  संकलन गराउने,  

४.१.१.७   अपराध पीिडतको कागज गराउँदा मु ासँग आव यक कुराह  मा  सो ने, आ मस मानको याल गद अपमानजनक 

श द वा भाषाको योग नगन, सहज वातावरण, दोभाषेको सिुवधा ज ता कुराह मा अनसु धान अिधकारीलाई 
िनदशन िदनपुन ।  

४.१.२  अपराध पीिडत मिहलाको सरं णमा सरकारी वक लको भिूमका  

सरकारी वक लले अपराध पीिडत मिहलाको संर णमा दहेायको कुरामा िवशेष यान िदनपुछः  

४.१.२.१    अपराध पीिडतको उ ार, सरु ा एवं संर ण गनपुन अव था भए अिवल ब आव यक सम वय गरी गन लगाउन,े  

४.१.२.२   अपराध पीिडतको उपचार गन ुपन भएमा समयमै उपचार गराउने,  

४.१.२.३    अपराध पीिडतलाई मनोसामािजक परामश िदन ुपन भए सो गन लगाउने,  

४.१.२.४   संिवधान तथा काननूले याभतू गरेको अपराध पीिडतको अिधकारको संर ण गन िवषयमा सु  दिेख नै सतकता 
अपनाउने,   

४.१.२.५   जीवन र वत ताको संर णको लािग आव यक उपाय अपनाउन, ितवादीको तफबाट हन स ने डर, धाक 

ध क बाट सरु ा िदन आव यक सम वय गन,  

४.१.२.६   अपराध पीिडतको कागज गराउँदा स य त य खो न संभव हने गरी उपयु  वातावरण िमलाउने र समयमा कागज 

गराउने,  

४.१.२.७   अपराध पीिडत सहजताको लािग िनजले रोजेको साथी वा िनकटको मािनसको रोहवरमा सोधपछु गन उपयु  भएमा 
गन,   

४.१.२.८   नाबालक अपराध पीिडतको कागज गराउँदा संर कका  रोहवरमा गराउन लगाउने,  

४.१.२.९   कसरूदारलाई काननू बमोिजम सजाय िदलाउन पीिडतले अनसु धानकताह लाई गनपुन सहयोगको बारेमा अपराध 

पीिडत प सँग सम वय गरी आव यक छलफल गन,  
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४.१.२.१०  अपराध पीिडतह लाई ा  हन ेराहत एवं ितपिूत उपल ध गराउन सकृय पहल गन,  

४.१.२.११  अपराध पीिडत तथा सा ी सहायता िनदिशका, २०७३ बमोिजमका काय गन ।  

४.१.३  शंिकत मिहलाको मानव अिधकार सरं णमा सरकारी वक लको भूिमका  

४.१.३.१   सरकारी वक ल सम  बयानका लािग उपि थत गराइएको शिंकत मिहलाका फौजदारी याय स ब धी 
अिधकारह को संर ण भए नभएको स ब धमा यान िदनपुन,   

४.१.३.२   शंिकतका अिधकारको र ाका लािग अनसु धान अिधकारीलाई सजग र उ े रत गन,  

४.१.३.३   शंिकतका मानव अिधकारको स मान गरी संकलन भएका माणह को ा ताका स ब धमा छलफल गरी संकिलत 
माणको वैधािनकता यिकन गराउने,   

४.१.३.४    शंिकत मिहला िहरासतमा रहदँा िनजले शारी रक तथा मानिसक ित बहेोन नपन वातावरण तयार गन गराउने,  

४.१.३.५    मु ा च ने वा नच ने िनणय गदा सरकारी वक लले शिंकत मिहलाको मानव अिधकारलाई याल ग र यायमा 
िवचलन आउने अव था सजृना हन निदने ।  

४.१.४  अपराध पीिडत मिहलाको अिधकारको सरं णमा सरकारी वक लको भूिमका  

अपराध पीिडतको अिधकारको संर णका लािग सरकारी वक लले िनवाह गनपुन मु य भिूमका िन न अनसुार उ लेख गन 
सिक छः  

४.१.४.१   अपराध पीिडतको याय ाि को अिधकारको संर ण हने गरी ितपिूत र उपचार खच भराई पाउने मु ामा पीडकको 
स पि को िववरण संकलन गन लगाई अपराध पीिडतले पाउने ितपिूतको यिकन गरी  पमा उ लेख गन,  

४.१.४.२   िवशेष को परी ण ितवेदन, अपराध पीिडत वा ितवादीको शारी रक जाँच ितवेदन  छ, छैन तथा मु ाको 
संकिलत माणसँग तादा य छ, छैन हरेी अ प  भए  गन लगाउने,  

४.१.४.३   अपराध पीिडतको धनमाल, नगद वा अ य सामान वरामद भएको वा अनसु धानको ममा िलएको भए यसको  

उ लेखन गन र यसलाई सावदु हालतमा सरुि त पमा रा न लगाउने,  

४.१.४.४   अपराध पीिडत र सा ीको नाम उपनाम, बाबकुो नाम, थर, पीिडत सा ीको नाम, थर, उमेर, पेशा, हिलया, वतन 
अथात् ठेगाना तथा िनज फेला पन स ने कुनै िवशेष थान वा कायालय वा प रचया मक िववरण ज तैः नाग रकता, 
पासपोट, ई–मले या स, टेिलफोन न बर भए सो समते खलुाउन लगाउने । ठेगाना उ लेख गदा उपल ध भएस म 
गाऊ‘, नगर, टोल, ग ली, माग तथा उ  थानको कुन ैिवशेष पिहचान भएमा सो समते खलुाउने,  

 ४.१.४.५   अनसु धानबाट मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी  १ र २ िभ  नभएको वा सरकार वादी भई 
च न नस ने मु ा भएमा अपराध पीिडतले याय ाि का लािग अपनाउन ुपन उपाय तथा जानपुन िनकाय एवं सोको 
हद यादका स ब धमा अपराध पीिडतलाई  पमा जानकारी गराउने ।  

४.१.५  अिभयोगप  तयार गदाका अव थामा िनवाह गनु पन भूिमका  

मिहला संल न भएका मु ामा सरकारी वक लले अिभयोजन गदा सामा य मागदशनका अित र  िन न कुराह मा यान िदन ुपदछः  

४.१.५.१   अपराध पीिडतले काननू बमोिजम ा  गनपुन ितपिूत, हजाना वा सिुवधाको प  उ लेख हनपुछ, यसको लािग 
पीडकको स पि  रो का रा नपुन भएमा यसको प  मागदाबी ग रन ुपदछ,   

४.१.५.२   कसरू वा आरोप, माग ग रएको द ड, सजाय र यहोन ुपन ितपिूतको प  उ लेख हन ुपछ,   
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४.१.५.३   अपराध पीिडत वा ितवादीको प रचया मक िववरण गो य रा नपुन भएमा, बाल इजलास वा ब द इजलासबाट 
हे रने वा िनर तर सनुवुाइ हनपुन मु ा भएमा सो स ब धमा उ लेख गन ुपछ,  

४.१.५.४   अपराध पीिडत वा सा ीको प  वतन, स पक फोन, इमेल, नाग रकता नं समते उ लेख गन ुपछ,   

४.१.५.५   अनसु धानको ममा िलएको वा वरामद भएको अपराध पीिडतको सामान वा स पि  िफता गनपुन भएमा िफता 
िदलाउने कुरा उ लेख गन ुपछ।  

४.१.५.६   अिभयोजन स ब धी िनणयको जानकारी तथा मु ाको सबै कारवाहीको जानकारी अपराध पीिडतलाई समयमै 
उपल ध गराउन ुपदछ ।  

४.२  बालबािलका सलं न मु ाको कारवाहीमा सरकारी वक लका लािग मागदशन  

४.२.१  सरकारी वक लको अिभभावक य भिूमका  

 ४.२.१.१   याियक कारवाहीमा सरकारी वक लले बालबािलकासँग रा यका तफबाट अिभभावक य भिूमका िनवाह गरेर 
संर ण दान गन ुपदछ,  

४.२.१.२   बालबािलकाको सव म िहतलाई के मा राखी फौजदारी याय शासनमा भिूमका खे न ुपदछ,  

४.२.१.३   बालबािलकाको वाभािवक िवकास मलाई भौितक, मानिसक वा भावना मक िहसाबले ितकूलता पैदा गन स ने 
जनुसकैु भावबाट जोगाउन उपयु  वातावरण िनमाण गन ुपदछ,  

४.२.१.४    काननूको िववादमा परेका एवं अपराध पीिडत बालबािलकाको उमेर बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ को दफा 
८३ तथा बाल याय स पादन (कायिविध) िनयमावली, २०७६ को िनयम ३७ को काननूी यव थामा उ लेख भए 
अनसुारका कागज माणका आधारमा अनसु धानको ममा नै यक न गरी सो को आिधका रक कागज िमिसल 

संल न रा न ुपदछ, 

४.२.१.५    बालबािलका ित उमेर सहुाउँदो यवहार ग रन ुपदछ,  

४.२.१.६   बालबािलकाले गन कसरूज य काय वापत उनीह लाई उ रदायी बनाउँदा िनजको भावी जीवनमा हन े िवकासको 
संभावनालाई ितकूल असर नपु न ेवातावरण बनाउन ुपदछ,  

४.२.१.७   बालबािलकाले गरेको कसरूलाई बाल िव याईको पमा िलई िनजह लाई सजाय िदन ेभ दा िनजह को ग ती सधुार 
गन तफ नेतृ वदायी भिूमका खे ने, जसका लािग बालबािलका स वि ध ऐन, २०७५ को दफा २७, २८ र २९ एवं 
बाल याय स पादन (कायिविध) िनयमावली, २०७६ को िनयम ९ अनसुार िदशा तर गन सिकने अव था भएमा 
यस तफ सि य भिूमका िनवाह गन,  

४.२.१.८   बालबािलकाले गरेको ग ती सधुार गन उपाय अवल बन गदा िनजह को शारी रक, मानिसक वा सामािजक िवकास 

वा भलाइलाई ितकूल असर नगन खालको यवहारको सिुनि तता ग रनपुन,  

४.२.१.९   बालबािलकाले कसरूज य कुन ैकाय गरेमा मािनसले गन नहने काम भयो भ न े िश ा िलन ेर फे र यो िकिसमको 
ग ती नगन वा नदोहो  याउन ेबनाउन य न ग रन ुपदछ,  

४.२.१.१०  बालबािलकाले कुनै कसरू गरेमा वय कलाई ज तो सजाय गन होइन, सधुार गन र स याउने काम गन ुपन,  

४.२.१.११  बालबािलकाको वा य िवकासका लािग आव यक पन मनोसामािजक परामश उपल ध गराउन भिूमका खे ने,  

४.२.१.१२  बालबािलकाको लािग आव यक पन शारी रक उपचारको सिुनि तता गन भावकारी सम वय गन,  
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४.२.१.१३  बालबािलका संल न मु ाको कारवाही गदा िनजह को पा रवा रक अव थालाई सदवै यान पु  याउन ुपन,   

४.२.१.१४  बालबािलकालाई वत ताबाट वि चत गन वा िनय णमा रा न ेकाय अि तम उपायका पमा छोटो अविधका 
लािग मा  हनपुछ,  

४.२.१.१५  अनसु धान, अिभयोजन र सनुवुाइका लािग बालबािलकालाई िनय णमा िलएर सधुार र पनुः थापनाका उपायह  

अपनाउन भावकारी भिूमका खे न ुपदछ,  

४.२.१.१६  बालबािलकालाई प ाउ गरेको नभनेर िनय णमा िलएको ितवादी नभनेर काननूको िववादमा परेको बालक 

बािलका, केरकार वा बयान िलएको नभनेर सोधपछु गरेको, थनुामा राखेको नभनरे सधुारगहृमा राखेर याहार 
ग रएको अनभुतू गराउने गरी सं थागत याहारलाई यवि थत गनपुन,  

४.२.१.१७  बालबािलकालाई िनय णमा िलँदा पा रवा रक वातावरण निबथोिलने गरी छोटो समय मा  िनय णमा िलन ुपछ ।   

४.२.२  बालमै ी यवहार र वातावरण िनमाणमा सरकारी वक लको भूिमका  

४.२.२.१   बालबािलका संल न मु ाको यायीक कृयामा बालमै ी वातावरण सजृना गन,  

४.२.२.२   काननूी कारबाही वा याियक ि याका िसलिसलामा बालबािलकालाई सरुि त थानमा रा ने व ध िमलाउन ु
पदछ,  

४.२.२.३   बालबािलकालाई िनय णमा िलँदा वा उनीह बाट सचूना बटु दा वा उनीह सँग सोधपछु गदा उनीह ले आफू 

सरुि त रहकेो अनभुव गन वातावरण हन ुपछ,  

४.२.२.४   बालबािलकासँग यवहार गनपुन वा स पकमा रहनपुन अनसु धान अिधकृतह  साधा पोसाकमा रहने यव था 
गराउने,  

४.२.२.५   काननूी कारबाहीको ि याको कुन ैपिन अव थामा बालबािलकालाई वय कह सँग रा न नहन े ब ध िमलाउने,   

४.२.२.६   अनसु धानका ममा िनय ण वा सचूना िलनका लािग स पकमा िलइएका बालबािलकालाई उनीह को बसाइ 
सहज हन ेिकिसमले यव था गन ुपदछ,  

४.२.२.७   बालबािलकाह सँग सचूना वा जानकारी िलन खो दा बोिलन े बोलीचाली र हाउभाउ उनीह कै लवजमा हन े
वातावरण तयार गन,  

४.२.२.८   बालबािलकाह सँग सोिधने  सकेस म सरल र खलुा िकिसमको हन ुपदछ,   

४.२.२.९   बालबािलकालाई  गदा उनीह ले गरेको कुरा सहज बनाउद ै यसपिछ के भयो ? कसले के गरेको िथयो ? ज ता 
छोटा र सरल  सो नपुछ,  

४.२.२.१०  जनुसकैु कारणले काननूको िववादमा परेका भए पिन बालबािलकाले स बि धत िवषयमा आ नै खालको सोचाइ 
बनाएको हन स ने हदा उनीह ित मै ीपणू भाव रािखएको छ भ न ेकुराको अनभुिूतका लािग उनीह ले भ न वा 
सनुाउन खोजेको जनुसकैु कुरा धैयपवूक सु न ेवातावरण सिुन त गराउने,   

   ४.२.२.११ बालबािलकाह को मनोसामािजक परामश, वा योपचार, पोषण र सरसफाइका सिुवधाको ब दोब त ग रनपुन,  

४.२.२.१२  बालबािलकाको अिधकार स ब धी अ तरराि य तथा राि य यव थाको पणूतः प रपालना  गराउने ।  

४.२.३ बालबािलकासगँ सोधपछु गदा सरकारी वक लले याल गनुपन कुराह   

सरकारी वक लले बालबािलकाह सँग सोधपछु गदा दहेायका कुरामा िवशेष यान िदन ुपदछः 
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४.२.३.१   बालबािलकासँग साथक स चार/कुराकानी गन बाल िवकासका िविवध प ह का बारेमा जानकारी हन ुपदछ,   

४.२.३.२   के मरेो भाषा वा अिभ यि को शलैी म कुरा ग ररहकेो बालक/बािलका अनु प हने गरी योग गरेको छु ?  

४.२.३.३   के म कुराकानीमा मेरा ि कोणसिहतका िवचार (Judgmental view) निदन ेकुरामा सजग/सतक छु ?  

४.२.३.४   के म आफूले ठीकसँग बझेुको छु वा छैन भ न ेकुरालाई मैले समय–समयमा परी ण ग ररहकेो छु ?  

४.२.३.५   के म आफूले यानपवूक सिुनरहकेो छु भ ने कुराको महससु मैले कुराकानी ग ररहकेो बालक वा बािलकालाई 
िदइरहकेो छु ?  

४.२.३.६   बालबािलकासँगका स चारमा के मरेा िवगतका अनभुवह  पया  छन ्? के मैले िवगतका िसकाइह लाई उिचत 
पमा उपयोग ग ररहकेो छु ?  

४.२.३.७   के मलेै गरेको स चारको स दभ बालक वा बािलकाको उमेर, प रप वता वा िवकासको तर अनु प छ ?  

४.२.३.८   के मलेै बालबािलकासँग स चार सु  गन ुअगािड उनीह मा भय हटाउन आव यक सजगता अपनाएको छु ?  

४.२.३.९    बालमै ी बातावरणमा बालबािलकाको भावनाको स मान गरेर उनीह सँग  कुराकानी ग रन ुआव यक ह छ,  

४.२.३.१०  वय क प ले बालबािलकासगं गरेको स चारको साथकता रहन ेगरी भाषा, हाउभाउ, शलैीका साथै उपयु  हन े
खालको आवाजको गित, शरीरको हाउभाउ वा तुित तथा उपयु  मा ामा आँखाको स पक गरेको हनपुछ,  

४.२.३.११  बालबािलकासँग कुराकानी गदा उनीह को भावनाको स मान गन, बोिलरहकेो बेलामा रोकाबट नगन वा यसमा 
िब नबाधा खडा नगन सिुनि तता ग रन ुपदछ,  

४.२.३.१२  शंिकत बालबािलकालाई उनीह को मयादा र मह वको भावनालाई संव न गन िकिसमबाट, उनीह को मनमा 
अ ह को मानव अिधकार र मौिलक वत ता ितको आदर जागतृ हन ेएवं पनुः थापना तथा समाजमा ितनको 
िसजना मक भिूमकाको सं ब न हने गरी िनजह सँग यवहार गन ुपन,   

४.२.३.१३  स म, वत  र िन प  िनकाय वा याियक सं थाबाट काननू बमोिजम यथे  सनुवुाइ प ात् सो कुराको िन कष हन े 
तथा य तो सनुवुाइ बाब ुआमा वा बधैािनक अिभभावकको उपि थितमा हनपुन ।  

४.२.४  बालबािलका सलं न मु ाको अनुस धानमा सरकारी वक लको भूिमका  

४.२.४.१   सरकारी वक लले बालबािलका संल न हन ेमु ाको अनसु धानमा बालबािलकाको सव म िहतलाई के िब दमुा 
राखी अनसु धान हने अव था सजृना गन ुपछ,  

४.२.४.२   बालबािलका संल न मु ामा काननूको उिचत ि या परूा गन मा  होइन, अपराध पीिडत तथा काननूको िववादमा 
परेका बालबािलकाको सव म िहतलाई याल गरी मानिसक पमा ितकूल भाव पन निदन आव यक उपाय 
अपनाउन ुपदछ,  

४.२.४.३   अपराधबाट पीिडत बालबािलकाको उपचारमा यान िदन,े शारी रक परी ण गराउने, स  ि त र अनकूुल थानमा 
रा न ेबातावरण िमलाउन,े अपराध पीिडत बालबािलकालाई त काल अ त रम राहत ितपिूत उपल ध गराउन ुपन 
अव था भएमा बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ को दफा ७३ को उपदफा ४), मलुुक  अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा ४८, अपराध पीिडत संर ण ऐन, २०७५ को दफा २९ तथा फौजदारी कसरू (पीिडत राहत कोष) 
िनयमावली, २०७७ को िनयम १२ बमोिजम अ त रम राहत ितपिूत िदलाउन सम वय तथा सहजीकरण गन,  
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४.२.४.४   बालबािलकालाई िनय णमा िलदाँ उनीह सँग कुराकानी गदा, शारी रक परी ण लगायतका माण संकलन गदा 
अपनाउन ुपन कायिविधका स ब धमा अनसु धान अिधकृतलाई आव यक िनदशन िदन ुपछ,  

४.२.४.५   बालबािलकालाई सोधपछु गराउँदा मु ाको कृित अनसुार मु ामा सा दिभक हन स ने घटना, त य र उपल ध हन 
स ने भौितक माणह  खलुाउन लगाउन,े   

४.२.४.६   सोधपछुका लािग उपि थत गराइएको काननूको िववादमा परेका बालबािलकाका फौजदारी याय स ब धी हक तथा 
मानव अिधकारह को संर ण भए नभएको स ब धमा यान िदन,े ती अिधकारको र ाका लािग अनस ु धान 
अिधकारीलाई सजग र उ े रत गन तथा संकलन भएका माणह को ा ताका स ब धमा छलफल गरी यसका 
लािग अपनाउन ुपन प ित र ि याका स ब धमा जानकारी गराउने,  

४.२.४.७   बालबािलकाको सव म िहतबाट िनदिशत हन ु पदछ भ न े कुरालाई दयंगम गरी उनीह को शारी रक तथा 
मानिसक वा यमा ितकूल असर नपन गरी कुराकानी गन,  

४.२.४.८   बालबािलकालाई सजाय िदलाउन ुनभएर उनीह लाई सधुार गरी समाजोपयोगी नाग रकको पमा पा तरण गन 
कुराको सिुनि तता गन लगाउन,े  

४.२.४.९   बालबािलकासँग अनौपचा रक कुराकानीबाट कुरा शु  गन ुपदछ । हो याउने, भेदभावजनक श द वा भाषा योग 
नगन, स मान गन र अ को स मान गन िसकाउने अव था जागतृ गराउने,  

४.२.४.१०  बालबािलकाह लाई उमेर सहुाउँदो  सो ने उनीह को मनोिव ान बझुी यसै अनसुारको भाषा, शलैी र यवहार 
अवल बन गरी सोधपछु गन तफ अनसु धान अिधकारीलाई े रत गन ।  

४.२.५  मु ा च ने नच ने िनणय गदा िनवाह गनुपन भूिमका  

४.२.५.१   बालबािलकाको सव म िहतलाई याल गरी उनीह ले वा तिवक याय पाउने गरी अिधकारको संर ण गन,  

४.२.५.२   काननूको िववादमा परेका बालबािलकाका हकमा बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ को दफा २७ र २८ एवं बाल 

याय स पादन (कायिविध) िनयमावली, २०७६ को िनयम ९ को काननूी यव था अनसुार िदशा तरणको स भावना 
भए, नभएको िवचार गरी उपयु  िनणय गनपुछ,  

४.२.५.३   मु ा च ने नच ने िनणय गदा अपराध पीिडतको याय ाि को अिधकारको संर ण हन ेगरी ितपिूत र उपचार खच 

भराई पाउने मु ामा पीडकको स पि को िववरण संकलन भए नभएको र अपराध पीिडतले पाउने ितपिूतको यिकन 
गरी  पमा उ लेख गन ुपछ,  

४.२.५.४   अनसु धानबाट मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को अनसुचूी १ र २ िभ  नभएको वा अ य काननू 
अनसुार सरकार वादी भई च न नस ने मु ा भएमा अपराध पीिडतले याय ाि का लािग अपनाउन ुपन उपाय तथा 
िनकाय एवं सोको हद यादका स ब धमा अपराध पीिडतका अिभभावक/संर कलाई  पमा जानकारी गराउन ु
पछ ।  

४.२.६  अिभयोगप  तयार गदाका अव थामा सरकारी वक लले िनवाह गन भूिमका  

  बालबािलका स ल न मु ामा सरकारी वक लले अिभयोगप  तयार गदा िन न कुराह मा िवशेष िवचार गनपुन ह छः  

४.२.६.१   मु ा चलाइने बालकबािलकालाई ितवादी भ ने श द उ लेख नगरी काननूको िववादमा परेको बालकबािलका भ न े
श दह बाट स ब◌ोधन गन,   
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४.२.६.२   अपराध पीिडतले काननू बमोिजम ा  गनपुन ितपिूत, हजाना वा सिुवधाको प  उ लेख हनपुछ, यसको लािग 
पीडकको स पि  रो का रा नपुन भएमा यसको प  मागदाबी ग रन ुपदछ,   

४.२.६.३   अिभयोगलाई पिु  गन सा ी माणको प  तुित र कसरू वा आरोप माग ग रएको द ड सजाय र यहोन ुपन 
ितपिूतको प  उ लेख हन ुपछ,   

४.२.६.४   अपराध पीिडत तथा काननूको िववादमा परेका बालबािलकाको प रचया मक िववरण गो य रा ने र ब द 
इजलासबाट हे रने वा िनर तर सनुवुाइ हनपुन मु ा भएमा सो स ब धमा उ लेख गन ुपछ,  

४.२.६.५   अपराध पीिडत वा सा ीको प  वतन, स पक फोन, इमेल, नाग रकता नं. समेत उ लेख गन,   

४.२.६.६   अनसु धानको ममा िलएको वा वरामद भएको अपराध पीिडतको सामान वा स पि  िफता गनपुन भएमा िफता 
िदलाउने कुरा उ लेख गनपुन,  

४.२.६.७   सम मा अिभयोगप मा त य, माण, दाबी, उपचार, ितपिूत, काननूमा छुट काननूी िव ेषण, लगातार सनुवुाइ 
हनपुन कुरा, ब द इजलास, बाल इजलासबाट हे रन ुपन वा नपन, गोपनीयताका कुरा प  उ लेख गन ुपन ।   

 ४.३  लागू औषध स ब धी मु ामा सरकारी वक लह का लािग मागदशन  

४.३.१ लागू औषध मु ाको अनुस धान तहिककात र अिभयोजनमा सरकारी वक लले िनवाह गनुपन भूिमका  

सरकारी वक लले लाग ूऔषध स ब धी मु ाको अनसु धान, तहिककात र अिभयोजन गदा सामा य मागदशनका अित र  िन न 
कुरामा िवशेष यान िदन ुपदछः  

४.३.१.१    लाग ूऔषध स ब धी अपराधमा ऐनको बिह े ीय अिधकार े को योग गन सिकने भएकोले लाग ूऔषध 

स ब धी  कारोबार नेपालिभ  वा बािहर बसी कुनै नेपाली नाग रक वा िवदशेी नाग रकले िनकासी पठैारी वा सो 
स ब धी काम गरेको भ न ेदिेखन ेअव था छ, छैन यसको बारेमा अनसु धानकताले अनसु धानको ममा र य तो 
अव था त यगत िहसाबले पिु  भएको छ, छैन अिभयोजनकताले अिभयोजनको ममा िवचार गन ुपदछ, 

४.३.१.२    लाग ूऔषध (िनय ण) ऐन, २०३३ ले लाग ूऔषधलाई िन न तीन कारमा िवभाजन गरेको छः   

 (क)  गाँजा र यसबाट ब न ेलाग ूऔषध,   

(ख)  अिफम, कोका र यसबाट ब ने लाग ूऔषध,   

(ग)   नेपाल सरकारले नेपाल राजप मा सचूना कािशत गरी तोिकिदएका लाग ूऔषध तथा मनोि पक पदाथ र ितनका 
लवणह  ।   

  अतः के क ता िचज वा व तुह  लाग ुऔषधको प रभाषा अ तगत पदछन ् भ ने कुरामा अनसु धानकता र 
अिभयोजनकता सधै जानकार हन ुपदछ ,  

४.३.१.३   लाग ूऔषध स ब धी ऐनले अपराधको अनसु धान गन तोिकने अनसु धान अिधकारी र अ य मु ामा तोिकन े
अनसु धान अिधकृत फरक भएकोले ऐनले िन  गरेको अिधकारीबाट अनसु धान आर भ गरे नगरेको के छ सो 
कुरामा िवचार गन ुपदछ । साथै, सो अनसुार गन गराउन अनसु धान िनकायलाई स लाह िदन ुपदछ,  

४.३.१.४   वरामद लाग ूऔषधसँग  स बि धत यि  वा ठाउँको  खानतलासी वा यि  प ाउ  गदा  प ाउ पजू  जारी गन 
अिधकारीको आदशेानसुार ग रएको छ, छैन िवचार गन ुआव यक छ,  
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४.३.१.५   खानतलासी र बरामदीको ममा रोहवरमा रा न ुपन यि का स ब धमा ऐनले गरेको यव था अनसुार यि ह  

रोहवरमा रािखएका छन, छैनन सो कुरामा याल गन ुपदछ । थानीय ितिनिध रा न े िवषय समयले याएस म 
अिनवाय रा न ुपन र समयले न याउने भएमा यसलाई अनसुरण नगरेको कारण वरामदीले मा यता नपाउने भ न 
नसिकने सव च अदालतले िविभ न मु ामा िस ा त ितपादन गरेको हदँा सो कुरामा सरकारी वक ल जानकार हन ु
आव यक छ,  

४.३.१.६   समयले न याएको कुरा मचु कामा नै उ लेख गन ुपदछ, वरामदी मचुु कामा वरामद गदाको अव थाको समयलाई 
उ लेख गन सिक छ,  

४.३.१.७   अिभयोजन गदा लाग ूऔषधको सेवन गरेको भ ने कुराको िजिकर िलने ितवादीको रगत  परी ण गरेर मा  सो 
कुराको पु ्याई भए नभएको  कुराको  यिकन गन ुपदछ,  

४.३.१.८   बरामदी प रमाणले समथन गरेदिेख बाहके सामा यतः सेवन र कारोबारको दवैु कुराको िजिकर िलन े ितवादीका 
हकमा कारोवारमा मा  दाबी िलई अिभयोजन गन ुपदछ,  

४.३.१.९   फौजदारी कसरूमा जसले कसरू गरेको हो उसलाई मा  फौजदारी दािय व बहन गराइने भएता पिन लाग ूऔषध 

स ब धी कारोवारमा किहलेकाँही लाग ूऔषधका कारोवारीह ले एउटै यि बाट फरक–फरक कृितको लाग ू
औषध साथमा िलई िहड्न ेअव थामा संग ैप ाउ परेका  सवै ितवादीह ले बोकेको लाग ूऔषधको प रमाणलाई 
जोडी दाबी िलई अिभयोजन ग रन ुपन अव थामा बाहके सामा यतयाः जो जसबाट जे जित प रमाणको लाग ूऔषध 

फेला परेको ह छ सोही प रमाणमा आधा रत भई सजायको मागदाबी िलन ुपदछ,   

४.३.१.१०  लाग ूऔषधको कारोवारमा संल न रहकेो वा लाग ूऔषधको कारोवारीसँग सँगै प ाउ पन यि लाई िनजबाट लाग ू
औषध वरामद नभए पनी  सं लनताको आधार र अव था खु न े अव था भए य तो यि ह  उपर समेत 
अिभयोजन गन ुपदछ,  

४.३.१.११  बरामदी लाग ूऔषधको कृित छु ाई परी णबाट यिकन भए पिछ मा  अिभयोजन गन ुपदछ,  

४.३.१.१२  लाग ूऔषधको कारोवारसँग स बि धत घर ज गा सवारी वा अ य साधन वरामद भई जफतको मागदाबी िलँदा ती 
िचज ब तुको वािम ववाला यि  समेत बिुझ उ  कारोवारमा विम ववालाको म जरुी, सहमित वा आजन भए, 
नभएको यिकन गरी यसको आधारमा मा  जफतको मागदाबी िलन ुपदछ,  

४.३.१.१३  कुनै एक यि का साथबाट एक भ दा बढी कृितका लाग ूऔषध वरामद भएकोमा लाग ूऔषधको कृित अनसुार 
छु ाछु ै अिभयोग मागदाबी िलई अिभयोजन गन ुपदछ,  

४.३.१.१४  लाग ूऔषधको कारोवारमा सं लन उपर पटकमा सजाय गन मागदाबी िलदा एक पटक उ  ऐन अ तगतको 
अपराधमा सजाय  पाइसकेको भ न ेअव था भए मा  पटकेमा सजायको माग दाबी गन ुपन, अ यथा पटकेमा सजाय 
गन नसिकने हदँा सो कुरामा अनसु धान र अिभयोजनकताले यान िदन ुपदछ,  

४.३.१.१५  कुनै यि का साथबाट लाग ूऔषध वरामद भएको छ भने सो व तु िनजसँग रहन ुपन काननू बमोिजमको खास 

कारण वा य तो व तु आफूसँग रहन ुपन कारण ितवादीले नै पु  याउन ुपन काननूी यब था रहकेोले सो िवषयमा 
अिभयोजनकताले िवशेष याल गन ुपदछ,  

४.३.१.१६  लाग ूऔषध कारोवारमा वयम संल न रहकेो िगरोह वा अ य कुनै िगरोहका बारेमा जानकारी र सरुाक िदई सो 
स ब धमा मु य कसरूदार प ा लगाई िदई प ाउ गन सहयोग गन यि लाई िनज कसरूमा संल न भए पिन लाग ू
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ अ तगत हन ेसजायमा पणू वा आिशक पमा छुट हन ेगरी मागदाबी िलन सिकने, 
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उ  ऐनको दफा १८ग को काननूी यव थाका बारेमा समेत याल गरी सो अव था भएमा सोही अनसुार  

िववरण आधार र  कारण खलुाई अिभयोग दाबी िलन ुपदछ ।   

४.४  मानब वेचिबखन तथा ओसारपसार स ब धी मु ामा सरकारी वक लका लािग मागदशन 

 ४.४.१  मानब वेचिबखन मु ाको अनुस धान तथा अिभयोजनमा सरकारी वक लको भूिमका  

सरकारी वक लले यस स ब धी कसरूको अनसु धान तथा अिभयोजनमा सामा य मागदशनका अलावा िन न कुराह मा िवशषे 
यान िदन ुआव यक छः   

४.४.१.१   यो अपराध संगिठत पमा हने, िविभ न बहाना र लोभनका आधारमा िविभ न मा यमबाट यि लाई एक ठाउँबाट 
अक  ठाउँ ह◌ँद ै दशेिभ  र बािहर लगी बचेिबखन गन भएकोले यस स ब धी कसरूमा अिभयोजन गदा 
े ािधकारको मा सरकारी वक ल सदवै सतक र सजक  हन आव यक ह छ,   

४.४.१.२   बारदात कहाँ भएको हो, पीिडतलाई लगेको ठाउँको इलाकाको अदालत, उ ार ग रएको ठाउँको इलाकाको अदालत 
वा प ाउ परेको ठाउँ वा ईलाकाको अदालतम ये कुन ठाउँमा अिभयोजन ग रने हो भ ने िवषयमा अिभयोजनकता 

 हन ुपदछ र यस िवषयमा अनसु धानकता समेतलाई सरकारी वक लले िनदिशत गन ुपदछ,   

४.४.१.३   मानब बचेिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ मा उ लेख भएका म ये कुन कसरू भएको हो, 
अिभयोजनकताले िनणय एवं आरोपप मा प  खलुाई अिभयोजन गन ुपदछ । ज तो मानव बचेिबखन (िक न ेवा 
बे ने) कसरू, मानव शोषणको कसरू, ओसार पसारको कसरू, अङ्ग िझ न,े बे यागमन गरेको वा वे याविृ मा 
लगाएको वा यी कायको षडय  मितयार, सहयोग, दु साहन के, क तो कसरू हो प  उ लेख गरेको हन ुपदछ,  

४.४.१.४   काननूले उ लेख गरेका उ लेिखत कसरू कहाँ, किहले, कसरी र को को भई गरेका हन ् भ ने को जवाफ 

अिभयोजनमा खलेुको हन पदछ । अिभयोजनकताले यो कुरालाइ  अिभयोजन गदा िवशेष याल गन ुआव यक छ,  

४.४.१.५   मानव बचेिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ ले उ लेख गरेका कसरू िप छे थप सजाय हने काननूी 
यव था रहकेो प र े यमा एउटै अिभयु ले एक भ दा बढी कसरू गरेको भनी उजरुी परेको छ वा छैन वा 
अनसु धानबाट य तो दिेख छ दिेख◌ँदनै यसलाई िवचार गन ुपदछ,  

४.४.१.६   मानव बचेिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ ले उ लेख गरेका कसरू कसरी भएका छन,् ज तोः 
लोभनमा पारेर, झु काएर, डर, धाक, ध क  वा लोभन वा आ ासन िदएर, अपहरण वा शरीर ब धक िलएर, पद 
वा शि को दु पयोग वा अ य कुन मा यमबाट भएको छ सो कुरा पिन अिभयोजनमा खलुाउन ुआव यक ह छ, 

कसरूको गा भीयता बढाउने  त वह  िव मान छन ्भन े य ता त वह को पिन िव ेषण गन ुपदछ ।   

४.४.१.७   कसरू गन यि  सावजिनक पद धारणा गरेको हो होइन वा अिभयु ले आ नो संर क वमा वा अिभभावक वमा 
रहकेा पीिडत उपर कसरू गरेको हो वा होइन, यिद  कसरू गन यि  उ लेिखत अव थाका यि  रहकेो ख डमा थप 
सजाय हने काननूी यव था रहकेोले यस कुरामा अिभयोजनकता िवशेष सजग हन ुपदछ,  

४.४.१.८   जबरज ती करणी र मानव बचेिबखन मु ाको अिभयोजनका स दभमा एउटै अिभयोगमा मागदाबी िलँदा वारदात र 
हद यादका िवषयमा िवशेष यान िदन ुपदछ,  

४.४.१.९    अिभयोगप मा ितवादीह को प  वतन नभएको अव थामा अिभयु को पिहचान, प ाउ र कसरू ठहर हन े
कुरामा भाव पन हनाले अिभयोगप मा सबै ितवादीह को नाम, थर वतनह  प  खलुाउन ुपदछ,  
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४.४.१.१०  शोषणको स दभ रहकेो िवषयमा पीिडतको उमेर र शारी रक परी णको यहोरा प  उ लेख गरी सो को पु ्याई हन े
माण िमिसलमा सामेल गरी अिभयाजे न गन ुपदछ,  

४.४.१.११  अिभयोग दाबी िलइएको अिभयु ले कसरू गरेको भ ने कुरा ारि भक पमा पिु  गन िज मेवारी वादी प मा रहने 
हदँा वारदातमा संल न अिभयु म ये कुन अिभयु ले वारदातमा के क तो भिूमका िनवाह गरेको हो, प  खलुाई 
ित यि  कसरू र माणको यथोिचत मू यांकन र िव ेषण गन ुपदछ,  

४.४.१.१२  काननूले कताको मानिसक अव था (Guilty State of Mind) र कायका आधारमा मु य अिभयु , सहयोगी वा 
मितयारका पमा सजायको यव था गरेको हदँा अिभयोजनकताले दाबी िलँदा कताको मानिसक दोष र कायको 
प  उ लेखन गरी सजायको मागदाबी िलन ुपदछ । गोलमटोल अिभयोगका आधारमा दोषी करार गन नसिकने 
भनी फैसलामा अिभयु लाई सफाई िदएका उदाहरणका स दभमा तुत िवषय अिभयोजनकताले मनन गन ु
आव यक छ,  

४.४.१.१३  मानव बचेिबखन कसरूको उ ागे र ओसारपसारको कसरूका बीचमा रहकेो िभ नतामा  नहदँा र ओसारपसार र 
बेचिबखन कुन उ े यले गरेको हो यसमा या  िव ेषण र मू यांकन नहदँा धरैेजसो कसरूमा ओसारपसारको सानो 
सजाय ग रएको दिेखएको हदँा अिभयोजनका स दभमा ा  त यका आधारमा सरकारी वक लले रा ोसँग  अ ययन 
गरी अिभयोजन गन ुपदछ,  

४.४.१.१४  अपराध पीिडतको अिधकार ित संवेदनशील ह◌ँद ैअपराध पीिडतलाई ितपिूतको मागदाबी िलन ुपन,  

 ४.४.१.१५  कसरूमा संल न अिभयु ले कमाएको वा कसरूसँग  स बि धत सामा ी जफत गन ुपन अव थामा यसतफ मागदाबी 
िलन ुपन,  

  ४.४.१.१६  पीिडत वा जाहरेवालाको िववरण गो य रा न ुपन अव था भए गोपनीयता कायम गन ुपन िनदिशका बमोिजमको 
कृया अनशुरण गन ुपदछ,  

४.४.१.१७  अपराध अनसु धान र अिभयोजनलाई सहयोग पु  याएको कारण कुनै अिभयु लाई सजाय छुटको मागदाबी िलन ु
पन अव था भए सो कुराको प  आधार र अव था दशाई सो को मागदाबी सिहत अिभयोजन गन ुपदछ,  

४.४.१.१८  अपराध अनसु धानको ममा अनसु धानलाई सहायक हने िहसावले कुनै सरुाक  ा  भएमा र सो सरुाक को 
िववरण गो य रा न ुपन भए सो कुराको यिकन गरी य तो िववरण गो य रा न यान िदन ुपदछ,  

४.४.१.१९  यो अपराध मानवता िव को अपराधका साथै घिृणत र निैतकता िव द भएको र काननूले निैतक पतन दिेखन े
अपराधको पमा मागदाबी िलन सिकने यव था गरेकोले कसरूको अव था अनसुार अिभयोगप मा मागदाबी िलन ु
पदछ,  

४.४.१.२०  यो कसरूको कारवाही र िकनारा ब द इजलासमा ग रने काननूी यब था रहकेोले अिभयोगप मानै  तुत मु ाको 
कारवाही र िकनारा ब द इजलासबाट गरी पाउन मागदाबी िलन सिकने हदँा सो कुरालाई अिभयोजन गदा िवचार 
ग रन ुपदछ,  

४.४.१.२१  अपराध पीिडतलाई ितपिूत भराउने योजनका लािग अनसु धानको अव थामा ितवादीको स पितको िववरण 

िलई अि तम फैसला नभएस म रो का गरी पाउन अिभयोगप मा माग गनपुछ ।  
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४.५ स◌गंिठत अपराध स ब धी मु ाको अिभयोजनमा सरकारी वक लका लािग मागदशन  

४.५.१  अनुस धानको ममा सरकारी वक लले यान िदनुपन कुराह   

४.५.१.१   ारि भक अनसु धान ितवेदन ा  भएपिछ घटनाको कृित हरेी अनसु धान गन लािगएको अपराध संगिठत 
अपराधको प रभाषा िभ  पछ, पदन यिकन गरी संगिठत अपराध अ तगतको दिेखएमा संगिठत अपराध िनवारण 

ऐन, २०७० अ तगतको कायिविध अवल बन गन िनदशन िदन,े   

४.५.१.२    अपराधको अनसु धान गन िवशेष अनसु धान टोली गठन हनपुन अव था भएमा टोली गठनका लािग तु त 
महा यायािधव ा सम  जानकारी गराउने,  

४.५.१.३    अपराधबाट आिजत स पि  जफत हने हदँा य तो स पि को खोजी गन, रो का रा न आव यक ि याको लािग 
िनदशन िदने,   

४.५.१.४   अपराध पीिडत, जाहरेवाला र अपराधको बारेमा जानकारी रा ने सा ीको गोपनीयता र सरु ाको लािग आव यक 

ि या अपनाउन िनदशन िदन ेर थानीय शासनसँग यसका लािग आव यक सम वय गन,    

४.५.१.५   अपराधमा स ब  र ा  हन स ने माणको कृितका स ब धमा िवचार गरी भौितक र िव तुीय माण भिेटन 
स ने संभा य थानका स ब धमा अनसु धान अिधकृतसँग छलफल गरी िदशािनदश गन,   

४.५.१.६   अनसु धानमा भएको गितका बारेमा जानकारी िलई अनसु धानलाई भावकारी बनाउन आव यक रणनीित तयार 
गन,   

४.५.१.७   अपराधसँग स बि धत घर, ज गा, सवारी साधन र अ य िचजव तु रो का रा ने र यसको वािम व भएको 
यि लाई बु न लगाउन,े   

४.५.१.८   अपराधमा संल न भएको शंका भएको यि को राहदानी रो का, बक कारोवार रो का तथा स चार अिभलेख गन 
लगाउने,  

४.५.१.९   अिभयु को बयान गराउँदा अपराधको स पणू प को जानकारी ा  हन ेर संल न अपरािधक िगरोहको पिहचान हन े
गरी त यह  खलुाउन आव यक  रा न लगाउन,े  

४.५.१.१०  संगिठत अपराधको अिभयोग लागेको कुन ै अिभयु ले सो अपराधका स ब धमा माण जटुाउन तथा अ य 
अिभयु  वा यसको िगरोह वा मितयारलाई प ाउ गन हरी, सरकारी वक ल वा अदालतलाई सघाउ पु  याएमा 
(पिहलो पटक भएमा) िनजलाई हने सजायमा पचह र ितशतस म छुट िदन ेगरी माग दाबी िलन सिकने यव था 
संगिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० मा भएकोले वयानको ममा अिभयु लाई सो ावधानका स ब धमा 
जानकारी गराई सो अनु प गन अिभयु  तयार भएमा सो अनसुार अपराधका स ब धमा िव ततृ िववरण खलुाउन 
लगाई बयान गराउने,   

४.५.१.११  अिभयु ले अनसु धानमा सहयोग गरेको कारण िनजको जीउ यानमा आपरािधक िगरोहबाट खतरा हनस न े
भएकोले िनजलाई खतराबाट वचाउन आव यक व ध गन लगाउने ।  

४.५.२ अिभयोजन गदा सरकारी वक लले यान िदनुपन कुराह   

४.५.२.१   ाचार, स पि  शु ीकरण र आतंककारी कृयाकलापमा िव ीय लगानी दिेख बाहकेका अ य संगिठत अपराध 

स ब धी मु ाको कारवाही स बि धत िज ला अदालतले गन हनाले उ लेिखत अपराध बाहके अ य संगिठत 
अपराधको अिभयोगप  स बि धत िज ला अदालतमा दायर गनपुछ,    
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४.५.२.२   अिभयोजन स ब धी िनणय गदा मु ा संगिठत अपराध (Organized Crime) हो वा समहूगत अपराध (Gang 

Crime) हो भ न ेयिकन गन, संगिठत अपराध दिेखएमा संगिठत आपरािधक समहूले आिथक वा अ य कुन ैभौितक 

फाइदा (Material Benefit) का लािग सो अपराध गरेको हो भ ने कुरा सव थम थािपत गन,  

४.५.२.३   संगिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० ले केही संगिठत अपराधह  अ य मलू अपराधसँग जोिडएर आई सँग 
िठत पमा उ  अपराध गरे बापत थप सजाय हने गरी गरेको यव था र केही अपराधह  आफै वत पमा संगिठत 
अपराध हन ेगरी गरेको यव थालाई याल गरी कुन कृितको संगिठत अपराध हो, सोही अनसुार मागदाबी िलई 
अिभयोजन गन,  

४.५.२.४   अिभयु ह को सहभािगता र भिूमका यिकन हने गरी त य र माणको िववेचना गरी अपरािधक दािय वको तह 
िनधारण गरी अिभयोग मागदाबी िलने,    

४.५.२.५   अपराधबाट भएको ित यिकन गरी अपराध पीिडतको स पि  िफता गन वा भराउन ुपन ितपिूत यिकन गरी सो 
ितपिूत  कसबाट भराउन ुपन हो यिकन मागदाबी िलन,े   

४.५.२.६   अपराधसँग  स बि धत िचज व त,ु सवारी साधन र घर ज गा जफतको मागदाबी िलँदा सो को वामीको संल नता 
वा सहमित थािपत हने त यको िव ेषण गरी िनजको संल नताको तर यिकन गरी  मागदाबी िलन,े   

४.५.२.७   अिभयु ले सो अपराधका स ब धमा माण जटुाउन तथा अ य अिभयु  वा यसको िगरोह वा मितयारलाई प ाउ 
गन सघाउ पु  याएमा र िनज पिहलो पटके अपराधी भएमा अिभयु को भिूमका, िनजको मानिसक अव था, 
सहयोगको तर समतेलाई िवचार गरी सजायमा पचह र ितशतस म छुट िदने गरी मागदाबी िलन सिकने काननूी 
यव था भएको प र े यमा सजायमा छुट िदन ताव ग रएको ितशत यिकन उ लेख गरी मागदाबी िलन,े तर 
दहेायको अव थामा सजायमा छुट िदन मागदाबी निलनेः  

(क)   मु य अिभयु लाई सजायको माग दाबी छुट िदन,   

(ख)   कुनै सङ्गिठत अपराधमा कैद सजाय पाएकोमा कैद भु ान भएको तीन वष परूा नभएस म,   

(ग)   एकपटक सजाय छुटको सिुवधा पाइसकेको भएमा ।  

४.५.२.८   सा ी र पीिडतको गोपनीयता कायम गन ुपन भएमा वा तिवक पमा गोपनीयता कायम हन स ने गरी अिभयोगप  

लगायत अदालतमा पेश ग रने सवै कागजमा सांकेितक नाम उ लेख गन,   

४.५.२.९   माण र सा ीको सरु ाको ि ले अदालतमा उपि थत नगराई य य संवाद वा डोर माफत बु न ुपन भएमा सोही 
यहोराको अनरुोध अिभयोगप मा गन ।   

 ४.६  अपराध पीिडतका अिधकारको सरं ण गन स दभमा सरकारी वक लका लािग मागदशन  

४.६.१ मु ाको अनुस धानको ममा सरकारी वक लको भूिमका  

४.६.१.१   अपराध पीिडत बाहके अ यले जाहरेी िदएको भए अपराध पीिडतको कागज गराउन िनदशन िदन,े  

४.६.१.२   अपराध पीिडतले नै जाहरेी िदएको भए जाहरेीमा कुन ैमह वपणू कुरा खु न बाँक  दिेखएमा सो खलुाउन बे लै कागज 

गराउन िनदशन िदने,  

४.६.१.३   अपराध पीिडत मिहला वा बालबािलका रहकेो र गोपनीयता कायम गने ुपन कृितको मु ा भए मु ाको शु वात 
दिेख नै भावकारी पमा गोपनीयता कायम गन िनदशन िदने,  

४.६.१.४   अपराध पीिडतको शारी रक परी ण गने ुपन अव थाको मु ा भए तु त परी ण गराउन िनदशन िदने,   
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४.६.१.५   अपराध पीिडतलाई त कालै काननूी वा मानवीय संर ण आव यक छ, छैन ? बझुी आव यक भए सो सिुवधा 
उपल ध गराउन पहल गन हरीलाई िनदशन िदन,े तत ्स ब धमा अ य सं थाह सँग समेत सम वय गन, यस ममा 
मलुुक  अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४८, अपराध पीिडत संर ण ऐन, २०७५ को दफा २९ तथा फौजदारी 
कसरू (पीिडत राहत कोष) िनयमावली, २०७७ को िनयम १२ बमोिजम अपराध पीिडतलाई अ त रम राहत 
ितपिूत िदलाउन सम वय तथा सहजीकरण गन,  

४.६.१.६   अपराध पीिडत नाबालक, ि िवहीन वा बो न नस ने भए जाहरेी दरखा त वा कागज गदा अिभभावकलाई 
रोहवरमा रा न िनदशन िदन,े  

४.६.१.७   अपराध पीिडतलाई ितपिूत िदलाउने कृितको मु ा भए ितवादीको स पि को लगत िलन ेर रो का रा न ेकाय 
गन िनदशन िदने,  

४.६.१.८   िवशेष जानकारी ारा अपराध पीिडतको अिधकारको उपभोगमा कुनै िकिसमको अवरोध वा यवधान पैदा भएको 
वा हन लागेको थाहा हन आएमा सो बारेमा बु न लगाई आव यक उपचारको लािग िनदशन िदन,े   

४.६.१.९   अपराध पीिडतले अपराध पीिडत सरं ण ऐन, २०७५ को दफा २५ अनसुार पीिडत भाव ितवेदन पशे गन स ने 
बारेमा मु ाको अनसु धानकै ममा अपराध पीिडतलाई जानकारी  िदने ।  

४.६.२ मु ाको अिभयोजनको ममा सरकारी वक लको भूिमकाः  

४.६.२.१   थमतः मु ाको अनसु धान भावकारी पमा भएको छ छैन ? र आफूले पिहले िदएका िनदशनह को पालना 
भएको छ छैन ? हने ुपन, यसरी हदेा खासगरी िन निलिखत कुरातफ िवशेष यान िदनःे  

(क)   अपराध पीिडतलाई ितपिूत भराउने योजनाथ अिभयु को चल अचल स पि को िववरण संकलन ग रएको छ 

छैन ? र ितपिूत वा उपचार खच के कित भराई पाउने हो सो प   छ छैन ?,  

 (ख)   अपराध पीिडतको शारी रक जाँच वा अ य िवशेष को जाँच ितवेदन िझकाई िमिसल सामले रािखएको छ  छैन ? 

सो ितवेदन बिुझने गरी लेिखएको छ छैन ? 

 (ग)    कुनै धनमाल, नगद वा दशी समान अनसु धानको ममा िलएको भए सो सामान र माणको पमा वरामद ग रएका 
अ य दशीका सामानह  सरुि त र सावतु हालतमा छ छैन ? यिकन गन,  

 (घ)    अपराध पीिडत तथा सा ीको प  नाम, थर, वतन, र भएस म स पक फोन इमेल आिद  सँग खलुाएको छ  

छैन ?  यिकन गन,  

  (ड)   अपराध पीिडतको यि गत प रचया मक िववरण गो य रा नपुन कृितको मु ा भए सो िववरण गो य राखे 

नराखेको ?,  

  (च)   अपराध पीिडत बालबािलका भए िनजको उमरे यिकन गन माण िमिसलमा छ छैन?उमेर यिकन गन ममा 
बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ को दफा ८३ र बाल याय स पादन (कायिविध) िनयमावली, २०७६ को िनयम 
३७ को मलाई यान िदइएको छ, छैन ?  

४.६.२.२   अनसु धान स प न भई मु ा च ने वा नच ने िनणय गन ममा सरकार वादी भई मु ा च न नस ने अव थाको 
दिेखएमा अपराध पीिडतले याय ा  गन स ने के क तो उपचारको बाटो हन स छ सो बारेको काननूी कृया 
सिहत अपराध पीिडतलाई जानकारी िदन,े   
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४.६.२.३   मु ा चलाउने िनणय गदा ितवादीले गरेको कसरू कुन काननूको उ लंघन हो र ितवादीलाई कुन काननू अनसुार 
सजाय हन ुपन हो भ न े कुराका अित र  अपराध पीिडतलाई के क तो ितपिूत वा िवगो भराई िदन ुपन हो सो 
बारेमा आधार र कारण सिहत प  पमा अिभयोग प मा उ लेख गन,  

४.६.२.४   अदालतमा मु ा दायर गरेपिछ अपराध पीिडतलाई कुनै सरु ा वा संर ण स ब धी कुनै काय गने ुपन भए सो उ लेख 

गरी माग दाबी िलन,े   

४.६.२.५    बाल वा ब द इजलाशबाट  हनेपुन मु ा भए सो उ लेख गन,   

४.६.२.६    अपराध पीिडतको सामान वा नगद िफता िदन ुपन भए सो कुरा अिभयोग प मा उ लेख गन,  

४.६.२.७   अपराध पीिडतले पीिडत भाव ितवेदन पेश गरेको भए अपराध पीिडत संर ण ऐन, २०७५ को दफा २५ अनसुार 
सो ितवेदन मु ा हने िनकायमा पशे गन ।  

४.६.३  मु ाको सनुवाइको ममा सरकारी वक लको भूिमकाः  

४.६.३.१   अपराध पीिडतलाई याियक कृयाका बारेमा आव यक जानकारी िदने, पशेीको जानकारी िदन,े मु ामा भैरहकेो 
काम कारवाहीको गित बारेमा जानकारी गराउने, अिभयोगप को ितिलिप उपल ध गराउने,   

४.६.३.२   लामो समय टाढा जाने अव था भएमा वा अ य कुन ैकारणले पीिडत, िवशेष  वा सा ीको त काल बकप  गराउन ु
पन भएमा सो यहोरा उ लेख गरी मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १०१ को उपदफा (५) 
अनसुार गराई पाउन मु ा हने िनकायमा अनरुोध गन,   

४.६.३.३   पीिडत मै ी वातावरणमा बकप  गराउने तथा अपराध पीिडतको सरु ा र संर णलाई यानमा राखी कारवाही गन,   

४.६.३.४   दशीको पमा पेश ग रएका अपराध पीिडतको हक ला ने नगदी िज सी धनमाल िफता िदन मु ा हने िनकायमा 
प ाचार गरी सो कृयामा सहयोग गन,   

४.६.३.५   मु ा सनुवाइको ममा अपराध पीिडतले सहभागी हन चाहमेा आव यक सहयोग गन, .  

४.६.३.६   अपराध पीिडत र अ य सा ीको बकप  समा  भए पिछ ध यवाद सिहत दिैनक तथा मण भ ा उपल ध गराउन 
हरी कायालयमा प  लेखी अनरुोध गन,   

४.६.३.७   अपराध पीिडत र अ य सा ीको बकप  गराउदा अनाव यक िजरह गन, सा ी दु सािहत हन,े अपराध पीिडतको 
संवेदनिशलता माथी हार हन े ह  िवप ीका काननू यावसायीबाट सोिधएमा सो रोक  पाउन मु ा हने अिधकारी 
सम  अनरुोध गन,  

४.६.३.८   अपराध पीिडत र अ य सा ीह लाई बकप का लािग मु ा हने िनकायमा उपि थत गराउन ुभ दा पिहले बकप  गदा 
सोधपछुको ममा िनजह ले खलुाउन ुपन कुराह  तथा ितप का काननू यवसायीले गन स ने िजरहका बारेमा 
जानकारी िदने । यसरी जानकारी िदने ममा कसरू ठहर हने वा नहन ेउ े यले झठुा वकप  गन ो सािहत नगरी दखेे 

जानेको स य कुरा बो न ो सािहत गन,  

४.६.३.९   मु ा दायर हदँा िमिसल साथ पेश गन नसिकएका माणह  स बि धत िनकायबाट िझकाई मु ा हने िनकायमा पशे 

गन,  

४.६.३.१०   मु ा दायर भए पिछ ा  मह वपणू माणह  मु ा हने िनकायमा पेश गन,  

४.६.३.११  तोिकएको िमितमा अपराध पीिडत बकप  गन उपि थत नभएमा उपि थत हन नस नकुो कारण बझुी ती 
कारणह लाई हटाउनेतफ पहल गन, अपराध पीिडतलाई िनजको सरु ाको िव ास िदलाउने,   
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४.६.३.१२  मु ामा भावकारी बहस परैवी गन, र सकेस म ग भीर कृितका मु ाह मा बहस नोट पेश गन,   

४.६.३.१३  अपराध पीिडतलाई मु ाको फैसला तथा यसको प रणाम बारेमा जानकारी िदने,   

४.६.३.१४  पनुरावेदन गने ुपन आधार दिेखएमा त लो अदालतको फैसला उपर पनुरावेदन गन । पनुरावेदन गन वा नगन बारेमा 
भएको कारवाहीको जानकारी अपराध पीिडतलाई िदने ।  

४.६.४  फैसला काया वयनको ममा सरकारी वक लको भूिमका  

४.६.४.१   अपराध पीिडतले ितपिूत एवं िवगो भरी भराई पाउन ेगरी फैसला भएकोमा ितवादीको नामको वा िनजको हक 

ला ने चल अचल स पि  मु ामा खलुाई नसकेको भए स बि धत िनकायमा प ाचार गरी खलुाउन सहयोग गन,   

४.६.४.२   फैसला बमोिजम अपराध पीिडतले भरी भराई पाउन े ितपिूत पाउन र दशी नगद िज सी िफता पाउन अपनाउन ुपन 
कृया, काननूी यव था र अपराध पीिडतले गनेपुन पहलका स दभमा अपराध पीिडतलाई जानकारी िदइ  सहयोग 
गन,  

४.६.४.३   फरार ितवादीह को अिभलेख रा ने यव था िमलाउन,े   

४.६.४.४   कैद सजाय पाएको ितवादी फरार रहकेोमा अपराध पीिडतसँग सम वय गरी प ाउ गन स बि धत हरी 
कायालयलाई िनदशन िदने ।  

४.६.५ अिभयु  प ा नलागेको वा अ य कुनै कारणबाट मु ा हेन अिधकारी सम  मु ा दायर हन नसकेको कसरूबाट 
पीिडतलाई राहत उपल ध गराउन सरकारी वक लको भूिमकाः  

४.६.५.१   य तो अव थाका अपराध पीिडतलाई राहत उपल ध गराउन फौजदारी कसरू (पीिडत राहत कोष) िनयमावली, 
२०७७ को िनयम ११ अनसुार राहत उपल ध गराउने कृयाका लािग आव यक िनणय, सहजीकरण र सम वय  
गन । 

३.  महा यायािधव ाको कायालय तथा मातहत कायालयको एक कृत काय स चालन कायिविध, २०७८ 

महा यायािधव ाको कायालय तथा मातहत कायालयमा िवभाग, महाशाखा, के , शाखा र फाँटको थापना गरी काय स चालन 
यवि थत गन तथा सरकारी वक ल तथा अ य कमचारीह को काय िववरण िनि त गन वा छनीय भएकाले, सरकारी वक ल 

स ब धी िनयमावली, २०७७ को िनयम ४ को उपिनयम (६) बमोिजम महा यायािधव ाबाट दहेाय बमोिजमको कायिविध 

वीकृत भई जारी ग रएको छ । 

प र छेद – एक 

ारि भक 

१  सिं  नाम र ार भः 

१.१  यस कायिविधको नाम “महा यायािधव ाको कायालय तथा मातहत कायालयको एक कृत काय संचालन कायिविध, 

२०७८”  रहकेो छ । 

१.२  यो कायिविध तु त ार भ हनछे । 

२  प रभाषाः िवषय वा सँगले अक  अथ नलागेमा यस कायिविधमा, 



604

 

 

 

सरकारी वक ल िद दशन 

 

२.१  “कायालय” भ नाले महा ययािधव ाको कायालय र सो मातहतका उ च सरकारी वक ल कायालय, िवशेष सरकारी 
वक ल कायालय र िज ला सरकारी वक ल कायालयलाई जनाउँछ ।   

२.२  “िनयम” भ नाले सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ को िनयम स झन ुपछ ।  

२.३  “ करण” भ नाले यस कायिविधको करण न बर स झन ुपछ । 

२.४  “योजना” भ नाले महा यायािधव ाको कायालयको चाल ुरणनीितक योजना स झन ुपछ ।  

२.५  “वािषक काय योजना” भ नाले चालु प चवष य रणनीितक योजनाको वािषक काय योजना स झन ुपछ ।  

२.६   “िवभाग” भ नाले सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ को िनयम ४ को उपिनयम (३) बमोिजमका करण 

३.१ मा उि लिखत िवभागलाई जनाउँछ । 

२.७  “िवषयगत मु ा महाशाखा” भ नाले करण  ३.३ मा उि लिखत मु ा महाशाखा स झन ुपछ।  

२.८  “ यव थापन सिमित” भ नाले सरकारी वक ल स ब धी िनयमावली, २०७७ को िनयम ४३ बमोिजमको यव थापन 
सिमित स झन ुपछ ।  

प र छेद– दुई 

िवभाग, महाशाखा, के , सिचवालय, शाखा तथा फाँटको थापना 

३. महा यायािधव ाको कायालयमा िवभाग, महाशाखा, के , सिचवालय, शाखा तथा फाटको थापनाः 

३.१ िवभागः महा यायािधव ाको कायालयको कामलाई सु यवि थत पले स चालन गनका लािग िनयम ४ को उपिनयम 
(३) बमोिजम दहेायका िवभाग रहने छनः् 

 (क)  मु ा यव थापन िवभाग 

 (ख)  योजना, अनसु धान तथा अनगुमन िवभाग 

 (ग)  कायालय तथा जनशि  यव थापन िवभाग 

 (घ) मानव अिध कार संर ण तथा काननूी राय िवभाग 

३.१.१  कायालय तथा जनशि  यव थापन िवभागको मखु व र तम ्नायब महा यायािधव ा हनछे । 

३.१.२  िवभागको मखु र िवषयगत मु ा महाशाखाको पमा काम गन महा यायािधव ाले कायादशे सिहत नायब 
महा यायािधव ालाई िज मेवारी तो नेछ । 

३.१.३  कायालय तथा जनशि  यव थापन िवभागका नायब महा यायािधव ाले िवभाग र िवषयगत मु ा महाशाखा 
अ तगत रहने अ य सरकारी वक ल तथा कमचारीको िज मेवारी हरेफेर गन स नेछ । 
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३.२ महा यायािधव ाको कायालयमा िवभाग अ तगत रहने महाशाखा, के  तथा शाखाको गठनः िवभागबाट 
स पादन हने कायका लािग िनयम ४ को उपिनयम (५) बमोिजम िवभाग अ तगत रहन ेमहाशाखा, के  र शाखा दहेाय बमोिजम 
हनेछन;् 

३.२.१  मु ा यव थापन िवभाग अ तगत रहने महाशाखा तथा शाखाः 

(क)  अिभयोजन अनगुमन तथा मू याङ्कन महाशाखा 

(ख)  मु ा तथा बहस यव थापन महाशाखा 

(ग)  पनुरावेदन शाखा 

(घ)  मु ा तथा रट शाखा 

(ङ)  अिभलेख शाखा 

(च)  अिभयोजन अनगुमन शाखा 

३.२.२ योजना, अनसु धान तथा अनगुमन िवभाग अ तगत रहने महाशाखा तथा शाखाः 

(क)  योजना, अनसु धान तथा अनगुमन महाशाखा (छोटकरीमा योजना महाशाखा) 

(ख)  योजना काया वयन तथा अनगुमन शाखा (छोटकरीमा योजना शाखा) 

(ग)  अनसु धान तथा ितवेदन शाखा 

(घ) साइवर सरु ा र सचूना, संचार, िविध महाशाखा (Cyber Security and ICT Division) 

(ङ)  साइवर सरु ा शाखा 

(च)  सचूना  िविध शाखा  

३.२.३  कायालय तथा जनशि  यव थापन िवभाग अ तगत रहने महाशाखा, के  तथा शाखाः 

(क)  मानव संसाधन महाशाखा 

(ख)  अ तराि य स ब ध महाशाखा 

(ग)  अिभयोजन िश ण के  

(घ)  कमचारी शासन शाखा 

(ङ)  आिथक शासन शाखा 

(च)  पु तकालय तथा सं ाहलय यव थापन शाखा 

(छ)  िज सी शाखा 
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(ज)  दता चलानी तथा सोधपछु फाँट  

३.२.४ मानव अिधकार संर ण तथा काननूी राय िवभाग अ तगत रहने महाशाखा, के  तथा शाखा 

(क)  मानव अिधकार संर ण तथा याियक िस ा त अनगुमन महाशाखा 

(ख)  कसरू पीिडत तथा सा ी संर ण शाखा 

(ग)  काननूी राय महाशाखा 

(घ)  अपराधशा ीय अनसु धान के  ३.२.५ महाशाखा र के को मखुमा सह यायािधव ा र शाखाको मखुमा 
उप यायािधव ा, मखु लेखा िनय क, सहायक यायािधव ा र अ य अिधकृत तथा सहायक तरका कमचारी रहनछेन ्। 

३.२.५  िवभाग अ तगत रहन ेमहाशाखा, के  तथा शाखामा कायरत रहने सरकारी वक ल तथा कमचारी स बि धत िवभागको 
मखुसँग सम वय गरी कायालय तथा जनशि  यव थापन िवभागको मखुले हरेफेर गन स नेछ । 

३.३ महा यायािधव ाको कायालयमा िवषयगत मु ा महाशाखाको गठनः कायालयबाट ा  हन े मु ामा 
महा यायािधव ाबाट यायोिजत अिधकार बमोिजम िनणय/िनकासा िदन र महा यायािधव ाको कायालयबाट सव च 

अदालतमा बहस पैरवी, ितर ा तथा ितिनिध व ग रने मु ा तथा रटमा िवषयगत िविश ीकरण अनु प काय गन 
यव थापन सिमितको परामशममा महा यायािधव ाले तोकेको नायब महा यायािधव ाको नेतृ वमा दहेाय बमोिजम 
िवषयगत मु ा महाशाखाह  रहनछेन;् 

(क)  संवैधािनक मु ा महाशाखा  

(ख)  राज  तथा ाचार मु ा महाशाखा 

(ग)  भिूम स ब धी तथा िविवध मु ा महाशाखा  

(घ)  कमचारी मु ा महाशाखा  

३.३.१  करण ३.३ बमोिजमका मु ा महाशाखामा रहने सरकारी वक ल तथा कमचारी स बि धत नायब महा यायािधव ासँग 
सम वय गरी कायालय तथा जनशि  यव थापन िवभागको मखुले तोके बमोिजम हनछेन।् 

३.३.२  करण ३.३.१ बमोिजम मु ा महाशाखामा तोिकएका सरकारी वक ल तथा कमचारीलाई स बि धत नायब 
महा यायािधव ासँग सम वय गरी कायालय तथा जनशि  यव थापन िवभागको मखुले हरेफेर गन स नेछन।्   

३.४ महा यायािधव ाको सिचवालयः महा यायािधव ासँग परामश गरी कायालय तथा जनशि  िवभागले तोके 

बमोिजमको सरकारी वक ल र सहयोगी कमचारी रहने गरी महा यायािधव ाको सिचवालय रहनछे । 

३.५  योजना काया वयन तथा अनुगमन सिमितको गठनः 

३.५.१  महा यायािधव ाको कायालयमा व र तम ् नायब महा यायािधवकताको संयोजक वमा येक िवभाग अ तगतका 
एक/एक जना सह यायािधव ा सद य, आिथक शासन शाखाका मखु सद य र योजना शाखाका उप यायािधव ा 
सद य सिचव रहकेो योजना काया वयन तथा अनगुमन सिमित रहनेछ, 
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३.५.२  येक उ च सरकारी वक ल कायालय, िवशेष सरकारी वक ल कायालय तथा िज ला सरकारी वक ल कायालयमा 
कायालय मखुको संयोजक वमा एक योजना काया वयन तथा अनगुमन सिमित रहनछे,  

३.५.३  योजना काया वयन तथा अनगुमन सिमितको गठन, काम कत य र अिधकार स ब धी यव था महा यायािधव ाले 

वीकृत गरेको योजना काया वयन तथा अनगुमन स ब धी कायिविधमा उ लेख भए बमोिजम हनछे, 

३.५.४  करण ३.५.३ बमोिजमको कायिविधको म यौदाको तजमुा र सोको प रमाजन करण ३.५.1. बमोिजमको सिमितले 

गठन गरेको काय समहूले गनछ, 

३.५.५  यस करण बमोिजमको सिमितले करण ३.५.३. बमोिजमको कायिविधमा उि लिखत यव थाको ितकूल नहने गरी 
आ नो कायस पादन आफै यवि थत गन स नेछ । 

३.६ अिभयोजन सहजीकरण सिमितको गठनः 

३.६.१ सरकारी वक ललाई अिभयोजन स ब धी िनणय गन कुन ै ि िवधा, अ प ता वा सम या आई परेमा सो स ब धमा 
उपयु  अिभयोजन स ब धी सझुाव तथा स लाह िदन महा यायािधव ाको कायालयमा एक अिभयोजन सहजीकरण 

सिमित (यस करणमा यस पिछ सिमित भिनएको) रहनछे, 

३.६.२ सिमितमा महा यायािधव ाले तोकेको नायब महा यायािधव ा संयोजक र कायालय तथा जनशि  यव थापन 
िवभागका नायब महा यायािधव ाले तोकेका अिभयोजन स ब धी कायमा क तीमा पाँच वषको अनभुव भएका अ य 
चार जना सरकारी वक ल सद य तथा आव यक सं यामा अ य कमचारी रहने छन,् 

३.६.३ सिमितको संयोजकलाई महा यायािधव ाले र अ य सद य तथा कमचारीलाई आव यकता अनसुार कायालय तथा 
जनशि  िवभागको मखुले हरेफेर गन स नेछ, 

३.६.४ सिमितले िलिखत वा मौिखक पमा सोधनी भएका सम यामलूक िवषयका स ब धमा सिमितमा छलफल गरी 
िनकासका लािग सझुाव िदई सोको अिभलेख रा न ुपनछ, 

३.६.५ सिमितले िवषयव तुको ग भीरताका आधारमा यव थापन सिमित सम  सम यामलूक िवषयव त ुराखी िनदशन िलन 
स नेछ, 

३.६.६ सिमित सम  सम यामलूक िवषयव तुको ाि को त रका, यसको अिभलेख, सम याका स ब धमा छलफल गन र 
सझुाव िदन ेसमय र ि या स ब धमा सिमितले आफै यवि थत गनछ,  

३.६.७ सिमितले आफू सम  ा  भएको सम यामलूक िवषयमा यथाशी  सझुाव िदनेछ । 

४. उ च सरकारी वक ल कायालयमा शाखा तथा फाँटको थापनाः उ च सरकारी वक ल कायालयबाट स पादन ग रने 
कायलाई भावकारी र यवि थत बनाउन दहेाय बमोिजम शाखा तथा फाँट रहनछेन;्  

(क)  मु ा तथा रट शाखा 

(ख)  बहस परैवी यव थापन शाखा 

(ग) शासन, योजना तथा काननूी राय शाखा 
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(घ)  कसरू पीिडत तथा सा ी संर ण र िहरासत अनगुमन शाखा 

(ङ)  साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध शाखा (Cyber Security and ICT Section) 

(च)  पु तकालय शाखा 

(छ)  आिथक शासन फाँट 

(ज)  दता चलानी तथा सोधपछु फाँट 

४.१ उ च सरकारी वक ल कायालयका मखुले काय मता र जे ता समतेलाई िवचार गरी करण ४ बमोिजमका शाखाको 
मखुमा उप यायािधव ा वा सहायक यायािधव ालाई तथा शाखाको सहयोगीमा सहायक यायािधव ा/ सहायक 

कमचारी र फाँटमा सहायक कमचारीलाई कायादशे सिहत िज मेवारी िदनेछ, 

४.२ उ च सरकारी वक ल कायालयमा सरकारी वक लको पद र  वा अपया  रहकेो अव थामा कायालय मखु वयंले 

शाखा मखुको िज मेवारी िनवाह गन वा कुनै सरकारी वक ललाई एक भ दा बढी शाखाको मखुको िज मेवारी तो न 
स नेछ, 

४.३ उ च सरकारी वक ल कायालयका मखुले समय समयमा आव यकता अनसुार शाखा/फाँट मखु तथा सहयोगीको 
िज मेवारी हरेफेर गन स नेछ, 

४.४ उ च सरकारी वक ल कायालयले यस दफा बमोिजम शाखा तथा फाँटको िज मेवारी दान गरेको िववरण 

महा यायािधव ाको कायालय, मानव संसाधन महाशाखामा उपल ध गराउन ुपनछ । 

५. िवशेष सरकारी वक ल कायालयमा शाखा तथा फाँटको थापनाः िवशेष सरकारी वक ल  कायालयबाट स पादन ग रने 
कायलाई भावकारी र यवि थत गराउन दहेाय बमोिजम शाखा र फाँट रहनेछन;्  

(क)  ाचार तथा स पि  शु ीकरण मु ा शाखा 

(ख)  वािण य मु ा शाखा 

(ग)  वैदिेशक रोजगार, राज व तथा िविवध मु ा शाखा 

(घ)  शासन तथा योजना शाखा 

(ङ)  कसरू पीिडत तथा सा ी संर ण शाखा 

(च)  अिभलेख यव थापन तथा ितवेदन तयारी शाखा  

(छ)  साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध शाखा (Cyber Security and ICT Section) 

(ज)  पु तकालय शाखा 

(झ)  आिथक शासन फाँट 

(ञ)  दता चलानी तथा सोधपछु फाँट 
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५.१ िवशेष सरकारी वक ल कायालयका मखुले करण ५ बमोिजमको शाखाको मखुमा काय मता र जे ता समतेलाई 
िवचार गरी उप यायािधव ालाई तथा शाखाको सहयोगीमा सहायक यायािधव ा/सहायक कमचारी र फाँटमा 
सहायक कमचारीलाई कायादशे सिहत िज मेवारी िदनछे ।  

५.२ िवशेष सरकारी वक ल कायालयका मखुले शाखा मखु तथा सहयोगीको िज मेवारी हरेफेर गन स नेछ । 

५.३ िवशेष सरकारी वक ल कायालयले यस दफा बमोिजम शाखा तथा फाँटको िज मेवारी दान गरेको िववरण 

महा यायािधव ाको कायालय, मानव संसाधन महाशाखामा उपल ध गराउन ुपनछ । 

६. िज ला सरकारी वक ल कायालयमा शाखा तथा फाँटको थापनाः िज ला सरकारी वक ल कायालयको काम 
कारबाहीलाई यवि थत र भावकारी बनाउन दहेाय बमोिजम शाखा तथा फाँट रहनेछन ्; 

(क)  मु ा तथा अिभलेख यव थापन शाखा 

(ख)  शासन, योजना तथा काननूी राय शाखा 

(ग)  कसरू पीिडत तथा सा ी संर ण शाखा 

(घ)  साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध शाखा (Cyber Security and ICT Section) 

(ङ) पु तकालय शाखा 

(च)  दता चलानी तथा सोधपछु फाँट   

६.१ िज ला सरकारी वक ल कायालयका मखुले शाखाको मखुमा काय मता र जे ता समतेलाई िवचार गरी सरकारी 
वक ल तथा शाखाको सहयोगीमा अ य सरकारी वक ल/सहायक कमचारी र फाँटमा सहायक कमचारीलाई कायादशे 

सिहत िज मेवारी िदनछे, 

६.२ कायालय मखु बाहके अ य सरकारी वक लको पद र  वा अपया  रहकेो अव थामा शाखा मखुको िज मेवारी 
कायालय मखुले न ैिनवाह गन वा कुनै सरकारी वक ललाई एक भ दा बढी शाखा मखुको िज मेवारी तो न स नेछ, 

६.३ िज ला सरकारी वक ल कायालयका मखुले आव यकता अनसुार शाखा मखु तथा सहयोगीको िज मेवारी हरेफेर 
गन स नेछ, 

६.४ िज ला सरकारी वक ल कायालयले यस करण बमोिजम शाखा तथा फाँटको िज मेवारी दान गरेको िववरण 

स बि धत उ च सरकारी वक ल कायालयमा उपल ध गराउन ुपनछ । 

प र छेद– तीन 

महा यायािधव ाको कायालयबाट स पादन हने काय िववरण 

७.  महा यायािधव ाको कायालयका िवभाग, महाशाखा, के , सिचवालय, शाखा तथा फाँटबाट स पादन हने काय 

िववरणः 

७.1 मु ा यव थापन िवभागः यस िवभागबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन एवं यव थापन हनछेनः्– 
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७.१.१  कायालयबाट ा  मु ा चलाउने/नचलाउने, मु ा दोहोयाउन िनवेदन गन, अ तरकालीन आदशे उपर िनवेदन गन, 
पनुरावेदन गन/नगन, आंिशक िनणय समथन गन/नगन तथा िमलाप  गन आदशे िदने/निदन ेस ब धमा ा  िमिसल 

तोिकएका सरकारी वक ल सम  पशे गन लगाई भएको िनकासा िनणय बमोिजम काया वयन गन/ गराउने, 

७.१.२ कायालयबाट ा  भएका करण ७.१.१ मा उि लिखत िवषयमा महा यायािधव ाको कायालयबाट िदइने िनकासा, 
आदशे वा िनणयमा एक पता कायम गन स ब धमा सरकारी वक ल बीच आव यक नीितगत छलफल र सम वय गरी 
यव थापन सिमित सम  पेश गरी िनणय काय वयन गन/गराउने, 

७.१.३ महा यायािधव ाको कायालयबाट सव च अदालतमा दता ग रने पनुरावेदन तथा िनवेदनप मा गणु तरीयता र 
एक पता कायम गन अ ति या, छलफल र सम वय गन, 

७.१.४ मु ा तथा रट िनवेदनमा भावकारी पमा ितर ा/बहस पैरवी गन चा नपुन कदम तथा आइपन सम याको 
यव थापन स ब धमा नीितगत र यावहा रक उपायको तजमुा गरी यव थापन सिमित सम  पेश गरी िनणय 
काया वयन गन/गराउने,  

७.१.५ सव च अदालतमा बहस गन खिटएका स बि धत सरकारी वक ललाई बहस पैरवीका लािग समयमै उपि थत हने गरी 
सचूना िदन े यव था िमलाउने, 

७.१.६ मु ा यव थापन िवभाग र सो अ तगतका महाशाखा, शाखाबाट स पादन गन गरी योजनाले िनधा रत गरेको िज मेवारी 
र सोको अनगुमन स ब धी वािषक काययोजना अनसुारका काय भावकारी पमा स पादन गन/गराउने, 

७.१.७   सरकार वादी मु ाको अिभयोजनमा सधुार र अिभयोजन अनगुमनका स ब धमा आव यक नीितगत यव था र सोको 
काया वयन गन/गराउने, 

७.१.८   सव च अदालतबाट भएका फैसला वा अि तम आदशे उपर पनुरावलोकन गनपुनमा आव यकता अनसुार स बि धत 
िनकायसँग सम वय गरी पनुरावलोकन गन/गराउने कायको यव थापन गन, 

७.१.९ सव च अदालतमा सा ी परी ण हन ेअव थामा सोस ब धी काय र अ य यव थापन गन, 

७.१.१०  िविभ न सरकारी िनकायह बाट महा यायािधव ाको कायालय माफत सव च अदालतमा पशे ग रने िलिखत जवाफ 

रतपवूक भए नभएको, िलिखत जवाफ साथ आव यक कागजात रह े नरहकेो हरेी िलिखत जवाफ दताका लािग 
अदालतमा पठाउने तथा य ता िनकायबाट िलिखत जवाफ तयार गन ुअिघ जवाफ ले न तथा िलिखत जवाफ साथ 

संल न गनपुन कागजातका लािग स लाह िलन ेप रपािटको िवकास गन आव यक सम वय/अ तरि या गन लगायत 
िलिखत जवाफसँग स बि धत अ य यव थापन गन, 

७.१.११  सव च अदालतमा पेश गनपुन बहसनोट तयार गन बहस गरेको वा गन सरकारी वक ललाई सचूना िदने र सरकारी 
वक लले पेश गरेको बहसनोटलाई अिभलेख गरी सं थागत गन तथा बहसनोट स ब धमा अ य यव थापन गन, 

७.१.१२ सव च अदालतबाट ा  पेशीको सचूना समयमै स बि धत मु ा महाशाखामा सं ेिषत गन लगायत पेशी 
यव थापनसँग स बि धत अ य काय गन, 

७.१.१३  पनुरावेदन गन/नगन, दोहो  याइ पाउने तथा अ य िनवेदन स ब धी कारवाहीका लािग कायालयबाट ा  िमिसलमा 
न कल कागजात दु त रह ेनरहकेो हरेी दु त गन लगाउने लगायत िमिसल यव थापन गन, 
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७.१.१४   सव च अदालतमा दता भएका नपेाल सरकार वादी भएका मु ा वा नेपाल सरकारको हकिहत वा सरोकार िनिहत 
रहकेो रटको िवषयगत र िनकायगत पमा वग करण गरी दता, फैसला, फैसला ा  िमित, फैसलाको संि  

यहोरा, फैसलाको सं ेषण लगायत अ य आव यक कुराको िनि त ढाँचामा अिभलेखीकरण गन, 

७.१.१५   सव च अदालतबाट भएका आदशे र फैसला ा  भएपिछ स बि धत िनकाय/कायालयमा फैसला आदशे 

सिहतको िमिसल पठाउने, 

७.१.१६   मातहत कायालयबाट ा  भएका मु ा र रट िनवेदन स ब धी िमिसल कायालय तथा जनशि  यव थापन 
िवभागका मखुबाट तोके िवषयगत मु ा महाशाखामा पठाउने, 

७.१.१७   मु ा र बहस यव थापन स ब धमा अ तर मु ा महाशाखा सम वय र स पक कायम गन, 

७.१.१८   िवभाग मातहतका सरकारी वक ल तथा कमचारीले स पादन गरेको सं या मक काय िववरण र यसको गणु तर 
दिेखन े िनि त ढाँचाको फाराम तयार गरी येक तीन मिहनामा कायालय तथा जनशि  यव थापन िवभागमा 
िसफा रस साथ पठाउने, 

७.२  अिभयोजन अनुगमन तथा मू याकंन महाशाखाः मु ा यव थापन िवभाग मातहतमा रहन ेयस महाशाखाबाट दहेाय 
बमोिजमका कायस पादन हनछेनः्– 

७.२.१    मातहत कायालयबाट अिभयोगप /िफरादप को ाि , यसको अिभलेखीकरण, िनि त मापद डका आधारमा 
परी ण र अिभयोजन सधुार स ब धी काय गन, 

७.२.२   मु ा च ने नच ने कायालयबाट अिभयोगप /िफरादप को ाि , यसको अिभलेखीकरण, िनि त मापद डका 
आधारमा परी ण र अिभयोजन सधुार स ब धी काय िनणय र सोको काया वयन स ब धी काय गन,  

७.२.३   अिभयोजन स ब धी कायको परी ण गन स ब धमा वािषक काय तािलका बनाई िनि त ढाँचामा अिभयोजन 
परी ण, सोको मू याङ्कन र िनदशन तथा सधुार स ब धी काय गन,  

७.२.४   अिभयोजन बमोिजम कसरू कायम र सफाइको स ब धमा अ ययन अनसु धान गरी कसरू कायम नहनकुा कारण 

त यमलूक आधारमा पिहचान गन र सधुारका उपायह  ेपण गन, 

७.२.५   अिभयोजन स ब धमा अ ययन अनसु धानका आधारमा सधुार स ब धी काय गन,  

७.२.६   योजना तथा वािषक काय योजनामा यस महाशाखाले स पादन गन भनी िनधा रत रणनीितक ि याकलापको 
भावकारी पमा काया वयन गरी सोको अिभलेख रा ने, 

७.२.७   िवभागको मखुले तोकेका तथा महाशाखासँग स बि धत अ य काय गन । 

७.३ मु ा तथा बहस यव थापन महाशाखाः मु ा यव थापन िवभागको मातहतमा रहन े यस महाशाखाबाट दहेायका 
कायस पादन हनेछन ्

७.३.१   मु ा यव थापन िवभागबाट स पादन गनपुन कायको भावकारी कायस पादन गन काय म तयार गरी/गराई 
िवभागीय मखु सम  िनणयाथ पशे गरी िनणय काया वयन गराउने, 
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७.३.२   वािषक काय योजनामा मु ा यव थापन महाशाखाका लािग िनधा रत रणनीितक ि याकलाप काया वयन गन/ 
गराउने, 

७.३.३   आफू मातहतका शाखाबाट ग रने काय भावकारी पमा स पादन भए नभएको िनयिमत अनगुमन गरी िवभागको 
मखुलाई जानकारी गराई आव यक िनदशन िदन,े 

७.३.४   स बि धत नायब महा यायािधव ाले तोकेका तथा महाशाखासँग स बि धत अ य काय गन । 

७.४ पुनरावेदन शाखाः मु ा तथा बहस यव थापन महाशाखा अ तगत रहकेो यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन 
हनेछनः्– 

७.४.१   मातहतका कायालयबाट ा  ताव म ये पनुरावेदन गन गरी िनकासा भएका मु ामा स बि धत सरकारी वक लको 
सहकायमा पनुरावेदनप  तयार गरी सव च अदालतमा दायर गन, साथै पनुरावेदन नगन गरी िनकासा भएका मु ामा 
िनणयको ितिलिप साथै राखी ा  िमिसल स बि धत कायालयमा पठाई सोको अिभलेख रा ने, 

७.४.२   याय शासन ऐन, २०७३ को दफा १५, मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ७३ एवं अ य 
काननूी यव था बमोिजम सव च अदालतमा िनवेदन गन ा  भएका म यौदा उपर िनवेदन गन गरी िनणय भएका 
मु ामा स बि धत सरकारी वक लसँगको सहकायमा िनवेदनप  तयार गरी सव च अदालतमा दायर गन, साथै 

िनवेदन गन ुनपन गरी िनणय भएका मु ाको हकमा िनणयको ितिलिप साथै राखी िमिसल स बि धत सरकारी 
विकल कायालयमा िफता पठाई सोको अिभलेख रा न,े 

७.४.३   मातहत कायालयबाट ा  ताव म ये मु ा दोहो  याउन ेगरी िनकासा भएका मु ामा िट पणी पेश गन स बि धत 
सरकारी वक लको सहकायमा मु ा दोहो  याउन े िनवेदन तयार गरी स बि धत नायब महा यायािधव ाको नामबाट 
सव च अदालतमा दायर गन, साथै मु ा दोहो  याउन िनवेदन नगन गरी िनकासा भएका मु ामा िनणयको ितिलिप 
साथै राखी ा  िमिसल स बि धत कायालयमा पठाई सोको अिभलेख रा ने, 

७.४.४   पनुरावलोकन गन गरी िनणय भएका सरकार वादी मु ामा बहस गन सरकारी वक लको सहकायमा पनुरावलोकनका 
लािग िनवेदनप  तयार गरी सव च अदालतमा दता गन, 

७.४.५   यस करण बमोिजम सव च अदालतमा दता भएका पनुरावेदनप , अ तरकालीन आदशे उपरको िनवेदन, मु ा 
दोहो  याइ हरेी पाउने िनवेदन र पनुरावलोकनको िनवेदन सव च अदालतमा दता गरेपिछ अिभलेख राखी यथाशी  

िमिसल मु ा तथा रट शाखामा बझुाउने, 

७.४.६   मु ामा िनणय िनकासाका ममा कुनै सरकारी वक ल वा कमचारीका उपर कारबाही गन वा सरकारी वक ल 

कायालयमा प रप  गन गरी िनणय भएकोमा सो हदस म िनणय काया वयनका लािग िनणयको ितिलिप यथाशी  

मानव संसाधन महाशाखामा पठाउने, 

७.४.७   पनुरावेदन, मु ा दोहो  याउने, पनुरावलोकन तथा अ य िनवेदन स ब धी िनणयका ित िव तुीय अिभलेखका लािग 
साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध शाखामा पठाई िनणयको स कल ित अिभलेख रा न अिभलेख शाखामा 
बझुाउने, 

७.४.८   वािषक काय योजना काया वयनमा स बि धत महाशाखा मखुलाई सहयोग गन, 
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७.४.९   िवभागको मखु र महाशाखा मखुबाट तोिकएको अ य काय गन । 

७.५ मु ा तथा रट शाखाः मु ा तथा बहस यव थापन महाशाखा अ तगत रहने यस शाखाबाट दहेायका कायस पादन हनेछन;् 

७.५.१   पनुरावेदन, मु ा दोहो  याउन े िनवेदन, पनुरावलोकन, तथा अ तरकालीन आदशे उपरको िनवेदन अदलतमा दता 
भएपिछ सोको िमिसल पनुरावेदन शाखाबाट ा  गरी दता िकताबमा दता गरी स बि धत िवषयगत मु ा 
महाशाखामा बझुाउने, 

७.५.२   सव च अदालतमा दायर भएका कायालयबाट ितर ा गनपुन रट िनवेदनको ित अदालतबाट ा  गरी िमिसल 

खडा गरी िमिसलमा रट िनवेदनको मु य मागदाबी छोटकरीमा उ लेख गरी कायालय तथा जनशि  िवभागका 
मखुबाट ितर ा गन गरी तोक आदशे भए बमोिजम स बि धत िवषयगत मु ा महाशाखागत दायरीमा दता गरी 
िमिसल स बि धत िवषयगत मु ा महाशाखामा बझुाउने, 

७.५.३   कुनै िवषयगत मु ा महाशाखामा पठाएको िमिसल अक  िवषयगत मु ा महाशाखामा पठाएको जानकारी ा  

भएकोमा स बि धत मु ा महाशाखासँग सम वय गरी एक कृत दायरी अ ाबिधक गन,  

७.५.४   कायालय माफत सव च अदालतमा दता गनपुन िलिखत जवाफ रतपवूक छ छैन हरेी रत पु  याउन लगाई दताका 
लािग पठाई िन सा सिहत िलिखत जवाफ िवषयगत मु ा महाशाखामा वझुाउने। रत नपगुकेो वा याद नाघकेो कारण 

सव च अदालतबाट िफता भएका िलिखत जवाफ स बि धत कायालयमा िफता पठाउने, 

७.५.५   रट िनवेदनमा सव च अदालतबाट भएको अ त रम आदशेको ित त काल ा  गरी स बि धत मु ा महाशाखा र 
सरकारी िनकायमा पठाउने।साथ ैसव च अदालतबाट भएको अ त रम आदशे बदरका लािग सरकारी िनकायबाट 
पेश हन आएको िनवेदनको अिभलेख राखी प  साथ दताका लािग पठाई िनवेदन दता भएपिछ एक ित िनवेदनको 
न कल िमिसल संल न गन स बि धत मु ा महाशाखामा बझुाउन,े 

७.५.६   पेशीका सचूना पेशी िकताबमा चढाई सव च अदालतबाट माग भएको िमिसल वा जवाफ पठाउने स ब धी प  

समेत बझुी स बि धत मु ा महाशाखामा बझुाउने, 

७.५.७   सव च अदालतबाट सा ािहक तथा दिैनक पेशी सचूी ा  गरी येक िदन इजलासमा पेश हने यायाधीशह को 
नाम र म सं या समेत खु ने मु ाको दिैनक पशेी सचूी तयार गरी अिभलेख राखी आव यकता अनसुार सरकारी 
वक लह लाई िवतरण गन, 

७.५.८   सरकारी वक लबाट अिभयोजन स ब धी िनणय गरे बाहकेका सरकार वादी मु ामा भएका फैसला वा सरकारी 
वक लबाट ितर ा ग रएका रट िनवेदनमा भएका अि तम आदशे सव च अदालतबाट ा  भएपिछ दायरी लगत 
क ा गरी स बि धत मु ा महाशाखाबाट िमिसल ा  गरी फैसला वा अि तम आदशेको ितिलिप साथै राखी 
िमिसल स बि धत िनकायमा िफता पठाउने र फैसला वा अि तम आदशेको ितिलिप िव तुीय अिभलेखका लािग 
साइवर सरु ा र सचूना स चार िविध शाखा र अिभलेख शाखामा बझुाउने, 

७.५.९   कायालयबाट मु ा नचलाउने गरी ा  स कल िमिसल दता गरी तोिकएको सरकारी वक ल सम  पेश गन र य ता 
मु ामा िनणय िनकासा भई िमिसल ा  भएपिछ हद याद नगु न े यव था िमलाई यथाशी  िनणयको ितिलिप 
साथै राखी िमिसल स बि धत कायालयमा पठाई सोको अिभलेख रा ने, 
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७.५.१०   मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) बमोिजम िमलाप  हन स ने सरकार 
वादी मु ामा ा  िमिसल/िनवेदन दता गरी तोिकएको सरकारी वक ल सम  पेश गन र य ता मु ामा िनकासा भए 
अनसुार िनणय काय वयनका लािग लेखी पठाई सोको अिभलेख रा न,े 

७.५.११   सरकार वादी मु ामा सव च अदालतबाट ा  फैसला/अि तम आदशे बझुी दायरी लगत क ा गरी फैसलाको 
ितिलिप िव तुीय मा यमबाट अिभलेखीकरण गन साइवर सरु ा र सचूना, स चार, िविध शाखा र पनुरावलोकन 
गन नगन िनकासाका लािग स बि धत मु ा महाशाखामा बझुाउने। 

७.५.१२   अदालतबाट अि तम िनणय भएका सरकार वादी मु ाको िमिसल िवषयगत मु ा महाशाखासँगको सम वयमा 
अिभलेख राखी स बि धत कायालयमा िफता पठाउने, 

७.५.१३   कारागार कायालय, बाल सधुार गहृसमेतबाट सव च अदालतमा पनुरावेदन वा पनुरावलोकन परे नपरेको वा मु ा 
अि तम भए नभएको भनी ा  भएका प मा माग भए बमोिजम जवाफ पठाउने  

७.५.१४   मु ा स ब धी काम कारबाहीको िनधा रत ढाँचामा मािसक/वािषक ितवेदन तयार गरी समयमै वािषक ितवेदन 
तथा काशन शाखामा पठाउने, 

७.५.१५   वािषक काय योजना काया वयनमा स बि धत महाशाखा मखुलाई सहयोग गनकुा साथै िवभागको मखु र 
महाशाखा मखुबाट तोिकएका अ य काय गन ।  

७.६ अिभलेख शाखाः मु ा तथा बहस यव थापन महाशाखा अ तगत रहने यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन 
हनेछनः्– 

७.६.१   महा यायािधव ाको कायालयबाट भएका मु ा च ने नच ने िनणयका स कल ित मािसक पमा छु ने गरी 
िसलिसलेवार िनणय न बर अनु प फाइिलङ्ग गरी वष वषको छु ाछु ै बाइि डङ गरी यवि थत पमा अिभलेख 

रा न,े 

७.६.२   कायालयबाट सव च अदालतमा दता गन गरी भएका पनुरावेदन, मु ा दोहो  याउने, पनुरावलोकन स ब धी स कल 

िनणय र कायालयबाट भएका िमलाप  गन आदशे िदन/ेनिदन,े आंिशक िनणय सदर गन/नगन स ब धी स कल 

िनणय मु ा/पनुरावेदन शाखाबाट ा  गरी िवषय र मिहना प  छु ने गरी छु ाछु ै फाइिलङ्ग गरी वष वषको 
वाइि डङ्ग गरी यवि थत अिभलेख रा ने, 

७.६.३   सव च अदालतबाट भएका सरकार वादी मु ा तथा सरकारी िनकाय प /िवप  भएका रट िनवेदनमा भएका 
अि तम आदशेका ित मु ा तथा रट शाखाबाट ा  गरी रट र मु ाको छु ाछु ै मिहना मिहनाको अलग अलग 
िमिसलमा राखी फैसला वा आदशे अविध छु न ेगरी वाइि डङ्ग गरी यवि थत पमा अिभलेख रा न,े 

७.६.४   अिभलेख शाखाबाट स पादन गन गरी िवभागको मखु तथा महाशाखा मखुबाट तोिकएका अ य काय गन ।  

७.७     अिभयोजन अनगुमन शाखाः अिभयोजन अनगुमन तथा मू याङ्कन महाशाखाको मातहतमा रहन ेयस शाखाबाट 
दहेायका कायस पादन हनेछन;् 

७.७.१   कायालयबाट अड्डा अदालतमा दायर भएका अिभयोगप /िफरादप  िव तुीय मा यमबाट ा  गरी कायालयगत 
छु ाछु ै अिभलेख बनाई वष वषको िवषयगत पमा छु न ेगरी अिभयोगप  संकलन गन, 
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७.७.२   संकिलत अिभयोगप  काननूी र त यगत आधारमा परी ण गन मापद ड बनाई वीकृत गरी आविधक पमा छनौट 
ग रएका अिभयोगप  परी णका लािग पशे गरी परी ण ितवेदनका आधारमा नीितगत सधुार र िनदशनका लािग 
पेश गन, 

७.७.३   महाशाखाबाट स पादन ग रने वािषक काययोजना काया वयनका लािग काय म वीकृत गन पेश गरी काया वयन 
र अिभलेख रा ने, 

७.७.४   महाशाखाबाट स पािदत हने कायमा िवभागको मखु तथा महाशाखा मखुको कायस पादनमा सहयोग गन।  

७.८ योजना, अनुस धान तथा अनुगमन िवभागः यस िवभागबाट दहेाय बमोिजम कायस पादन ग रनेछः 

७.८.१   कायालयका लािग आविधक रणनीितक योजनाको तजमुा, सोको काया वयन, अनगुमन र मू याङ्कन स ब धी 
काय गन/ गराउने, 

७.८.२  सरोकारवाला िनकायका रणनीितक योजना काया वयन गन स ब धमा सम वय र सहकाय गन, 

७.८.३   सरकार वादी मु ाको अनसु धान र अिभयोजनको कायलाई भावकारी बनाउन आव यक कायिविध, िनदिशकाको 
पिहचान, तजमुा र स ेषण स ब धी काय गन, 

७.८.४   कायालयको सं थागत िवकास र सरकारी वक लको यावसाियक द ता िवकासका लािग अ ययन, अनसु धान 
गरी ितवदेन कािशत गन, 

७.८.५   कायालयको लािग आव यक पन ज गा, भवन िनमाण, ममत स ब धी आव यक काय गन,  

७.८.६   कायालयबाट स पादन हन ेकायलाई िव तुीय मा यमबाट अिभलेखीकरण र यव थापन गन कायलाई भावकारी 
बनाउन ई एटन को अवधारणा अनु पको काय गन / गराउने, 

७.८.७   सरकारी वक ल र सरकारी वक ल कायालयको सं थागत र यावसाियक द ता िवकासका लािग संयु  रा संघीय 
दात ृिनकायसँग स पक, छलफल र त स ब धमा काय म तथा ताव तयार गरी सहयोग ा  गन िवषयमा काय 
गन, 

७.८.८   मातहत सरकारी वक ल कायालयबाट मािसक तथा वािषक पमा ा  हन े ितवेदनह  िव तुीय मा यमबाट 
समयमै ा  गन यव था गरी यसको जाँच, अिभलेख र िव ेषण गरी आव यकता अनसुार सधुार गन काय 
गन/गराउने,  

७.८.९   महा यायािधव ाको कायालयको वािषक ितवेदन तयार गरी समयमै काननूले तोकेको समय िभ  रा पित सम  

पेश गन यव था िमलाउने, 

७.८.१०   िनयिमत पमा अिभयोजन जनल (नेपाली र अं ेजी भाषामा) र महा यायािधव ाको कायालयको बलेुिटन काशन 
गरी सचूना वाह गन, 

७.८.११   सामियक िवषयह मा सरोकारवालाह सँग अ तरि या, छलफल ङ्ृखला काय म स चालन गन, 

७.८.१२    फौजदारी काननूको सचेतना बढाउने, समदुायमा सरकारी वक ल काय म तथा फौजदारी याय शासनका 
सरोकारवाला तथा सेवा ाही स तुि  सव ण र अ तरि या स ब धी काय गन, 
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७.८.१३   िवभाग मातहतका सरकारी वक ल तथा कमचारीले स पादन गरेको सं या मक काय िववरण, यसको गणु तर 
दिेखन ेिनि त ढाँचाको फाराम तयार गरी येक तीन तीन मिहनामा कायालय तथा जनशि  यव थापन िवभागमा 
िसफा रस साथ पठाउने, 

७.८.१४   योजनाले यस िवभाग र सो अ तगतका महाशाखा, शाखाबाट स पादन गन गरी िनधा रत िज मेवारी र सोको 
अनगुमन स ब धी वािषक काययोजना अनसुारका कायह  भावकारी पमा स पादन गन/गराउने, 

७.९ योजना, अनुस धान तथा अनुगमन महाशाखाः योजना, अनसु धान तथा अनगुमन िवभागको मातहतमा रहने यस 

महाशाखाबाट दहेायका कायस पादन हनेछन;् 

७.८.१   करण ७.८ मा उि लिखत कायह  म ये साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध महाशाखासँग स बि धत काय 
बाहके अ य कायका स ब धमा काय म तजमुा गरी िनणय काया वयन गन/गराउने, 

७.९.२   वािषक काय योजनामा योजना महाशाखाका लािग िनधा रत रणनीितक ि याकलाप काया वयन गन/ गराउने,  

७.९.३   कायालयको लािग आव यक पन ज गा ख रद, भवन िनमाण तथा ममत स ब धी काय म तजमुा गरी िनणय 
काया वयन गन / गराउने, 

७.९.४   मातहतका शाखाको कायको सपु रवे ण तथा िनदशन िदन ेस ब धी काय गन, 

७.९.५  स बि धत नायब महा यायािधव ाले तोकेका तथा महाशाखासँग स बि धत अ य काय गन । 

७.१० योजना  काया वयन तथा अनुगमन शाखाः योजना महाशाखा अ तगत रहने यस शाखाबाट दहेायका कायस पादन 
हनेछन;् 

७.१०.१   वािषक काय यो जनाको अिभलेखीकरण, समी ा तथा योजना काया वयनमा दखेा परेका सम याको समाधान 
स ब धी काय गन, 

७.१०.२   सालवसाली वािषक काय योजना तजमुा, काया वयन र प रमाजनका स ब धमा योजना महाशाखाको 
कायस पादनमा सहयोग गन, 

७.१०.३   कायालयका घर ज गाको अिभलेख यवि थत गन, ज गा नभएका सरकारी वक ल कायालयका नाममा ज गा 
उपल ध हन/गराउन स बि धत कायालयसँग सम वय गरी आव यक िनणयका लािग पेश गन, 

७.१०.४   नयाँ बिनरहकेा कायालय भवनको गित अव थाको अ ाविधक जानकारी िलई आव यकता अनसुार िनरी ण 

गरी/गराई समयमै िनमाण स प न गन गराउने स ब धमा आव यक िनणयका लािग पशे गन,   

७.१०.५   कायालयका नयाँ भवन िनमाण, िव तार, ममत संभार स ब धमा महाशाखाको काय स पादनमा सहयोग गन, 

७.१०.६   कायालयमा रहकेा सरकारी भौितक स पि  ज तै; भवन, ज गा, सवारी साधन, मेिसनरी औजार, िव तुीय उपकरण, 

फिनचर आिदको िववरण अ ाबिधक गरी कायालयगत एक कृत भौितक ोफाइल तयार गन,  

७.१०.७   कायालयबाट स चािलत समदुायमा सरकारी वक ल स ब धी काय मको एक कृत अिभलेख तयार गरी यसमा थप 
भावका रता याउन आव यक नीितगत र यव थापक य सधुारका लािग पेश गरी िनणय काया वयन गन / 

गराउने,  
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७.१०.८   फौजदारी काननूको सचतेना, काननूी सा रता स ब धी काय मको तजमुा र िनणय काया वयन गन/गराउने,  

७.१०.९    िवभागको मखु र महाशाखा मखुबाट तोिकएको अ य काय गन । 

७.11 अनुस धान तथा ितवेदन शाखाः योजना महाशाखा अ तरगत रहन ेयस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन 
हनेछनः्– 

७.११.१   सरकारी वक लको कायस पादनसँग स बि धत िवषयमा अ ययन अनसु धान गन स ब धी कायको तजमुा गरी 
िनणय काया वयन गन/गराउने, 

७.११.२    कायालयबाट भएका िविभ न अनसु धानमलूक अ ययन ितवेदन/साम ीको ाि  र यवि थत अिभलेख राखी 
अनसु धान ितवेदनह ले औ याएका सझुावह  काया वयनका लािग पशे गन, 

७.११.३   कायालयबाट अनसु धानमलूक अ ययन भएका साम ीको काशन स ब धी काय गन, 

७.११.४   कायालयबाट स पादन भएका मह वपणू काय र गितिविधको स ब धमा सामा ी संल न गरी आविधक पमा 
बलेुिटन काशन गन, 

७.११.५   फौजदारी याय तथा काननू स ब  िवषयमा अिभयोजन जनल (नपेाली र अं ेजी भाषामा समते) तयारी र काशन 
स ब धी काय गन, 

७.११.६   सरकारी वक ल कायालयबाट मािसक तथा वािषक पमा तयार गनपुन ितवेदनको ढाँचा आव यकता अनसुार 
प रमाजन गरी िनधा रत ढाँचामा मािसक तथा वािषक ितवेदन िव तुीय मा यमबाट समयमै ा  गरी अविध र 
कायालय छु ने गरी अिभलेख राखी यसको िव ेषण गन, 

७.११.७   महा यायािधव ाको वािषक ितवेदनमा समावेश गनपुन आव यक सचूना तथा त याङ्क समयमै ा  गरी वािषक 

ितवेदन तयारी र काशन स ब धी काय गन/गराउने, 

७.११.८   कायालयबाट काशन भएका वािषक ितवेदन, बलेुिटन, अिभयोजन जनल एवं अ य काशन सरकारी वक ल एवं 
अ य सरोकारवाला तथा स ब  िनकायमा िवरतण गन यव था िमलाउने, 

७.११.९    िवभागको मखु एवं महाशाखा मखुबाट तोकेका अ य काय गन। 

७.१२  साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध महाशाखा (Cyber Security and ICT Division) 

योजना अनसु धान तथा अनगुमन िवभाग मातहतमा रहने यस महाशाखाबाट साइवर अपराध तथा साइवर सरु ा एवं ई-एटन को 
आवधारणा अनु प दहेायका बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

७.१२.१   कायालयबाट स पादन हन े काम कारबाही िव तुीय मा यमबाट स पादन गन आव यक िव तुीय उपकरण, 

िविधको िवकास स ब धी काय गन/गराउने,  

७.१२.२   कायालयमा रहन े िव तुीय त याङ्क अिभलेखको सरु ा (Data protection) र साइवर आ मण (Cyber 

Attack) बाट हन स ने ितबाट ब न आव यक काय गन /गराउने, 
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सरकारी वक ल िद दशन 

 

७.१२.३   कायालयको आव यकता अनसुार हाडवेयर र स टवेयर (Hardware and Software) को िनमाण, ख रद तथा 
ाि  स ब धी काय गन/गराउने, 

७.१२.४   साइवर अपराध तथा साइवर सरु ा एवं ई-एटन सँग स बि धत सरोकारवाला िनकाय बीच सम वय र सहकाय 
गन/गराउने, 

७.१२.५   साइवर अपराध तथा साइवर सरु ा एवं ई-एटन को आवधारणा काया वयनका लािग आव यक अनसु धान तथा 
िवकास (Research and Development) गन आव यक काय गन, 

७.१२.६   कायालयको कायस पादनका स ब धमा तयार भएका िविभ न स टवेयरको स चालन, अनगुमनका साथै 

प रमाजन, एक करण स ब धी काय गन/गराउने, 

७.१२.७   वािषक काययोजना बमोिजम महाशाखाबाट स पादन गन गरी िनधारण गरेका ि याकलाप काया वयन गन गराउने, 

७.१२.८   कायालयबाट भएका िनकासा िनणय स ब धी कायको कायालय र िवषय समते छु न ेगरी िव तुीय मा यममा 
अिभलेख रा ने, 

७.१२.१०   कायालयको वेभसाइट अ ाविधक बनाई आव यक सचूना, साम ी सिहतको वेभसाइट यव थापन गन/गराउने र 
सोको अनगुमन गरी सधुारका लािग िवभाग मखु सम  पेश गन, 

७.१२.११   कायालयको कायस पादनमा सहायक हने र माग भएका जानकारी/सचूना, त याङ्क उपल ध गराई सोको 
अिभलेख रा ने,  

७.१२.१२   कायालय बीच िव तुीय मा यमबाट स पक थािपत गन िविध, साम ीको यव थापन, जडान तथा स चालन 
स ब धी आव यक काय गन, 

७.१२.१३   कायालयमा साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध शाखा/ फाँटको थापना र स चालनका लािग आव यक 

जनशि को यव थापन र मता िवकास स ब धी काय गन, 

७.१२.१३   कायालयह को कायस पादन िव तुीय मा यमबाट अनगुमन गनका लािग आव यक पवूाधार िवकास गन,  

७.१२.१४   साइवर अपराधको अनसु धान अिभयोजनमा भावका रता याउन सरोकारवाला िनकायसँग सम वय, िवषय 
िवशेष को राय सझुाव तथा साइवरमा िविश ीकृत सरकारी वक लह सँगको सहकाय तथा परामश गरी साइवर 
सरु ा स ब धी नीितगत र यव थापक य काय गन, 

७.१२.१५   अिभयोजन िश ण के सँग सहकाय गरी सचूना िविध स ब धी स जाल र कायालयमा कायरत जनशि का 
लािग सचूना िविध स ब धी पाठ्य म िनधारण गरी तािलम स चालन गन अवधारणा सिहत काय म वीकृत 
गरी काया वयन गन गराउने, 

७.१२.१६   कायालयमा िस.िस.िट.िभ./इ ानटे जडान तथा सोको भावकारी योग भए नभएको अनगुमन गरी/गराई सधुार 
तथा कारबाहीका लािग िवभाग मखु सम  पशे गन,  

७.१२.१७   ई-एटन  (e-Attorney) काया वयनका लािग आव यक अ य काय गन/गराउने,  
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सरकारी वक ल िद दशन 

 

७.१२.१८   सरकारी वक ल कायालयमा रहकेा क यटुर लगायत सचूना िविध स ब  साम ीको अ ाबिधक 

अिभलेखीकरण, थप साम ीको आव यकता पिहचान, ख रद र िवतरणका स ब धमा मानव संसाधन महाशाखासँग 
सहकाय गन, 

७.१२.१९   िवभागको मखुबाट तोके बमोिजम साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध स ब धी अ य काय गन । 

७.१३  साइवर सरु ा शाखाः साइवर सरु ा र सचूना, संचार, िविध महाशाखा अ तगत रहने यस शाखाले महाशाखाको 
कायस पादनमा सहयोग पु  याउन दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनेछन;् 

७.१३.१   साइवर स ब धी कसरूमा अदालतमा दता भएका २०७५ साल दिेख हालस म र यस पिछ िनयिमत पमा 
अिभयोगप , सु , उ च र सव च अदालतबाट भएका फैसलाको ितिलिप ा  गरी िनधा रत ढाँचा अनु पको 
फाराममा िववरण िव  गन,  

७.१३.२  िनि त समयाविधको (क तीमा दईु वषको) करण ७.१३.१. बमोिजमको फाराममा िव  िववरणका आधारमा 
अनसु धान, अिभयोजन र फैसलाको िव ेषण गरी सधुारका लािग आव यक काय गन, 

७.१३.३   साइवर अपराध िनय णका लािग स ब  िनकाय र िव सँग सम वय र सहकाय गन, 

७.१३.४   साइवर अपराध िनय णका लािग अ तराि य िनकायसँग सम वय गरी सचूना, जानकारी, तािलम तथा िविधको 
आदान दान गन स ब धमा अ तराि य स ब ध महाशाखासँग सम वय गरी कायस पादन गन, 

७.१३.५   Digital Forensic Lab को भावकारी यव थापनका लािग नपेाल सरकार लगायत स ब  संघ सं थाको 
सम वयमा आव यक काय गन,  

७.१३.६   साइवर सरु ा/अपराधको िवषयव तुमा सचूना तथा त याङ्क संकलन तथा िव ेषण गरी नपेाल सरकारलाई राय 
तथा स लाह सझुाव िदन सोसँग स बि धत Critical Infrastructure Hold गन िनजी तथा सावजिनक 

िनकायह सँग सम वय सहकाय गन, 

७.१३.७  शाखाबाट स पादन गरेका कायको यवि थत अिभलेख रा न,े 

७.१३.८   िवभाग/महाशाखाबाट तोिकएका अ य काय गन । 

  

७.१४ सचूना, स चार िविध शाखाः साइवर सरु ा र सचूना, संचार, िविध महाशाखा अ तगत रहने यस शाखाबाट 
महाशाखाको कायस पादनमा सहयोग पु  याउन दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनेछन;् 

७.१४.१   मातहत कायालयका सचूना, संचार, िविध शाखाबाट स पािदत कायको अनगुमन तथा िनदशन िदन ेस ब धमा 
आव यक िनणय गरी काया वयन गन/गराउने,  

७.१४.२   कायालयका लािग आव यक पन स टवेयर िनमाण, प रमाजन र एक करण गरी संचालन स ब धी काय गन, 

७.१४.३   कायालयमा रहकेो क यटुर, िस.िस.िट.िभ. तथा िव तुीय सामा ीको अव था अ ाबिधक गरी चालु अव थामा 
रा न आव यक काय गन, 
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सरकारी वक ल िद दशन 

 

७.१४.४   कायालय तथा कमचारीसँगको Email को काम कारवाही @ag.gov.np माफत मा  गन/गराउने यव था 
िमलाउने, 

७.१४.५   कायालयबाट भएका मु ा च ने नच ने िनणय, पनुरावेदन स ब धी िनणय, मु ा दोहो  याउन िनवेदन गन/नगन 
िनणय, िमलाप का िनणय, पनुरावलोकन गन िनणय आिद मु ा तथा पनुरावेदन शाखाबाट ा  गरी अविध, 

कायालय र िवषय समेत छु न ेगरी िव तुीय मा यमको अिभलेख रा ने, 

७.१४.६   नेपाल सरकार वादी भएको मु ा र रट िनवेदनमा सव च अदालतबाट भएका फैसला वा अि तम आदशे ा  गरी 
िवषयगत पमा अिभलेख राखी सरकारी वक लको कायस पादनमा सहयोगी हन ेनिजर तथा ितपािदत िस ा त 
छनौट गरी िनयिमत पमा महा यायािधव ाको कायालयको वेभसाइटमा अपलोड गन, 

७.१४.७   कायालयको मह वपणू सचूना, त यांकको ाि  उपयु ताको छनौट गरी समय र िवषयगत पमा अ ाविधक गरी 
अिभलेखीकृत गन, 

७.१४.८   महाशाखाबाट स पादन ग रने कायको काय म िनणयका लािग महाशाखा मखु सम  पेश गन र िनणय 
काया वयन गरी अिभलेख रा न,े  

७.१४.९   कायालयमा रहकेा िव तुीय साम ीको अिभलेख, थप साम ीको आव यकताको पिहचान र उपल धताको ोत 
यव थापन आंकलन गरी िनणयाथ पेश गरी िनणयको काया वयन गन, 

७.१४.१०   िवभागको मखु तथा महाशाखा मखुबाट तोकेका साइवर सरु ा र सचूना संचार िविध स ब धी अ य काय गन। 

७.१५  कायालय तथा जनशि  यव थापन िवभागः यस िवभागबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

७.१५.१   कायालयको काम कारबाहीलाई यवि थत बनाउन कायबोझ, आव यकता र उपयु ता समते िवचार गरी 
त कालीन र दीघकालीन मानव संशाधन योजना िनमाण गन, 

७.१५.२   मानव संसाधन योजना बमोिजम सरकारी वक ल कायालयको संगठन तथा यव थापन लगायत सबै सरकारी 
वक ल तथा कमचारीलाई कायादशे/काय िववरण सिहतको िज मेवारी िदन,े  

७.१५.३   कायालयको काय स चालन एवं आ त रक यव थापन स ब धी काय गन,  

७.१५.४   कायालयको आिथक तथा भौितक स पि  यव थापन स ब धी काय गन,  

७.१५.५   कायालयमा ई-लाइ ेरीको अवधारणा समेतको िवकास हने गरी पु तकालय यव थापन स ब धी काय गन,  

७.१५.६   सरकारी वक ल तथा कमचारीको स वा, बढुवा, पद थापन लगायत याय सेवा आयोगसँग स बि धत काय गन । 
यसका लािग आव यक कागजात तथा ताव मािणत गरी याय सेवा आयोगमा पठाउने,  

७.१५.७   सरकारी वक ल तथा कमचारीका लािग आव यक तािलमको पिहचान, पाठ्य म िनमाण/पनुरावलोकन, वदशे 

तथा िवदशेमा स चालन हने अ ययन, मण, तािलम, गो ी, सेिमनार आिदमा िनि त प ितका आधारमा 
मनोनयन/सहभागी गराई मता/विृ  िवकासको अवसर िदलाउने, 

७.१५.८   सरकारी वक ल तथा कमचारीको स वा तथा काज स ब धी मापद ड तयार गरी लाग ूगन, 
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७.१५.९   सरकारी वक ल तथा कमचारीको अिभलेख यव थापन, शासक य रेखदखे, िनय ण, उ रेणा तथा िवभागीय 
कारबाही, कायालय अनगुमन तथा आ त रक िनरी ण/ िनय ण स ब धी काय गन / गराउने, 

७.१५.१०   कायालयमा व ा, सचूना अिधकारी, नोडल अिधकृत (गनुासो सु ने अिधकारी) को यव थापन स ब धी कायका 
साथै उजरुी र गनुासो यव थापन स ब धी काय गन, 

७.१५.११   नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेो मु ामा अ तराि य तरमा नपेाल सरकारको तफबाट 
ितिनिध व गन, नेपाल सरकारका िव  अ तराि य िनकाय मु ा मािमलाको ितर ा गन वा गराउने णालीको 
िवकास गन तथा अ तराि य स ब ध िव तार स ब धी काय गन, 

७.१५.१२   िवभाग मातहतका सरकारी वक ल तथा कमचारीले स पादन गरेको सं या मक काय िववरण, यसको गणु तर 
दिेखने गरी येक तीन/तीन मिहनाको िनि त ढाँचाको फाराम तयार गरी, अ य िवभागबाट ा  य ता िववरण 

फाराम एक कृत गरी यव थापन सिमित सम  पेश गरी िनणय भए बमोिजम आव यक कारबाही गन,  

७.१५.१३   योजनाले यस िवभाग र सो अ तगतका महाशाखा, शाखाबाट स पादन गन गरी िनधा रत िज मेवारी र सोको 
अनगुमन स ब धी वािषक काययोजना अनसुारका कायह  भावकारी पमा स पादन गन/गराउने, 

७.१५.१४   सरकारी वक लको तथा सरकारी वक ल र अनसु धानकता हरीको संयु  आविधक स मेलनको आयोजना र 
यव थापन स ब धी काय गन, 

७.१५.१५   महा यायािधवकताको कायालयको यव थापन सिमित तथा केि य सम वय सिमित स ब धी काय गन, 

७.१५.१६   कायालय तथा मानव संशाधन यव थापन लगायतका अ य िविवध िवषय र भैपरी आउने काय गन । 

७.१६  मानव ससंाधन महाशाखाः यस महाशाखाबाट िवभाग मखुको कायस पादनमा सहयोग पु  याउन दहेाय बमोिजमका 
कायस पादन हनेछनः्– 

७.१६.१   कायालयको त कालीन र दीघकालीन मानव संशाधन योजना तयार गरी िनणय भए बमोिजम काया वयन गन, 

७.१६.२   कायालयको संगठन तथा यव थापन सव ण स ब धी काय गन,  

७.१६.३   यस कायिविधको अधीनमा रही सबै सरकारी वक ल तथा कमचारीको काय िववरण तयार गरी कायादशे सिहतको 
िज मेवारी िदने/िदलाउने,  

७.१६.४   कायालयमा कमचारीको िव ततृ िववरण सिहतको यि गत ोफाइल तयार गरी िव तुीय मा यममा समते 
यवि थत पमा अिभलेख रा ने, 

७.१६.५   सरकारी वक ल तथा कमचारीको स वा तथा काज स ब धी काय गन/गराउने, 

७.१६.६   सरकारी वक ल तथा कमचारीलाई वदशे तथा िवदशेमा स चालन हन ेअ ययन, मण, तािलम, गो ी, सेिमनार 
आिदमा मनोनयन/सहभागी स ब धी काय गन, 

७.१६.७   कायालयको कमचारीको अिभलेख यव थापन, शासक य रेखदखे, िनय ण, उ ेरणा तथा िवभागीय कारबाही, 
कायालय अनगुमन तथा आ त रक िनरी ण/ िनय ण स ब धी काय गन, 
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७.१६.८   महा यायािधव ाको कायालयमा अिधकृत तरको मिहनामा एक पटक र सबै कमचारीको तीन मिहनामा एक पटक 

िनयिमत पमा बठैकको यव थापन र अिभलेख रा न,े  

७.१६.९   महाशाखा अ तगतका सरकारी वक ल तथा कमचारीले स पादन गरेको सं या मक काय िववरण, यसको गणु तर 
दिेखन े गरी येक तीन मिहनामा िनि त ढाँचाको फाराम तयार गरी िवभाग मखु सम  पेश गन साथै अ य 
िवभागबाट ा  य ता िववरण फाराम एक कृत गरी आव यकता अनसुार यव थापन सिमित सम  पेश गन 
ताव तयार गन,  

७.१६.१०   योजनाले यस महाशाखाबाट स पादन गन गरी िनधा रत िज मेवारी र सोको अनगुमन स ब धी वािषक काययोजना 
अनसुारका कायह  भावकारी पमा स पादन गन/गराउने।  

७.१६.११   यव थापन सिमित तथा सम वय सिमितमा पेश गन ताव तयार गन,  

७.१६.१२   योजना महाशाखासँग सहकाय गरी सरकारी वक ल कायालयह को लािग वािषक काय म तथा बजेटको तजमुा, 
आिथक अनसुाशन, िमत यियता कायम गन नीित तजमुा स ब धी ताव तयार गरी िनणयाथ पेश गरी िनणय 
काया वयन गन/ गराउने, 

७.१६.१३   िवभागको मखुबाट अिधकार यायोजन भए बमोिजम आिथक शासन स ब धी काय गनकुा साथै सरकारी 
वक ल कायालयह को भौितक स पि को संर ण र यव थापन स ब धी काय गन,  

७.१६.१४   कायालयको सरु ा यव था स ब धमा आव यक ताव तयार गरी िनणयाथ पेश गरी िनणय काया वयन गन/ 
गराउने, 

७.१६.१५   सरकारी वक लको तथा सरकारी वक ल र अनसु धानकता हरीको संयु  आविधक स मेलनको आयोजना र 
यव थापन स ब धी ताव तयार गरी िनणय काया वयन गन/गराउने, 

७.१६.१६  कायालय, जनशि  तथा मानव संशाधन यव थापन लगायतका अ य िविवध िवषय र भैपरी आउने काय गन।  

७.१७  अ तराि य स ब ध महाशाखाः कायालय तथा जनशि  यव थापन िवभाग अ तगत रहने यस महाशाखाबाट दहेाय 
बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

७.१७.१   नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहकेा वा नेपाल सरकार िव  अ तराि य िनकायमा परेका मु ामा 
नेपाल सरकारको तफबाट ितिनिध व एवं ितर ा गन नपेाल सरकार सम  गनपुन सम वय/पहलका लािग 
आव यक काय गन,  

७.१७.२   अ तराि य तरमा नपेाल सरकारको तफबाट ितिनिध व/ ितर ा गन स म हन ेगरी सरकारी वक लको लािग 
आव यक द ता अिभविृ  गन उ च अ ययन, िश ण/तािलम उपल ध गराउन आव यक काय गन,  

७.१७.३   नेपाल सरकारका िविभ न म ालयह मा थापना भएका अ तराि य स ब ध तथा वैदिेशक सहयोग 
महाशाखाह सँग िनर तर स पक तथा सम वय िवकास गरी अ तराि य तरमा महा यायािधव ाको कायालयको 
स ब ध िवकास तथा िव तार गन, 
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७.१७.४   नेपालको संिवधान तथा चिलत काननू बमोिजम महा यायािधव ाको कायालयले स पादन गन ुपन िज मेवारीसँग 
मेल खान ेिवदशेी राि य तथा अ तराि य संघ सं थाह सँग ि प ीय तथा बहप ीय स झौता, सहयोग, स ब ध 

तथा स पक िवकास गन आव यक काय गन, 

७.१७.५   महाशाखा अ तगतका सरकारी वक ल तथा कमचारीले स पादन गरेको सं या मक काय िववरण, यसको गणु तर 
दिेखन ेगरी येक तीन/तीन मिहनाको िनि त ढाँचाको फाराम तयार गरी िवभाग मखुबाट मािणत गराई मानव 
संसाधन महाशाखामा पठाउने,  

७.१७.६   अिभयोजकताको अ तराि य सं था (International  Association of Prosecutors -IAP) को 
ि याकलापमा सहभािगता र यस स ब धी आव यक काय गन, 

७.१७.७   योजनाले यस महाशाखाबाट स पादन गन गरी िनधा रत िज मेवारी र सोको अनगुमन स ब धी वािषक काययोजना 
अनसुारका कायह  भावकारी पमा स पादन गन/गराउने, 

७.१७.८    िवभागको मखुले तोकेका तथा महाशाखासँग स बि धत अ य काय गन । 

७.१८  अिभयोजन िश ण के ः कायालय तथा जनशि  यव थापन िवभाग अ तगत रहने यस के बाट दहेाय बमोिजमका 
कायस पादन हनेछन;् 

७.१८.१    अिभयोजन िश ण के  स चालन स ब धी कायिविधको तजमुा र वीकृित गरी यवि थत पमा स चालन गन 
तफ आव यक काय गन, 

७.१८.२   सरकारी वक लको द ता अिभविृ , सेवा िविश ीकरण र पनुताजगी िश ण लगायतका काय मको 
आव यकता पिहचान गरी िश ण काय म संचालन गन,  

७.१८.३   सरकारी वक ल तथा कमचारीका लािग आव यक िश ण/तािलमको पाठ्य म तजमुा र पनुरावलोकन गन 
िवभागको मखु सम  पशे गरी िनणय भए बमोिजम काया वयन गन/गराउने, 

७.१८.४   नेपाल सरकार वादी भएका मु ामा अनसु धान गन अनसु धानकता, अध याियक िनकायका पदािधकारीलाई 
िश ण िदने योजनका लािग गहृ म ालय, राि य िनकु ज, हरी धान कायालय लगायतका स ब  

िनकायसँगको सम वय र सहकायमा पाठ्य म तजमुा र िश ण स चालन गन/गराउने, 

७.१८.५   योजना महाशाखासँग सम वय गरी सरकारी वक ल तथा कमचारी एवं अनसु धान अिधकारीलाई दान गन 
िश ण/तािलमको वािषक काय तािलका बनाई काय म स चालन गन/गराउने,  

७.१८.६   सरकारी वक ल तथा कमचारीको तािलम स ब धी िव ततृ ोफाइल तयार गरी िव तुीय मा यममा समते अिभलेख 

रा न,े 

७.१८.७   सरकारी वक ललाई िश क िश ण दान गन काय म तजमुा गरी िश क िश ण आयोजना गन, 

७.१८.८   काय म िश ण/तािलममा सहजीकरण गन िवषयगत िव  सरकारी वक लका साथै बा  िश कह को समते 
सचूी र स पक िववरण तयार गरी िवभागको मखुबाट वीकृत गराई िश कको सेवा िलन,े 
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७.१८.९   अिभयोजन अनगुमन महाशाखा समेतसँगको सहकायमा तािलम पवूको कायस पादन तर मू याङ्कन र तािलम 
प ातको कायस पादन तरका आधारमा पाठ्य म पनुरावलोकन गन आव यक काय गन, 

७.१८.१०   िश ण दायक िनकायसँग सम वय र सहकाय गन, 

७.१८.११   लि त समहूिभ  तािलमको भाव मू याङ्कन गरी आव यक सधुार गन, 

७.१८.१२   िश ण के का लािग आव यक भौितक पवूाधार, साम ी, ोत लगायतका काय गन सरकार, दात ृिनकायह को 
सहयोग ा  गन योजना महाशाखासँग सहकाय गन, 

७.१८.१३   के  अ तगतका सरकारी वक ल तथा कमचारीले स पादन गरेको सं या मक काय िववरण, यसको गणु तर 
दिेखन ेगरी येक तीन/तीन मिहनाको िनि त ढाँचाको फाराम तयार गरी िवभाग मखुबाट मािणत गराई मानव 
संसाधन महाशाखामा पठाउने,  

७.१८.१४ योजनाले के बाट स पादन गन गरी िनधा रत िज मेवारी र सोको अनगुमन स ब धी वािषक काययोजना अनसुारका 
कायह  भावकारी पमा स पादन गन/गराउने, 

७.१८.१५   िवभागको मखुले तोकेका तथा के सँग स बि धत अ य काय गन। 

७.१९ कमचारी शासन शाखाः मानव संसाधन महाशाखा अ तगत रहन ेयस शाखाबाट महाशाखाको कायस पादनमा सहयोग 
गन गरी दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनेछन;् 

७.१९.१   कायालयमा कायबोझका आधारमा सरकारी वक ल तथा कमचारीको स वा वा काज गन नामावली र औिच य 
तयार गरी महाशाखा सम  पेश गन, 

७.१९.२   कायालयको शासन र यव थापक य सधुार स ब धी काय म तजमुा र िनणय काया वयन गन,  

७.१९.३   सरकारी वक ल तथा कमचारीको कायस पादन मू याङ्कन र स पि  िववरण स ब धी काय गरी सोको यवि थत 
अिभलेख रा ने, 

७.१९.४   कायस पादन मू याङ्कनका आधारमा सरकारी वक ल तथा कमचारीलाई परु कार र द ड स ब धी कायका लािग 
महाशाखा सम  पेश गन,  

७.१९.५   सरकारी वक ल तथा कमचारीको स वा तथा काज गन स ब धी समय र कायतािलका सिहतको स वा मापद ड र 
नीितको म यौदा तयार गरी पेश गन, 

७.१९.६   सरकारी वक ल तथा कमचारीको िनयिु , स वा, बढुवा, शिै क यो यता, द ड, परु कार, िवभागीय कारबाही, 
यानाकषण लगायतका िववरण दिेखने यि गत िववरण अ ाविधक गरी िव तुीय मा यममा समते अिभलेख 

रा न,े 

७.१९.७   सरकारी वक ल तथा कमचारीको उपि थितलाई िनयिमत गन िव तुीय हािजरी (e-Attendance) समेतको 
यव थापन, आकि मक छड्के, िनरी णका साथै िबदा, काज, औषधी उपचार खच, पे क  स ब धी कायमा 
आधार र औिच य खलुाई िनणयाथ पेश गरी ियनको िववरण समेतको अिभलेख अ ाबिधक गन, 
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७.१९.८   स बि धत महाशाखा/ िनकायसँग सम वय गरी महा यायािधव ाको कायालय र सरकारी वक ल कायालयमा 
कायरत सरकारी वक ल तथा कमचारीको वदशेी एवं वैदिेशक अ ययन, गो ी, तािलम, अवलोकन, िनरी ण 

मणको एक कृत अिभलेख अ ाविधक गरी िव तुीय मा यममा समेत अिभलेख रा न,े  

७.१९.१०   सरकारी वक ल तथा कमचारी दरब दी तािलका बनाई येकको यि गत अिभलेख िमिसल अ ाबिधक बनाई  
रा न े। 

७.१९.१०   कायालयको लािग चािहने सामान ख रद गन ख रद सिमित गठन गरी िनयमानसुार ख रद गनका लािग पशे गन, 

७.१९.११   कायालयको सरु ा यव था, पालो पहरा, बगचा यव थापन, कायालय र प रसर सरसफाई गन/गन लगाउने, 

७.१९.१२   कायालयको भौितक सामानह  (सवारी साधन, िव तुीय उपकरण, फिनचर आिद) को रेखदखे, ममत स भार, 
िललाम, िमनाहा स ब धी कायका लािग आधार र औिच य खलुाई िनणयाथ पेश गरी िनणयानसुार गन । भौितक 

सामान समिुचत सदपुयोग, िठक दु त अव थामा रा ने/रा न लगाउन,े 

७.१९.१३   सरकारी वक ल तथा कमचा रको िनयिमत बैठकका लािग एजे डा तयार गरी बठैकको आयोजना र अिभलेख 

रा न,े 

७.१९.१४   कायालयमा नाग रक बडाप , उजरुी पिेटकाको यव था, उजरुीको छानिबन तथा कारवाही स ब धी ताव तयार 
गरी िनणयाथ पेश गन, 

७.१९.१५   िवभागको मखुबाट अिधकार यायोजन भए बमोिजम आिथक शासन, ख रद एकाइ, िज सी िनरी ण स ब धी 
कायका लािग आधार र औिच य खलुाई पेश गन, 

७.१९.१६   सरकारी वक ल तथा कमचारीले स पादन गरेको सं या मक काय िववरण, यसको गणु तर दिेखन ेगरी येक 

तीन/तीन मिहनाको िनि त ढाँचाको फाराम तयार गरी महाशाखामा मखु सम  पेश गन, 

७.१९.१७   शाखा अ तगतका फाँटबाट स पािदत कामको अनगुमन तथा िनदशन िदनकुा साथै महाशाखा मखुबाट तोिकएका 
अ य काय गन । 

७.२० आिथक शासन शाखाः मानव संसाधन महाशाखा अ तगत रहने यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन 
हनेछन;् 

७.२०.१   मानव संसाधन महाशाखा तथा योजना महाशाखासँग सम वय गरी महा यायािधव ाको कायालय तथा मातहत 
कायालयको वािषक काय म तथा बजेट तजमुा गरी िवभाग मखु सम  पशे गरी िनणय बमोिजम अथ म ालय 
तथा राि य योजना आयोगमा पठाउने,  

७.२०.२   कायालयका लािग वीकृत बजेट िनधा रत स टवेयरमा समयमै िवि  (LMBIS Entry) गरी वीकृत वािषक 

बजेट स बि धत सरकारी वक ल कायालयह मा पठाउने यव था िमलाउने, 

७.२०.३   आिथक शासनसँग स बि धत िवषयमा लेखा उ रदायी अिधकारीको िनणय बमोिजम कोष तथा लेखा िनय क 

कायालय लगायतका िनकायसँग सम वय कायम गरी बजेट स ब धी आव यक िनदशन, प ाचार र बजेट िनकासा 
िलन,े 
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७.२०.४   िविनयोिजत बजेट रकम अ तगत रही स बि धत बजेट शीषकमा िनयमानसुार आव यकता, औिच यता र 
िमत यियताका िहसाबले बे ज ुनहने गरी खच ले ने,  

७.२०.५   खच ले दा िनयमानसुार कटाउन ुपन पा र िमक कर, संचय कोष र नाग रक लगानी कोष, िवमा आिद क ा गरी 
स बि धत कोषमा यथासमयमा दािखल गन, 

७.२०.६   लेखा स ब धी िबल भरपाई, बजेट, खाता, े ता िठक दु त राखी िनधा रत ढाँचामा ितवेदन तयार गरी वीकृत 
गराई रा ने,  

७.२०.७   कायालयको लािग आव यक थप वजेट िनकासा, रकमा तर, काय म प रवतन समेतका लािग आव यकता र 
औिच यता खलुाई िनणयाथ लेखा उ रदािय अिधकारी सम  पेश गरी अथ म ालयबाट थप बजेट िनकासा, 
रकमा तर, काय म प रवतनका लािग वीकृित िलई खच गन यव था गन गराउने, 

७.२०.८   पे क  खच लेखी अिभलेख अ ाबिधक गरी िनधा रत समय िभ  ैपे क  फर् यौट गन / गराउने, 

७.२०.९   वीकृत वािषक काय मका लािग िनधा रत बजेट रकम िनधा रत समयमा काय म स प न गरी खच गन गराउने 
स ब धमा ि याशील रही बजेट ि ज हन नपाउने यव था गन,  

७.२०.१०   खच भएको रकमको आ त रक तथा अि तम लेखा परी ण गराउने,  

७.२०.११   कायालयको सािवक दिेख हालस मको बे ज ुस ब धमा महालेखा परी कको िवभागसँग स पक राखी अ ाबिधक 

लगत राखी वे ज ुफर् यौट गराउन अ सर हने, 

७.२०.१२   महालेखा परी कको िवभाग र महालेखा िनय क कायालयबाट उठाइएको बे ज,ु स परी ण/ फर् यौट गराउन 
स बि धत यि  वा िनकायमा प ाचार गरी सरकारी वक ल कायालयलाई बे ज ुशु य िनकाय बनाउने, 

७.२०.१३   कायालयमा कायरत लेखामा काम गन कमचारीह लाई आव यक लेखा स ब धी िश ण, तािलम, अनिुश ण 

दान गन अिभयोजन िश ण के सँग सम वय गरी पाठ्य म तजमुा/पनुरावलोकन गरी काय म स चालन 
गन/गराउने कायमा सहकाय गन, 

७.२०.१४   मातहत सरकारी वक ल कायालयको आिथक शासन स ब धी कायको अनगुमन, िनरी ण गरी िनदशन िदई 
आिथक अनशुासन कायम गन/ गराउने, 

७.२०.१५   िवभाग मखु / लेखा उ रदायी अिधकारीबाट तोिकए बमोिजम आिथक शासन स ब धी अ य काय गन । 

७.२२  पु तकालय तथा सं हालय यव थापन शाखाः मानव संसाधन महाशाखा अ तगत रहने यस शाखाबाट दहेाय 
बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

पु तकालय तफः 

७.२१.१   कायालयको पु तकालयलाई यवि थत गन साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध शाखासँग सहकाय गरी 
पु तकाय स ब धी स टवेयर िनमाण गरी काया वयनमा याउने, 
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७.२१.२   महा यायािधव ाको कायालयमा रहकेा पु तक एवं अ य अ ययन साम ीको रिज रमा र िव तुीय मा यमबाट 
समेत सचूीकरण तथा वग करण गरी यवि थत िकिसमले येक पु तक/ अ ययन साम ीमा संकेत न बर (बार 
कोड) रा ने, 

७.२१.३   पु तकालय िभ  अनशुासन र मयादा कायम हन ेगरी सरकारी वक ल, कमचारी, काननू यवसायी एवं काननूका 
िव ाथ ल ेसमेत अ ययन गन स ने यव था िमलाउन,े 

७.२१.४   िविभ न काशक तथा िब े तासँगको स पकबाट बजारमा उपल ध पु तक पि का आिदको सचूी तयार गरी 
िविनयोिजत बजेटको प रिध िभ  रही कायालयको कायस पादनसँग स बि धत पु तक/ अ ययन साम ीको ख रद 
ि या अगािड बढाउन महाशाखा मखु सम  पेश गरी िनणयानसुार गन,  

७.२१.५   सरकारी वक ल तथा कमचारीलाई आव यक पन ऐन िनयम लगायतका पु तक, राजप , तथा प पि का भरपाई 
गरी उपल ध गराउने र सोको यवि थत अिभलेख रा न,े  

७.२१.६   पु तकालयमा रहकेा कायस पादनको लािग उपयोगी पु तक तथा अ य पाठ्यसाम ी िसिमत समयका लािग 
सरकारी वक ल तथा कमचारीलाई मा  आवासमा लैजाने र समयमै िफता गन यव था िमलाउने । यसरी लिगएका 
पु तक वा अ य साम ी कुन ै यहोराले िमनाहा नगन र हराएको अव थामा बजारमा उपल ध हने य ता पु तक न ै
दािखला गराउने यव था िमलाउने, 

७.२१.७   कमचारी स वा वा अवकाश हदँा रमाना गन ुवा कायालयबाट िसफा रसप  िदन ुअिघ िनजको िज मामा रहकेा 
पु तक िफता िलई चु ा िसफा रस गनपुन प ितको िवकास गन, 

७.२१.८   राि य तथा अ य दशेका पु तकालयसँग सम वय गरी य ता पु तकालयमा रहकेा पु तक अ ययन साम ी 
अ ययन गन पाठ्यसाम ी िव तुीय मा यमबाट आदान दान गन अवल बन गनपुन कायका स ब धमा ताव 
तयार गरी महाशाखा मखु सम  पेश गरी िनणयानसुार िव तुीय पु तकालयको िवकास गन,  

७.२१.९   पु तकालयलाई यवि थत र थप भावकारी बनाउन पु तकालय िवकास स ब धी नीित तथा योजना तयार गरी 
महाशाखा मखु सम  पेश गरी िनणयानसुार काया वयन गन,  

७.२१.१०   कायालयको कायस पादनका लािग आव यक ऐन, िनयम, काननू पि का लगायत अ य सै ाि तक िवषयका 
पु तकको िव तुीय ित डाउनलोड गरी िवषयगत पमा वग करण गरी यवि थत पमा अिभलेख राखी सहज 

पहचँको यव था िमलाउने, 

७.२१.1१   िविभ न काशक एवं लेखकका वेभसाइट स स ाइव गरी सरकारी वक लको कायस पादनका लािग आव यक 

पु तक, पि काका िव तुीय ितको ाि , अिभलेख र पहचँको यव था गन,  

७.२१.1२   महाशाखा मखुबाट तोके बमोिजम पु तकालय यव थापन र भावकारी स चालन स ब धी अ य काय गन । 

सं हालय तफ 

७.२१.१३   महा यायािधव ाको कायालयमा थािपत सं हालयमा रहकेा स पणू साम ीको िव तुीय मा यमबाट अिभलेख 

राखी उिचत संर णको यव था गन, 
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७.२१.१४   सरकारी वक लको ऐितहािसकता झ कने खालका पर परागत व तु, िलखत अवकाश ा  अिधकारीसँग स पक 

गरी ा  गरी सं हालयमा रा ने, 

७.२१.१५   अवकाश भएका यि व वा िनजका प रवारका सद यबाट सरकारी वक ल कायालय र कायस पादनको अनभुव, 
सं थागत अव था र सं था स ब धी  लेख, आ मकथा ा  गरी वा अ तवाता िलई िलिपब  गन ताव तयार गरी 
िनणयानसुार काया वयन गन, 

७.२१.१६   करण ७.२१.१५ बमोिजम ा  गरेका साम ी सं हालयमा रा न े यव था गन, 

७.२१.१७   कायालय थापनादिेख हालस म कायरत महा यायािधव ा/नायब महा यायािधव ाको फोटो सिहतको कायकाल 

दिेखन ेिववरण अ ाबिधक गरी रा ने यव था गन, 

७.२१.१८   कायालयको थापना हदँा दिेखको काननू (ऐन, िनयम), महा यायािधव ा िनयिु , अिधकार यायोजन स ब धी 
राजप , नपेाल काननू आयोग, सरकारी िनकाय, अ य पु तकालय, सं थाबाट ा  गरी सं हालयमा रा ने यव था 
गन,  

७.२१.१९   सं हालयमा रहकेा साम ीको बा  अवलोकन वा सं हालयम ैअ ययन गन सिकने आव यक यव था िमलाउने, 

७.२१.२०   पु तकालय तथा सं हालयको संचालन, यव थापन र िवकासका लािग िवभागको मखु तथा महाशाखा 
मखुबाट तोके बमोिजम अ य काय गन । 

७.२२  िज सी शाखाः मानव संसाधन महाशाखा अ तगत रहन ेयस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

७.२२.१    महा यायािधव ाको कायालयमा रहकेो सरकारी स पि को िज मा यसको लगत, संर ण र बरबझुारथ स ब धी 
काम गन गराउने साथै खच भएर जाने र खच भएर नजान ेिज सी एवं मिेसनरी सामानको े ता अ ाबिधक गन, 

७.२२.२   ख रद एकाइबाट भएको िनणय बमोिजम ख रद ग रएका कायालयको लािग चािहने कागज, कलम, मसी, फिनचर 
आिद भौितक िचजव तुह  ज ुगरी बझुी आ दानी बाँ ने, मौ दात रा ने, संर ण गन, 

७.२२.३   वीकृत माग फारमका आधारमा मौजदातबाट सामान उपल ध गराई यसरी उपल ध गराइएका साम ी कमचारीगत 
पमा अिभलेख रा ने,  

७.२२.४   खच भएर नजाने के कित िज सी सामानह  कुन कुन कोठामा छन ्ितनको क तो ि थित छ,  यवि थत अिभलेख 

राखी य ता सामानको सचूी स बि धत कोठामा सबैले दे ने थानमा रा न,े 

७.२२.५   समय समयमा ख रद आदशे र माग फाराम एवं मौ दातको िहसाब िमलेको छ/ छैन हरेी िज सी िनरी ण िनदशनको 
पालना गन,  

७.२२.६   आ त रक लेखा परी ण एवं अि तम लेखा परी ण डोरलाई िज सी सामानको लेखा परी ण गन कायमा सघाउने, 

७.२२.७   कायालयमा रहकेा सवारी तथा अ य िव तुीय साधन लगायत भौितक साम ी ममत संभार गनपुन आव यकता 
पिहचान गरी ममत नगरी नहन ेसाधनको लागत अनमुान तयार गरी/ गराई महाशाखा मखुबाट वीकृत गराई 
गणु तरीय, िटकाउ र िमत ययी हन ेगरी ममत गन, 

७.२२.८   िवभाग मखु एवं महाशाखा मखुबाट तोकेका िज सी शाखा स ब धी अ य काय गन ।  
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७.२३ दता चलानी तथा सोधपुछ फाँटः मानव संसाधन महाशाखा अ तगत रहन े यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका 
कायस पादन हनेछन;् 

७.२३.१   कायालयमा ा  भएका िचठीप  / कागजात बझुी बु नेको नाम, पद र िमित प  खलुाई भरपाई िदन ेर यसरी ा  

भएका येक कागजप  िनधा रत ढाँचाको दता िकताबमा र िव तुीय मा यममा (क यटुरमा) तु त दता गरी दता 
न बर र िमित िव  गन,  

७.२३.२   महा यायािधव ालाई स बोधन ग रएका खामब दी िचठीह  नखोली खामको बािहर दता न बर उ लेख गरी 
तु त महा यायािधव ाको सिचवालयमा पठाउने ।कायालयको नाममा ा  भएका गो य प  नखोली िवभाग 
मखु सम  पेश गरी तोक आदशे बमोिजम स बि धत महाशाखा/शाखामा बझुाई बझुाएको अिभलेख रा ने, 

७.२३.३   करण ७.२३.२ बाहकेका अ य कागजप  खाम खोली दता गरी महाशाखा मखु सम  पशे गरी तोक आदशे 

बमोिजम त काल स बि धत शाखा/फाँटमा बझुाई दता िकताबमा अिभलेख रा ने, 

७.२३.४   करण ७.२३.३ मा जनुसकैु कुरा उ लेख भएता पिन स बि धत महाशाखा / शाखा खु ने गरी ा  भएका वा कुन ै
महाशाखा/शाखासँग स बि धत प ह  ा  भएमा सो प सँग स बि धत िवषयको चलानी िकताब हरेी यिकन गरी 
स बि धत महाशाखा/शाखा प ा लगाई दता गरी प  ा  भएकै िदन स बि धत महाशाखा / शाखाको मखु सम  

पेश गरी दता िकताबमा अिभलेख रा न,े   

७.२३.५   कायालयबाट अ य  पठाउने प , कागजात प को िमित, प को िवषय, पठाइने कायालय वा अदालतको नाम, 
स बि धत शाखा उ लेख गरी िनधा रत ढाँचाको चलानी रिज र र िव तुीय मा यममा समेत चलानी गन, 

७.२३.६   अ य कायालयमा पठाइने िचठीप ह  चलानी गरे कै िदन भरपाई िकताबमा चढाई वा कायालय ितमा न ैबु नेको 
नाम दजा र िमित खु न े यहोराको भरपाई गराई बझुाउन े/ हलाक दािखला गन, 

७.२३.७   दता चलानी स ब धी काय गदा कुनै बाधा अड्चन परे कमचारी शासन शाखाको मखुबाट िनकासा िलई काय 
गन। 

७.२३.८   कायालयबाट स पादन हने कायसँग समबि धत िवषयमा सेवा ाहीलाई आव यक जानकारी दान गन । 

७.२३.९   कायालयबाट स पादन हने कायह  म ये सेवा ाहीको सरोकार रहकेो कायस पादन हने िवभाग, महाशाखा र 
शाखाको जानकारी दान गन । 

७.२४   मानव अिधकार सरं ण तथा कानूनी राय िवभागः यस िवभागबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

७.२४.१   नेपाल सरकार र नपेाल सरकारले तोकेको पदािधकारीलाई संवैधािनक एवम ्काननूी िवषयमा दान ग रने राय 
परामश स ब धी काय गन, 

७.२४.२   नेपाल सरकारका िविभ न िनकायबाट काननूी राय मा नपुन िवषयमा कायिविध स ब धी जानकारी गराउने काननूी 
राय स ब धी िद दशन तजमुा, काया वयन, मू याङ्कन र प रमाजन स ब धी काय गन, 

७.२४.३   काननूी रायका िवषयमा नपेाल सरकारका िनकाय वा पदािधकारीह सँग छलफल, अ ति या र गो ी आिद 
काय म यव थापन र स चालन गन, 
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७.२४.४   काननूी रायका स ब धमा मातहतका सरकारी वक ल कायालयलाई आव यक िनदशन िदन ेतथा काननूी रायमा 
एक पता याउन आव यक कदम चा ने, 

७.२४.५   कायालयले िदएको काननूी रायको अिभलेख यवि थत गन, 

७.२४.६   िहरासत र कारागारमा रहकेो यि लाई मानवोिचत यवहार गरे नगरेको िवषयमा अनगुमन र आव यक िनदशन 
स ब धी गन/गराउने, 

७.२४.७   सव च अदालतबाट भएका काननूको या या वा ितपािदत काननूी िस ा त काया वयन भए, नभएको स ब धमा 
अनगुमन गन/गराउने, 

७.२४.८   िवभाग मातहतका सरकारी वक ल तथा कमचारीले स पादन गरेका सं या मक काय िववरण, यसको गणु तर 
दिेखन ेिनि त ढाँचाको फाराम तयार गरी येक तीन तीन मिहनामा कायालय तथा जनशि  यव थापन िवभागमा 
िसफा रस साथ पठाउने,  

७.२४.९   संिवधान तथा चिलत काननू बमोिजम यस िवभागसँग स बि धत अ य काय गन। 

७.२५  मानव अिधकार सरं ण तथा याियक िस ा त अनुगमन महाशाखाः मानव अिधकार संर ण, काननूी राय िवभाग 
अ तगत रहने यस महाशाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

७.२५.१   िहरासत तथा कारागारमा रहकेा यि लाई मानवोिचत यवहार गरे नगरेको स ब धमा िनयिमत पमा अनगुमन गन 
गराउने स ब धी काय म तजमुा गरी काया वयन गन,  

७.२५.२   िहरासत तथा कारागारको एक कृत अनगुमन ितवेदन तयार गरी ितवेदनमा औ याइएका त यगत िववरण, यसमा 
गनपुन सधुार र अ य समसामियक सझुावका िवषयमा सरोकारवालासँग छलफल/अ ति या स ब धी काय म 
तजमुा गरी िनणय काया वयन गन, 

७.२५.३   िहरासतमा रहकेो यि लाई संिवधानको अधीनमा रही मानवोिचत यवहार नगरेको वा य तो यि लाई 
आफ तसँग वा काननू यवसायी माफत भटेघाट गन निदएको भ ने उजरुी परेमा वा जानकारी हन आएमा 
छानिबन/िनणय गरी य तो हनबाट रो न स बि धत अिधकारीलाई आव यक िनदशन िदन ेस ब धी काय गन, 

७.२५.४   संिवधान तथा चिलत काननू बमोिजम अपराध पीिडतको संर ण र ितनका हक अिधकारको याभिूतका लािग 
सरकारी वक लबाट अवल बन गनपुन नीित तजमुा र काया वयन स ब धी काय गन, 

७.२५.५   कसरू पीिडत सहायता र सा ी संर ण स ब धी के ीय एकाइको पमा काम गन, 

७.२५.६   मु ा मािमलाको रोहमा सव च अदालतले गरेको काननूको या या वा ितपादन गरेको काननूी िस ा तको 
काया वयन भए वा नभएको अनगुमन गन, गराउने स ब धमा काय म तजमुा गरी काया वयन गन, 

७.२५.७   आफू मातहतका शाखाबाट ग रने काय भावकारी पमा स पादन भए नभएको िनयिमत अनगुमन गरी िवभागको 
मखुलाई जानकारी गराई आव यक िनदशन िदन,े 

७.२५.८   सव च अदालतबाट रट िनवेदनमा भएको अि तम आदशे स बि धत िनकायमा जानकारी िदन,े 
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७.२५.९   सव च अदालतबाट भएको काननूको या या वा ितपािदत िस ा तको काया वयनका स ब धमा भए गरेका काम 
कारवाहीको अिभलेख रा ने, 

७.२५.१०   महाशाखा मातहतका सरकारी वक ल तथा कमचारीले स पादन गरेका सं या मक काय िववरण, यसको गणु तर 
दिेखन ेिनि त ढाँचाको फाराम तयार गरी येक तीन तीन मिहनामा िवभाग मखु सम  पेश गन,  

७.२५.११   स बि धत नायब महा यायािधव ाले तोकेका तथा महाशाखासँग स बि धत अ य काय गन । 

७.२६ कसरू पीिडत तथा सा ी सरं ण शाखाः मानव अिधकार संर ण तथा याियक िस ा त अनगुमन महाशाखा अ तगत 
रहन ेयस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

७.२६.१   संिवधान तथा चिलत काननू बमोिजम अपराध पीिडतको संर ण र ितनका हक अिधकारको याभिूतका लािग 
सरकारी वक लबाट स पादन गन काय स ब धी काय म तयार गरी काया वयन गन, 

७.२६.२   अपराध पीिडत सहायताका लािग सरकारी वक ल कायालयमा फोकल पशन तो ने, पीिडत मै ी क को 
यव थापन र सदपुयोग स ब धी काय गन,  

७.२६.३   कसरू पीिडत तथा सा ी संर ण स ब धी काननूी यव था र निजर अ ाविधक गरी सरकारी वक लह लाई 
जानकारी गराउने, 

७.२६.४   कसरू पीिडत तथा सा ी संर ण स ब धी अिभलेख यवि थत गन, 

७.२६.५   कसरू पीिडत र सा ी संर ण स ब धमा नेपाल हरी तथा अनसु धान गन अ य िनकायसँग सम वय र सहकाय गन, 

७.२६.६   कसरू पीिडत तथा सा ी संर णको अव थाका बारेमा अनगुमन गरी ितवेदन तयार गन, 

७.२६.७   कसरू पीिडत तथा सा ीका गनुासाह  सनुवुाइ गन र आव यक सझुाव िदन,े 

७.२६.८   कसरू पीिडत तथा सा ी संर ण स ब धी अ य कायह  गन, 

७.२६.८  िवभागको मखु तथा महाशाखा मखुबाट तोिकए बमोिजमका अ य कामह  गन। 

७.२७ कानूनी राय महाशाखाः मानव अिधकार संर ण, काननूी राय िवभाग अ तगत रहन े यस महाशाखाबाट दहेाय 
बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

७.२७.१   नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकेको पदािधकारीलाई संवैधािनक एवम ्काननूी िवषयमा राय परामश दान गन, 

७.२७.२   काननूी राय मा नपुन िवषयमा कायिविध स ब धी जानकारी गराउने तथा काननूी राय स ब धी िद दशन तजमुा, 
काया वयन र प रमाजन स ब धी काय गन, 

७.२७.३   काननूी रायका िवषयमा नपेाल सरकारका िनकाय वा पदािधकारीह सँग छलफल, अ ति या र गो ी स चालन 
गन, 

७.२७.४   कायालयले िदएको काननूी राय अिभलेखीकरण गरी यवि थत गन, 
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७.२७.५   महाशाखा मातहतका सरकारी वक ल तथा कमचारीले स पादन गरेका सं या मक काय िववरण, यसको गणु तर 
दिेखन ेिनि त ढाँचाको फराम तयार गरी येक तीन तीन मिहनामा िवभाग मखु सम  पेश गन,  

७.२७.६  स बि धत नायब महा यायािधव ाले तोकेका तथा महाशाखासँग स बि धत अ य काय गन। 

७.२८ अपराधशा ीय अनुस धान के ः मानव अिधकार संर ण, काननूी राय िवभाग अ तगत रहन ेयस के बाट दहेाय 
बमोिजमका कायह  स पादन हनछेन;् 

७.२८.१   अपराधको कारण, विृ , रोकथामका उपाय समेतका अपराधका आयामह  तथा अपराध र फौजदारी याय 
शासन स ब धमा अ ययन अनसु धान गन । 

७.२८.२   अपराधको सचूना संकलन र त यांक यव थापनका स ब धमा अपराध अनसु धान, अिभयोजन गन िनकायसँग 
सम वय गन । 

७.२८.३   नेपाल सरकारबाट म यौदा भएका फौजदारी काननूसँग स बि धत िवधेयकह मा राय िति या दान गन  

७.२८.४   द ड नीित, यसको काया वयन र भावका रता समेतको अ ययन अनसु धान गरी स ब  िनकायमा सझुाव पेश गन, 

७.२८.५   फौजदारी काननू काया वयनको भावका रताका स ब धमा अ ययन अनसु धान गरी सझुाव पशे गन। 

७.२८.६   नयाँ िकिसमका अपराधको पिहचान र सजाय गन आव यक पन काननू िनमाणका लािग सझुाव पेश गन,  

७.२८.७   फौजदारी याय शासनसँग स बि धत चिलत काननू काया वयनको ममा कुनै किठनाई आई परेमा वा कुन ै
िवषयमा काननू बनाउन ुपन वा भई रहकेो काननू संशोधन गन वा बनी रहकेो काननू लाग ूगनपुन दिेखएमा नपेाल 

सरकार सम  ततु गन सझुाव तयार गन, 

७.२८.८   योजनाले के बाट स पादन हन ेगरी िनधा रत ि याकलाप स पादन गनकुा साथै िवभागको मखुबाट तोिकएका 
अ य काय गन। 

७.२९ िवषयगत मु ा महाशाखाः करण ३.३ मा उि लिखत िवषयगत मु ा महाशाखाबाट दहेाय बमोिजम कायस पादन 
हनेछन;्  

७.२९.१   िवषयगत मु ा महाशाखाले बहस परैवी गन गरी मु ा तथा रट शाखाबाट ा  भएका िमिसलको मु ा तथा रटको 
छु ाछु ै िवषयगत िववरण सिहतको दायरी अिभलेख तयार गरी िमिसल कागजात अ ाबिधक गरी रा न,े 

७.२९.२   अ तरकालीन आदशे उपर िनवेदन, पनुरावेदन, मु ा दोहो  याउन िनवेदन, पनुरावलोकनको िनवेदन गन कायालयबाट 
सव च अदालतमा दता भएका र ितवादीबाट दता भई कायालयबाट ितर ा गनपुन सरकार वादी मु ा, रट एवं 
अ त रम आदशे बदर गरी पाउन िदएका िनवेदनमा काय िवभाजन भए अनसुार स बि धत िवषयगत मु ा 
महाशाखाबाट य तो मु ा/ रटमा बहस परैवी तथा ितर ा गन, 

७.२९.३   आफूलाई तोिकएको मु ामा सा ी परी ण स ब धी कायको लािग स बि धत सरकारी वक ल अदालतमा उपि थत 
भई बकप मा सामले हन ेवा काननू बमोिजम य यका संवाद (Video Conferencing) माफत बकप  हनेमा 
स ब  अिधकारीसँग सम वय र सहकाय गन, 
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७.२९.४   िवषयगत मु ा महाशाखामा खिटएका सरकारी वक लबाट आ-आफूलाई तोिकए बमोिजम मातहत कायालयबाट 
ा  मु ा च ने/ नच ने, अ तरकालीन आदशे उपर िनवेदन गन/नगन, आंिशक िनणय सदर गन/नगन, मु ामा 
िमलाप  गन आदशे िदन/ेनिदने, पनुरावेदन गन नगन, मु ा दोहो  याउन े िनवेदन गन िमिसलमा आधार र कारण 

खलुाई िनणयाथ िट पणी पेश गन,  

७.२९.५  करण ७.२९.३ बमोिजम पेश भएका मु ामा स बि धत नायब महा यायािधव ाले महा ययािधव ाबाट 
यायोिजत अिधकार बमोिजम अि तम िनकासा िदन ेर महा यायािधव ाबाट िनणय हनपुन मु ामा राय सिहत पेश 

गन, 

७.२९.६   िवषयगत मु ा महाशाखामा खिटएका स बि धत सरकारी वक लले आफूबाट िट पणी पेश भएका मु ामा 
अ तरकालीन आदशे उपर िनवेदन गन, पनुरावेदन गन, मु ा दोहो  याउन िनवेदन गन, पनुरावलोकनको िनवेदन गन 
गरी िनणय भएकोमा पनुरावेदन शाखाबाट भई आएको पनुरावेदन/िनवेदन जाँची प रमाजन गरी स बि धत नायब 
महा यायािधव ा सम  पेश गन, 

७.२९.७   आफूले बहस परैवी गरेको वा िवषयगत मु ा महाशाखाको मखुले तोकेका नपेाल सरकार वादी भएका मु ामा 
सव च अदालतबाट भएका फैसला उपर पनुरावलोकनको िनवेदन गन नगन स ब धमा िनणयाथ िवषयगत मु ा 
महाशाखा मखु सम  राय पशे गन, 

७.२९.८   पनुरावलोकनका लािग िनवेदन गन िनणय भएका मु ामा करण ७.२९.५ मा उ लेख भए बमोिजम गन र 
पनुरावलोकन नगन गरी िनणय भएका मु ाको िमिसल स बि धत कायालयमा पठाउने योजनका लािग मु ा तथा 
रट शाखामा िफता पठाई सोको अिभलेख रा न,े 

७.२९.९   कुनै िवषयगत मु ा महाशाखाबाट हने गरी तोिकएको मु ा वा रट अक  मु ा महाशाखाबाट हने िवषयव तुको रहकेो 
अव थामा आधार र कारण खलुाई नायब महा यायािधव ाले तोक आदशे गरी पठाएको मु ामा बहस पैरवी तथा 
ितर ा गन,  

७.२९.१०   करण ७.२९.८ बमोिजम मु ा वा रट अक  मु ा महाशाखामा पठाएकोमा मु ा पठाउने महाशाखाको दायरी लगत 
क ा गरी सोको जानकारी मु ा तथा रट शाखामा तु त िदन,े 

७.२९.११   कुनै मु ा वा रट कुन महाशाखाबाट हने भ न ेस ब धमा ि िवधा भएमा कायालय तथा जनशि  यव थापन 
िवभागका मखुले तोके बमोिजम हने,  

७.२९.१२   िवषयव तुको ग भीरता वा आव यकताका आधारमा कुनै िवषयगत मु ा महाशाखामा दता रहकेा मु ा तथा रटमा 
िवषयगत मु ा महाशाखा मखु बीच सम वय/स लाह गरी अ य मु ा महाशाखाका मखु वा सरकारी वक लले 

समेत बहस परैवी तथा ितर ा गन, 

७.२९.१३   िवषयगत मु ा महाशाखामा दता भएका मु ा तथा रट िनवेदनमा फैसला वा अि तम आदशे भएपिछ य ता मु ाको 
महाशाखा दतामा फैसला/अि तम आदशेको यहोरा जनाई लगत क ा गरी स बि धत िमिसल कागजात मु ा तथा 
रट शाखामा िफता पठाउने ।  
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७.३० महा यायािधव ाको सिचवालयः करण ३.४ बमोजमको सिचवालयबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेनः्– 

७.३०.१   महा यायािधव ा सम  िनणय िनकासाका लािग पेश हन े िमिसलह  अ ययन गरी महा यायािधव ालाई 
जानकारी गराउने, 

७.३०.२   महा यायािधव ाबाट िनकासा भए बमोिजम िनणय तयार गरी िनणयको ित सिहतको िमिसल मु ा 
चलाउने/नचलाउने िनणयको हकमा मु ा तथा रट शाखामा र पनुरावेदन तथा पनुरावलोकनका हकमा पनुरावेदन 
शाखामा बझुाउन,े  

७.३०.३   संिवधान तथा चिलत काननू बमोिजम महा यायिध ाको अ य ता वा महा यायािधव ा सद य हने िविभ न 
बोड, सिमित लगायतको काय स ब धी काय म तयार गरी पशे गन, 

७.३०.४   महा यायिधव ाको कायस पादनमा सहयोग गनकुा साथै बोड, सिमितबाट भए गरेका िनणय, कायको यवि थत 
पमा अिभलेख राखी काया वयनका लािग पठाउने, 

७.३०.५   िविभ न यि व वा पदािधकारीसँग महा यायािधव ाको भटेघाट, परामश, बैठक आिदको काय म बनाई 
आित यता र काय मलाई यवि थत बनाउने, 

७.३०.६   महा यायािधव ाको कायक  र सिचवालयको लािग आव यक पन सरसामान र पु तकह को िज मा, यव थापन 
गन,  

७.३०.७   महा यायािधव ा सम  टेिलफोन र िव तुीय मा यमबाट ा  उजरुी/गनुासोको िटपोट बनाई, पेश गरी िनणय 
बमोिजम काया वयन गन, 

७.३०.८   महा यायािधव ाबाट िदइएका आदशे र िनणयह को काया वयनको लािग स ब  कायालय, िवभाग वा 
महाशाखामा सं ेिषत गरी काया वयनको अव थाबारे जानकारी िलई महा यायािधव ा सम  पेश गन,  

७.३०.९   महा यायािधव ाबाट स पादन भएका काम कारबाहीको िव तुीय मा यमबाट समते अिभलेख रा न,े  

७.३०.१०   महा यायािधव ा वा कायालय तथा जनशि  यव थापन िवभागको मखुबाट तोकेका मु ा/ रटमा बहस पैरवी 
तथा ितर ा गन, 

७.३०.११   महा यायािधव ाको सिचवालयलाई यवि थत गन महा यायािधव ाबाट िनदशन भए बमोिजका अ य काम गन। 

७.३०.१२   महा यायािधव ाबाट भएका िनणयह  यवि थत पमा अिभलेख तया र गन ।  
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प र छेद-चार 

मातहतका कायालयबाट स पादन हने काय िववरण 

८. उ च सरकारी वक ल कायालयः यस कायालयमा रहकेा दहेायका शाखा/ फाँटबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन 
हनेछन;् 

८.१  मु ा तथा रट शाखाः यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

८.१.१   मातहत कायालयबाट ा  मु ाका िमिसलमा िनणय िनकासाको िट पणी पेश गन सरकारी वक ल वीच 

समानपुाितक र उपयु ताका आधारमा िज ला िवभाजन गरी िज मवेारी तो ने ताव तयार गरी कायालय मखु 

सम  िनणयाथ पेश गन, 

८.१.२  मातहत िज ला सरकारी वक ल कायालयबाट ा  मु ा चलाउने/नचलाउन,े अ तरकालीन आदशे उपर िनवेदन 
गन/नगन, पनुरावेदन गन/नगन, आंिशक िनणय समथन गन/नगन स ब धमा ा  िमिसल तथा िमलाप का िनवेदनमा 
कायालय मखुबाट तोिकएका िज लाको तोिकएका सरकारी वक ल सम  यथाशी  पेश गरी अिभलेख रा ने,  

८.१.३   मातहत िज ला सरकारी वक ल कायालयबाट ा  भएका करण ८.१.२. मा उि लिखत िवषयमा कायालयबाट 
िदइने िनकासा, आदशे वा िनणयमा एक पता कायम गन स ब धमा सरकारी वक ल बीच आव यक छलफल र 
सम वय गरी एक पता कायम गन, 

८.१.४   िनकासा िनणय भए पिछ स बि धत सरकारी वक ल कायालयमा िनणय काया वयनका लािग िमिसल िफता पठाउन ु
पनमा िनणयको ितिलिप साथै राखी हद याद नगु न े गरी तु त पठाउने, आ नै कायालयबाट पनुरावेदन वा 
िनवेदन दता गन ु पनमा िट पणी पेश गन सरकारी वक लको सम वयमा पनुरावेदनप  वा िनवेदनप  तयार गरी 
स बि धत अदालतमा दायर गन, िनकासाका लािग िमिसल महा यायािधव ाको कायालयमा पठाउनपुनमा 
िनणयको ितिलिप साथै राखी याद/हद यादलाई याल गरी याद नना ने गरी यथासंभव िछटो पठाउने, 

८.१.५   महा यायािधव ाबाट यायोिजत अिधकार बमोिजम कायालयबाट मु ा नचलाउने गरी अि तम िनकासा भएका 
मु ाको िनणय सिहत छु ै अिभलेख रा ने, 

८.१.६   िविभ न सरकारी िनकायह बाट कायालय माफत उ च अदालतमा पेश ग रने िलिखत जवाफ रतपवूक भए 
नभएको, आव यक कागजात रह ेनरहकेो िवचार गरी दताका लािग अदालतमा पठाउने, रत नपगुकेो वा याद 
नाघकेो कारण अदालतबाट िफता भएका िलिखत जवाफ स बि धत कायालयमा िफता पठाउने। 

८.१.७   सरकारी िनकायबाट कायालय माफत िलिखत जवाफ तयार गन ुअिघ जवाफ ले न, िलिखत जवाफ साथ संल न 
गनपुन कागजातका लािग स लाह िलन े प रपािटको िवकास गन आव यक सम वय/अ तरि या गन लगायत 
िलिखत जवाफसँग स बि धत अ य यव थापन गन । 

८.१.८   उ च अदालतमा दता भएका सरकार वादी मु ा, अ तरकालीन आदशे उपरको िनवेदन, पनुरावेदन, सरकार वादी 
मु ामा ितवादीको तफबाट परेका पनुरावेदन, िनवेदन र ितर ाका लािग ा  भएका मु ा तथा रट िनवेदनको 
िनधा रत ढाँचाको अिभलेख िकताबमा िववरण िव  गरी िमिसल कागजात मगाई अ ाबिधक गरी बहस परैवी 
यव थापन शाखामा बझुाउने, 
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८.१.९   कायालयबाट बहस परैवी तथा ितर ा गरेका मु ा तथा रटमा उ च अदालतबाट फैसला वा अि तम आदशे भए 
पिछ अदालतको अिभलेख िम ने गरी दायरी रिज रमा लगत क ा गरी िववरण जनाउने, 

८.१.१०   मु ा स ब धी काम कारवाहीको िनधा रत ढाँचाको मािसक तथा वािषक ितवेदन तयार गरी समयमै 
महा यायािधव ाको कायालयमा पठाउने, यसरी ितवेदन तयार गदा फैसला/आदशेको प रणाम खलुाउन 
फैसलाको जानकारी ा  नभएकोमा पेशी िकताब र बहस गन स बि धत सरकारी वक लले िमिसलमा खलुाएको 
यहोराको आधार समेत िलन,े 

८.१.११   कायालयबाट बहस पैरवी र ितर ा ग रएका सरकार वादी मु ामा उ च अदालतबाट फैसलाको जानकारी ा  

भएपिछ फैसलाको ितिलिप सिहत बहस गन सरकारी वक ल कायालयमा उपि थत भए िनज र अ य  स वा भई 
वा अ य कारणले अनपुि थत भए कायालय मखुबाट तोिकएका सरकारी वक ल सम  पेश गन, 

८.१.१२   करण ८.१.११ बमोिजम िमिसल ा  भए पिछ स बि धत सरकारी वक लले फैसला / अि तम आदशे अ ययन 
गरी पनुरावेदन / मु ा दोहो  याउन िनवेदन गन ुनपनमा आधार कारण खलुाई कायालय मखुबाट मािणत/ िनणय 
गराउने, पनुरावेदन/मु ा दोहो  याउने िनवेदन गन ु पनमा म यौदा तयार गरी/ गराई िवभागीय प रप बाट भएको 
िनदशन बमोिजम आफै वा कायालय मखु सम  पेश गरी महा यायािधव ाको कायालयमा पठाउने यव था 
िमलाउने,  

८.१.१३   कायालयबाट ितर ा ग रएका रट िनवेदनमा अि तम आदशे भए पिछ य तो आदशेको ितिलिप साथै राखी 
आव यक कारबाहीका लािग स बि धत िनकायमा िमिसल िफता पठाई सोको अिभलेख रा न,े 

८.१.१४   उ च अदालतबाट फैसला भएका सरकार वादी मु ामा पनुरावेदन स ब धी कारवाही गन ु नपन गरी कायालय 
मखुबाट िनणय/ मािणत भएका िमिसल ितवादीबाट पनुरावेदन परी यथ  िझकाउन े आदशे बमोिजम 
महा यायािधव ाको कायालयबाट िमिसल माग हन स ने अव था र अविध िवचार गरी य ता अि तम िकनारा 
लागेका मु ाको िमिसल स बि धत िज ला सरकारी वक ल कायालयमा िफता पठाई यसको प  अिभलेख रा न,े  

८.१.१५   कायालयबाट भएका मु ा चलाउने / नचलाउने िनणय, मु ा दोहो  याउन े िनवेदन नगन िनणयका स कल ित 
मािसक पमा छु न ेगरी िसलिसलेबार िनणय न बर अनु प फाइिलङ्ग गरी वष वषको छु ाछु ै वाइि डङ्ग गरी 
यवि थत पमा अिभलेख रा ने, 

८.१.१६   कायालयबाट बहस परैवी तथा ितर ा ग रएका मु ा तथा रटमा उ च अदालतबाट भएका फैसला वा अि तम 
आदशेको ित िव तुीय अिभलेखका लािग साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध शाखामा उपल ध गराई 
फैसला वा अि तम आदशे िवषयगत र सालवसाली पमा छु ाछु ै फाइिलङ्ग गरी फैसलाको प रमाण अनसुार वष 
वषको वाइि डङ्ग गरी यवि थत पमा अिभलेख रा ने,  

८.१.१७   कायालय मखुबाट तोिकएका अ य काय गन ।  

८.२ बहस पैरवी यव थापन शाखाः यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

८.२.१   कायालयबाट बहस पैरवी र ितर ा गन ुपन रट तथा मु ामा भावका रता याउन िवषयगत िविश ीकरण र काय 
समानपुाितकता हने गरी सरकारी वक ल वग करण गन ताव तयार गरी िनणयाथ कायालय मखु सम  पशे गन, 
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८.२.२   कायालयबाट बहस परैवी र ितर ा गनपुन मु ामा अदालतबाट पशेीको जानकारी प  ा  हना साथ िनधा रत 
ढाँचाको पेशी िकताबमा चढाई पशेी भ दा सामा यतया सात िदन अगावै स बि धत सरकारी वक ल सम  वा 
सरकारी वक ल नतोिकएकोमा कायालय मखुबाट सरकारी वक ल तोकाई िमिसल पेश गन, 

८.२.३  आफूलाई तोिकएको मु ामा सा ी परी ण स ब धी कायको लािग स बि धत सरकारी वक ल अदालतमा उपि थत 
भई बकप मा सामले हन ेवा काननू बमोिजम य यका संवाद (Video Conferencing) माफत बकप  हनमेा 
स ब  अिधकारीसँग सम वय र सहकाय गन,  

८.२.४   पेशीको िदन अदालतबाट भएको नितजा स बि धत सरकारी वक लले  बिुझन े गरी स बि धत िमिसलमा र 
तोिकएका कमचारीले पेशी िकताबमा जनाउने । पशेीको िदन फैसला/अि तम आदशे भएका िमिसल मु ा, पनुरावेदन 
तथा रट शाखामा बझुाई अिभलेख रा ने, 

८.२.५   मु ा तथा रट िनवेदनमा उठाइएका वा रहकेा िवषयब तुको ग भीरताका आधारमा समहूगत पमा सरकारी 
वक लको ितिनिध व गनपुन दखेमेा कायालय मखु सम  पेश गरी बहस गन िवषय िवभाजन गरी समहूगत पमा 
अदालतमा ततु हने,  

८.२.६   अदालतबाट बहसको पालो आएको स बि धत सरकारी वक ललाई खबर गन यव थालाई चु त बनाउने र 
सामियक पमा सधुारका उपाय अवल बन गद जान,े 

८.२.७   उ च अदालतबाट सा ािहक तथा दिैनक पशेी सचूी ा  गरी येक िदन इजलासमा पेश हन े यायाधीशह को नाम 
र म सं या समते खु न े मु ाको दिैनक पेशी सचूी तयार गरी अिभलेख राखी आव यकता अनसुार सरकारी 
वक लह लाई िवतरण गन,  

८.२.८   अदालतमा पेश गनपुन बहसनोट बारे बहस गन सरकारी वक ललाई सचूना िदन े र सरकारी वक लले पेश गरेको 
बहसनोटलाई अिभलेख गरी सं थागत गन तथा बहसनोट स ब धमा अ य यव थापन गन,  

८.२.९   बहस परैवी यव थापन स ब धमा कायालय मखुबाट तोिकएका अ य आव यक काय गन । 

८.३ शासन, योजना तथा कानूनी राय शाखाः यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

शासन तफः 

८.३.१   यस कायिविधको अधीनमा रही कायालयमा िनयु  वा पद थापन हने येक सरकारी वक ल तथा कमचारीलाई 
कायालयमा कायादशे सिहतको िज मेवारी िदने,  

८.३.२   सरकारी वक ल तथा कमचारीको अलग अलग यि गत फाइल खडा गरी स वा, काज, िबदा, यो यता, तािलम, 
कारवाही, परु कार आिद स ब धी िववरण खु न ेएक कृत अिभलेखका साथै यि गत फाइल अ ाबिधक गन, 

८.३.३   सरकारी वक ल तथा कमचारीको कायालयमा उपि थितलाई िनयिमत र यवि थत बनाउन िव तुीय हािजरी (e-

Attendance) सिहतको हािजरी तथा िबदाको यव थापन स ब धी काय गन,  

८.३.४   सरकारी वक ल तथा कमचारीको कायस पादन मू याङ्कन तथा स पि  िववरण फाराम ा  गरी समयमै अि म 
कारवाहीका लािग स बि धत अिधकारी/िनकायमा पेश गन, 
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८.३.५  सबै शाखामा सरकारी वक ल तथा कमचारीको काय मता र कामको िवचार गरी अनपुात िमलाई कमचारी खटाउने 
हरेफेर गन स ब धमा कायालय मखु सम  पशे गन, 

८.३.६   िनयिमत पमा कमचारी बठैकको ब दोब त िमलाई छलफलको िववरणको अिभलेख रा न े एवम ्काया वयन 
गराउने, 

८.३.७   कायालयको भौितक सामानको शाखागत अ ाबिधक लगत, संर ण, ममत संभार, िललाम, िमनाहा गरी समिुचत 
उपयोगको यव था िमलाउने, 

८.३.८    गनुासो सु न ेअिधकारी एवं सचूना अिधकारी तो न कायालय मखु सम  पेश गरी नाग रक बडाप , उजरुी 
पेिटकाको यव थापन लगायत सेवा ाही स तिु  स ब धी काय गन, 

८.३.९   अ तरशाखा सम वय र सहकाय गन, 

८.३.१०   कायालय भवन प रसरको सरसफाई, बगचा एवं कायालयको सरु ाका लािग पालो पहरा लगायतको काय गन, 

८.३.११   कायालयका लािग चािहने कागज, कलम, मसी, फिनचर आिद भौितक िचजव तुह  चिलत सावजिनक ख रद 
ऐन, िनयम अनु पको ि या अपनाई ख रद गन, मौ दात रा ने, संर ण गन र वीकृत मागफारामका आधरमा 
खच गन, 

८.३.१२    काननू बमोिजम िज सी िनरी ण गरी ितवदेन यवि थत गन, 

८.३.१३  मातहत िज ला सरकारी वक ल कायालयको काम कारबाहीको आविधक/आकि मक िनरी ण/अनगुमन गरी 
िनदशन िदई िनधा रत ढाँचामा ितवेदन तयार गरी एक कृत अिभलेख रा नकुा साथै िनरी ण स ब धी यहोरा र 
िववरण िव तुीय मा यमबाट महा यायािधव ाको कायालय मानव संसाधन महाशाखा र योजना, अनसु धान तथा 
अनगुमन महाशाखामा पठाउने, 

८.३.१४   कायालय र मातहत िज ला सरकारी वक ल कायालयका सरकारी वक ल लगायत कमचारीको काम कारबाहीको 
गणु तरीयता, अ सरता र उपयु ताका आधारमा मू याङ्कन गन प ितको िवकास गरी परु कार तथा िवभागीय 
कारबाही गन कायालय मखु सम  पशे गरी िनणय काया वयन गन । 

८.३.१५   कायालयबाट स पादन गनपुन अ य शाखा वा फाँटलाई नतोिकएका र कायालय मखुबाट तोिकएका कमचारी 
शासन र यव थापन स ब धी अ य आव यक काय गन ।  

योजना तफः 

८.३.१६   वािषक काय योजना बमोिजम कायालयबाट स पादन गनपुन रणनीितक ि याकलाप काया वयन, समी ा र 
ितवेदन गन कायमा योजना काया वयन सिमितसँग सहकाय गरी योजनाको भावकारी पमा काया वयन गन 
गराउने, 

८.३.१७   मु ा, रट तथा पनुरावेदन शाखाबाट ा  भएको छलफलका िवषयव तुलाई िवचार गरी िविभ न अनसु धान िनकाय 
एवं कायालयबाट ितर ा ग रने सरकारी िनकायका अिधकारीसगँ अ ति या, छलफल तथा सम वय बठैक गन 
काय म बनाई िनणयाथ कायालय मखु सम  पेश गरी िनणयको काया वयन गन,  
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८.३.१८   महा यायािधव ाको कायालय, अिभयोजन िश ण के सँग सम वय गरी आ नो कायालय र मातहत िज ला 
सरकारी वक ल कायालयमा कायरत सहायक तरका कमचारीह लाई कायस पादनसँग स बि धत िश ण 

पाठ्य म तजमुा गरी िश ण स चालन गन, 

८.३.१९   कायालय मखुबाट तोिकएका योजना स ब धी अ य आव यक काय गन।  

कानूनी राय तफः 

८.३.२०   काननूी रायका लािग ा  फाइल कागजातह  दता गरी अिभलेख रा ने, 

८.३.२१   माग भएको काननूी राय दान गन िनधा रत ढाँचा अनु प र संल न गनपुन कागजातह  भए नभएको अ ययन गरी 
कायालय मखु सम  पेश गन,  

८.३.२२   कायालय मखुबाट भएको िनणयको काया वयन गरी दान ग रएका काननूी राय स ब धी िववरण िनधा रत 
ढाँचामा (िव तुीय मा यममा समेत) अिभलेख रा न,े 

८.३.२३   काननूी रायका िवषयमा नपेाल सरकारका स ब  िनकाय वा पदािधकारीह सँग छलफल, अ ति या र गो ी आिद 
काय म िनमाण गरी िनणयका लािग पशे गरी काय म स चालन गन। 

८.४ कसरू पीिडत तथा सा ी सरं ण र िहरासत अनुगमन शाखाः यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

८.४.१   मु ाको काम कारवाहीमा प को गोपनीयता कायम गन लगायत कसरू पीिडत तथा सा ी मै ी यवहारका लािग 
आव यक ब ध गन गराउने, 

८.४.२   कसरू पीिडत तथा सा ीसँग बकप  गन ुअिघ स बि धत सरकारी वक लबाट परामशका साथै बकप  प ात दिैनक 

मण भ ा उपल ध गराउन सहजीकरण गन,  

८.४.३   मु ाको सनुवुाइमा कसरू पीिडतको सहभािगताका लािग सहजीकरण गनकुा साथै पीिडतले काननू बमोिजम ा  गन 
ितपिूत र िनजको पनु थापना गन कायमा सहयोग र सहजीकरण गन, 

८.४.४    कसरू पीिडत तथा सा ीका गनुासाह  सनुवुाइ गरी आव यक सझुाव िदन,े  

८.४.५    कसरू पीिडत तथा सा ीको िववरण र ितनको संर ण स ब धी अिभलेख यवि थत गन, 

८.४.६    कसरू पीिडत र सा ी संर ण स ब धमा नपेाल हरी तथा अनसु धान गन र अ य स ब  िनकायसँग सम वय र 
सहकाय गन, 

८.४.७    ादिेशक े ािधकार िभ  पन िहरासत अनगुमन गन कायतािलका तयार गरी महा यायािधव ाबाट यायोिजत 
अिधकार बमोिजम भएको िहरासत अनगुमन एवं िनदशनको एक कृत ितवेदन तयार गरी महा यायािधव ाको 
कायालयमा पठाई अिभलेख अ ाबिधक गरी रा ने, 

८.४.८   िहरासत अनगुमन स ब धी कायको स पक शाखाको पमा काय गन 

८.४.९  िहरासत अनगुमनबाट दिेखएका सम या समाधानका लािग स बि धत िनकायका ितिनिधह सँग बठैक, 

छलफलको यव था गन काय म तजमुा गरी पेश गन, 
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८.४.१०   कायालय मखुबाट तोिकए बमोिजमका अ य कामह  गन। 

८.५ साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध शाखाः यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

८.५.१   सरकारी वक ल कायालयको कायस पादनमा स ब धमा तयार भएका िविभ न स टवेयरको प रमाजन, एक करण 

गन स ब धमा महा यायािधव ाको कयालयसँग सम वय गरी आव यक काय गन/गराउने,  

८.५.२   कायालयबाट स पादन हन ेकाम कारबाही संभव भएस म िव तुीय मा यमबाट स पादन गन आव यक िव तुीय 
उपकरण, िविध आिदको िवकास गन काय म तयार गरी िनणय काया वयन गन/गराउने,  

८.५.३   कायालयबाट भएका मु ा चलाउने/नचलाउने िनणयका ित मु ा, पनुरावेदन तथा रट शाखाबाट ा  गरी कायालय 
र समयाविध छु ने गरी िव तुीय मा यमबाट अिभलेख रा ने, 

८.५.४    कायालयबाट दायर भएका अिभयोगप , पनुरावेदन िनयिमत पमा वेभसाइटमा अपलोड गन, 

८.५.५   कायालयबाट बहस परैवी र ितर ा भएका मु ाको फैसलाका ित मु ा, पनुरावेदन तथा रट शाखाबाट ा  गरी 
िवषय र अविध खु न ेगरी िव तुीय मा यमबाट अिभलेख राखी सरकारी वक लको कायस पादनमा सहयोगी हन े
फैसलाह  कायालयको वेभसाइटमा अपलोड गन, 

८.५.६   कायालयको मह वपणू सचूना, त यांक ाि  र उपयु ताको छनौट गरी समय र िवषयगत पमा अ ाविधक गरी 
अिभलेखीकृत गन, 

८.५.७   कायालयको वभेसाइट अ ाबिधक बनाई आव यक सचूना, साम ी सिहतको वेभसाइट यव थापन गन,  

८.५.८   महा यायािधव ाको कायालयसँग िव तुीय मा यमबाट स पक थािपत गन िविध, साम ीको यव थापन, जडान 
तथा स चालन स ब धी आव यक काय गन, 

८.५.९   कायालयमा सचूना िविध तथा िव तुीय अिभलेख शाखाको भावकारी पमा स चालनका लािग आव यक 

जनशि को यव थापन र मता िवकास स ब धी काय गन, 

८.५.१०   Assest  Management System (AMS) स बि धत स पणू भौितक साम ीको िववरणह   स टवेयरमा 
अपलोड गन, 

८.५.११   Case Management System (CMS) मा िववरण िव  गन, 

८.५.१२   कायालयमा रहकेो क यटुर, िव तुीय सामा ीको तथा िस.िस.िट.िभ. समतेको सामा ी चालु अव थामा रा न 
आव यक काय गन, 

८.५.१३   साइवर अपराधसँग स बि धत कुनै सम या वा अ झन आए महा यायािधव ाको कायालयको साइवर सरु ा र 
सचूना, स चार िविध महाशाखा अ तगतको साइवर यिुनटसँग सम वय गन, 

८.५.१४   कायालय तथा कमचारीको Email को काम कारवाही @ag.gov.np माफत मा  गन/गराउने यव था िमलाउने, 

८.५.१५   कायालयमा क यटुर/सहायक क यटुर अपरेटर िनयिु  गदा Technical Support (IT) Staff  हने गरी िनयिु  

गन यव था गन, 
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८.५.१६   कायालय मखुबाट तोके बमोिजम साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध स ब धी अ य काय गन । 

८.६  पु तकालय शाखाः यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनेछन;् 

८.६.१   कायालयमा रहकेा पु तक एवं अ य अ ययन साम ीको रिज रमा र िव तुीय मा यमबाट समते सचूीकरण तथा 
वग करण गरी यवि थत िकिसमले येक पु तक/ अ ययन साम ीमा संकेत न बर (बार कोड) रा ने, 

८.६.२   पु तकालय िभ  अनशुासन र मयादा कायम हन ेगरी सरकारी वक ल, कमचारी, काननू यवसायी एवं काननूका 
िव ाथ ल ेसमेत अ ययन गन स ने यव था िमलाउन,े 

८.६.३   िविभ न काशक तथा िब े तासँगको स पकबाट बजारमा उपल ध पु तक पि का आिदको सचूी तयार गरी 
िविनयोिजत बजेटको प रिध िभ  रही कायालयको कायस पादनसँग स बि धत पु तक/ अ ययन साम ीको ख रद 
ि या अगािड बढाउन महाशाखा मखु सम  पेश गरी िनणयानसुार गन,  

८.६.४   सरकारी वक ललाई आव यक पन ऐन िनयम लगायतका पु तकह , राजप  तथा प पि काह  भरपाई गरी 
उपल ध गराउने,  

८.६.५   पु तकालयमा रहकेा कायस पादनमा उपयोगी पु तक तथा अ य पाठ्यसाम ी सरकारी वक ल तथा कमचारीलाई 
मा  अिभलेख राखी िसिमत समयका लािग आवासमा लैजान ेर समयमै िफता गन यव था गन । यसरी लिगएका 
पु तक वा अ य साम ी कुन ै यहोराले िमनाहा नगन बजारमा उपल ध य ता पु तक नै दािखला गनपुन यव था 
िमलाउने, 

८.६.६   कमचारीह  स वा वा अवकाश हदँा रमाना गन ुवा कायालयबाट िसफा रसप  िदन ुअिघ िनजह  िज मामा रहकेा 
पु तक िफता िलई चु ा िसफा रस गनपुन प ितको िवकास गन, 

८.६.७   महा यायािधव ाको कायालयसँग परामश गरी िव तुीय पु तकालयको िवकास गनकुा साथै अ य पु तकालय बीच 

स पक, सम वय र सहकाय गन,  

८.६.८   पु तकालयलाई यवि थत र थप भावकारी बनाउन पु तकालय िवकास स ब धी नीित तथा योजना तयार गरी 
कायालय मखु सम  पेश गरी काया वयन गन । 

८.७ आिथक शासन फाँटः  शासन, योजना तथा काननूी राय शाखा अ तगत रहने यस फाँटबाट दहेाय बमोिजमका 
कायस पादन हनेछन;् 

८.७.१   शासन तथा योजना शाखासँगको सम वयबाट कायालयको वािषक काय म तथा बजेट तजमुा गरी कायालय 
मखुबाट वीकृत गरी महा यायािधव ाको कायालय आिथक शासन शाखामा पठाउने,  

८.७.२   कोष तथा लेखा िनय क कायालय समेतसँग सम वय गरी बजेट स ब धी आव यक िनदशन र बजेट िनकासा िलने  

८.७.३   कायालयका लािग िविनयोिजत बजेट रकम अ तगत रही स बि धत बजेट शीषकमा िनयमानसुार िविध र ि या 
परूा गरी, आव यक िबल भरपाई तथा कागजात संल न गरी  समानपुाितकता, िमत यियता र गणु तरीयता र 
पारदिशता कायम हने गरी खच ले न,े 
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८.७.४   खचको भु ानी गदा बक माफत भु ानी गनकुा साथै यसरी भु ानी गदा िनयमानसुार कटाउनपुन पा र िमक कर, 
संचय कोष र नाग रक लगानी कोष, िबमा आिद क ा गरी स बि धत िनकायमा यथासमयमा पठाउने,  

८.७.५   कुनै काय म वा दािय वका लािग बजेट थप गनपुन वा रकमा तर गनपुनमा भरसक एकै पटक प  आधार कारण र 
औिच य खलुाई थप बजेट िनकासा वा रकमा तरका लािग महा यायािधव ाको कायालय, आिथक शासन 
शाखामा पठाउने, 

८.७.६   आव यकता अनु प िदएको पे क  समयमै फ य ट गन गराउने,  

८.७.७   कायालयको आिथक शासन स ब धी लेखा, े ताको अिभलेख चु त दु त राखी समयमै मािसक तथा वािषक 

ितवेदन तयार गरी पठाउने, 

८.७.८   आिथक कारोवार एवं खच भएका रकमको लेखाको आ त रक र अि तम लेखा परी ण गराउने,  

८.७.९   महालेखा परी कको कायालय तथा महा यायिधव ाको कायालयसँग स पक राखी बे ज ुलगत अ ाबिधक गरी 
कायम भएका बे ज ुफ य ट गराई कायालयलाई बे ज ुशु य बनाउने, 

८.७.१०   कायालय मखुले तोकेका आिथक शासनसँग स बि धत अ य आव यक काय गन । 

८.८ दता चलानी तथा सोधपछु फाँटः शासन, योजना तथा काननूी राय शाखा अ तगत रहन ेयस फाँटबाट दहेाय बमोिजमका 
कायस पादन हनेछन;् 

८.८.१    कायालयमा ा  भएका िचठीप /कागजात बझुी बु नेको नाम, पद र िमित प  खलुाई भरपाई िदने र यसरी ा  

भएका येक कागज प  िनधा रत ढाँचाको दता िकताबमा र िव तुीय मा यममा (क यटुरमा) तु त दता गरी दता 
न बर र िमित िव  गन,  

८.८.२    गो य र कायालय मखुलाई स बोधन ग रएका खामब दी िचठीह  नखोली खामको बािहर दता न बर उ लेख गरी 
तु त कायालय मखु सम  पेश गरी भएको तोक आदशे बमोिजम स बि धत शाखामा बझुाउने, 

८.८.३    करण 8.८.2 बाहकेका अ य कागजप  शासन, योजना तथा काननूी राय शाखाका मखु सम  पेश गरी भएको 
तोक आदशे बमोिजम त काल स बि धत शाखा/फाँटमा बझुाई दता िकताबमा अिभलेख रा न,े 

८.८.४    करण 8.८.३ मा जे सकैु उ लेख भएता पिन मु ा तथा रटसँग स बि धत िमिसल कागजात भए दता गरी प  ा  

भएकै िदन मु ा, पनुरावेदन तथा रट शाखाको मखु सम  पेश गरी दता िकताबमा अिभलेख रा न,े   

८.८.५    कायालयबाट अ य  पठाउने प , कागजात, प को िमित, प को िवषय, पठाइने कायालय वा अदालतको नाम, 
स बि धत शाखा उ लेख गरी िनधा रत ढाँचाको चलानी रिज र र िव तुीय मा यममा समेत चलानी गन, 

८.८.६    अ य कायालयमा पठाइने िचठीप ह  यथाशी  भरपाई िकताबमा चढाई वा कायालय ितमा नै बु नेको नाम दजा 
र िमित खु ने यहोराको भरपाई गराई बझुाउन े/ हलाक दािखला गन, 

८.८.७   दता चलानी स ब धी काय गदा कुनै बाधा अड्चन परे शासन, योजना तथा काननूी राय शाखाको मखुबाट 
िनकासा िलने,  

८.८.८   कायालयबाट स पादन हने कायसँग समबि धत िवषयमा सेवा ाहीलाई आव यक जानकारी दान गन । 
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८.८.९   कायालयबाट स पादन हने कायह  म ये सेवा ाहीको सरोकार रहकेो कायस पादन हने शाखा र फाँटको जानकारी 
दान गन । 

९. िवशेष सरकारी वक ल कायालयः यस कायालयमा दहेायका शाखा/फाँटबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनेछन;् 

९.१    ाचार तथा स पि  शु ीकरण मु ा शाखाः यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

९.१.१    स पि  शु ीकरण स ब धी मु ामा मु ा च ने नच ने िनणयका लािग ा  िमिसलको सरकारी वक ल तो न 
कायालय मखु सम  पेश गरी मु ा च ने/नच ने स ब धी िनणय/िनकासा िलने र अिभयोगप  दता गन िमिसल 

अनसु धान अिघकारी सम  पठाउने, 

९.१.२   स पि  शु ीकरण मु ामा सरकारी वक लबाट भएको मु ा च ने वा नच ने िनणयको ित िव तुीय अिभलेखका 
लािग साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध शाखामा र अिभलेख यव थापन तथा ितवेदन तयारी शाखामा 
पठाउने, 

९.१.३   ाचार मु ा र स पि  शु ीकरण स ब धी मु ामा ितर ाका लािग ा  िमिसल शाखा दता िकताबमा दता गरी 
अिभयोगप को एक ित एक कृत दताका लािग अिभलेख यव थापन तथा ितवेदन तयारी शाखामा बझुाउने, 

९.१.४   शाखामा दता भएको मु ामा सा ी परी ण, बहस परैवी र ितर ा गन सरकारी वक ल तो न िमिसल कायालय 
मखु सम  पेश गन,  

९.१.५   आफूलाई तोिकएको मु ामा सा ी परी ण स ब धी कायको लािग स बि धत सरकारी वक ल अदालतमा उपि थत 
भई बकप मा सामले हन ेवा काननू बमोिजम य यका संवाद (Video Conferencing) माफत बकप  हनमेा 
स ब  अिधकारीसँग सम वय र सहकाय गन, 

९.१.६   पेशीका िदन तोिकएका वक ल अनपुि थत रहकेोमा अक  सरकारी वक ल तो न तु त कायालय मखु सम  पेश 

गन, 

९.१.७   ितर ा गन सरकारी वक लसँग सम वय गरी मु ाको िमिसलमा रहनपुन ितर ाका लािग आव यक पन िमिसल 

कागजात ज ुगरी, आव यक कागजात स बि धत िनकायबाट माग गरी र मु ा सनुवुाइको ममा अदालतमा खडा 
भएका कागज माणको ितिलिप यथाशी  याई िमिसल अ ाबिधक गरी रा न,े 

९.१.८    अदालतबाट ा  पेशीको सचूना स बि धत िमिसलमा समावेश गरी शाखाको पशेी रिज रमा पशेी स ब धी 
यहोरा िव  गरी पेशीको िमित भ दा सामा यतया सात िदन अगाव ैस बि धत सरकारी वक ल सम  पेश गन, 

९.१.९    शाखाबाट ितर ा गनपुन मु ामा मु ाको ग भीरताका आधारमा कायालय मखु समेतको उपि थितमा ितर ामा 
उठाउनपुन त य, तक, काननू र निजरका स ब धमा पशेीको िमित अगावै छलफल गरी आव यकता अनसुार 
सामिूहक ितिनिध व गन लगयत बहस यव थापन र तयारी स ब धी काय गन, 

९.१.१०   अदालतमा पेश गनपुन बहसनोट बारे बहस गन सरकारी वक ललाई सचूना िदन े र सरकारी वक लले पेश गरेको 
बहसनोटलाई अिभलेख गरी सं थागत गन तथा बहसनोट स ब धमा अ य यव थापन गन, 

९.१.११   मु ाको सनुवुाइका ममा भएका अ तरकालीन आदशे उपर मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा 
७३ वा याय शासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोिजम िनवेदन गनपुनमा आदशेको ितिलिप यथाशी  याई 
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ाचार मु ाको हकमा आव यक कारबाहीका लािग अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगमा पठाउने र स पि  

शु ीकरण मु ाको हकमा अ तरकालीन आदशे उपर िनवेदन गन बहस गन सरकारी वक लले कायालय मखुसँग 
परामश गरी म यौदा तयार गरी िमिसल यथाशी  महा यायािधव ाको कायालयमा पठाउने साथै स पि  शु ीकरण 

मु ामा अ तरकालीन आदशे उपर िनवेदन गन ुनपन भए कायालय मखुबाट यहोरा मािणत गराई रा न,े 

९.१.१२   मु ामा बहस गन सरकारी वक लसँग सम वय गरी पेशी प रणाम पशेी स ब धी अिभलेख रिज रमा िनयिमत पमा 
िववरण िव  गन, 

९.१.१३   अदालतबाट मु ामा फैसला भएको जानकारी ा  भए पिछ शाखा दायरी रिज रमा लगत क ा गरी फैसलाको 
ितिलिप तु त ा  गरी फैसलाको न कल िव तुीय अिभलेखका लािग साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध 

शाखामा र अिभलेख यव थापन तथा ितवेदन तयारी शाखामा पठाउने,   

९.१.१४   फैसलाको ितिलिप िमिसल समावेश गरी पनुरावेदन स ब धी कारबाहीका लािग फैसला यथाशी  ाचार मु ाको 
हकमा अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगमा र स पि  शु ीकरण स ब धी मु ाको हकमा बहस परैवी गन 
सरकारी वक ल सम  पठाई/पेश गरी अिभलेख रा न,े 

९.१.१५   करण 9.1.1४ बमोिजम िमिसल ा  भए पिछ बहस गन सरकारी वक लले कायालय मखुसँग आव यक परामश 

गरी आधार र कारण खलुाई फैसलाको प रणामका आधारमा पनुरावेदन गन वा नगन ताव तयार गरी यथाशी  

महा यायािधव ाको कायालयमा पठाउने यव था िमलाउने, 

९.१.१६   अिभयोग मागदाबी बमोिजम फैसला भएको कारण पनुरावेदन गन ु नपन स पि  शु ीकरण स ब धी मु ामा 
पनुरावेदन गन ुनपन यहोरा कायालय मखुबाट मािणत गराई राखी ितवादीबाट पनुरावेदन गन अव था यितत 
भए पिछ िमिसल सरुि त रा न स बि धत अनसु धान िनकायमा िफता पठाई सोको यवि थत अिभलेख रा ने, 

९.१.१७   शाखाबाट ितर ा ग रने मु ाको अनसु धान, अिभयोजन तथा ितर ा स ब धी काय भावका रताका लािग 
अनसु धान कता र अिभयोजनकता बीच अ तरि या/छलफल/बैठक गन काय ममा उठाउनपुन अवधारणाप  

सिहतको िवषयव तु तयार गरी शासन तथा योजना शाखामा पठाउने,  

९.१.१८   आ नो शाखा अ तगतका मु ामा महा यायािधव ाको कायालयबाट माग भएका िमिसल कागजात तु त पठाउन 
सिकने गरी अ ाबिधक गरी रा न,े 

९.१.१९    शाखाबाट स पादन ग रने काय िवभाजन गनकुा साथै अनसु धान अिधकारीलाई िनदशन िदन,े मु ा च ने/नच ने 
िनणय गन, मु ामा बहस पैरवी ितर ा गन कायको तरीयता, यव थापन र भावका रताका स ब धमा सरकारी 
वक ल तथा कमचारी बीच िनर तर छलफल र सधुार गन साथै भए गरेका हरेक काम कारबाहीको िनयिमत 
अिभलेख यव थापन गन । 

९.१.२०   कायालय मखुबाट तोिकएका अ य काय गन, 

९.२ वािण य मु ा शाखाः यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

९.२.१    सरुि त कारोवार ऐन, २०६३, बैिकङ्ग कसरू तथा सजाय ऐन, २०६४ तथा उ च अदालतको वािण य इजलासमा 
दायर हने र कायालयबाट अिभयोजन स ब धी काय गनपुन कसरू स ब धी मु ामा ारि भक अनसु धान ितवेदन 
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ा  भए पिछ अपराध दता िकताबमा दता गरी छु ै िमिसल खडा गरी सरकारी वक ल तो नका लािग कायालय 
मखु सम  पेश गन, 

९.२.२   तोिकएका सरकारी वक लबाट आव यकता अनसुार अनसु धान अिधकारीलाई िनदशन िदन,े शंिकतको बयान 
गराउन ेलगायत मु ा च ने नच ने िनणय स ब धी काय समेत यथासंभव पिहले तोिकएकै सरकारी वक लबाट 
स प न गन यव था िमलाउन,े 

९.२.३   शंिकतको बयान गराउँदा काननू बमोिजम स पादन गन निम ने गरी य यका साधनबाट समेत बयान 
अिभलेखीकरण गन वा आव यकता अनसुार य य संवाद (Video Conferencing) का मा यमबाट बयान 
गन/गराउने यव थाका लािग अनसु धान अिधकारीसँग सम वय र सहकाय गन, 

९.२.४   करण ९.२.१ बमोिजमका मु ामा अनसु धान स प न गरी मु ा च ने/नच ने िनणयका लािग ा  िमिसलको 
अपराध दता िकताबमा िववरण जनाई तोिकएका सरकारी वक लबाट आव यकता अनसुार कायालय मखु एवं 
अनसु धान अिधकारीसँग सम वय गरी थप अनसु धानका लािग िनदशन, आधार र कारण खोली मु ा च ने/नच ने 
स ब धी िनणय/िनकासा िलने र अिभयोगप  तयार गरी दता गन यव था िमलाउन,े 

९.२.५   सरकारी वक लबाट भएको मु ा च ने वा नच न े िनणय तयार गरी िनणयको ित र अदालतमा दता भएको 
अिभयोगप को ित िव तुीय अिभलेखका लािग साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध शाखा र एक कृत दता 
एवं अिभलेखका लािग अिभलेख यव थापन तथा ितवेदन तयारी शाखामा पठाउने, 

९.२.६   शाखामा दता भएको मु ामा सा ी परी ण, बहस पैरवी र ितर ा गन काय तोिकएका सरकारी वक लबाट गन, 
तोिकएका सरकारी वक ल तो न िमिसल कायालय मखु सम  पेश गन, यसरी मु ा तो दा अिभयोजनको िनणय 
गन सरकारी वक ल भए िनजलाई नै तो ने, 

९.१.७   आफूलाई तोिकएको मु ामा सा ी परी ण स ब धी कायको लािग स बि धत सरकारी वक ल अदालतमा उपि थत 
भई बकप मा सामले हने वा काननू बमोिजम य यका संवाद (Video Conferencing) माफत बकप  हनमेा 
स ब  अिधकारीसँग सम वय र सहकाय गन,  

९.१.८   पेशीका िदन तोिकएका वक ल अनपुि थत रहकेोमा अक  सरकारी वक ल तो न तु त कायालय मखु सम  पेश 

गन, 

९.२.९   मु ा सनुवुाइको ममा अदालतमा तयार भएका कागज माणको ितिलिप यथाशी  याई िमिसल अ ाबिधक 

गरी रा ने, 

९.२.१०   अदालतबाट ा  पेशीको सचूना स बि धत िमिसलमा समावेश गरी शाखाको एक कृत पशेी रिज रमा पेशी 
स ब धी यहोरा िव  गरी पेशीको िमित भ दा सामा यतया सात िदन अगावै स बि धत सरकारी वक ल सम  पशे 

गन, 

९.२.११   शाखाबाट बहस परैवी र ितर ा गनपुन मु ामा मु ाको गभंीरताका आधारमा कायालय मखु समतेको उपि थितमा 
बहसमा उठाउनपुन त य, तक, काननू र निजरका स ब धमा पेशीको िमित अगावै छलफल गरी आव यकता 
अनसुार सामिूहक ितिनिध व गन लगयत बहस यव थापन र तयारी स ब धी काय गन, 
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९.२.१२   अदालतमा पेश गनपुन बहसनोट बारे बहस गन सरकारी वक ललाई सचूना िदन े र सरकारी वक लले पेश गरेको 
बहसनोटलाई अिभलेख गरी सं थागत गन तथा बहसनोट स ब धमा अ य यव थापन गन, 

९.२.१३   मु ाको सनुवुाइका ममा भएका अ तरकालीन आदशे उपर मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा 
७३ वा याय शासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोिजम िनवेदन गनपुन अव थामा आदशेको ितिलिप याउन 
लगाई बहस गन सरकारी वक लले कायालय मखुसँग परामश गरी िनवेदनको म यौदा तयार गरी िमिसल यथाशी  

महा यायािधव ाको कायालयमा पठाउने साथै अ तरकालीन आदशे उपर िनवेदन गन ु नपन भए कायालय 
मखुबाट यहोरा मािणत गराई रा ने।  

९.२.१४   मु ामा बहस गन सरकारी वक लसँग सम वय गरी पशेी प रणाम पशेी स ब धी अिभलेख रिज रमा िनयिमत पमा 
िववरण िव  गन, 

९.२.१५    चेक बाउ स स ब धी बैिकङ्ग कसरू मु ामा पीिडत जाहरेवाला र ितवादील ेमलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, 
२०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) बमोिजम िमलाप को आदशेका लािग िनवेदन गरेमा सो मु ामा बहस पैरवी 
गन खिटएका सरकारी वक लले चिलत काननू बमोिजम िमलाप  स ब धी कारबाही अगािड बढाउने, 

९.२.१६   फैसला भएको जानकारी ा  भए पिछ शाखा दायरी रिज रमा लगत क ा गरी फैसलाको ितिलिप तु त ा  

गरी फैसलाको न कल िव तुीय अिभलेखका लािग साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध शाखामा र अिभलेख 

यव थापन तथा ितवेदन तयारी शाखामा पठाउने,   

९.२.१७   फैसलाको ितिलिप िमिसलमा समेत समावेश गरी पनुरावेदन स ब धी कारबाहीका लािग फैसला याएकै िदन 
बहस परैवी गन सरकारी वक ल सम  पठाई/पेश गरी अिभलेख रा न,े 

९.२.१८   करण ९.२.१७ बमोिजम िमिसल ा  भए पिछ बहस गन सरकारी वक लले कायालय मखुसँग आव यक 

परामश गरी आधार र कारण खलुाई फैसलाको प रणामका आधारमा पनुरावेदन गन वा नगन ताव तयार गरी 
यथाशी  महा यायािधव ाको कायालयमा पठाउने यव था िमलाउने, 

९.२.१९   अिभयोग मागदाबी बमोिजम फैसला भएको कारण पनुरावेदन गन ु नपन मु ामा पनुरावेदन गन ु नपन यहोरा 
कायालय मखुबाट मािणत गराई राखी ितवादीबाट पनुरावेदन गन अव था यितत भए पिछ िमिसल सरुि त 
रा न स बि धत अनसु धान िनकायमा िफता पठाई सोको यवि थत अिभलेख रा ने, 

९.२.२०   मु ाको अनसु धान र अिभयोजन स ब धी काय भावका रताका लािग अनसु धान कता र अिभयोजनकता बीच 

अ तरि या/छलफल/बठैक गन काय ममा उठाउनपुन िवषयव तु तयार गरी शासन तथा योजना शाखामा 
पठाउने,  

९.२.२१   आ नो शाखा अ तगतका मु ामा महा यायािधव ाको कायालयबाट माग भएका िमिसल कागजात तु त पठाउन 
सिकने गरी अ ाबिधक गरी रा न,े 

९.२.२२    शाखाबाट स पादन ग रने काय गन सरकारी वक ल तथा अ य सहायक/ सहयोगी तरका कमचारी बीच काय 
िवभाजन गनकुा साथै अनसु धान अिधकारीलाई िनदशन िदने, मु ा च ने/नच ने िनणय गन, मु ामा बहस परैवी 
ितर ा गन कायको तरीयता, यव थापन र भावका रताका स ब धमा सरकारी वक ल तथा कमचारी बीच 

िनर तर छलफल र सधुार गन, साथै भए गरेका हरेक काम कारबाहीको िनयिमत अिभलेख यव थापन गन। 
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९.२.२३   कायालय मखुबाट तोके बमोिजमका अ य काय गन । 

९.३  वैदेिशक रोजगार, राज व तथा िविवध मु ा शाखाः यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

९.३.१   वैदिेशक रोजगार िवभागबाट अनसु धान तहिककात भई मु ा च ने नच ने िनणयका लािग ा  भएका िमिसल दता 
गरी सरकारी वक ल तो न कायालय मखु सम  पशे गन, 

९.३.२   तोिकएका सरकारी वक लबाट स बि धत अनसु धान अिधकारीसँग सम वय र स पक गरी कायालय मखुसँगको 
परामशमा थप अनसु धानका लािग िनदशन िदने, मु ा च ने/नच ने िनणय गरी मु ा चलाउने िनणय भएकोमा 
अिभयोगप  तयार गरी दता गन स बि धत अनसु धान अिधकारीलाई िनणयको ितिलिप सिहत स कल िमिसल 

बझुाउन े यव था िमलाउने र मु ा नचलाउन े िनणय भएकोमा िनकासाका लािग महा यायािधव ाको कायालयमा 
िमिसल पठाई िनकासा भए बमोिजम कारबाही गन/ गराउने,  

९.३.३   वैदिेशक रोजगार कसरूमा सरकारी वक लबाट भएको मु ा च ने वा नच ने िनणयको ित िव तुीय अिभलेखका 
लािग साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध शाखा र अिभलेख यव थापन तथा ितवेदन तयारी शाखामा 
बझुाउने, 

९.३.४   वैदिेशक रोजगार कसरूमा वैदिेशक रोजगार यायािधकरणमा अिभयोगप  दता गरी ितर ाका लािग ा  िमिसल, 

राज  यायािधकरण काठमाड मा दता भएका ितर ाका लािग ा  भएका जानकारी तथा िमिसल, शासक य 
अदालत काठमाड मा दता भएका ितर ाका लािग ा  भएका जानकारी तथा िमिसल शाखा दता िकताबमा दता 
गरी अिभयोगप  वा उजरुीको एक ित एक कृत दताका लािग अिभलेख यव थापन तथा ितवेदन तयारी 
शाखामा बझुाउन,े 

९.३.५   शाखामा दता भएको मु ामा ितर ा गन सरकारी वक ल तो न िमिसल कायालय मखु सम  पेश गन,   

९.३.६   तोिकएका सरकारी वक लसँग सम वय गरी मु ाको िमिसलमा रहनपुन ितर ाका लािग आव यक पन िमिसल 

कागजात ज ु गरी, आव यक कागजात स बि धत िनकायबाट माग गरी र मु ा सनुवुाइको ममा 
अदालत/ यायािधकरणमा खडा भएका कागज माणको ितिलिप यथाशी  याई िमिसल अ ाबिधक गरी रा ने, 

९.३.७   अदालत/ यायािधकरणबाट ा  पशेीको सचूना स बि धत िमिसलमा समावेश गरी शाखाको पेशी रिज रमा पेशी 
स ब धी यहोरा िव  गरी पेशीको िमित भ दा सामा यतया सात िदन अगावै स बि धत सरकारी वक ल सम  पशे 

गन, 

९.३.८   शाखाबाट ितर ा गनपुन मु ामा मु ाको गंभीरताका आधारमा कायालय मखु समेतको उपि थितमा ितर ामा 
उठाउन ु पन त य, तक, काननू र निजरका स ब धमा पशेीको िमित अगावै छलफल गरी आव यकता अनसुार 
सामिूहक ितिनिध व गन लगयत बहस यव थापन र तयारी स ब धी काय गन, 

९.३.९   मु ाको सनुवुाइका ममा भएका अ तरकालीन आदशे उपर मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा 
७३ वा याय शासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोिजम िनवेदन गनपुन अव थामा आदशेको ितिलिप याउन 
लगाई बहस गन सरकारी वक ल सम  पेश गरी तोिकएको सरकारी वक लले कायालय मखुसँग परामश गरी 
िनवेदनको म यौदा तयार गरी िमिसल यथाशी  महा यायािधव ाको कायालयमा पठाउने साथै य ता मु ामा 
अ तरकालीन आदशे उपर िनवेदन गन ुनपन भए कायालय मखुबाट यहोरा मािणत गराई रा न,े 
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९.३.१०   मु ामा बहस गन सरकारी वक लसँग सम वय गरी पेशी प रणाम पशेी स ब धी अिभलेख रिज रमा िनयिमत पमा 
िववरण िव  गन, 

९.३.११   वैदिेशक रोजगार मु ामा पीिडत जाहरेवाला र ितवादीले मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा 
११७ को उपदफा (२) बमोिजम िमलाप को आदशेका लािग िनवेदन गरेमा सो मु ामा बहस परैवी गन खिटएका 
सरकारी वक लले चिलत काननू बमोिजम िमलाप  स ब धी कारबाही अगािड बढाउने, 

९.३.१२   अदालत/ यायािधकरणबाट मु ामा फैसला/अि तम आदशे भएको जानकारी ा  भए पिछ शाखा दायरी रिज रमा 
लगत क ा गरी फैसलाको ितिलिप तु त ा  गरी  फैसलाको न कल िव तुीय अिभलेखका लािग साइवर 
सरु ा र सचूना, स चार िविध शाखामा र अिभलेख यव थापन तथा ितवेदन तयारी शाखामा पठाउने,   

९.३.१३   फैसलाको ितिलिप िमिसलमा समेत समावेश गरी पनुरावेदन स ब धी कारबाहीका लािग बहस परैवी गन सरकारी 
वक ल सम  पठाई/पेश गरी अिभलेख रा न,े 

९.३.१४   करण 9.३.१४ बमोिजम िमिसल ा  भए पिछ बहस गन सरकारी वक लले कायालय मखुसँग आव यक 

परामश गरी आधार र कारण खलुाई फैसलाको प रणामका आधारमा पनुरावेदन गन वा नगन ताव तयार गरी 
यथाशी  महा यायािधव ाको कायालयमा पठाउने यव था िमलाउने, 

९.३.१५   अिभयोग मागदाबी वा नेपाल सरकारको िजिकर बमोिजम फैसला/अि तम आदशे भएको कारण पनुरावेदन गन ु
नपनमा पनुरावेदन गन ुनपन यहोरा कायालय मखुबाट मािणत गराई राखी ितवादीबाट पनुरावेदन गन अव था 
यितत भए पिछ िमिसल सरुि त रा न स बि धत अनसु धान िनकायमा िफता पठाई सोको यवि थत अिभलेख 

रा न,े 

९.३.१६   शाखाबाट बहस पैरवी र ितर ा गन मु ामा अनसु धान, अिभयोजन, ितर ा स ब धी काय भावका रताका 
लािग अनसु धान कता र अिभयोजनकता बीच अ तरि या/छलफल/बठैक गन काय ममा उठाउनपुन िवषयव त ु
तयार गरी शासन तथा योजना शाखामा पठाउने, 

९.३.१७   अदालतमा पेश गनपुन बहसनोट बारे बहस गन सरकारी वक ललाई सचूना िदन े र सरकारी वक लले पेश गरेको 
बहसनोटलाई अिभलेख गरी सं थागत गन तथा बहसनोट स ब धमा अ य यव थापन गन,  

९.३.१८    आ नो शाखा अ तगतका  मु ामा महा यायािधव ाको कायालयबाट माग भएका िमिसल कागजात तु त पठाउन 
सिकने गरी अ ाबिधक गरी रा न,े 

९.३.१९    शाखाबाट स पादन ग रने यस करण बमोिजमको कायस पादन गन सरकारी वक ल तथा अ य सहायक/ 

सहयोगी तरका कमचारी बीच काय िवभाजन गनकुा साथै अनसु धान अिधकारीलाई िनदशन िदन,े मु ा 
च ने/नच ने िनणय गन, मु ामा बहस पैरवी ितर ा गन कायको तरीयता, यव थापन र भावका रताका 
स ब धमा सरकारी वक ल तथा कमचारी बीच िनर तर छलफल र सधुार गन,  साथै भए गरेका हरेक काम 
कारबाहीको िनयिमत अिभलेख यव थापन गन, 

९.३.२०   कायालय मखुबाट तोके बमोिजमका अ य काय गन ।  
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९.४  शासन तथा योजना शाखाः यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

९.४.१   यस कायिविधको अधीनमा रही कायालयमा िनयु  वा पद थापन हने सरकारी वक ल तथा कमचारीलाई 
कायालयमा बहाल हना साथ कायादशे सिहतको िज मेवारी िदन,े 

९.४.२    सरकारी वक ल तथा कमचारीको अलग अलग यि गत फाइल खडा गरी स वा, काज, िबदा, यो यता, तािलम, 
कारवाही, परु कार आिद स ब धी प ह  यि गत फाइलमा अ ाबिधक गन, 

९.४.३   सरकारी वक ल तथा कमचारीको कायालयमा उपि थितलाई िनयिमत र यवि थत बनाउन ई हािजरी (e–

Attendance) लगायत हािजरी तथा िबदाको अिभलेख यव थापन स ब धी काय गन,  

९.४.४    सरकारी वक ल तथा कमचारीको कायस पादन मू याङ्कन तथा स पि  िववरण फाराम ा  गरी समयमै अि म 
कारवाहीका लािग स बि धत अिधकारी / िनकायमा पेश गन, 

९.४.५    दरब दी तािलका अनसुार सरकारी वक ल तथा कमचारीको िनयिु , स वा, बढुवा, शैि क यो यता, द ड, 
परु कार, िवभागीय कारबाही लगायतका िववरण दिेखन े यि गत िववरण अ ाबिधक गन, 

९.४.६    सबै शाखामा सरकारी वक ल तथा कमचारीको काय मता र काय चापको िवचार गरी अनपुात िमलाई कमचारी 
खटाउन ेहरेफेर गन स ब धमा कायालय मखु सम  पशे गन, 

९.४.७    िनयिमत पमा कमचारी बैठकको ब दोब त िमलाई छलफलको िववरणको अिभलेख रा न े एवम ्काया वयन 
गराउने, 

९.४.८   कायालयको भौितक सामानको शाखागत अ ाबिधक लगत, संर ण, ममत संभार, िललाम गरी यथोिचत 
उपयोगको यव था िमलाउने, 

९.४.९    गनुासो सु न ेअिधकारी एवं सचूना अिधकारी तो न कायालय मखु सम  पेश गरी नाग रक बडाप , उजरुी 
पेिटकाको यव थापन लगायत सेवा ाही स तिु  स ब धी काय गन, 

९.४.१०   अ तरशाखा सम वय र सहकाय गन, 

९.४.११   कायालय भवन प रसरको सरसफाई, बगचा एवं कायालयको सरु ाका लािग पालो पहरा लगायतको काय गन, 

९.४.१२   कायालयका लािग चािहने कागज, कलम, मसी, फिनचर आिद भौितक िचजव तुह  चिलत सावजिनक ख रद 
ऐन, िनयम अनु पको ि या अपनाई ख रद गन, मौ दात रा न,े संर ण गन र वीकृत मागफारामका आधारमा 
खच गन, 

९.४.१३    काननू बमोिजम िज सी िनरी ण गरी ितवेदन यवि थत गन, 

९.४.१४   वािषक काय योजना बमोिजम कायालयबाट स पादन गनपुन रणनीितक ि याकलाप काया वयन, समी ा र 
ितवेदन गन कायमा योजना काया वयन सिमितसँग सहकाय गरी योजनाको भावकारी पमा काया वयन गन 
गराउने, 
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९.४.१५    मु ा शाखाह बाट ा  भएको छलफलका िवषयव तुलाई िवचार गरी िविभ न अनसु धान िनकाय एवं 
कायालयबाट ितर ा ग रने सरकारी िनकायका अिधकारीसँग अ ति या, छलफल तथा सम वय बठैक गन 
काय म बनाई िनणयाथ कायालय मखु सम  पेश गरी िनणयको काया वयन गन,  

९.४.१६   कायालयबाट स पादन गनपुन अ य शाखाको िज मेवारी िभ  नपरेका कायका साथै कायालय मखुबाट यस 

शाखाबाट स पादन गन गरी तोिकएका काय गन। 

९.५ कसरू पीिडत तथा सा ी सरं ण शाखाः यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनेछन;् 

९.५.१   मु ाको काम कारवाहीमा प को गोपनीयता कायम गन, पीिडतमै ी क को यव थापन गन लगायत कसरू पीिडत 
तथा सा ीमै ी यवहारका लािग आव यक ब ध गन गराउने, 

९.५.२   पीिडतलाई मनोसामािजक परामश िदनपुन, वा य उपचार गन ुपनमा स बि धत िनकायह सँग सम वय गरी सो 
सेवा उपल ध गराउन सहजीकरण गन,  

९.५.३   कसरू पीिडत तथा सा ीसँग बकप  गन ुअिघ स बि धत सरकारी वक लबाट परामशका साथै बकप  प ात दिैनक 

मण भ ा उपल ध गराउन सहजीकरण गन,   

९.५.४   मु ाको सनुवुाइमा कसरू पीिडतको सहभािगताका लािग सहजीकरण गनकुा साथै फैसला काया वयनमा सहयोग गन, 

९.५.५   कसरू पीिडत तथा सा ीका गनुासाह  सनुवुाइ गरी आव यक सझुाव िदन,े  

९.५.६   कसरू पीिडत तथा सा ीको िववरण र ितनको संर ण स ब धी अिभलेख यवि थत गन, 

९.५.७   कसरू पीिडत र सा ी संर ण स ब धमा नपेाल हरी तथा अनसु धान गन र अ य स ब  िनकायसँग सम वय र 
सहकाय गन, 

९.५.८   कायालय मखुबाट तोके बमोिजमका अ य काय गन । 

९.६ अिभलेख यव थापन तथा ितवेदन तयारी शाखाः यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनेछन;् 

९.६.१    कायालय ि थत िवषयगत मु ा शाखाबाट भएका मु ा च ने नच ने िनणयका स कल ित मािसक पमा छु न े
गरी िसलिसलेवार िनणय न बर अनु प िवषयगत पमा फाइिलङ्ग गरी वष वषको छु ाछु ै बाइि डङ गरी 
यवि थत पमा अिभलेख रा ने,  

९.६.२   कायालयबाट अदालतमा दता भएका अिभयोगप  र अ य िनकाय/ यि बाट अदालतमा दता भई सरकारी प को 
ितर ाका लािग कायालयमा ा  हन आएका अिभयोगप / उजरुी स बि धत मु ा शाखाबाट िनयिमत पमा ा  

गरी एक कृत दता िकताबमा िववरण िव  गन,  

९.६.३    कायालयबाट बहस परैवी र ितर ा ग रएका मु ामा अदालतबाट भएका फैसला स बि धत मु ा शाखाबाट 
िनयिमत पमा ा  गरी एक कृत दता िकताबमा िववरण जनाई दायरी लगत क ा गन, 

९.६.४    करण ९.६.३ बमोिजम ा  भएका फैसला िवषयगत र सालवसाली पमा छु ाछु ै फाइिलङ्ग गरी फैसलाको 
प रमाण अनसुार वष वषको वाइि डङ्ग गरी यवि थत पमा अिभलेख रा न,े 
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९.६.५    मु ा स ब धी कारबाहीको िनधा रत मािसक/वािषक ितवेदन तयार गन आव यक पन त याङ्क, िववरण वा 
जानकारी स बि धत मु ा शाखाबाट ा  गरी समयमै मािसक तथा वािषक ितवेदन तयार गरी पठाउने,    

९.६.६    अिभलेख तथा ितवेदन तयारी शाखाबाट स पादन गन गरी कायालय मखुबाट तोिकएका अ य काय गन ।  

९.७  साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध शाखाः यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

९.७.१   कायालयको कायस पादनमा स ब धमा तयार भएका िविभ न स टवेयरको प रमाजन, एक करण गन स ब धमा 
महा यायािधव ाको कयालयसँग सम वय गरी आव यक काय गन/गराउने,  

९.७.२   कायालयबाट स पादन हन ेकाम कारबाही संभव भएस म िव तुीय मा यमबाट स पादन गन आव यक िव तुीय 
उपकरण, िविधको िवकास गन अवधारणाप  सिहत काय म तयार गरी महा यायािधव ाको कायालयमा पठाई 
िनणय काया वयन गन/गराउने,  

९.७.३  कायालयबाट भएका मु ा चलाउन/ेनचलाउन े िनणयका ित स बि धत मु ा शाखाबाट िनर तर ा  गरी िवषय र 
समयाविध छु ने गरी िव तुीय मा यमबाट अिभलेख रा न,े 

९.७.४   कायालयबाट बहस पैरवी र ितर ा भएका मु ाको फैसलाका ित स बि धत मु ा शाखाबाट िनर तर ा  गरी 
िवषय र अविध खु न ेगरी िव तुीय मा यमबाट अिभलेख राखी सरकारी वक लको कायस पादनमा सहयोगी हन े
फैसलाह  कायालयको वेभसाइटमा अपलोड गन र मु ा स ब धी िववरण मु ा यव थापन णाली (CMS) 

स ब धी स टवेयरमा िव  गन, 

९.७.५   कायालयको मह वपणू सचूना, त यांक ाि  र उपयु ताको छनौट गरी समय र िवषयगत पमा अ ाविधक गरी 
अिभलेखीकृत गन, 

९.७.६   कायालयको वभेसाइट अ ाविधक बनाई आव यक सचूना, साम ी सिहतको वेभसाइट यव थापन गन,  

९.७.७   महा यायािधव ाको कायालयसँग िव तुीय मा यमबाट स पक थािपत गन िविध, साम ीको यव थापन, जडान 
तथा स चालन स ब धी आव यक काय गन, 

९.७.८   कायालयमा सचूना िविध तथा िव तुीय अिभलेख शाखाको भावकारी पमा स चालनका लािग आव यक 

जनशि को यव थापन र मता िवकास स ब धी काय गन, 

९.७.९   Assest Management System (AMS) स बि धत स पणू भौितक साम ीको िववरणह   स टवेयरमा 
अपलोड गन, 

९.७.१०   कायालयमा रहकेो क यटुर तथा िव तुीय सामा ीको अव था अ ाबिधक गरी चालु अव थामा रा न आव यक 

काय गन, 

९.७.११   कायालयमा रािखएको िस.िस.िट.िभ. समतेको सामा ी चाल ुअव थामा रा न आव यक काय गन कायालयमा 
रािखएको िस.िस.िट.िभ. समेतको सामा ी चालु अव थामा रा न आव यक काय गन, 

९.७.१२   साइवर अपराधसँग स बि धत कुनै सम या वा अ झन आए महा यायािधव ाको कायालयको साइवर सरु ा र 
सचूना, स चार िविध महाशाखा अ तगतको साइवर यिुनटसँग सम वय गन, 
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९.७.१३   कायालय तथा कमचारीको Email को काम कारवाही @ag.gov.np माफत मा  गन/गराउने यव था िमलाउने, 

९.७.१४   कायालयमा क यटुर/ सहायक क यटुर अपरेटर िनयिु  गदा Technical Support (IT) Staff को यव था 
गन, 

९.७.१५   कायालय मखुबाट तोके बमोिजम साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध स ब धी अ य काय गन । 

९.८  पु तकालय शाखाः यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनेछन;् 

९.८.१   कायालयमा रहकेा पु तक एवं अ य अ ययन साम ीको रिज रमा र िव तुीय मा यमबाट समते सचूीकरण तथा 
वग करण गरी यवि थत िकिसमले येक पु तक/ अ ययन साम ीमा शंकेत न बर (कोड बार) रा न,े 

९.८.२   पु तकालय िभ  अनशुासन र मयादा कायम हन ेगरी सरकारी वक ल, कमचारी, काननू यवसायी एवं काननूका 
िव ाथ ल ेसमेत अ ययन गन स ने यव था िमलाउन,े 

९.८.३   िविभ न काशक तथा िब े तासँगको स पकबाट बजारमा उपल ध पु तक पि का आिदको सचूी तयार गरी 
िविनयोिजत बजेटको प रिध िभ  रही कायालयको कायस पादनसँग स बि धत पु तक/ अ ययन साम ीको ख रद 
ि या अगािड बढाउन महाशाखा मखु सम  पेश गरी िनणयानसुार गन,  

९.८.४   सरकारी वक ललाई आव यक पन ऐन िनयम लगायतका पु तकह , राजप , तथा प पि काह  भरपाई गरी 
उपल ध गराउने,  

९.८.५   पु तकालयमा रहकेा कायस पादनमा उपयोगी पु तक तथा अ य पाठ्यसाम ी सरकारी वक ल तथा कमचारीलाई 
मा  अिभलेख राखी िसिमत समयका लािग आवासमा लैजान ेर समयमै िफता गन यव था गन।यसरी लिगएका 
पु तक वा अ य साम ी कुन ै यहोराले िमनाहा नगन बजारमा उपल ध य ता पु तक नै दािखला गनपुन यव था 
िमलाउने, 

९.८.६   कमचारीह  स वा वा अवकाश हदँा रमाना गन ुवा कायालयबाट िसफा रसप  िदन ुअिघ िनजह  िज मामा रहकेा 
पु तक िफता िलई चु ा िसफा रस गनपुन प ितको िवकास गन, 

९.८.७   महा यायािधव ाको कायालयसँग परामश गरी िव तुीय पु तकालयको िवकास गनकुा साथै अ य पु तकालय बीच 

स पक, सम वय र सहकाय गन,  

९.८.८   पु तकालयमा सािवक दिेख हालस मका कायालय मखुको फोटो सिहतको िववरण रा ने,  

९.८.९   पु तकालयलाई यवि थत र थप भावकारी बनाउन पु तकालय िवकास स ब धी नीित तथा योजना तयार गरी 
कायालय मखु सम  पेश गरी काया वयन गन । 

९.९ आिथक शासन फाँट: यस फाँटबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

९.९.१   शासन तथा योजना शाखासँगको सम वयबाट कायालयको वािषक काय म तथा बजेट तजमुा गरी कायालय 
मखुबाट वीकृत गरी महा यायािधव ाको कायालय आिथक शासन शाखामा पठाउने,  

९.९.२   कोष तथा लेखा िनय क कायालय समेतसँग सम वय कायम गरी बजेट स ब धी आव यक िनदशन र बजेट 
िनकासा िलने, 
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९.९.३   कायालयका लािग िविनयोिजत बजेट रकम अ तगत रही स बि धत बजेट शीषकमा िनयमानसुार िविध र ि या 
परूा गरी, आव यक िबल भरपाई तथा कागजात संल न गरी समानपुाितकता, िमत यियता र गणु तरीयता र 
पारदिशता कायम हने गरी खच ले न,े 

९.९.४   खचको भु ानी गदा बक माफत भु ानी गनकुा साथै यसरी भु ानी गदा िनयमानसुार कटाउनपुन पा र िमक कर, 
संचय कोष र नाग रक लगानी कोष, िबमा आिद क ा गरी स बि धत िनकायमा यथासमयमा पठाउने,  

९.९.५   कुनै काय म वा दािय वका लािग बजेट थप गनपुन वा रकमा तर गनपुनमा भरसक एकै पटक प  आधार कारण र 
औिच य खलुाई थप बजेट िनकासा वा रकमा तरका लािग महा यायािधव ाको कायालय, आिथक शासन 
शाखामा पठाउने, 

९.९.६   अिनवाय आव यकता अनु प िदएको पे क  समयमै फ य ट गन गराउने,  

९.९.७   कायालयको आिथक शासन स ब धी लेखा, े ताको अिभलेख चु त दु त राखी समयमै मािसक तथा वािषक 

ितवेदन तयार गरी पठाउने, 

९.९.८   आिथक कारोवार एवं खच भएका रकमको लेखाको आ त रक र अि तम लेखा परी ण गराउने,  

९.९.९   महालेखा परी क तथा महा यायािधव ाको कायालयसँग स पक राखी बे ज ुलगत अ ाबिधक गरी कायम 
भएका बे ज ुफ यौट गराई कायालयलाई बे ज ुशु य बनाउने, 

९.९.१०   कायालय मखुले तोकेका आिथक शासनसँग स बि धत अ य आव यक काय गन । 

९.१०  दता चलानी फाँट: यस फाँटबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

९.१०.१   कायालयमा ा  भएका िचठीप  / कागजात बझुी बु नेको नाम, पद र िमित प  खलुाई भरपाई िदन ेर यसरी ा  

भएका येक कागज प  िनधा रत ढाँचाको दता िकताबमा र िव तुीय मा यममा (क यटुरमा) तु त दता गरी दता 
न बर र िमित िव  गन,  

९.१०.२   गो य र कायालय मखुलाई स बोधन ग रएका खामब दी िचठीह  नखोली खामको बािहर दता न बर उ लेख गरी 
तु त कायालय मखु सम  पशे गरी भएको तोक आदशे बमोिजम स बि धत शाखामा बझुाउने, 

९.१०.३   करण ९.१०.२ बाहकेका अ य कागजप  शासन तथा योजना शाखाका मखु सम  पेश गरी भएको तोक 

आदशे बमोिजम त काल स बि धत शाखा/फाँटमा बझुाई दता िकताबमा अिभलेख रा न,े 

९.१०.४   करण ९.१०.३ मा जे सकैु उ लेख भएता पिन मु ा शाखा खु न ेगरी ा  भएका वा चलानी िकताब हरेी यिकन 
गरी मु ा शाखा प ा लगाई मु ासँग स बि धत िमिसल कागजात दता गरी प  ा  भएकै िदन स बि धत मु ा 
शाखाको मखु सम  पेश गरी दता िकताबमा अिभलेख रा न,े   

९.१०.५   कायालयबाट अ य  पठाउने प , कागजातप को िमित, प को िवषय, पठाइने कायालय वा अदालतको नाम, 
स बि धत शाखा उ लेख गरी िनधा रत ढाँचाको चलानी रिज र र िव तुीय मा यममा समेत चलानी गन, 

९.१०.६   अ य कायालयमा पठाइन े िचठीप ह  भरपाई िकताबमा चढाई वा कायालय ितमा नै बु नेको नाम दजा र िमित 
खु ने यहोराको भरपाई गराई बझुाउने / हलाक दािखला गन, 
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९.१०.७   दता चलानी स ब धी काय गदा कुनै बाधा अड्चन परे शासन तथा योजना शाखाको मखुबाट िनकासा िलने । 

९.१०.८   कायालयबाट स पादन हने कायसँग समबि धत िवषयमा सेवा ाहीलाई आव यक जानकारी दान गन । 

९.१०.९   कायालयबाट स पादन हने कायह  म ये सेवा ाहीको सरोकार रहकेो कायस पादन हने शाखा र फाँटको जानकारी 
दान गन । 

१०. िज ला सरकारी वक ल कायालयः यस कायालयका देहायका शाखा/फाँटबाट देहाय बमोिजमका कायस पादन 
हनेछन;् 

१०.१  मु ा तथा अिभलेख यव थापन शाखाः यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

१०.१.१   जाहरेी दरखा त वा सचूना दता नगरेको भ न ेउजरुीको छु ै लगत राखी कायालय मखु सम  पेश गरी िनणय 
बमोिजम गन, 

१०.१.२   अनसु धान गन िनकायह बाट ारि भक अनसु धान ितवेदन ा  भए पिछ तोिकएको अपराध दता िकताबमा 
िववरण िव  गरी छु ाछु ै िमिसल खडा गरी सरकारी वक ल तो न कायालय मखु सम  पेश गन, 

१०.१.३   मपणू, झु ा वा का पिनक जाहरेी दरखा त तामलेीमा रा न ा  भएका ितवेदनको छु ै अिभलेख राखी 
कायालय मखु सम  पेश गरी िनणय काया वयन गन,   

१०.१.४   करण १०.१.२ बमोिजम तोिकएका सरकारी वक लले आव यकता अनसुार कायालय मखुसँग परामश गरी 
िनदशन, याद थप, शिंकतको बयान, अनसु धान स ब धमा राय स लाह तथा मु ा चलाउने/नचलाउने स ब धी 
काय गन, 

१०.१.५   याद थपको िनवेदन अदालतमा तुत गदा शिंकतलाई िहरासतमै रा नपुन प  आधार र कारण खलुाउने, िनदशन 
िददँा अनसु धानलाई सहयोग पु ने गरी व तुिन  माण संकलन हन ेगरी िदन,े  

१०.१.६   शंिकतको बयान गराउँदा काननू बमोिजम स पादन गन निम ने गरी य यका साधनबाट समेत बयान 
अिभलेखीकरण गन वा आव यकता अनसुार य य संवाद (Video Conferencing) का मा यमबाट बयान 
गन/गराउने यव थाका लािग अनसु धान अिधकारीसँग सम वय र सहकाय गन, 

१०.१.७   अनसु धान ितवेदन ा  भए पिछ िनधा रत अपराध दता िकताबमा िववरण िव  गरी तोिकएका सरकारी वक ल 

वा िनज कायालयमा नभएमा कायालय मखुबाट तोकेको सरकारी वक लले महा यायािधव ाबाट यायोिजत 
अिधकार बमोिजम मु ा चलाउने वा नचलाउने िनणय गरी िनणयको ित साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध 

फाँटमा िव तुीय अिभलेखका लािग पठाई कायालयबाट भएका य ता िनणयको एक कृत पको िसलिसलेवार 
िनणय न बर िव  गरी अविध खु ने गरी बाइि डङ्ग गरी रा ने,  

१०.१.८   सरकारी वक लबाट मु ा नचलाउने गरी वा आंिशक पमा मु ा नचलाउन े गरी भएको िनणयको ितिलिप 
िनकासाका लािग उ च सरकारी वक ल कायालयमा पठाउने, 

१०.१.९   ितवादी नभएका वा ितवादी नखलेुको कारण कोही कसै उपर मु ा नचलाउन ेगरी भएका िनणयको िसलिसलेवार 
िनणय न बर सिहत छु ै एक कृत िनणय िकताब तयार गरी काननू बमोिजम िनकासाका लािग उ च सरकारी वक ल 
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कायालयमा पठाउने, य ता मु ामा अि तम िनकासा भई आए पिछ स कल िमिसल समते अिभलेख जनाई सरुि त 
रा न स बि धत अनसु धान िनकायमा िफता पठाउने, 

१०.१.१०   कायालयबाट भएको मु ा चलाउने िनणय बमोिजम अदालतमा दायर भएको अिभयोगप  तथा कायालयबाट 
ितर ा गन ुपन रट/िनवेदन स ब धी िववरण िनधा रत दता िकताबमा िव  गरी िव तुीय अिभलेखका लािग 
साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध फाँटमा पठाउने, 

१०.१.११   कायालयमा दता भएका मु ा तथा रट/िनवेदनमा अदालतमा बहस परैवी तथा ितर ा गन सरकारी वक ल तो न 
कायालय मखु सम  पशे गरी, िमिसल कागजात अ ाबिधक वनाई य ता िमिसल पेशी भ दा सामा यतया सात 
िदन अगावै स बि धत सरकारी वक ललाई उपल ध गराउने, 

१०.१.१२   अदालतबाट भएको थनुछेक तथा अ य अ तरकालीन आदशे उपर काननू बमोिजम िनवेदन गन ुपनमा आव यकता 
अनसुार कायालय मखुसँग परामश गरी तोिकएका सरकारी वक लले िनवेदनको म यौदा तयार गरी िमिसल 

कागजात दु त पारी यथाशी  उ च सरकारी वक ल कायालयमा पठाउने, य ता अ तरकालीन आदशे पर िनबेदन 
गन ुनपनमा आधार र कारण खलुाई कायालय मखुबाट मािणत गरी रा न,े  

१०.१.१३   आफूलाई तोिकएको मु ामा सा ी परी ण स ब धी कायको लािग स बि धत सरकारी वक ल अदालतमा उपि थत 
भई बकप मा सामले हने वा काननू बमोिजम य यका संवाद (Video Conferencing) माफत बकप  हनमेा 
स ब  अिधकारीसँग सम वय र सहकाय गन,  

१०.१.१४   मु ा तथा रट िनवेदनह मा भावकारी पमा ितर ा/बहस परैवी गन चा नपुन समसामियक कदम, आई पन 
सम याको यव थापन स ब धमा आव यकतानसुार नीितगत यव था र यावहा रक उपायको तजमुा गरी िनणयका 
लािग कायालय मखु सम  पेश गरी िनणय काया वयन गन, 

१०.१.१५   मु ा तथा रट िनवेदनमा उठाइएका वा रहकेा िवषयब तुको गंभीरताका आधारमा समहूगत पमा सरकारी 
वक लको ितिनिध व गनपुन दखेमेा कायालय मखु सम  पेश गरी बहस गन िवषय िवभाजन गरी समहूगत पमा 
अदालतमा ततु हने,  

१०.१.१६   अदालतबाट बहसको पालो आएको स बि धत सरकारी वक ललाई खबर गन यव थालाई चु त बनाउने र 
सामियक पमा सधुारका उपाय अवल बन गद जान,े 

१०.१.१७   अदालतबाट सा ािहक तथा दिैनक पशेी सचूी ा  गरी येक िदन इजलासमा पेश हने यायाधीशह को नाम र 
म सं या समते खु ने मु ाको दिैनक पशेी सचूी तयार गरी अिभलेख राखी आव यकता अनसुार सरकारी 
वक लह लाई िवतरण गन,  

१०.१.१८   उपयु  र तकसंगत कारण नपरी सरकारी वक लबाट मु ाको पेशी थिगत नगन, 

१०.१.१९   अदालतमा पेश गनपुन बहसनोट बारे बहस गन सरकारी वक ललाई सचूना िदन े र सरकारी वक लले पेश गरेको 
बहसनोटलाई अिभलेख गरी सं थागत गन तथा बहसनोट स ब धमा अ य यव थापन गन,  

१०.१.२०   पेशीको िदन अदालतबाट भएको नितजा स बि धत सरकारी वक लले  बिुझन े गरी स बि धत िमिसलमा र 
तोिकएका कमचारीले पेशी िकताबमा जनाउने, 
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१०.१.२१   कसरू िनधारण स ब धी आदशे भएपिछ तोिकएको सरकारी वक लले स ब  िनकाय वा अिधकारीसँग सम वय गरी 
सजाय पवूको ितवेदन तयार गरी पेश गन, 

१०.१.२२   पेशीको िदन फैसला/अि तम आदशे भएका मु ाको अदालतको अिभलेख िमलान हन ेगरी दायरी लगत क ा गन,  

१०.१.२३   अदालतबाट फैसलाको जानकारी ा  भएपिछ िनधा रत समयमै बहस पैरवी गन तोिकएका सरकारी वक ल वा 
िनज नभए कायालय मखुबाट तोिकएका सरकारी वक लले अिभयोग मागदाबी बमोिजम फैसला नभएका मु ाका 
हकमा आव यकता अनसुार कायालय मखुसँग परामश गरी पनुरावेदन गन/नगन ताव तयार गरी उ च सरकारी 
वक ल कायालयमा पठाउने, 

१०.१.२४   अिभयोग मागदाबी बमोिजम कसरू कायम एवं सजाय भएका पनुरावेदन स ब धी कारबाही गन ु नपन मु ामा 
कायालय मखुबाट मािणत गराई पनुरावेदनको अविधस म िमिसल सरुि त राखी तालुक कायालयबाट िमिसल 

माग भएमा बाहके अिभलेखमा िववरण जनाई स बि धत अनसु धान िनकायमा िमिसल सरुि त रा न िफता 
पठाउने।  

१०.१.२५   सरकार वादी मु ामा पनुरावेदन स ब धी कारबाहीको अि तम िकनारा भई कायालयमा ा  हन आएका िमिसल 

अिभलेखमा िववरण जनाई स बि धत अनसु धान िनकायमा िमिसल सरुि त रा न िफता पठाउने।  

१०.१.२६   काननू बमोिजम िमलाप  गन आदशेका लािग ा  भएका िनवेदनको अिभलेख राखी अिभयोजन स ब धी िनणय 
गन सरकारी वक ल वा िनज नभएमा कायालय मखुबाट तोिकएका सरकारी वक लले य ता िनवेदनमा सनाखत 
गराई राय साथ महा यायिधव ाको कायालयमा पठाई िनणय काया वयन गन गराउने,    

१०.१.२७   कायालय माफत अदालतमा पेश गन ा  िलिखत जवाफ रीतपवूक भए नभएको, िलिखत जवाफ साथ आव यक 

कागजात रह े नरहकेो िवचार गरी िलिखत जवाफ दताका लािग अदालतमा पठाउने तथा य ता कायालयबाट 
िलिखत जवाफ तयार गन ुअिघ जवाफ ले न, िलिखत जवाफ साथ संल न गनपुन कागजातका लािग स लाह िलन े
प रपािट िवकास गन आव यक सम वय गन लगायत िलिखत जवाफसँग स बि धत अ य यव थापन गन, 

१०.१.२८   कायालयबाट ितर ा भएका रट िनवेदनमा अि तम आदशेको जानकारी ा  भए पिछ अिभलेखमा यहोरा जनाई 
आदशे सिहतको िमिसल स बि धत िनकायमा िफता पठाउने, 

१०.१.२९   मु ा तथा रट िनवेदनमा भएका फैसला/अि तम आदशेको ित िव तुीय अिभलेखका लािग साइवर सरु ा र 
सचूना, स चार िविध फाँटलाई उपल ध गराउने, 

१०.१.३०   मु ा स ब धी मािसक तथा वािषक ितवेदन तथा रणनीितक योजना अनसुारका िववरणह  तयार गरी स बि धत 
उ च सरकारी वक ल कायालय तथा महा यायािधव ा कायालयमा आविधक पमा समयमै पठाउने, 

१०.१.३१   शाखाबाट स पादन ग रने यस करण बमोिजमको कायस पादन गन सरकारी वक ल तथा अ य सहायक/ 

सहयोगी तरका कमचारी बीच काय िवभाजन गनकुा साथै अनसु धान अिधकारीलाई िनदशन िदन,े मु ा 
च ने/नच ने िनणय गन, मु ामा बहस परैवी ितर ा गन कायको तरीयता, यव थापन र भावका रताका 
स ब धमा सरकारी वक ल तथा कमचारी बीच िनर तर छलफल र सधुार गन, साथै भए गरेका हरेक काम 
कारबाहीको िनयिमत अिभलेख यव थापन गन, 

१०.१.३२   मु ा, रट िनवेदन तथा बहस परैवी स ब धमा कायालय मखुबाट तोके बमोिजम अ य काय गन, 
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१०.२  शासन, योजना तथा कानूनी राय शाखाः यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनेछन;् 

१०.२.१   यस कायिविधको अधीनमा रही कायालयमा िनयु  वा पद थापन हने सरकारी वक ल तथा कमचारीलाई 
कायालयमा बहाल हना साथ कायादशे सिहतको िज मेवारी िदन,े  

१०.२.२    सरकारी वक ल तथा कमचारीको अलग अलग यि गत फाइल खडा गरी स वा, काज, िबदा, यो यता, तािलम, 
कारवाही, परु कार आिद स ब धी प ह  यि गत फाइलमा अ ाबिधक गन, 

१०.२.३    सरकारी वक ल तथा कमचारीको कायालयमा उपि थितलाई िनयिमत र यवि थत बनाउन ई हािजरी (e–

Attendance) लगायत हािजरी तथा िबदाको अिभलेख यव थापन स ब धी काय गन,  

१०.२.४    सरकारी वक ल तथा कमचारीको कायस पादन मू याङ्कन तथा स पि  िववरण फाराम ा  गरी समयमै अि म 
कारवाहीका लािग स बि धत अिधकारी/ िनकायमा पेश गन, 

१०.२.५    दरब दी तािलका अनसुार सरकारी वक ल तथा कमचारीको िनयिु , स वा, बढुवा, शिै क यो यता, द ड, 
परु कार, िवभागीय कारबाही लगायतका िववरण दिेखन े यि गत िववरण अ ाविधक गन, 

१०.२.६   सबै शाखामा सरकारी वक ल तथा कमचारीको काय मता र काय चापको िवचार गरी अनपुात िमलाई कमचारी 
खटाउन ेहरेफेर गन स ब धमा कायालय मखु सम  पशे गन, 

१०.२.७    िनयिमत पमा कमचारी बैठकको ब दोब त िमलाई छलफलको िववरणको अिभलेख रा न े एवम ्काया वयन 
गराउने, 

१०.२.८   कायालयको भौितक सामानको शाखागत अ ाबिधक लगत, संर ण, ममत संभार, िललाम गरी यथोिचत 
उपयोगको यव था िमलाउने, 

१०.२.९    गनुासो सु न ेअिधकारी एवं सचूना अिधकारी तो न कायालय मखु सम  पेश गरी नाग रक बडाप , उजरुी 
पेिटकाको यव थापन लगायत सेवा ाही स तिु  स ब धी काय गन, 

१०.२.१०   अ तरशाखा सम वय र सहकाय गन, 

१०.२.११   कायालय भवन प रसरको सरसफाई, बगचा एवं कायालयको सरु ाका लािग पालो पहरा लगायतको काय गन, 

१०.२.१२   कायालयका लािग चािहने कागज, कलम, मसी, फिनचर आिद भौितक िचजव तुह  चिलत सावजिनक ख रद 
ऐन, िनयम अनु पको ि या अपनाई ख रद गन, मौ दात रा ने, संर ण गन र वीकृत मागफारामका आधरमा 
खच गन, 

१०.२.१३   काननू बमोिजम िज सी िनरी ण गरी ितवेदन यवि थत गन, 

१०.२.१४   वािषक काय योजना बमोिजम कायालयबाट स पादन गनपुन रणनीितक ि याकलाप काया वयन, समी ा र 
ितवेदन गन कायमा योजना काया वयन सिमितसँग सहकाय गरी योजनाको भावकारी पमा काया वयन गन 
गराउने, 
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१०.२.१५   मु ा शाखाह बाट ा  भएको छलफलका िवषयव तुलाई िवचार गरी िविभ न अनसु धान िनकाय एवं 
कायालयबाट ितर ा ग रने सरकारी िनकायका अिधकारीसँग अ ति या, छलफल तथा सम वय बैठक गन 
काय म बनाई िनणयाथ कायालय मखु सम  पेश गरी िनणयको काया वयन गन,  

१०.२.१६   कायालयको वािषक काय म तथा बजेट तजमुा गरी कायालय मखुबाट वीकृत गरी महा यायािधव ाको 
कायालय आिथक शासन शाखामा पठाउने,  

१०.२.१७   कोष तथा लेखा िनय क कायालय समेतसँग सम वय कायम गरी बजेट स ब धी आव यक िनदशन र बजेट 
िनकासा िलने, 

१०.२.१८   कायालयका लािग िविनयोिजत बजेट रकम अ तगत रही स बि धत बजेट शीषकमा िनयमानसुार िविध र ि या 
परूा गरी, आव यक िबल भरपाई तथा कागजात संल न गरी समानपुाितकता, िमत यियता र गणु तरीयता र 
पारदिशता कायम हने गरी खच ले न,े 

१०.२.१९   खचको भु ानी गदा बक माफत भु ानी गनकुा साथै यसरी भु ानी गदा िनयमानसुार कटाउनपुन पा र िमक कर, 
संचय कोष र नाग रक लगानी कोष, िबमा आिद क ा गरी स बि धत िनकायमा यथासमयमा पठाउने,  

१०.२.२०   कुनै काय म वा दािय वका लािग बजेट थप गनपुन वा रकमा तर गनपुनमा भरसक एकै पटक प  आधार कारण र 
औिच य खलुाई थप बजेट िनकासा वा रकमा तरका लािग महा यायािधव ाको कायालय, आिथक शासन 
शाखामा पठाउने, 

१०.२.२१   अिनवाय आव यकता अनु प िदएको पे क  समयमै फ य ट गन गराउने,  

१०.२.२२   कायालयको आिथक शासन स ब धी लेखा, े ताको अिभलेख चु त दु त राखी समयमै मािसक तथा वािषक 

ितवेदन तयार गरी पठाउने, 

१०.२.२३   आिथक कारोवार एवं खच भएका रकमको लेखाको आ त रक र अि तम लेखा परी ण गराउने,  

१०.२.२४   महालेखा परी क तथा महा यायािधव ाको कायालयसँग स पक राखी वे ज ुलगत अ ाबिधक गरी कायम भएका 
बे ज ुफ य ट गराई कायालयलाई बे ज ुशु य बनाउने, 

कानूनी राय तफः 

१०.२.२५   काननूी रायका लािग ा  फाइल कागजातह  दता गरी अिभलेख रा ने, 

१०.२.२६   माग भएको काननूी राय दान गन िनधा रत ढाँचा अनु प र संल न गनपुन कागजातह  भए नभएको अ ययन गरी 
कायालय मखु सम  पेश गन,  

१०.२.२७   कायालय मखुबाट भएको िनणयको काया वयन गरी दान ग रएका काननूी राय स ब धी िववरण िनधा रत 
ढाँचामा (िव तुीय मा यममा समेत) अिभलेख रा न े, 

१०.२.२८  काननूी रायका िवषयमा नपेाल सरकारका स ब  िनकाय वा पदािधकारीह सँग छलफल, अ ति या र गो ी आिद 
काय म िनमाण गरी िनणयका लािग पशे गरी काय म स चालन गन। 
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१०.२.२९   कायालयबाट स पादन गनपुन अ य शाखाको िज मेवारी िभ  नपरेका कायका साथै कायालय मखुबाट यस 

शाखाबाट स पादन गन गरी तोिकएका काय गन। 

१०.३ कसरू पीिडत तथा सा ी सरं ण शाखाः यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

१०.३.१   मु ाको काम कारवाहीमा प को गोपनीयता कायम गन, पीिडत मै ीक को यव थापन गन लगायत कसरू पीिडत 
तथा सा ी मै ी यवहारका लािग आव यक ब ध गन गराउने, 

१०.३.२   पीिडतलाई मनोसामािजक परामश िदनपुन, वा य उपचार गन ुपनमा स बि धत िनकायह सँग सम वय गरी सो 
सेवा उपल ध गराउन सहजीकरण गन,  

१०.३.३   कसरू पीिडत तथा सा ीसँग बकप  गन ुअिघ स बि धत सरकारी वक लबाट परामशका साथै बकप  प ात दिैनक 

मण भ ा उपल ध गराउन सहजीकरण गन,   

१०.३.४   मु ाको सनुवुाइमा कसरू पीिडतको सहभािगताका लािग सहजीकरण गनकुा साथै फैसला काया वयनमा सहयोग गन, 

१०.३.५   कसरू पीिडत तथा सा ीका गनुासाह  सनुवुाइ गरी आव यक सझुाव िदन,े  

१०.३.६   कसरू पीिडत तथा सा ीको िववरण र ितनको संर ण स ब धी अिभलेख यवि थत गन, 

१०.३.७   कसरू पीिडत र सा ी संर ण स ब धमा नपेाल हरी तथा अनसु धान गन र अ य स ब  िनकायसँग सम वय र 
सहकाय गन, 

१०.३.८   कायालय मखुबाट तोके बमोिजमका अ य काय गन । 

१०.४ साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध शाखाः यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनेछन;् 

१०.४.१   कायालयको कायस पादनमा स ब धमा तयार भएका िविभ न स टवेयरको प रमाजन, एक करण गन स ब धमा 
महा यायािधव ाको कयालयसँग सम वय गरी आव यक काय गन/गराउने,  

१०.४.२    कायालयबाट स पादन हन ेकाम कारबाही संभव भएस म िव तुीय मा यमबाट स पादन गन आव यक िव तुीय 
उपकरण, िविधको िवकास गन अवधारणाप  सिहत काय म तयार गरी महा यायािधव ाको कायालयमा पठाई 
िनणय काया वयन गन/गराउने,  

१०.४.३  कायालयबाट भएका मु ा चलाउन/ेनचलाउन े िनणयका ित स बि धत मु ा शाखाबाट िनर तर ा  गरी िवषय र 
समयाविध छु ने गरी िव तुीय मा यमबाट अिभलेख रा न,े 

१०.४.४    कायालयबाट बहस पैरवी र ितर ा भएका मु ाको फैसलाका ित स बि धत मु ा शाखाबाट िनर तर ा  गरी 
िवषय र अविध खु न ेगरी िव तुीय मा यमबाट अिभलेख राखी सरकारी वक लको कायस पादनमा सहयोगी हन े
फैसलाह  कायालयको वेभसाइटमा अपलोड गन र मु ा स ब धी िववरण मु ा यव थापन णाली (CMS) 

स ब धी स टवेयरमा िव  गन, 

१०.४.५   कायालयको मह वपणू सचूना, त यांक ाि  र उपयु ताको छनौट गरी समय र िवषयगत पमा अ ाविधक गरी 
अिभलेखीकृत गन, 
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१०.४.६   कायालयको वभेसाइट अ ाबिधक बनाई आव यक सचूना, साम ी सिहतको वेभसाइट यव थापन गन,  

१०.४.७   महा यायािधव ाको कायालयसँग िव तुीय मा यमबाट स पक थािपत गन िविध, साम ीको यव थापन, जडान 
तथा स चालन स ब धी आव यक काय गन, 

१०.४.८    कायालयमा सचूना िविध तथा िव तुीय अिभलेख शाखाको भावकारी पमा स चालनका लािग आव यक 

जनशि को यव थापन र मता िवकास स ब धी काय गन, 

१०.४.९   Assest  Management System (AMS) स बि धत स पणू भौितक साम ीको िववरणह   स टवेयरमा 
अपलोड गन, 

१०.४.१०   कायालयमा रहकेो क यटुर तथा िव तुीय सामा ीको अव था अ ाबिधक गरी चालु अव थामा रा न आव यक 

काय गन, 

१०.४.११   कायालयमा रािखएको िस.िस.िट.िभ. समतेको सामा ी चाल ुअव थामा रा न आव यक काय गन कायालयमा 
रािखएको िस.िस.िट.िभ. समेतको साम ी चाल ुअव थामा रा न आव यक काय गन, 

१०.४.१२   साइवर अपराध सँगस बि धत कुनै सम या वा अ झन आए महा यायािधव ाको कायालयको साइवर सरु ा र 
सचूना, स चार िविध महाशाखा अ तगतको साइवर यिुनटसँग सम वय गन , 

१०.४.१३  कायालय तथा कमचारीको Email को काम कारवाही @ag.gov.np माफत मा  गन/गराउने यव था िमलाउने, 

१०.४.१४   कायालयमा क यटुर/ सहायक क यटुर अपरेटर िनयिु  गदा Technical Support (IT) Staff को यव था 
गन, 

१०.४.१५  कायालय मखुबाट तोके बमोिजम साइवर सरु ा र सचूना, स चार िविध स ब धी अ य काय गन । 

१०.५  पु तकालय शाखाः यस शाखाबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

१०.५.१   कायालयमा रहकेा पु तक एवं अ य अ ययन साम ीको रिज रमा र िव तुीय मा यमबाट समते सचूीकरण तथा 
वग करण गरी यवि थत िकिसमले येक पु तक/ अ ययन साम ीमा शंकेत न बर (कोड बार) रा न,े 

१०.५.२   पु तकालय िभ  अनशुासन र मयादा कायम हन ेगरी सरकारी वक ल, कमचारी, काननू यवसायी एवं काननूका 
िव ाथ ल ेसमेत अ ययन गन स ने यव था िमलाउने, 

१०.५.३   िविभ न काशक तथा िब े तासँगको स पकबाट बजारमा उपल ध पु तक पि का आिदको सचूी तयार गरी 
िविनयोिजत बजेटको प रिध िभ  रही कायालयको कायस पादनसँग स बि धत पु तक/ अ ययन साम ीको ख रद 
ि या अगािड बढाउन महाशाखा मखु सम  पेश गरी िनणयानसुार गन,  

१०.५.४   सरकारी वक ललाई आव यक पन ऐन िनयम लगायतका पु तकह , राजप , तथा प पि काह  भरपाई गरी 
उपल ध गराउने,  

१०.५.५   पु तकालयमा रहकेा कायस पादनमा उपयोगी पु तक तथा अ य पाठ्यसाम ी सरकारी वक ल तथा कमचारीलाई 
मा  अिभलेख राखी िसिमत समयका लािग आवासमा लैजान ेर समयमै िफता गन यव था गन । यसरी लिगएका 



661

 

 

 

सरकारी वक ल िद दशन 

 

पु तक वा अ य साम ी कुन ै यहोराले िमनाहा नगन बजारमा उपल ध य ता पु तक नै दािखला गनपुन यव था 
िमलाउने, 

१०.५.६   कमचारीह  स वा वा अवकाश हदँा रमाना गन ुवा कायालयबाट िसफा रस प  िदन ुअिघ िनजह  िज मामा रहकेा 
पु तक िफता िलई चु ा िसफा रस गनपुन प ितको िवकास गन, 

१०.५.७   महा यायािधव ाको कायालयसँग परामश गरी िव तुीय पु तकालयको िवकास गनकुा साथै अ य पु तकालय बीच 

स पक, सम वय र सहकाय गन,  

१०.५.८   पु तकालयमा सािवक दिेख हालस मका कायालय मखुको फोटो सिहतको िववरण रा ने,  

१०.५.९   पु तकालयलाई यवि थत र थप भावकारी बनाउन पु तकालय िवकास स ब धी नीित तथा योजना तयार गरी 
कायालय मखु सम  पेश गरी काया वयन गन । 

१०.६  दता चलानी तथा सोधपछु फाँट: यस फाँटबाट दहेाय बमोिजमका कायस पादन हनछेन;् 

१०.६.१   कायालयमा ा  भएका िचठीप  / कागजात बझुी बु नेको नाम, पद र िमित प  खलुाई भरपाई िदन ेर यसरी ा  

भएका येक कागजप  िनधा रत ढाँचाको दता िकताबमा र िव तुीय मा यममा (क यटुरमा) तु त दता गरी दता 
न बर र िमित िव  गन,  

१०.६.२   गो य र कायालय मखुलाई स बोधन ग रएका खामब दी िचठीह  नखोली खामको बािहर दता न बर उ लेख गरी 
तु त कायालय मखु सम  पेश गरी भएको तोक आदशे बमोिजम स बि धत शाखामा बझुाउने, 

१०.६.३   करण १०.६.२ बाहकेका अ य कागजप  शासन तथा योजना शाखाका मखु सम  पेश गरी भएको तोक 

आदशे बमोिजम त काल स बि धत शाखा/फाँटमा बझुाई दता िकताबमा अिभलेख रा न,े 

१०.६.४   करण १०.६.३ मा जे सकैु उ लेख भएता पिन मु ा शाखा खु न ेगरी ा  भएका वा चलानी िकताब हरेी यिकन 
गरी मु ा शाखा प ा लगाई मु ासँग स बि धत िमिसल कागजात दता गरी प  ा  भएकै िदन स बि धत मु ा 
शाखाको मखु सम  पेश गरी दता िकताबमा अिभलेख रा न,े   

१०.६.५   कायालयबाट अ य  पठाउने प , कागजात प को िमित, प को िवषय, पठाइने कायालय वा अदालतको नाम, 
स बि धत शाखा उ लेख गरी िनधा रत ढाँचाको चलानी रिज र र िव तुीय मा यममा समेत चलानी गन, 

१०.६.६   अ य कायालयमा पठाइन े िचठीप ह  भरपाई िकताबमा चढाई वा कायालय ितमा नै बु नेको नाम दजा र िमित 
खु ने यहोराको भरपाई गराई बझुाउने / हलाक दािखला गन, 

१०.६.७   दता चलानी स ब धी काय गदा कुनै बाधा अड्चन परे शासन तथा योजना शाखाको मखुबाट िनकासा िलने, 

१०.६.८   कायालयबाट स पादन हने कायसँग समबि धत िवषयमा सेवा ाहीलाई आव यक जानकारी दान गन, 

१०.६.९   कायालयबाट स पादन हन ेकायह  म ये सेवा ाहीको सरोकार रहकेो कायस पादन हने शाखा फाँटको जानकारी 
दान गन । 
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प र छेद–पाँच 

िविवध 

११.  यव थापन सिमितः  िनयम ४३ बमोिजम गठन भएको यव थापन सिमितले सोही िनयमको उपिनयमह मा भएको 
यव थाको सवसामा यतामा ितकूल असर नपन गरी दहेायका कायस पादन गनछ;  

११.१  काननूी राय बाहकेका अ य िवषयमा राय परामश िदन ेस ब धमा महा यायािधव ालाई राय िदन,े 

११.२ फौजदारी काननूमा सधुार, संशोधन वा नयाँ काननू िनमाण गन स ब धमा सझुाव िदने, 

११.३  महा यायािधव ाको कायालयबाट तजमुा ग रने िविभ न िनदिशका, कायिविध, नीित, मागदशन, योजना, काया वयन 
योजनालाई प रमाजन गन र पा रत गन,  

११.४  महा यायािधव ाको कायालयको सं थागत सु ढीकरण, सरकारी वक लको कायस पादन एवं यावसाियकता िवकास 

आिदका िवषयमा नीितगत िनणय गन,  

११.५  सरकारी वक लको कायस पादनमा दखेा परेका सम याको समाधान गन, 

११.६ वष सरकारी वक ल तथा उ कृ  कायस पादन गन सरकारी वक ल एवं कमचारीलाई परु कार दान गन, 

११.७  प चवष य रणनीितक योजना तथा सोको वािषक काययोजनाको तजमुा स ब धमा सझुाव िदने, 

११.८  स बि धत िवभागीय मखुले पेश गरी िनणय गन ु पन िवषय बाहके अ य िवषयमा महा यायािधव ा वा 
महा यायािधव ाको कायालयबाट हन ेिनणय गनको लािग िसफा रस वा परामश पेश गन । 

१२.  नीित यव थापन समूहः िनयम ४५ बमोिजमको यस समहूले सोही िनयमको िविभ न उपिनयममा भएको यव थाको 
ितकूल नहने गरी दहेायका कायह  गनछ; 

१२.१  सरकारी वक लको कायस पादनमा सधुार, यावसाियकता िवकास र सं थागत सु ढीकरण स ब धी नीितगत, समहूमा 
छलफल गनपुन िवषयव त ुयिकन गरी िनयिमत पमा बठैक छलफल गरी यव थापन सिमितलाई सझुाव/ स लाह िदई 
सोको अिभलेख रा ने, 

१२.२  यव थापन सिमितले तोकेका िवषयमा छलफल गरी यिकन राय स लाह िदने, 

१२.३  महा यायािधव ाले तोकेका नीितगत िनणय गनपुन अ य िवषयमा सझुाव िदने, 

१२.४  समहूको कायलाई यवि थत र सं थागत गन काय िवभाजन वा िज मवेारी बाँडफाँड गन, 

१२.५  समहूले आ नो कायस पादन आफै यवि थत गन । 

१३. काय  िववरण तथा  कायादेशको समी ा र अनुगमनः 

१३.१  आफूलाई ा  काय िववरण अनसुारको कायस पादनको अव थाको बारेमा मािसक पमा नायब महा यायायिधव ाले 

महा यायािधव ा सम , महाशाखा मखु एवं शाखा मखुले स बि धत नायब महा यायािधव ा सम  र अ य 
कमचारीह ले स बि धत शाखा मखु सम  ितवेदन गन ुपनछ, 
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१३.२  उ च सरकारी वक ल कायालय र िवशेष सरकारी वक ल कायालयका सह यायािधव ाले स बि धत े  हने नायब 
महा यायािधव ा सम , अ य सरकारी वक ल र अिधकृतह ले स बि धत सह यायािधव ा वा िज ला यायािधव ा 
सम  र अ य कमचारीह ले स बि धत सपु रवे क सम  काय िववरण अनसुारको कायस पादनको अव थाको बारेमा 
मािसक पमा ितवेदन पेश गन ुपनछ, 

१३.३  िनधा रत काय िववरण अनसुार कायस पादन भए नभएको स ब धमा मािथ लो अिधकारीबाट आविधक वा आकि मक 

पमा िनरी ण गरी िनदशन िदन ुपनछ, 

१३.४  सपु रवे कबाट िदइएको िनदशनको पालना नगन वा कायस पादन स तोषजनक नहन ेसरकारी वक ल तथा कमचारीलाई 
सेवा, शत स ब धी काननू बमोिजम कारवाही हनछे, 

१३.५  हाल कायरत रहकेा सबै तहका सरकारी वक ल तथा कमचारीह लाई यो कायिविध जारी भएको एक मिहना िभ ै र नयाँ 
िनयु  भएको सरकारी वक ल तथा कमचारीलाई पद थापनासँगै संिवधान, चिलत काननू तथा यस कायिविध बमोिजम 
काय िववरण िदन ुपनछ, 

१४. चिलत कानून बमोिजम हनेः यस कायिविध बमोिजम िवभाग, महाशाखा, के , सिचवालय, शाखा वा फाँटबाट 
कायस पादन गदा स पादन गन कामका स ब धमा चिलत काननूले यव था गरेको कायिविधको अनशुरण गरी चिलत काननू 
बमोिजम आफूलाई िनणय गन अिधकार भएमा आफूले वा आफूलाई नभएमा अिधकार भएको अिधकारी सम  पशे गन ुपनछ । 
िवभागह  बीच सम वय गन ुपन वा राय स लाह िलन ुपनमा सो बमोिजम गन ुपनछ । 

१६. कमचारी बैठकः िवभाग अ तगतका र मातहत येक सरकारी वक ल कायालयका सरकारी वक ल तथा कमचारीह को 
मिहनाको एकपटक िवभाग तरमा र कायालयसतरमा बठैक बसी मािसक कायसमी ा, कायस पादनमा आई परेका सम याह  र 
ितनको समाधानमा चा न ुपन कदमह  स ब धमा छलफल गन ुपनछ । त स ब धमा कुनै असिुवधा वा ि िवधा भएमा िवभागको 
हकमा यव थापन सिमितमा र कायालयको हकमा मानव संसाधन महाशाखा सम  पेश गन ुपनछ । 

१७. बाधा अड्काउ फुकाउनेः यस कायिविधको काया वयन वा कायालयबाट स पादन हन ुपन कुनै कामका स ब धमा कुन 
िवभाग, महाशाखा वा शाखाबाट गन भ ने ि िवधा उ प न भएमा वा काय े  बािझन गएमा यव थापन सिमितको िसफा रसमा 
महा यायािधव ाले िनणय गरी बाधा अड्काउ फुकाउनछे । िवभाग अ तगतका महाशाखा र शाखाको कायका स ब धमा 
िवभागको मखुले िनणय गरी बाधा अड्काउ फुकाउनछे । 

१८ खारेजी  र बचाउः 

१८.१  महा यायािधव ाको कायालयको काय स चालन तथा काय िववरण िनदिशका, २०७३ खारेज ग रएको छ, 

१८.२  करण १८.१ बमोिजमको िनदिशका अनसुार भए गरेका काम कारबाही यसै कायिविध बमोिजम भए गरेको मािनने छ । 

 

                              महा यायािधव ाबाट वीकृत िमितः २०७८।८।२२ 
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नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मु ा िफता िलने स ब धी िनदिशका, २०७७ 

तावना : नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मु ा िफता िलन ेस ब धी ि यालाई सरल, प , यवि थत, पारदश  

र जवाफदहेी बनाउन आव यक भएकोले, मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १९७ ले िदएको 
अिधकार योग गरी महा यायािधव ाको परामशमा नपेाल सरकारले दहेायको िनदिशका बनाएको छ । 

१. संि  नाम र ार भ : (१) यस िनदिशकाको नाम "नपेाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मु ा िफता िलने स ब धी 
िनदिशका, २०७७" रहकेो छ । 

(२) यो िनदिशका तु त ार भ हनछे । 

२. प रभाषाः िवषय वा सङ्गले अक  अथ नलागेमा यस िनदिशकामा,- 

(क)  "कायिविध संिहता" भ नाले मलुुक  फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ स झन ुपछ । 

(ख) "म ालय" भ नाले काननू, याय तथा संसदीय मािमला म ालय स झन ुपछ । 

३. मु ा िफता िलन सिकने: (१) नपेाल सरकारले कायिविध संिहताको दफा ११६ को उपदफा (२) को अधीनमा रही चिलत 
काननू बमोिजम दायर भएको कुन ैसरकार वादी फौजदारी मु ा दहेायको कुन ैअव थामा िफता िलन स नेछः- 

(क)  सावजिनक िहत, शाि त एवं यव थामा गि भर असर पन निदन िफता िलन उपयु  दिेखएमा, 

(ख) सावजिनक सदाचार एवं नैितकतामा ितकूल भाव पन निदन िफता िलन उपयु  दिेखएमा, 

(ग) सामािजक, धािमक वा सा दाियक तनाव फैलन स ने अव था आउन स ने दिेखएमा य तो अव थाको अ य गन ुपन 
दिेखएमा, 

(घ) राजनीितक, सामािजक, धािमक एवं सा दाियक स ाव कायम गन मु ा िफता िलन उपयु  दिेखएमा, 

(ङ) मलुुकमा शाि त र अमन चयन कायम गन तथा राजनीितक म◌ूल वाहमा याउन नपेाल सरकारको तफबाट कुनै समहू वा 
राजनीितक दलसँग ग रएको स झौता बमोिजम मु ा िफता िलन उपयु  दिेखएमा,  

(च) िवदशेीसँगको कुटनीितक स ब ध र स ाव कायम रा न पार पा रकताको आधारमा मु ा िफता िलन उपयु  दिेखएमा, 

(छ) कुन ैसरकारी ितवेदनको आधारमा नेपाल सरकारबाट चलाइएको मु ामा पया  अ ययन अनसु धानको कमी हन गई वा 
अ य कुनै कारणबाट भएको िुटबाट नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मु ामा कुन ै यि  िनद ष रहकेो पिु  

भएकोमा । 

(२) उपदफा (१) को योजनको लािग कायिविध संिहताको दफा ११६ को उपदफा (२) को ख ड (ग) बमोिजम कुनै यि को 
स पि मा ित पगुेकोमा यसरी भएको ितको नपेाल सरकारबाट ितपिूत उपल ध गराएर मा  मु ा िफता िलइनछे । 
पीिडतले चिलत काननू बमोिजम अ य ितको ितपिूत वा राहत रकम पाउने रहछे भने य तो ितपिूत वा राहत रकम 
समेत उपल ध गराइनेछ । 

४. मु ा िफताको लािग िनवेदन िदन स नेः कायिविध संिहता तथा यस िनदिशका बमोिजम मु ा िफता िलनको लािग दहेाय 
बमोिजमका िववरणह  खलुाई आव यक कागजात संल न गरी स बि धत िज ला शासन कायालयमा मु ाको स ब  

प ले अनसुचूी - १ बमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदन स नेछः- 

 



665

 

 

 

सरकारी वक ल िद दशन 

 

(क) मु ा दायर भएको अदालत वा िनकाय, 

(ख) जाहरेी दरखा तको ितिलिप, 

(ग) अिभयोगप , अिभयु को अनसु धानको ममा र अदालतमा भएको बयान तथा थनुछेक स ब धमा अदालतबाट भएको 
आदशेको ितिलिपह , र 

(घ) मु ा िफताको लािग कुनै िनकाय वा राजनीितक दलबाट िसफा रस ग रएको रहछे भन ेसो स ब धी कागजात । 

५. िववरण तयार गन पन : (१) दफा ४ बमोिजम िनवेदन ा  भएमा स बि धत िज ला शासन कायालयले िज ला सरकारी 
वक ल कायालयबाट मु ासँग स बि धत त य संकलन गरी दहेायको िववरण तयार गन ुपनछ :- 

(क) मु ा िफताको लािग िनवेदन िदने यि को नाम, थर र वतन,  

(ख) मु ाको जाहरेवाला, वादी, ितवादीको नाम, थर र वतन, 

(ग) मु ा िवचाराधीन रहकेो अदालत, 

(घ) मु ा पपु को अव था, 

(ङ) कुन ैिनकाय वा राजनीितक दलले मु ा िफताको लािग िसफा रस वा अनरुोध गरेको रहछे भने सो सँग स बि धत कागजात, 

(च) कायिविध संिहताको दफा ११६ को उपदफा (८) को अव था िव मान रह ेनरहकेो, 

(छ) मु ा िफता िल◌ँदा यसले पान भाव । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िववरण तयार गदा आव यकता अनसुार पीिडतको भनाई समते िववरणमा समावेश गन सिकनेछ । 

६. कारबाही अिघ बढाउन पनः दफा ५ बमोिजमको िववरणका आधारमा स बि धत िज ला शासन कायालयबाट येक 

मु ाको छु ाछु ै पृ भिूम, मु ा दायर हनकुो कारण, मु ा िफता गन ुपन कारण, औिच य यसबाट उ प न हन स ने प रणाम र 
उपादयेता समेतका िववरण उ लेख गरी आ नो राय सिहतको फाइल गहृ म ालयमा पठाउन ुपनछ । 

 

७. िसफा रस माग गन स ने : (१) दफा ६ बमोिजम मु ा िफता गन कारबाही अिघ बढाउनको लािग गहृ म ालयले मु ाको 
स ब  प बाट मु ा िफता िलन ुपनाको कारण पिु  गन आधार सिहतको िसफा रस माग गन स नेछ । 

(२) गहृ म ालयले िफता िलन खोिजएको कुनै मु ाको स ब धमा स बि धत िज ला शासन कायालय माफत आव यकता 
अनसुार थानीय राजनीितक दलका ितिनिधको राय वा राजनीितक दलको के ीय कायालय माफत िसफा रस माग गन 
स नेछ । 

(३) स बि धत राजनीितक दलले मु ा िफताको लािग गन िसफा रसको ढाँचा अनसुचूी- २ मा उ लेख भए बमोिजम हनेछ । 

८. छानिबन सिमित गठन गरी सोको आधारमा कारबाही अिघ बढाउन सिकने: दफा ४ बमोिजम मु ा िफता िलन ेस ब धमा 
िनवेदन नपरेको भए तापिन दफा ३ बमोिजमको कुनै अव था रहकेो दिेखएमा सो स ब धमा छानिबन गरी ितवेदन पशे गन 
गहृ म ालयले छानिबन सिमित गठन गन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको छानिबन सिमितको कायादशे, ितवदेनमा खलुाउन ुपन िववरण तथा कायाविध सो सिमित गठन 
हदँाका बखत िनधारण गरे बमोिजम हनेछ ।  
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(३) दफा ४, ५ र ६ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१) बमोिजम छानिबन सिमित गठन ग रएकोमा सो सिमितको 
ितवेदन समेतको आधारमा गहृ म ालयले दफा ५ र ६ बमोिजमको िववरण तयार गरी कायिविध संिहता तथा यस 

िनदिशका बमोिजम मु ा िफताको लािग कारबाही अिघ बढाउन स नेछ । 

९. राय माग गन ुपनः (१) दफा ६ बमोिजम मु ा िफताको लािग फाइल ा  हन आएपिछ वा दफा ८ को उपदफा (१) बमोिजम 
सिमित गठन ग रएकोमा सो सिमितको ितवेदनको आधारमा सोही दफाको उपदफा (३) बमोिजम िववरण तयार गरेपिछ 

य तो मु ा िफता गन ु पन आधार र कारण मनािसव दिेखएमा गहृ म ालयले मु ा िफता िलन े स ब धमा कायिविध 

संिहताको दफा ११६ को उपदफा (४) बमोिजम महा यायािधव ाको राय माग गन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम महा यायािधव ाको राय िलन ुअिघ मु ा िफता माग ग रएको िवषयव तु अ य कुनै म ालयसँग 
स बि धत भए सो म ालयको समते परामश माग गन ुपनछ । 

(३) यस िनदिशकामा लेिखए बमोिजमको कायिविध परूा भएको दिेखएमा महा यायािधव ाले आव यकता र औिच यको 
आधारमा मु ा िफता िलन ेपरामश िदन स नेछ । 

१०. म ालयमा फाईल पठाउन ुपनः (१) दफा ६, ७, ८ र ९ बमोिजमको ि या परूा भएमा गहृ म ालयले म ि◌ तरीय िनणय 
गरी मु ा िफता िलन े ि या अिघ बढाई िदन सो स ब धी स कलै फाइल म ालयमा पठाउन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम फाइल पठाउँदा गहृ म ालयले मु ा िफता िलन ुपनाको कारण र आधार तथा पीिडत प लाई ित पु न 
गएको रहछे भन े यसरी पु न गएको ितको िववरण समेत खलुाई पठाउन ुपनछ । 

११. ताव पेश गन स नेः (१) दफा १० बमोिजम गहृ म ालयबाट मु ा िफताको लािग फाइल ा  भएमा म ालयले मु ा 
िफता िलन ेस ब धी ताव नेपाल सरकार, मि प रषद ्सम  पेश गन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ताव पशे गदा पीिडत प लाई ित पु न गएको रहछे भन े यसरी पु न गएको ितको िववरण समते 
खलुाउन ुपनछ । 

१२. िनणय काया वयन गन लेखी पठाउनेः दफा ११ बमोिजम म ालयबाट पेश भएको ताव बमोिजम नेपाल सरकार, 
मि प रष ाट मु ा िफता िलन े िनणय भएमा म ालयले य तो िनणय काया वयनका लािग िनणयको ितिलिप र मु ाको 
िववरण समेत संल न गरी महा यायािधव ाको कायालयमा लेखी पठाउन ुपनछ । 

१३.अदालतमा िनवेदन िदन ु पनः दफा १२ बमोिजम मु ा िफताको लािग लेखी आएमा महा यायािधव ाको कायालय वा 
स बि धत सरकारी वक ल कायालयले नेपाल सरकार, मि प रष ाट मु ा िफता िलन ेस ब धमा भएको िनणयको ितिलिप 
र मु ाको िववरण सिहत कायिविध संिहताको दफा ११६ को उपदफा (५) बमोिजम मु ा िफता िलन ेस ब धमा स बि धत 
अदालतमा िनवेदन िदन ुपनछ । 

१४. आदशे िदन स नेः मु ा िफता िलन आदशे गन िम ने भएमा अदालतले कायिविध संिहताको दफा ११६ को उपदफा (७) 
बमोिजम मु ा िफता िलन ेआदशे िदन स नेछ । 

१५. िववरण पठाउन ुपनः महा यायािधव ाको कायालयले कायिविध संिहता तथा यस िनदिशका बमोिजम िफता िलएको मु ाको 
िववरण तथा मु ा िफता हन नसकेको भए सो स ब धी िववरण गहृ म ालय र म ालयमा पठाउन ुपनछ । 

१६. मु ा िफता स ब धी कारबाही अिघ बढाउन नसिकनेः यस िनदिशकामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दहेायको 
कुन ैअव थामा दफा ३ बमोिजम मु ा िफता िलने स ब धी कारबाही अिघ बढाउन सिकने छैन:- 
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(क) कायिविध संिहताको दफा ११६ बमोिजम िफता िलन निम ने मु ा, पनुरावेदन, साधक जाँच वा पनुरावलोकनको रोहमा वा 
मु ा दोहोरय्ाउने अव थामा िवचाराधीन रहकेो मु ा, 

(ख) मु ामा एक भ दा बढी यि  ितवादी रहकेा भए आंिशक पमा कुनै एक अिभयु को मा  मु ा िफता िलन ेगरी िनवेदन 
परेको मु ा | 

१७. खारेजी र बचाउ : (१) नेपाल सरकारबाट िमित २०७१।०७।२० मा वीकृत नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी 
मु ाह  िफता िलन ेस ब धी कायिविध, २०७१ खारेज ग रएको छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कायिविध बमोिजम भए गरेका काम कारबाहीह  यसै िनदिशका बमोिजम भए गरेको मािननेछ । 
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अनसुचूी- १ 

(दफा ४ सँग स बि धत) 

मु ा िफताको लािग िदइन ेिनवेदनको ढाँचा 

 

ी िज ला शासन कायालय 

िवषयः मु ा िफता गरी पाउँ । 

 

१. िनवेदकको नाम, थर र वतन : 

२. मु ाको वादी र ितवादीह को नाम, थर र वतनः 

३. मु ाको नाम : 

४. मु ाको संि  िववरणः 

५. मु ा िवचाराधीन रहकेो िनकाय वा अदालतको यहोरा : 

६. मु ा िफता िलन ुपनाको िलन ुपनाको ब तुिन  आधार, माण र औिच य पिु  हने िववरण सिहतको कथन : 

७. उि लिखत यहोरा ठीक साँचो हो । झु ा ठहरे काननू बमोिजम सहलँा बझुाउँला । 

 

 

मु ा िफताको लािग िनवेदन िदनेको- 

द तखतः 

नाम, थरः  

िमितः 
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अनसुचुी - २ 

(दफा ७ को उपदफा (३) सँग स बि धत ) 

मु ा िफताको लािग िदइन ेिसफा रसको ढाँचा 

 

 

ी गहृ म ालय / िज ला शासन कायालय 

 

िवषयः मु ा िफताको लािग िसफा रस ग रएको । 

 

१. मु ाको वादी र ितवादीको नाम, थर र वतन : 

२. मु ाको नामः 

३. मु ाको संि  िववरणः 

४. मु ा िफताको लािग िकन िसफा रस गन ुपरेको हो ? उ  मु ा िफता िल◌दँा यसबाट सावजिनक शाि तमा के क तो भाव पन 
हो सो को व तुिन  आधार, कारण र औिच य समते पिु  हन ेिववरण सिहतको िसफा रसको यहोरा : 

५. उि लिखत यहोरा ठीक साँचो हो । झु ा ठहरे काननू बमोिजम सहलँा बझुाउँला । 

 

 

 

 

िसफा रस गन यि  / मुख राजनीितक दलको 

नाम : 

द तखत गन यि /पदािधकारीको,- 

द तखत : 

नाम, थर : 

पद : 

राजनीितक दलको छाप : 

िमित : 
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मु ा िफता िलनको लािग देहाय बमोिजमका िववरणह  खुलाई आव यक कागजात सलं न गनु पन । 

१. मु ा दायर भएको अदालत वा िनकाय 

२. जाहरेी दरखा तको ितिलिप 

३. अिभयोगप , अिभयु को अनसु धानको ममा र अदालतमा भएको बयान तथा थनुछेक स ब धमा अदालतबाट भएको 
आदशेको ितिलिपह  

४. मु ा िफताको लािग कुन ैिनकाय वा राजनीितक दलबाट िसफा रस ग रएको रहछे भन ेसो स ब धी कागजात 

िज ला शासन कायालयले िज ला सरकारी वक ल कायालयबाट मु ासगँ स बि धत त य सकंलन गरी देहायको 
िववरण तयार गनु पनछ : 

१. मु ा िफताको लािग िनवेदन िदन े यि को नाम, थर र वतन 

२. मु ाको जाहरेवाला, वादी, ितवादीको नाम, थर र वतन 

३. मु ाको िवचाराधीन रहकेो अदालत 

४. मु ा पपु को अव था 

५. कुनै िनकाय वा राजनीितक दलले मु ा िफताको लािग िसफा रस वा अनरुोध गरेको रहछे भने सोसँग स बि धत कागजात 

६. कायिविध संिहताको दफा ११६ को उपदफा (८) को अव था िव मान रह/ेनरहकेो खलुाई पठाउन ुपनछ । 

७. मु ा िफता िल◌ँदा यसले पान भाव समते खलुाई पठाउन ुपनछ । 

८. स बि धत िज ला शासन कायालयले येक मु ाको छु ाछु ै पृ भिूम, मु ा दायर हनकुो कारण, मु ा िफता गन ुपन कारण, 

औिच य यसबाट उ प न हन स ने प रणाम र उपादयेता समेतका िववरण उ लेख गरी आ नो राय सिहतको फाइल गहृ 
म ालयमा पठाउन ुपनछ । 

िफताको लािग िववरण उपल ध गराउने ढाँचा 

िस िनवेदन िदन े यि  जाहरेवाला ितवादी मु ा 
िवचारािधन 
रहकेो अदालत 

मु ा पपु को 
अव था 

कैिफयत 

नाम, थर वतन नाम, थर वतन नाम, थर वतन    

२          

३          

४          

नोट: 

१.  कुन ैिनकाय वा राजनीितक दलले मु ा िफताको लािग िसफा रस वा अनरुोध गरेको रहछे भने सो सँग स बि धत कागजात 
संल न गन ुपन । 

२.  कायिविध संिहताको दफा ११६ को उपदफा (८) को अव था िव मान रह/ेनरहकेो खलुाई पठाउन ुपनछ । 

३.  मु ा िफता िल◌ँदा यसले पान भाव समते खलुाई पठाउन ुपनछ । 
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नोटः यहाँ उ लेख गिरएका द तावेजलाई कायर्स पादनमा सहजताका लािग अनौपचािरक पमा नेपालीमा अनुवाद 
(Unofficial Translation) गिरएको हो । आिधकािरकताका लािग औपचािरक िलखत नै हेनुर् पदर्छ ।
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११ . काननू काया वयन गन अिधकारीका लािग आचारसंिहता, १९७९    

(Code of Conduct for Law Enforcement Officials) 

१२. यातना तथा अ य ु र, अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा सजाय िव को महासि ध, १९८४    

१३. अपराध र अि तयारको दु पयोग पीिडतका लािग याय स ब धी आधारभतू िस ा तको घोषण◌ा,  १९८६ 

(Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power)  

१४. बाल अिधकार स ब धी महासि ध, १९८९     
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१७. संगिठत अपराध िव को अ तरदशेीय महासि ध, २००० 

 (United Nations Convention against Transnational Organized Crime) 

१८. बहराि य संगिठत अपराध िव को संयु  रा  संघीय महासि ध अ तगत मानव बचेिवखन, खास गरी मिहला र 
बालबािलकाको बचेिवखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन तथा सजाय गन  स ब धमा यव था भएको परूक 

आलेख , २००० 

(Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime (TIP Convention) 

१९. ाचार िव को संयु रा  संघीय महासि ध, २००३    
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१ . या नाकाटा (Magna Carta, 1215) 

इङ्ग या डका राजा, आयर या डका लड र एि विटनका ड्यकूको कृपाले  

हनेरी इङ्ग या डका राजा, आयर या डका भ,ु नम डीको ड्यकू र एि वटेन तथा ए जकुो काउ टको कृपाले उहाँका 
आकिवशपह , िवशपह , मठाधीशह , ायस, अलह , यार स, शे रफह , रीभह , म ीह , बिेलफह  र िव ासयो य 
पु षह ह लाई राजा एडवडको अिभवादन, 

इङ्ग या डको वत ताको लािग लड हनेरीको महान चाटर, वग य इङ्ग या डका राजा, िपताको योगदानको िनरी ण गद, 

परमे रको लोभनमा आ माको वा यको लािग, पखुाह  तथा उ रािधकारीह को आ माको लािग, पिव  चचको मिहमा र 
रा यको सधुारको लािग आचिवशपह , िवशपह , मठाधीशह , पवूजह , अलह , यारनह लाई वत  पमा असल 

इ छा दान ग रएको छ । सबै सा ा यह  वत ताको लािग इङ्ग या डको सा ा यको दायरामा रा नको लािग लेिखएका  
छन ्। 

(१)  पिहलो थान परमे रलाई दान गद सिुनि त गदछौ िक आफ र उ रािधकारीह को लािग वतमान बडाप  पिु  गदछ िक 

अं ेजी चच वत  हनछे । सबै अिधकारह  वत पणू पमा उपभोग गन पाउनेछ । यस बाहके,  रा यको तफबाट 
उ रािधकारीह , सबै वत  यि  तथा उनीह का उ रािधकारीह लाई सधैको लािग तल लेिखएको वत ताह  

दान ग रनेछ ।  

(२) यिद कुन ैअल, यारोन, वा अ य यि  जसले सै य सेवाको लािग िसधै ाउनको ज गा रा छ र िनजको मृ य ुह छ भन े
िनजको उ रािधकारी पणू उमेरको भएमा ािचन केल बमोिजम 'राहत' भु ानी पाउनेछ । एक नाइटको उ रािधकारी वा 
उ रािधकारीह लाई स पणू नाइटको शु कको लािग १०० िसिलङ हने र ािचन करको िनयम अनसुार जोसँग कम ह छ, 

उसले कम ितन स नेछ । 

 (३) तर य तो यि को उ रािधकारीको उमेर नपगुकेो र वाड (child) भएमा उमेर पगुपेिछ िनजले  िवना राहत वा ज रवाना 
स पित पाउनेछ । 

(४)  उमेर नपगुेको उ रािधकारीको ज गाको संर कले उसको वा स पि को िवनाश वा नो सान नगरी यसबाट उिचत राज व, 
चलनच ती र साम ती सेवा शु क मा  िलन ु पनछ । यिद स पितको संर क व कुनै शे रफ वा राज वको लािग 
जवाफदहेी यि लाई िदइयो भने िनजले कुनै नो सान गरेमा ितपिूत ितनपुनछ र तोिकएको उही शु क ितन िज मेवारी 
सिहत दईु यो य र िववेक  यि ह लाई स पित सिु पनछे । 

(५) य तो ज गाको संर कले संर क व राखेस म ज गाको राज वबाटै घर, पाक, माछा संर ण, पोखरी, िमल र यससँग 
स बि धत सबै कुराको रेखदखे गन ुपनछ । उ रािधकारीको उमेर पगुपेिछ स पितबाट ा  राज वले धा न स ने हलोको 
टोली र िसजनअनसुार खेतीका औजारह  सिहत परैू ज गा उसलाई िफता िदन ुपनछ । 

 (६)  उ रािधकारीह ले िवना अपमान निजकको नातेदारलाई जानकारी िदई िववाह गन ुपनछ । 

(७)  िवधवा मिहलाले आ नो पितको मृ यपुिछ कुनै सम या िवना आ नो िववाहको अशं र स पित एकैपटक पाउन ेछन ।  
िनजले आ नो दाइजो, िववाहको अशं, वा पितको मृ यकुो िदनमा िनजले र िनजको पितले संयु  पमा राखेको कुनै पिन 
स पितको लािग केही पिन ितन ुपन छैन । िनज आ नो पितको मृ य ुपिछ चालीस िदनस म पितको घरमा ब न ुपनछ र सो 
अविधमा िनजको दाइजो िनजलाई िदइनेछ । 

(८)  कुन ैिवधवालाई पित िवना ब न मन लागेस म िववाह गन बा य ग रने छैन । तर िनजले साही स पित वा अ य  स पित 
धारण गरेको अव थामा शाही सहमित िवना िववाह गन पाइने छैन । 
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(९)  ल डनमा आ नै िकिसमका सबै परुातन वत ता र चलनह  रह ेज तै अ य शहर, बरो, िभल तथा िस क पोट र सबै 
ब दरगाहह मा समेत भ सार नला ने िकिसमका सबै वत ता उपल ध हन ेछन ्। 

(१०)  नाइटको शु क वा अ य कुनै िन:शु क टेिनमे टको लािग ितन ुपन भ दा बढी सेवा गन कोही पिन िवचिलत हन ेछैनन ्। 

(११)  साझा काननूी कारवाही (pleas) अदालतमा न याइ कुन ैिनि त थानमा रा न ुपनछ । 

(१२) मु य यायाधीश, यायाधीशह  येक काउ टीमा वषमा एक पटक पठाइनेछ जसले गदा काउ टीका नाइटह सँग िमलेर 
काउ टीमा मािथको सहयोग िलन सिकनेछ । यिद काउ टीको मणमा समाधान गन नसिकने िकिसमका सम याको लािग 
िनजह ले िनयु  गरेका यायाधीशह ल ेसमाधान गनपुनछ । काननूको किठनाइको कारणले समाधान हन नसकेमा 
मािथकै इजलासका यायाधीशह लाई पठाइनेछ । 

(१३)  ड्यारेन (अि तम तुती) सध मािथकै यायाधीश सम  िलइनछे । 

(१४) एक वत  यि लाई सानो कसरूमा कसरू गन त रकाको आधारमा बाहके ज रवाना लगाइने छैन । म◌ु य कसरूमा 
पया ताको (salvocontenemento suo) आधारमा ज रवाना हनछे....। 

(१५) कुनै पिन सहर वा वत  मािनस पलु वा बकको काम बाहके अ य परुानो र सही पले काम गन िवचिलत हन नहन े। 

(१६) राजा हनेरी ि तीयको समयमा रहकेो चलन अनसुार िनि त थान र शतह मा मा  बक स ब धी काम कारवाही गन ु
पनछ । 

(१७) कुनै से रफ, क सटेवल, कोरोनरह  वा  बिेलफह ले ाउनको काननूी कारवाही(pleas)  वीकार गन छैनन ्। 

(१८) यिद ऋण िलएको कोही यि को मृ य ुभएमा िनजले ितरेको ऋणको लािग समन सिहतको प  सिहत सबै सामानह  र 
याटेलह  संल न र दता गन शे रफ वा बिेलफलाई अनमुित िदइनेछ । बाँक  ऋण ितनगरी काया वयन हनेछ भने मृ य ु
भएको यि बाट ऋण ितन बाँक  नभएमा मतृकको प नी र छोराछोरीलाई उिचत भाग बचत गद सबै कुराह  मतृ 
यि को योगमा ह ता तरण गनपुनछ । 

(१९) कुनै क टेवल वा अ य बिेलफले िब े ताको वीकृितमा थगन गन स ने अव थामा बाहके कुनै पिन यि बाट त काल 

पसैा नितरी वा टे डर नगरी मकै वा अ य याटेल िलन हदँनै । जसको मकै वा चाटेल िलइएको हो, य तो िबल भएमा 
िनजह ले चालीस िदनिभ  ख रद मू य बझुाउन ुपनछ । 

(२०) यिद नाइट यि गत पमा वा अ य कुन ैइमा दार यि को ो सी ारा य तो गाड गन इ छुक भएमा िनजलाई पैसा 
िदन कुनै क टेवलले बाधा पु  याउने छैन र यिद य तो नाइटलाई सैिनक सेवामा लगेमा सो अविधको शु क ा  गन 
गाडको भिूमका छोड्न ुपनछ । 

(२१) कुन ै वत  यि को इ छा िवपरीत कुन ैपिन से रफ वा बिेलफले िनजको घोडा वा गाडा ढुवानी शु कको लािग लैजान 
हन ेछैन । चलन अनसुारको शु क दईु-घोडा काटको लािग दस पे स, र तीन-घोडा काटको लािग चौध पे स ित िदन 
ितरी वत  यि को अनमुितमा लैजान सिकनेछ । कुन ैपिन चच यान वा नाइट वा अ य कुन ैमिहला (sic) को कुन ै
पिन िचजव तु बेिलफह ले िलन ेछैनन ्। नत यवसाय वा महल िनमाणको लािग काठ समते िलन सिकनेछ । 

(२२) अपराधमा सजाय पाएका यि को ज गा एक वष र एक िदन बाहके क जा ग रने छैन, ज गा शु क िलन ेमािलकह लाई 
िफता िदइनेछ । 

(२३) समु को िकनारमा बाहके सबै माछाका टु ाह  (िकडेली) टे स, मेडवे र स पणू इङ्ग या डबाट पणू पमा हटाइनेछ । 
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(२४) ' ेिसपी' भिनने रट कुनै पिन वत  यि ले अदालतमा हान गरी कुनै पिन वत  टेिनमे टको स ब धमा कसैलाई जारी 
ग रने छैन । 

(२५) स पणू सा ा यभरी मिदराको लािग एउटै नाप हन ुपनछ । एलेको लािग एउटै नाप र मकैको लािग एक नाप जसलाई 
ल डन वाटर भिन छ । जनुसकैु कपडा रंिगएको वा रसेटको चौडाइको नाप समान हन ुपनछ । 

 (२६) जीवन वा सद यको writ of inquest (judicial Inquiry on the cause of death) मा केही गन/िदन नपरेपिन 
य तो रट वत  पमा िदनपुनछ र अ वीकार गन हन ेछैन । 

(२७) यिद कुनै यि ले फ  फाममा वा सोसेज वा बगजमा ज गा रा छ र नाइट सेवा ारा अकाको ज गा हो ड गछ भन,े य तो 
शु क फाम वा सोकेज वा बगजको आधारमा उ रािधकारी वा उनीह को ज गाको िज मा िलइने छैन । नाइट सेवा ारा 
अकाबाट क जा ग रएको कुन ैउ रािधकारी वा भिूमको िनय ण िलइने छैन । 

(२८) कुनै पिन बेिलफले आ नै असमिथत उजरुीमा याइएका िव सनीय सा ीह  िवना कसैलाई पिन आ नो "काननू" मा 
रा न ेछैन । 

(२९) कुनै पिन वत  यि लाई उसको वत  िनवास वा उसको वत ता वा वत  चलनबाट छुटकारा, वा गरैकाननूी वा 
िनवासन वा कुनै पिन त रकाले कैद गन हन ेछैन । िढलाइको अिधकार वा याय कसैलाई बे ने वा अ वीकार ग रने छैन । 

(३०) सबै यापारीह लाई इङ्ग या डबाट सरुि त बािहर िन कन र इङ्ग या डमा वेश गन, यहाँ ब न र जिमन तथा 
पानीको मा यमबाट िहड्ँडुल गन अिधकार हनछे ।  साथै ाचीन र सही चलनह ारा ख रद-िब  गन, सबै खराब 
शु क या ने अिधकार हनेछ । यु को समयमा यापारीह को शरीर वा मालसामानलाई कुन ैचोट नपु ने आव यक सचूना 
ा  नहउ जेल िनय ण ग रने, यु को समयमा आ नो भ◌ूिमका यापारीह  अ य मलुकुमा सरुि त भएमा अ य 
मलुुकका यापारीह  पिन आ नो भिूममा सरुि त हनछेन ्। 

(३१) यिद वािलङ्गफोड, बोलोन, नॉिटङ्घम, या का टर वा अ यबाट  कुन ैपिन ए केटह  (Escheat is a government's 

right to take ownership of unclaimed property) िलएर कोही मछ भने, उसको उ रािधकारीले अ  कुन ैराहत 
वा सेवा िदन ेछैन ।  

(३२) कुनै पिन वत  यि को बाँक  ज गाबाट शु क/द तुर ितन पया  नहने भएमा िनजले आ नो ज गा कसैलाई िदन वा 
बे न पाउने छैन । 

(३३) इङ्ग या डका राजाह को बडाप  भएका एबीका सबै संर कह ले य ता एबीह  आ नो िनय णमा रा न ुपनछ, 

िनय णमु  गदा घोषणा ग रए अनसुार हन ुपनछ । 

(३४) पितको मृ य ुबाहके कसैको मृ यकुो लािग मिहलाको पनुरावेदनमा कसैलाई पिन कैद ग रने छैन । 

(३५) मिहनाको एक पटक बाहके कुनै काउ टी अदालत च ने छैनन ्। कुनै शे रफ वा उसको बिेलफले वषमा दईु पटक मा  सय 
बचत गरेर आ नो मण गनपुनछ । राजा हे ीको समयमा भए ज तै येक यि  वत   हनेछ । 

(३६) कसैलाई पिन आ नो ज गा धािमक घरलाई िदई य तो घरबाट िफता गरी रा ने अनमुित हने छैन । कुनै धािमक घरमा 
कुनै यि बाट ा  ज गा िनजलाईन ैपनु थािपत गनगरी वीकार गन अनमुित पिन हने छैन । कसैले आ नो ज गा कुन ै
धािमक घरलाई यसरी िदएमा र यसमा दोषी ठह रएमा पणू पमा खारेज गरी य तो ज गा सो द तरुको मािलकलाई 
िफता गन ुपनछ । 

(३७) आचिवशप, िवशप, मठाधीश, पवू, टे लर, हि पटलस, अल, यारन र सबैलाई सबै वत ता र िन: शु क थाह  

ा  हनछेन◌् ।   
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यी सबै उपरो  चलन र वत ताह  जनु सबै े का पादरी र समाज दवैुले आ- आ नै स दभमा पालना गन ुपनछ । यस उपहार 
र अनदुानको लािग यी वत ताह  र हा ो बडाप मा वनको वत ताह , आकिवशपह , िवशपह , मठाधीशह , ाइस, 

अलह , यारनह ,नाइटह , शु क धारकह  र हा ो सबै े ले हामीलाई ितनीह का सबै चल व तहु को प  भाग िदएका 
छन ् । यस बाहके उ रािधकारीह बाट यस बडाप मा िनिहत वत ताह  उ लङ्घन वा ित हने छैन । यी सा ीह सँग: 
या टरबरीका लड एस (टेफेन) आचिवशप, ल डनको ई (उ टेस) िवशप, जे (ओसेिलन) िवशपबाथको, िव चे टरको पी (एटर) 
िवशप, िलंकनको एच (उग) िवशप...... 

उि लिखत उपहार र अनदुानलाई सही र वागतयो य ठा द,ै वीकार गन ुपनछ । आ नो र उ रािधकारीह को लािग पिु  ग रने छ 

। वतमान (प ह ) को सतह ारा नवीकरण ग रने छ । उ रािधकारीह लाई मािथ उ लेिखत बडाप को काया वयनको लािग 
इ छा र अनदुान समते िदइन ेछ । एउटै बडाप मा समावेश भएका कुनै पिन लेखह  सिहत सदाका लािग सबै र यसका येक 

लेखह मा ढतापवूक र अप रहाय पमा अवलोकन गनहुनेछ जनु संयोगले आजस म ग रएको छैन.............. 
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२. दास व महासि ध, १९२६ 

 

२५ से टे बर १९२६मा जेनेभामा ह ता रत र ोटोकल ारा संशोिधत 
 

यस महासि धको मु य उ े य दासह को ओसारपसारको अ य गन,ु दास वका सबै व पह  र जिमन वा सामिु क मागबाट 
ग रने दास यापारलाई पणू पमा उ मलून गन ुर दास वको बराबरको अव था िवकास गन म त पु  याउने अिनवाय वा बलयु  

ममा ितब ध लगाउन ुरहकेो छ । प  रा ह ले तुत महासि धलाई काया वयन गन काननूको उ लंघन गन गराउनेलाई कडा 
सजाय गन स ब धमा आव यक उपायह  अवल बन गन ुपदछ । 
 

२५ से टे बर १९२६ मा जेनेभामा ह ता र ग रएको र ७ िडसे बर १९५३ मा संयु  रा  संघको धान कायालय ययूोकमा 
ह ता र वा वीकृितको लािग खलुा ग रएको ोटोकलबाट संशोिधत  
 

लाग ूभएको िमित: ७ िडसे बर १९५३ क◌ो ोटोकलको धारा ३ अनसुार ७ जलुाई १९५४ दिेख संशोिधत महासभा लाग ू 
भएको । 
 

धारा १ 

तुत महासि धको योजनका लािग िन नानसुारका प रभाषाह  वीकार ग रएका छन;् 

१ . दास व भनेको कुनै यि , जो उपर वािम वको अिधकारसँग गािसएका कुनै वा सबै शि  योग ग र छ रिसयतः वा 
अव था हो । 

 

२. दास यापारले दास वको अव थामा पयुाउने मनसायले कुनै यि को क जा, ाि  वा िब सँग स बि धत स पणू कायह , 

दासलाई िब  गन वा िविनमय गन उ े यले सो दासको ाि  स ब धी स पणू कायह , दासह को यापार वा 
ओसारपसारको सामा यतः येक काय तथा िब  गन वा िविनमय गन उ े यले ा  ग रएको दासको िब  वा िविनमयका 
स पणू कायह  समेतलाई जनाउनेछ । 

 

धारा २ 

आफ् नो सावभौिमकता, े ािधकार, सरु ा, आिधप य वा संर ण अ तगत पन इलाकाह का स ब धमा आफू आव यक कदम 
चािलनसकेको अव थामा, उ च सिवदाकारी प ह ले दहेायका कायह  गन ित ा गदछनः् 
 

क) दास यापारको रोकथाम तथा दमन गन,  

ख) सकेस म िछटो तथा गितशील पमा सबै कारको दास वको पणू उ मलून गन ।  
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धारा ३ 

आ ना ादिेशक जनमा तथा आआफ् ना झ डा फहराउने सबै जहाजह मा दासह लाई चढाउने र यसबाट ओरा ने तथा 
ओसारपसार गन कायमा रोक लगाउन र य ता काय दमन गन सबै समिूचत उपायह  अवल बन गन उ च संिवदाकारी प ह  

ित ा गछन ्। 
 

उ च संिवदाकारी प ह  १७ जनु १९२५ क  हातहितयारह को अ तराि य यापार स ब धी महासि ध (धारा १२ २०, २१, २२, 

२३, २४ र अनसुचूी २ को भाग २ को करण ३, ४ र ५) मा यव था भए ज तै कृितका अिधकार र कत यह  आव यक हरेफेर 
सिहत उनीह  मािथ लाग ूगन दास यापार स ब धी साधारण महासि ध यथािश  हण गन बाताको लािग ित ा गछन ्। य तो 
महासि धले कुनै पिन संिवदाकारी प को जहाज (थोरै बजन बो ने जहाज समते) लाई अक  उ च संिवदाकारी प को जहाजको 
अव था भ दा फरक ि थितमा नरा ने कुरा बोध ग रएको छ । 

यी पिन बोध ग रएको छ िक साधारण महासि ध लाग ूहनभु दा अिघ वा पिछ अिघ लो करणमा रहकेा िस ा तह  यनूीकरण 

नगरी उ च संिवदाकारी प ह  िवशेष प रि थितको कारणले दास यापारलाई यथािश  िछटो पणूतः लोप गराउन उपयु  हन 
स ने िवशेष स झौताह  एक आपसमा स प न गन पणूतः वत  छन ्। 

 

धारा ४ 

दास व र दास यापार उ मलूनको ल य ा  गन उ े यले उ च संिवदाकारी प ह ले एक अकालाई हरेक कारको सहयोग गन 
छन ्। 
 

धारा ५ 

अिनवाय वा बलयु  मको अनसुरणबाट ग भ◌ीर प रणाम उ प न हनस ने कुरालाई उ च संिवदाकारी प ह ले मा यता 
िद छन ्र आ नो सावभौिमकता, े ािधकार, सरु ा, अिधप य वा संर ण अ तगत पन इलाकाह को स दभमा दास व समान हन े
अव थाह को िवकासबाट अिनवाय वा बलयु  मलाई रोक लगाउने स पणू आव यक उपायह  अवल बन गन ित ा गछन ्। 

दहेायको कुरा वीकार ग रएको छ; 

१ . दहेायको करण २ मा उि लिखत सं मणकालीन यव थाह को अधीनमा रही अिनवाय वा बलयु  म सावजिनक 

उ े यह का लािग मा  गराउन सिकनेछ । 

२. सावजिनक उ े यका लािग बाहके अ य उ े यको लािग अझैस म पिन अिनवाय वा बलयु  म चलनमा रहकेा 
इलाकाह मा उ च संिवदाकारी प ह ले य तो यवहारको सकेस म चाँडो अ य गन गितशील पमा यास गनछन ् । 
जबस म य तो बलयु  वा अिनवाय म रह छ, यो म वायी पले अपवादजनक च र को हनछे, यसले सधै पया  

पा र िमक पाउनेछ र यसमा िमकह को सािवक बसाईको ठाउँबाट ितनीह लाई हटाउने काय संल न हने छैन । 

३. सबै अव थाह मा, अिनवाय वा बलयु  म गराएकोमा स बि धत इलाकाका स म के ीय अिधकारी सोका लािग 
उ रदायी हने छन ्। 
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धारा ६ 

तुत महासि धका उ े यह लाई लाग ूगन ि ले बनाइएका काननू तथा िनयमह को उ लंघनका लािग त काल सजायको पया  

यव था नगन काननू भएका उ च संिवदाकारी प ह ले य तो उ लंघनका स दभमा कठोर सजाय िदन स न ेगरी आव यक 

उपायह  हण गन ित ा गदछन ्। 
 

धारा ७ 

संिवदाकारी प ह ले ततु महासि धका यव थाह को काया वयन गन उ े यले आफूले बनाउन स ने कुनै पिन काननू तथा 
िनयमह को जानकारी एक अकालाई र संयु  रा  संघका महासिचवलाई िदन ित ा गछन ्। 
 

धारा ८ 

तुत महासि धको योग वा या याको स ब धमा उ च संिवदाकारी प ह  बीच उ प न िववादह को समाधान य  

वाता ारा हन नसकेमा य ता िववादह  िनरोपणको लािग अ तराि य यायालयमा पठाउने कुरामा उ च संिवदाकारी प  म जरु 
गदछन ् । य ता िववादका लािग एक वा दवैु प  रा  अ तराि य यायालयको िवधानको प  नभएको अव थामा प ह को 
छनौट तथा येक रा को संवैधािनक कायिविध बमोिजम सो िववादलाई अ तराि य यायलयमा वा १८ अ टोबर १९०७ को 
महासि ध अनसुार अ तराि य िववादह को शाि तपणू समाधानको लािग गिठत म य थ अदालतमा वा अ य कुनै म य थ 

अदालतमा समाधानको लािग पठाइनेछ । 
 

धारा ९ 

ह ता र वा अनमुोदन वा सि मलन गदाका बखत कुन ैपिन उ च संिवदाकारी प ल ेमहासि धका स पणू वा कुन ै यव थाह को 
स ब धमा आ नो सावभौिमकता, े ािधकार सरु ा, आिधप य वा संर ण अ तगत पन कुनै वा सबै ईलाकाह मा ततु 
महासि धको आ नो वीकृित ब धनकारी नहन ेभनी घोषणा गन स नेछन ् । ती म ये कुन ैएकको हकमा वा ती म ये कुन ैप  

नभएको कुन ैपिन यव थाका स ब धमा यसले पिछ सि मलन गन स नेछ । 
 

धारा १० 

कुनै उ च संिवदाकारी प ले यस महासि धलाई प र याग गन चाहकेो अव थामा, संयु  रा  संघका महासिचवलाई प र यागको 
िलिखत सचूना िदइनछे र िनजले तु त अ य स पणू उ च संिवदाकारी प ह लाई य तो सचूना ा  भएको िमितको जानकारी 
सिहत सो सचूनाको मािणत मलू ित पठाउने छन ्। 

सचूना ग रएको रा को हकमा मा  संयु  रा  संघका महासिचव सम  सचूना पगुकेो एक वष पिछ प र याग भावकारी हनछे । 

आ नो सावभौिमकता, े ािधकार, सरु ा, अिधप य वा संर ण अ तगत पन कुन ै पिन ईलाकाका स दभमा छु ाछु ै पिन 
प र याग गन सिकनेछ । 
 

धारा ११ 

ा सेली एवं अं ेजी दवैु मलू ितह  ामािणक भएको आजको िमित रहने ततु महासि ध रा  संघका सद य रा ह को 
ह ता रका लािग १ अि ल १९२७ स म खलुा रहनेछ । संयु  रा  संघका महासिचवले तुत महासि धलाई संयु  रा  
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संघका गरै सद य रा ह  लगायत यसमा ह ता र नगरेका रा ह को जानकारीमा याउने र यसमा सि मलन हन आम ण 

गनछन ्। 
 

संयु  रा  संघका महासिचव सम  औपचा रक िलखत दािखला भएपिछ सि मलन भावकारी हनेछ । महासिचवले तुत 
महासि धका प  रा ह  र यस धारामा उि लिखत अ य सबै रा ह लाई सि मलनको िलखत दािखला भएको िमितको 
जानकारी सिहतको सचूना पठाउने छन ्। 
 

धारा १२ 

तुत महासि धलाई अनमुोदन गनपुन र अनमुोदनको िलखत संयु  रा  संघको महासिचवको कायालयमा दािखला ग रनेछ ।  
महासिचवले सबै उ च संिवदाकारी प ह लाई य तो दािखलाको सचूना िदनेछन ्।  
 

येक रा को हकमा सो रा  महासि धको अनमुोदन वा सि मलनको िलखत दािखला गरेको िमितदिेख यो महासि ध लाग ू 
हनेछ । 
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३. मानव अिधकारको िव यापी घोषणाप , १९४८ 

 

महासभाबाट १० िडसे बर १९४८ को ताव २१७ क (३) ारा जारी एवं घोिषत 

तावना 

मानव प रवारका सबै सद यमा अ तिनिहत मयादा र समान तथा अहरणीय अिधकारको मा यता न ै वत ता, याय र शाि तको 
आधार भएकोले,  

मानव अिधकार ितको अवहलेना तथा अनादरको प रणामबाट नै बबर काम भई मानवजाितको आ थामा चोट पु  याइएको हनाले 

र मानवजाितले वाक तथा िन ाको वत ताको उपभोग गन पाउने एंव भय र अभावबाट मु  हने संसारको उदय न ै
सवसाधारणको सव च आकाङ् ा घोिषत भएकाले, 

िनरङ्कुशता र दमनका िव  अि तम उपायका पमा िव ोह गन मािनस बा य नब नपुन हो भन ेकाननूको शासन ारा मानव 
अिधकारको संर ण हन ुअित आव यक भएकाले, 

रा ह  बीच मै ी स ब धको िवकासको बधन गन आव यक भएकाले, संयु  रा संघका जनताले बडाप मा आधारभतू 
मानव अिधकार, मयादा, मानव यि को मू य, र नरनारीको समान अिधकार ित िन ा पनुिनि त गरी बहृ र वत तामा 
सामािजक उ नित र उ म जीवन तरको बधन गन अठोट गरेकाले, 

सद यरा ह ले संयु  रा संघको सरसहयोगमा मानव अिधकार र मौिलक वत ताको िव यापी स मान तथा पालनाको 
वधन गन ित ा गरेकोले, 

यो ित ा पणूतः साकार पानका लािग यी अिधकार र वत ताह को साझा सझुबझु उ चतम मह वको कुरा भएकाले, 

अिहले, यो महासभा, 

हरेक यि  र समाजका अङ्गले घोषणाप लाई मनमा िनर तर िलई यी अिधकार र वत ताको स मान बढाउनका लािग िश ण 

र िश ाको मा यमबाट य न गन र राि य तथा अ तराि य गितशील मा यमबाट सद य रा य र ितनीह को ादिेशक े का 
जनता बीच ती अिधकार र वत ताह को िव यापी मा यता र पालना सरुि त पान मानव अिधकारको यो िव यापी 
घोषणाप लाई सबै मािनस र रा को उपलि धको साझा मापद डका पमा उ ोष गदछ ।  
 

धारा १ 

सबै मािनस ज मजात वत  र मयादा एवं अिधकारमा समान छन ्। उनीहरमा चतेना, िववेक र सि चार भएकोले एकआपसमा 
ातृ वभावले यवहार गनपुछ । 

 

धारा २ 

जाित, वण, िलङ्ग, भाषा, धम राजनीितक वा अ  िवचार, राि य वा सामािजक उ पि  वा अ  कुन ैहिैसयतको भेदभाव नराखी 
येक यि  यस घोषणामा उि लिखत अिधकार र वत ताका हकदार छन ्।  

यस अित र , यि को मलुुक वा भभूाग वत  वा संरि त, वशासनरिहत वा अ य व पको सीिमत सावभौिमकता भएको 
भए पिन उसको मलुकुको राजनीितक, े गत वा अ तराि य हिैसयतका आधारमा कुनै भेदभाव ग रनेछैन । 
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धारा ३ 

हरेक मािनसलाई जीवन, वत ता र यि गत सरु ाको अिधकार छ ।  
 

धारा ४ 

बाँधा वा दास बनाई कसैलाई पिन रािखने छैन । दास व र दासदासीको यापारका सबै व पलाई िनषेध ग रनेछ ।  
 

धारा ५ 

कसैलाई पिन यातना वा ु र, अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा सजाय“को भागीदार बनाइनेछैन । 
 

धारा ६ 

येक मािनसलाई सव  काननू सम  यि को पमा मा यता पाउने अिधकार छ । 
 

धारा ७ 

काननूको ि मा सबै समान र िवना भेदभाव काननूको समान संर णका हकदार छन ्। यस घोषणाप को उ लङ्घन हने गरी वा 
यसको उ साहटमा ग रएको जनुसकैु भेदभाव िव को संर णमा सबैको समान हक छ ।  

 

धारा ८ 

येक मािनसलाई संिवधान वा काननू ारा द  मौिलक अिधकारह को उ लङ्घन गन कायका िव  स म राि य 
यायािधकरणबाट भावकारी उपचार पाउन ेअिधकार छ ।  

 

धारा ९ 

कसैलाई पिन जथाभावी प ाउ, थनुछेक वा दशे िनकालाको भागीदार बनाइनेछैन ।  
 

धारा १० 

येक मािनसलाई उसका अिधकार र कत य तथा उसिव  कुनै फौजदारी अिभयोगको िनधारणका लािग वत  र िन प  

यायािधकरणबाट पणू समानतामा व छ र खलुा सनुवाइ हन ेहक छ ।  
 

धारा ११ 

(१)  द डनीय कसरूको आरोप लागेको येक मािनसलाई उसको ितर ाको आव यक सबै याभिूत सिहतको काननू 
अनसुारको खलुा पपु  बाट दोषी मािणत नभएस म िनद ष मािनने अिधकार छ ।  

(२)  कसैलाई पिन िनजले कुनै काय गरेको वा नगरेको बखत राि य वा अ तराि य काननूले सो काय वा अकायलाई 
द डनीय अपराध कायम नगरेको अव थामा द डनीय कसरूको दोषी बनाइने छैन । कसरू गदाको समयमा कायम रहकेो 
भ दा बढी सजायको भागीदार पिन बनाइने छैन । 
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धारा १२ 

कसैको पिन गो यता, प रवार, घर वा प ाचार जथाभावी ह त ेप ग रने छैन र उसको स मान र याितमा पिन अित मण ग रने 
छैन । हरेक मािनसलाई य तो ह त ेप वा आ मण िव  काननूी संर ण पाउन ेअिधकार छ ।  
 

धारा १३ 

(१) येक मािनसलाई आ नो रा यको िसमाना िभ  वत तापवूक आवतजावत गन र बसोबास गन वत ताको 
अिधकार छ । 

(२) येक मािनसलाई आ नो  लगायत जनुसकैु मलुुक छाड्न ेर आ नो मलुुकमा फक◌ी आउने अिधकार छ ।  
 

धारा १४ 

(१) येक मािनसलाई उ पीडनको बचाउका लािग अक  मलुुकमा शरण खो न ेर िलन पाउने अिधकार छ ।  

(२) संयु  रा संघका उ े य र िस ा तको ितकूल हने कायह  वा गरैराजनीितक अपराधबाट उ प न हने िन कासनका 
मािमलामा यो अिधकार याचना हन स ने छैन । 

 

धारा १५ 

(१) हरेक मािनसलाई राि यताको अिधकार छ । 

(२) कसैलाई पिन राि यताबाट जथाभावी वि चत ग रने छैन र िनजको राि यता प रवतन गन अिधकारलाई इ कार ग रने 
छैन ।  

 

धारा १६ 

(१) जाित, राि यता वा धमको सीमाब दी नराखीकन वय क नरनारीलाई आपसमा िववाह गन र प रवार थापना गन 
अिधकार छ । िववाहका लािग, ववैािहक जीवन र यसको िव छेदनमा समेत उनीह  समान हकदार छन ्।  

(२) द पित ब ने चाहमा रहकेा नरनारी दबैुको वत  र पणू सहमितबाट मा  िववाह हनछे । 

(३) प रवार समाजको वाभािवक र आधारभतू सामिूहक एकाइ हो र समाज एवं रा यबाट संरि त रहन पाउने यसको हक 

छ ।  
 

धारा १७ 

(१) येक मािनसलाई ए लै वा अ सँग िमलेर स पि को वािम व िलन ेअिधकार छ ।  

(२) कसैलाई पिन उसको स पि बाट जथाभावी वि चत ग रने छैन ।  
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धारा १८ 

येक मािनसलाई िवचार, आ थ र धमको वत ताको अिधकार छ, यस अिधकारले धम वा िव ास बद ने वत ता र 
सावजिनक वा यि गत पम ए लै वा समहूमा आ नो धम वा िव ासलाई िश ा, आचरण, पजूा र पालन ारा कट गन 
वात ता समेत समेट्छ ।  

 

धारा १९ 

येक मािनसलाई िवचार तथा अिभ यि वत ताको अिधकार छ, यस अिधकारले िसमानाको हद नराखीकन जनुसकैु संचार 
मा यमबाट िवना ह त पे िवचार वा राय हण गन, ितनको खोजी गन, ा  गन र जानकारी र िवचारभावको सार गन िवना कुन ै
ह त ेप मत हण गन र िवना रोकटोक कुनै मा यम ारा मत ा  गन, खो ने र सार गन अिधकार िनजलाई हनछे । 
 

धारा २० 

(१) येक मािनसलाई शाि तपणू सभा र सङ्गठन गन अिधकार छ । 

(२) कुनै सङ्गठनमा आब  हन कसैलाई बा य गन सिकनेछैन । 
 

धारा २१ 

(१) येक मािनसलाई आ नो मलुकुको शासनमा य  वा वत  पले चिुनएका ितिनिधमाफत सहभागी हन े
अिधकार छ । 

(२) येक मािनसलाई उसको मलुुकको सावजिनक सेवामा समान पहचँ वा सलुभताको अिधकार छ । 

(३) शासनको आिधकार रकताको आधार जनताको इ छा हनछे, य तो इ छा वािलग र समान मतािधकार ारा आविधक 

तथा य  िनवाचन माफत य  हनेछ र गो य मतदान तथा सममू य वत  मतदान िविध ारा कट ग रनेछ । 
 

धारा २२ 

समाजको सद यको हिैसयतले येक मािनसलाई सामािजक सरु ाको अिधकार छ र राि य यास, अ तराि य सरसहयोग र 
हरेक रा यका सङ्गठन र ोतसाधनका मा यमबाट उसको मयादा र वत  यि व िवकासका िनिम  अप रहाय आिथक, 

सामािजक र सां कृितक अिधकारह  साकार गराउने हक छ । 
 

धारा २३ 

(१) येक मािनसलाई काम गन, इ छा अनसुार रोजगारी खो ने कामको यायोिचत र अनकूुल अव था र बेरोजगारी 
िव को संर णको अिधकार छ । 

(२) येक मािनसलाई िवना भेदभाव समान कायको समान तलब पाउने अिधकार छ ।  

(३) काम गन येक मािनसलाई ऊ र उसको प रवारका लािग मानवमयादा अनकूुल िजिवका िनि त गन गरीको पा र िमक 

र आव यकता अनसुारको अ य प रपरूक सामािजक संर णको अिधकार छ ।  

(४) येक मािनसलाई आ नो िहतको संर णका िनिम  ेड यिुनयन बनाउने र ेड यिुनयनमा सि मिलत हने अिधकार छ । 
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धारा २४ 

येक मािनसलाई कायघ टाको मनुािसव सीमा र वैतिनक आविधक िबदा लगायत िव ाम र फुसदको अिधकार छ ।  
 

धारा २५ 

येक मािनसलाई ऊ र उसका प रवारको खानिपन, ल ाकपडा, आवास, वा योपचार, र आव यक सामािजक सेवा 
लगायतको वा य र क याणको पया  जीवन तर र उसको िनय ण बािहरका बरेोजगारी, िवरामी, अ मता, वैध य, बृ ाव था 
वा जि◌िवकाका अ य अभावका अव थामा सरु ाको अिधकार छ ।  
 

धारा २६ 

(१) येक मािनसलाई िश ाको अिधकार छ । ारि भक र आधारभतू तहमा िश ा िनःशु क हनेछ । ारि भक िश ा 
अिनवाय हनेछ । ािविधक र यावसाियक िश ा सामा यतया सलुभ हनेछ र उ च िश ा यो यताको आधारमा सबैलाई 
समान पले उपल ध हनछे । 

(२) िश ा मानव यि वको पणू िवकास र मानव अिधकार तथा मौिलक वत ताको स मानको सु ढीकरणका लािग 
िनिद  हनछे । यसले सबै रा , जातीय तथा धािमक समहूमा सझुबझु, सिह णतुा र मै ीको वधन गनछ र शाि त कायम 
गनमा संयु  रा संघका ि याकलापलाई िव तार गनछ । 

(३) आ ना बालबिलकालाई िदइन ेिश ा रो ने पिहलो अिधकार आमाबाबलुाई छ । 
 

धारा २७ 

(१) येक मािनसलाई समदुायको सां कृितक जीवनमा वत तापवूक भाग िलन,े कलाको आन द िलन ेतथा वै ािनक 

गित र यसका लाभह  उपभोग गन अिधकार छ । 

(२) येक मािनसलाई आफू रचनाकार रहकेो कुन ैवै ािनक, सािहि यक वा कला मक कृितबाट ा  भएका नैितक तथा 
भौितक िहतको संर णको अिधकार छ ।  

 

धारा २८ 

यस घोषणाप मा उ लेख भएका अिधकार र वत ताह  पणू पले ा  गनका लािग येक मािनसलाई सामािजक र 
अ तराि य यव थाको अिधकार छ । 
 

धारा २९ 

(१) येक मािनसका यसैअ तगत बसेर मा  यि को वत  र पणू िवकास हन ेसमदुाय ित कत यह  छन ्। 

(२) आ नो अिधकार र वत ताको अ यास गदा येक मािसनलाई अ को अिधकार र वत ताह ित पिन आदर र 
मा यता िदने र लोकताि क समाजको निैतकता, सावजिनक सु यव था र सवसाधारणको क याणको लािग चािहन े
उिचत आवशयकता परूा गन उ े यले काननू ारा कायम ग रएको सीमा लाग ू हनेछ ।  
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(३) संयु  रा संघको िस ा त र उ े यको िवपरीत हने गरी कुनै हालतमा पिन यी अिधकार र वत ताह को अ यास गन 
सिकने छैन । 

 

धारा ३० 

कुनै रा , वग वा यि ले यस घोषणाप मा उ लेख ग रएका अिधकार र वत ताह लाई िवनास गन कुन ै ि याकलाप वा 
कायमा संल न हन ेअिधकारका लािग यस घोषणाप को या या गन हदँनै ।  
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४. जीउ मा ने बे ने तथा अ को वे यावृि को शोषणको दमनका लािग यव था भएको महासि ध, १९४९ 

 

महासभाको २ िडसे बर १९४९ को ताव नं. ३१७ (IV) बाट वीकृत 

लाग ू भएको िमितः धारा – २४ अनसुार, २५ जलुाई १९५१ 

तावना 

वे याविृ  तथा वे याविृ को उ े यको लािग जीउ मा न,े वे ने कायमा सि निहत खराबी मानव यि को ित ा तथा मू यसँग 
मेल नखाने भएको र यसले यि , प रवार तथा समदुायको क याणलाई खतरामा पान भएकोले, 

नारी तथा बालबािलकाको जीउ मा ने बे ने कायको दमन गन स ब धमा दहेायका अ तराि य द तावेजह  लाग ू रहकेाले,  

(१) संयु  रा संघको महासभा ारा ३ िडसे वर १९४८ मा वीकृत ोटोकलबाट संशोधन ग रए बमोिजम दासको जीउ 
मा ने बे ने कायको दमनका लािग यव था भएको १८ मई १९०४ को अ तराि य स झौता,  

(२) उि लिखत ोटोकलबाट  संशोधन ग रए बमोिजमको वेत दासको जीउ मा ने बे ने कायको दमनका लािग यव था 
भएको ४ मई १९१० को अ तराि य महासि ध, 

(३) संयु  रा संघको महासभा ारा २० अ टोबर १९४७ मा वीकृत ोटोकलबाट संशोधन ग रए बमोिजमको नारी र 
बालबािलकाको जीउ मा न े ब ने कायको दमनको लािग यव था भएको ३० से टे बर १९२१ को अ तराि य 
महासि ध, 

(४) उपयु  ोटोकलबाट संशोधन ग रए बमोिनजको परूा उमेर पगुकेा नारीको जीउ मा ने बे ने कायको दमनको लािग 
यव था भएको ११ अ टोबर  १९३३ को अ तराि य महासि ध, 

रा संघको सन ्१९३७ मा उि लिखत द तावेजह को े  िव तार गन महासि धको म यौदा तयार पारेकोले,  

सन ्१९३७ दिेखका िवकासह ले उपयु  द तावेजह लाई सु ढ पान तथा सन ्१९३७ को म यौदा महासि धको मलू सार एवं 
यसमा हन ेवाि छत प रवतनह  समेत समेट्न ेएउटा महासि ध स प न गन संभव बनाएको हदँा, 

संिवदाकारी प ह , यसैले दहेाय बमोिजम सहमत भएका छनः्– 

 

धारा १ 

यस महासि धका प ह  अ को कामवासनाको तिृ को लािग दहेायको काय गन कुन ैपिन यि लाई सजाय“ गन म जरु गछनः्  

१. वे याविृ को उ े यका लािग अक  यि लाई िनजको सहमित िलएरै भए पिन, कुटुनीको काय गन वा फकाउने वा 
अगवुाई गन, 

२. अक  यि को िनजको सहमित िलएरै भएपिन, वे याविृ को शोषण गछ ।  
 

धारा २  

यस महासि धका प ह  कुनै यि लाई सजाय“ गन अगािड म जरु ह छन,् जो 
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१. वे यालय रा छ, संचालन गछ वा जानी जानी लगानी गछ वा लगानीमा सहभागी ह छ, 

२. अ को वे याविृ को उ े यको लािग वा अ य थान वा सोको कुनै भाग भाडामा िद छ वा िल छ ।  
 

धारा ३ 

घरेल ुकाननूले छुट िदएको हदस म, धारा – १ र २ मा उि लिखत कुनै पिन कसरू गन उ ोग तथा सो कसरू गन तैयारी कायह  

समेत द डनीय हनछेन ्।  
 

धारा ४ 

घरेलु काननूले छुट िदएको हदस म, मािथ धारा – १ र २ मा उि लिखत कुनै पिन कायमा मनसायपवूक हने सहभािगता पिन 
द डनीय हनेछ ।  

घरेलु काननूले छुट िदएको हदस म, सहभािगताका कायह  द डमिु  रौ नको लािग आव यक भएको अव थामा छु  ै

कसरूह का पमा िलइनछे ।  
 

धारा  ५ 

यस महासि धमा उ लेिखत कसरूह  म ये कुन ैकसरूका स ब धमा पीिडत यि ह  घरेल ुकाननू अ तगत कारबाहीको प  हन 
पाउन ेभएको अव थामा िवदशेीह  पिन नाग रकह  सरहन ैसमान शतह मा सोको अिधकार पाउनछेन ्।  
 

धारा  ६ 

यस महासिधका येक प ले कुनै पिन िव ामान काननू, िनयम वा शासिनक यव था, जस अ तगत वे याविृ मा ला ने वा 
लागेका आशंका ग रएका यि ह ले यित िवशेष दता गराउन ुपन वा िवशेष िलिखत रा न ुपन वा सपु रवे ण वा सचूनाका 
लािग अपवादजनक शतह  पालना गनपुन ह छ, लाई खारेज वा उ मलून गन म जरु गदछन ्।  
 

धारा  ७ 

यस महासि धमा उि लिखत कसरूह का लािग िवदशेी रा ह मा घोिषत अिघ ला सजायह लाई घरेल ुकाननूले छुट िदएको 
हदस म दहेायको योजनको लािग ि गत ग रनेछः– 

(१) पटके अपराधी विृत थािपत गन, 

(२) कसरूदारलाई नाग रक अिधकारह  योग गनबाट आयो य बनाउने । 
 

धारा  ८ 

यस महासि धको धारा – १ र २ मा उि लिखत कसरूह  यस महासि धका कुन ैप ह बीच स प न भएको वा यस पिछ स प न 
हन स ने कुनै सपदुगी सि धमा सपदुगी यो य कसरूका पमा िलइनछे । सपदुगीलाई कुनै सि धको िव मानतामा सशत नबनाउने 
यस महासि धका प ह ले अब दिेख यस महासि धका धारा – १ र २ मा उि लिखत कसरूह लाई ितनीह  बीच सपदुगी हन े
मु ाको पमा मा यता िदनेछन ्।  
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धारा  ९ 

नाग रकह को सपदुगीलाई काननूले अनमुित निदएको रा ह मा यस महाि धका धारा–१ र २ मा उि लिखत कसरूह  म ये कुन ै
कसरू िवदशेमा गरी आ नो दशेमा फकर आएका नाग रकह लाई ितनीह को आ नो रा का आदलतह मा मु ा चलाइनेछ र 
िनजह लाई अदालतह बाटै द ड िदइनछे ।  

यस महासि धका प ह  बीच उ तै मु ामा िवदशेीको सपदुगी गन नसिकने भएमा यो यव था लाग ू हने छैन ।  
 

धारा  १० 

कसरूको अिभयोग लागेको यि लाई कुनै िवदशेी रा मा मु ा चलाइएको र िनज दोषी ठह रएमा िनजले सो िवदशेी रा को 
काननू बमोिजम सजाय भु ान गरेको वा सजाय मु  वा कम ग रएको अव थामा धारा–९ का यव थाह  लाग ू हने छैनन ्। 
 

धारा ११ 

अ तराि य काननू अ तगत फौजदारी े ािधकार सीमाका सामा य ह  उपर कुनै प को धारणा िनधारण गन गरी यस 

महासि धका कुनै पिन कुराको या या ग रने छैन ।  
 

धारा १२ 

यस महासि ध बमोिजमका कसरूह  येक रा मा सो रा को राि य काननू बमोिजम प रभाषा ग रने, मु ा चलाइने तथा द ड 
ग रनेछ भ ने िस ा तलाई यस महासि धले भाव पादन । 
 

धारा १३ 

यस महासि धका प ह ले आ ना घरेलु काननू तथा यवहार अनसुार यस महासि धमा उ लेिखत कसरूह  स ब धी 
अनरुोधप ह  काया वयन गन ुपनछ । 

अनरुोध प ह  दहेायको मा यमबाट षेण ग रनेछनः्– 

१. याियक िनकायह बीचको य  संचारबाट, वा 

२. दईु रा ह का याय म ीह  बीचको येक संचारबाट वा अनरुोध गन रा को स म िनकायबाट अनरुोध ग रएको 
रा को याय म ीलाई पठाइएको ये  संचारबाट, वा  

३. अनरुोध गन रा को अनरुोध ग रएको रा मा रहकेो कुटनीितक ितिनिध, वािण यदतू माफत अनरुोधप ह  िसधै 

स म याियक िनकाय वा अनरुोध ग रएको रा बाट तोिकएको िनकायमा पठाउनेछ र अनरुोध प ह को काया वयन 
गन कागजप ह  य ता िनकायबाट िसधै ा  गनछ ।  

 

करण १ र ३ को हकमा, आवदने ग रएको रा को उ च अिधकारीलाई अनरुोधप को एक ित पठाइनेछ ।  
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अ यथा सहमत भएकोमा बाहके, अनरुोधप ह  अनरुोध गन िनकायको भाषामा लेिखनछे, तर अनरुोध ग रएको रा ले आ नै 
भाषामा अनरुोध गन िनकायबाट स य हो भनी मािणत गरेको अनवुाद मा न स नेछ ।  
 

यस महासि धका येक प ले महासि धका अ य येक प लाई पिछ लो रा को अनरुोध प ह को लािग आफूले मा यता 
िदन ेमािथ उि लिखत षेण त रका वा त रकाह को सचूना िदनेछन ्। 
 

कुनै रा बाट य तो सचूना निदइएस म, अनरुाधप का स व धमा सो रा को िव मान कायिविधनै लाग ू हनेछ ।  

अनरुोधप ह को काया वयनले िवशेष को खच बाहके अ य कुन ै िकिसमको शु क वा खचको सोधभनाको लािग पिन कुन ै
िकिसमको दावी उठाउने छैन  । 

यस धारामा उि लिखत कुनै पिन कुरालाई आ ना घरेल ुकाननू िवप रत फौजदारी कुराह मा माणको कुनै प वा त रकालाई 
हण गन यस महासि धका प ह को ित ाको पमा या या ग रने छैन ।  

 

धारा १४ 

यस महासि धका येक प ले यस महासि धमा उि लिखत कसरूह को अनसंुधानको प रणामको सम वय वा के ीकरणको 
काय गन सेवा थापना गन वा कायम रा ने छन ्।  
 

य ता सेवाह ले यस महासि धमा उि लिखत कसरूह को रोकथाम वा द डलाई सगुम बनाउने िहसावका सबै जानकारी सँ ह 
गन ुपनछ र अ य रा ह मा रहकेा य तै सेवाह सँग िनकट स पकमा रहन ुपनछ ।  
 

धारा  १५ 

घरेलु काननूले छुट िदएको हदस म तथा धारा – १४ बमोिजमको सेवाह का लािग िज मेवार िनकायह ले वा छनीय ठानेको 
हदस म ितनीह ले अ य रा ह मा रहकेा सोही सेवाको लािग उ रदायी िनकायह लाई दहेायको जानकारी उपल ध 

गराउनेछनः्– 

 (१) यस महासि धमा उि लिखत कुनै कसरूको वा य तो कसरू गन कुन ैउ ोगको िववरण,  

(२) यस महासि धमा उि लिखत कसरूह  म ये कुन ैकसरूका दोषी यि ह  िववादक्ो अिभयोजन, िनजह को प ाउ, 
सजाय, वेशको इ कारी वा िन काशन, य ता यि ह को गितिविध र ितनीह स बि ध अ य कुन ै उपयोगी 
जानकारीका खोजीको िववरण । 

 

यसरी उपल ध गराइएका जानकारीमा कसरूदारको िववरणह , सहीछाप त वीर, संचालनका त रका, हरी अिभलेख तथा 
सजाय पाएको अिधलेखह  समेत समावेश हनेछन ्।  
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धारा  १६ 

यस महासि धका प ह ले वे याविृ को रोकथाम वे याविृत तथा यस महासि धमा उि लिखत कसरूह बाट िपिडतह को 
पनु: थापना तथा सामािजक समायोजनका लािग उपायह  अपनाउने वा आ ना सावजिनक तथा नि◌ज◌ी शिै क, वा य, 
सामािजक, आिथक तथा अ य स बि धत सेवाहह  माफत  उपायह  अपनाउन ो साहन िदने कुराह  वीकार गदछन ्।  

खासगरी ितन◌ी ले दहेायका कुरा गन ित ा गछन ्।  

(१) आ वासी वा वासीह  तथा खास गरी मिहला तथा बालबािलकाको दवैु आगमन तथा थान थलमा बाटोमा 
हदँाका अव थामा संर णको लािग आव यक िनयमह  बनाउने, 

(२) उि लिखत बचे िवखानको खतरा बारे जनसाधारलाई चेतावनी िद◌दँ ैउिचत चार– सारको यव था गन, 

(३) वे याविृ को योजनको लािग यि ह को अ तराि य बचेिबखानमा माग र सावजिनक थलह को सपुरि◌वे ण 

सिुनि त गन समिुचत उपायह  अपनाउने, 

(४) थम ि म ै य तो बचेिवखनको मलू कसरूदार वा मितयार वा पीिडत यि  भएको दिेखन े यि ह को आगमन बारे 
उपयु  िनकायह ले जानकारी पाउने गरी समिुचत उपायह  अबल बन गन । 

 

धारा  १७ 

यस महासि धका प ह ले घरेल ुकाननूमा यव था ग रएका अव थाह अनसुार िवदशेी वे याह को पिहचान, नाग रक हिैसयत 
थापना गन तथा कसले ितनीह लाई आ नो रा  छाड्न ेगराएको हो भ ने कुरा प ा लगाउनका लािग ितनीह बाट घोषणाह  

िलन े ित ा गछन ् । ा  ग रएको जानकारी य ता यि ह को पिछ हन े वापसीको उ े यको लािग िनजह को उ पि को 
रा का िनकायह लाई षेण ग रनेछ ।  
 

धारा १८ 

यस महासि धका प ह ले घरेल ुकाननूमा यव था ग रएका अव थाह  अनसुार तथा यस अ तगत उ लंघनका लािग मु ा 
चलाउने वा अ य कारवाही गन कुरामा ितकूल असर नपारी तथा स भव भएस मः– 

(१) वे याविृ को उ े यका लािग यि को अ तराि य बचेिवखानबाट िनरा य, पीिडत यि ह को वदशे वापसीको 
लािग यव थाह  पणू नभएस म, ितनीह को अ थायी हरेचाह तथा जीवन यापनका लािग उपयु  यव थाह  गन,  

(२) धारा – १८ बमोिजमका यि ह , जो वदशे िफता हन चाह छन ् वा जो िनजह  उपर अि तयारी योग गन 
यि ह बाट दावी ग रएको छ वा काननू बमोिजम जसको िन काशनको आदशे ग रएको छ, लाई िफता गन ित ा 
गछन । ग त य रा सँग पिहचान तथा राि य एवं सीमानामा पहचँको थान तथा िमितको बारेमा स झौता भैसकेपिछ 

मा  वदशे िफता ग रनेछ । यस महासि धका येक प ल ेआ नो इलाकाबाट य ता यि ह को या ालाई सगुम 
बनाउनछेन ्।  

मािथका करण बमोिजमका यि ह  वय ले वदशे िफताको खच भू ान गन नसकेमा र िनजको खच ितरीिदन ेपित, प नी, 
नातेदार वा संर क कोही नभएमा, उ पि को रा को िदशातफको सबभ दा निजकको सीमाना वा थान गन ब दरगाह वा 
िवमान थल दिेखको वापसीको खच ितनीह  बसेको रा ले यहोनछ र या ाको बाँक  खच उ पि को रा ह ारा यहो रनछे ।  
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धारा  १९ 

यस महासि धका प ह ले, यसो नगरी सकेका भए, रोजगार खेजीरहकेा यि ह  खास गरी मिहला तथा बालबािलकालाई 
वे याविृ को खतरा तफ उ मखू हनबाट रो नका लािग रोजगारदाता सं थाह को सपु रवे णको लािग आव यक उपायह  

अपनाउने छन ्।  
 

धारा  २० 

यस महासि धका प ह ले आ ना दशेमा लाग ू  भैसकेका कननू तथा िनयमहह को जानकारी तथा यसपिछ येक वष यस 

महासि धका िवषयह सँग स बि धत लाग ू  हन े य ता काननू तथा िनयमह को जानकारी एवं यस महासि धको काया वयनसँग 
स बि धत आफूले अपनाएका उपायह को जानकारी संयु  रा संघका महासिचवलाई िदनेछन ्। ा  ग रएको जानकारी संयु   

रा संघका महासिचवबाट आविधक पमा काशन ग रनेछ र संयु  रा संघका सबै सद यह  तथा धारा – २३ अनसुार यो 
महासि ध आिधकारि◌क पमा षेण ग रएका गरै–सद य रा ह लाई पठाइनेछ ।  
 

धारा  २१ 

यस महासि धका प ह बी च यसको या या वा योगका स ब धमा कुनै िववाद उ प न भएमा र य तो िववाद अ य 
उपायह ारा समाधान हन नसकेमा य तो िववादका प ह  म ये कुन ै एक प को अनरुोधमा अ तराि य यायालयमा 
पठाइनछे ।  
 

धारा  २२ 

यो महासि ध संयु  रा सङघको कुनै सद य तथा आिथक तथा सामािजक प रष ाट संवोधन गरी आम ण पठाइएको अ य कुन ै
रा को तफबाट ह ता रे हनको लािग खलुा हनछे ।  
 

यो महासि ध अनमुोदन हनछे र अनमुोदनका िलिखतह  संयु  रा संघका महासिचव सम  दािखला ग रनेछ ।  
 

यो महासि धमा ह ता रे नगरेका पिहलो करणमा उि लिखत रा ह  यसमा सि मिलत हन स नछेन ्।  
 

सि मलनको िलिखत संयु  रा संघका महासिचव सम  दािखला गरी सि मलन लाग ू हनछे ।  
 

यस महासि धको योजनका लािग “रा ”  भ नाले यस महासि धमा ह ता रकारी रा  वा यसमा सि मिलत हने रा का सबै 
उपिनवेशह  तथा यास इलाकाह  तथा य तो रा  अ तराि य पमा उ रदायी हने सबै इलाकाह  समेत स झनपुछ ।   
 

धारा  २३ 

यो महासि ध अनमुोदन वा सि मलन दो ो िलखत दािखला भएको िमितले न बेऔ ंिदनमा लाग ू हनेछ ।  
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अनमुोदन वा सि मलनको दो ो िलिखत दािखला भएपिछ यो महासि ध अनमुोदन गन वा महासि धमा सि मिलत हन े येक 

रा को हकमा य तो रा को अनमुोदन वा सि मलनको िलखत दािखला भएको िमितले न बेऔ ंिदनमा महासि ध लाग ू हनछे । 

  

धारा  २४ 

यो महासि ध लाग ू भएको िमितले पाँच वष भु ान भएपिछ यो महासि धका कुन ैप  रा ले संयु  रा संघका महासिचवलाई 
स बोधन गरी िलिखत सचूना िदएर यो महासि ध प र याग गन स नेछ ।  

संयु  रा सङ्घका महासिचवले प र यागको सचूना ा  गरेको िमितले एकवष पिछ प र याग गन प को हकमा य तो प र याग 
लाग ू हनछे ।  
 

धारा  २५ 

संयु  रा संघका महासिचवले संयु  रा सङका सबै सद यह  तथा धारा – २३ बमोिजमका गैर-सद य रा लाई दहेायका 
कुराह को जानकारी िदनेछनः्– 

(क) धारा –२३  अनसुार ा  ह ता र, अनमुोदन तथा सि मलनह , 

(ख) धारा–२४ अनसुार यो महासि ध लाग ू हन ेिमित, 

(ग) धारा–२५ अनसुार ा  प र यागह  । 
 

धारा  २६ 

यस महाि धका येक प ले आ नो संिवधान अनसुार यो महासि धको काया वयन सिुनि त गन आव यक यव थापक य वा 
अ य उपायह  हण गन ित ा गनछन ्।  
 

धारा  २७ 

यस महाि धका यव थाह ले तावनाको दो ो करणका उप- करणह , १, २, ३ र ४ बमोिजमका अ तराि य 
द तावेजह का ावधानह लाई, ती द तावेजह का प ह बीचको स ब धमा, िव थािपत गनछन ् । ती द तावेजह का सबै 
प ह  यस महासि धका प ह  भैसकेपिछ ितनका येक ावधान खारेज भएको मािननेछ ।  
 

अि तम ोटोकल 

यस महासि धको कुन ै पिन कुराले मािनसको बेचिवखनको तथा वे याविृ को उ े यको लािग अ को शोषणको दमन गन 
यव थाह को काया वयनका लािग यस महासि धमा यव था ग रएकाभ दा कठोर अव थाह  सिुनि त गन कुन ैिवधायनलाई 
ितकूल असर पान छैन ।  

धारा – २३ दिेख २६ स मका महासि ध अ तगतका यव थाह  तुत ोटोकलका हकमा लाग ू हनछेन ्।  
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५. दास व, दास यापार र दास व समान सं था तथा अ यासह को उ मलून स ब धी परूक महासि ध,  १९५६ 

 

यस अिध दास व महासि ध, १९२६ लगायतका धेरै सि ध स झौताह  स प न भए तापिन दास यापार, दास व समार सं था र 
अ यासह  िव का िविभ न भागबाट अस म उ मलून हन नसकेकोले दास व महासि धलाई अझ व सु ढीकरण गरी दास व, दास 

यापार र दास व समान सं था र अ यासह लाई उ मलून गन उ े यले यस परू महासि ध बनेको हो । 
 

आिथक तथा सामािजक प रषदक्ो ३० अि ल १९५६ को पा रत ताव ६०८ (२१) बमोिजम आ हान ग रएको सवािधकार 
स प न ितिनिधह को स मेलन ारा हण ग रएको र ७ से टे बर १९५६ मा जनेेभामा स प न भएको । 

लाग ूभएको िमितः धारा १३ अनसुार ३० अि ल १९५७ तदनसुार १८ वैशाख २०१४ 
 

तावना 

तुत महासि धका प  रा ह , 

वत ता येक मािनसको ज मिस  अिधकार हो भ ने कुरा िवचार गद, 

संयु  रा  संघका जनताह ले बडाप मा मानव मा को ित ा र मू य ितको आ नो िव ास पनुपिु  गरेको कुरामा िवचारशील 

हदँ,ै 

स पणू जनताह  र रा ह का लािग उपलि धको एउटा साझा मापद डको पमा संयु  रा  संघको महासभा ारा घोषणा 
ग रएको मानव अिधकारको िव यापी घोषणाप ले कसैलाई बाँधा वा दास बनाई नरािखन ेर सबै कारका दास व तथा दास 

यापारलाई िनषेध ग रने भनेको कुरालाई िवचार गद, 

दास व र दास यापारको उ मलून ाि को लािग बनेको जेनेभामा २५ से टे बर १९२६ मा ह ता र ग रएको दास व महासि ध 

स प न भएपिछ यस ल य तफ अ  गित भएको कुरालाई वीकार गद,  

१९३० को बलयु  म स ब धी महासि ध र बलयु  वा अिनवाय म स ब धमा अ तराि य म संगठनबाट ग रएका 
पिछ ला कायलाई यान िदद,ै 

तथािप, दास व, दास यापार र दास व समान सं था र अ यासह  िव का सबै भागह मा अझै उ मलून हन नसकेको कुरा ित 
सचेत हदँ,ै 

तसथ, दास व, दास यापार र दास व समान सं था र अ यासह को उ मलून तफ उ मखु राि य एवं अ तराि य यासह लाई 
ती  बनाउने परूक महासि ध स प न गरी लाग ूरहकेो १९२६ को महासि धलाई अब अझ बढी अिभविृ  गनपुन कुराको िनणयमा 
पगुी, 

दहेाय बमोिजम गन सहमत भएका छन;् 
 

ख ड १: दास व समान सं था र अ यासह  

धारा १ 

यस महासि धका येक प  रा ले दहेायका सं था र अ यासह  अझै िव मान भएका थानमा र २५ से टे बर १९२६ मा 
जेनेभामा ह ता रत दास व महासि धको धारा १ मा ग रएको दास वको प रभाषाले ितनलाई समटेे वा  
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नसमेटेको जे भएपिन ती सं था र अ यासह लाई गितशील पमा तथा यथाश य चाँडो पणू उ मलून वा समा  गनका लािग सबै 
यवहा रक र आव यक काननूी तथा अ य उपायह  अपनाउनेछ । 

 

(क) ऋण दास व भ नकुो अथ ऋणको सरु ण वापत ऋणीले आ नो वा िनजको िनय णमा रहकेो यि को यि गत सेवाह  

दान गन गरी गरेको कब◌लु अनसुारका य ता सेवाह को मनुािसव पमा मू यांकन ग रएका मू य सो ऋण चु ा गन उपयोग 
नग रएको र य ता सेवाह को समयाविध र कृित मशः सीिमत र प रभािषत नग रएका अव थामा य तो कवलुबाट उ प न 
ि थित अव था वा अव था हो, 
 

(ख) बाँधा (दासविृ ) भ नकुो अथ अ य यि को वािम वमा रहकेो ज गामा काननू, था वा सहमित ारा ब न र म गन तथा 
य ता अ य यि का लािग पा रतोिषक िलई वा निलई केही िनि त सेवा दान गन बा य र आ नो ि थित प रवतन गन वत  

नभएको कृषकको अव था वा ि थित हो, 
 

(ग) कुन ैपिन सं था वा अ यास जसबाट, 

अ) इ कार गन अिधकार िवना कुन ैमिहलालाई िनजको मातािपता, अिभभावक, प रवार वा कुनै पिन यि  वा  समहूलाई धन वा 
व तुका पमा ितफल मु ानी गरे बापत िववाह लािग बि धत ग र छ वा िनजको िववाह ग र छ, वा 

आ) कुन ैमू य वा अ य कुरा हण गरे वापत कनै मिहलाका पित उसको प रवार वा उसका बंशजले सो मिहलालाई अक  यि  

कहाँ ह ता तरण गन अिधकार रा दछ, वा 

इ) आ नो पितको मृ य ुहदँा अक  यि ले मिहलालाई पु य ली स पि  सरह ा  गछ । 
  

घ) कुनै सं था वा अ यास जस ारा १८ वष भ दा मिुनका बालबािलका वा यवुायवुतीका मातािपता म य कुनै एक वा दबैुले वा 
अिभभावकले पा रतोिषक िलई वा निलई य ता बालबािलका वा यवुायवुतीको वा िनजको मको शोषण गन उ े यले य ता 
बालबािलका वा यवुायवुतीलाई अक  यि लाई ह ता तरण गछन ्। 
 

धारा २ 

यस महासि धको धारा १ (ग) मा उि लिखत सं था र अ यासह लाई समा  गन उ े यले प  रा ह ले उपयु  भएको 
अव थामा िववाहको लािग उपयु  यनूतम उमेर तो ने, स म नाग रक वा धािमक अिधकारीको उपि थितमा िववाहका दवैु 
प ह को सहमित वत  पमा अिभ य  हन स ने गरी सिुवधाह को उपभोग गन ो साहन गन। िववाह दतालाई ो साहन गन 
ित ा गदछन ्। 
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ख ड २: दास यापार 

धारा ३ 

१. दासह लाई यातायातका जनुसकैु साधन ारा एक दशेबाट अक  दशेमा ओसारपसार गन काय वा सो काय गन उ ोग वा सो 
कायमा मितयार हने काय यस महासि धका प  रा ह को काननू अ तगत फौजदारी अपराध हने र य तो अपराध गरेक  

मािणत भएको यि  कठोर द ड सजायको भागी हनेछ । 
 

२.  (क) प  रा ह ले आ नो झ डा फहराउने अि तयार पाएका पानीजहाज र वाययुानलाई दासह को ओसार पसार गन कायमा 
ला न रोक लगाउन र य ता कायह  गरेका वा यस उ े यका लािग राि य झ दा योग गरेका दोषी यि ह लाई सजाय िदन सबै 
भावकारी उपायह  अपनाउनेछन ्।  

(ख) प  रा ह ले दासह को ओसारपसारका लािग आफ् ना ब दरगाह, हवाई मदैान र िकनारा योग गन निदन ेकुरा सिुनि त गन 
सबै भावकारी उपायह  अपनाउनेछन ्। 

३. दास यापारसँग जु न ितनीह बाट अपनाईएका उपायह को यवहा रक सम वयलाई सिुनि त गन यस महासि धका प  

रा ह ले सचूना आदान दान गन र आफ् नो जानकारीमा आएका दास यापारको हरेक मु ा तथा सो फौजदारी कसरू गन हरेक 

उ ोगको बारेमा एक आपसमा सचूनाको आदान दान गनछन ्। 
 

धारा ४ 

यस महासि धको प  रा को कुन ैपिन जहाजमा शरण िलएको कुनै पिन दास वतः वत  हनेछ ।  
 

ख ड ३: दास व तथा दास व समान सं था र अ यासह  

धारा ५ 

दास व वा यस महासि धको धारा १ मा उि लिखत सं था वा अ यासह को उ मलून वा समाि  अझै परूा भईनसकेको दशेमा कुन ै
दास वा सेवकको ि थितमा भएको यि लाई उसको ि थित दखेाउन वा सजायका पमा वा अ य कुन ैउस कारणका लािग अगं 
िवकृत पान, छाप लगाउने वा अ य िचनो लगाउने काय वा य ता काममा मितयार हने काय यस महासि धको प  रा का काननू 
अ तगत फौ दारी अपराध हनछे र यसका दोषी यि ह  सजायका भागी हने छन ्। 
 

धारा ६ 

१ . अक  यि लाई दास बनाउने वा अक  यि लाई वा िनजमािथ िनभर अ य यि लाई दास व वीकार गन दु साहन गन 
काय वा य ता कायह  गन उ ोग वा य ता कायह मा मितयार हने काय वा य ता कुनै काय गन षडय मा प  हने काय यस 

महासि धका प  रा ह का काननू अ तगत फौजदारी अपराध हन ेर यसका दोषी यि ह  सजायका भागी हन ेछन ्। 
 

२. यस महासि धको धारा १ को ारि भक करणका यव थाह को अधीनमा रही, यस धाराको करण १ का यव थाह  

अ य कुन ै यि  वयंलाई वा िनजमािथ आि त यि लाई धारा १ मा उि लिखत कुन ैपिन सं था वा अ यासवाट उ प न 
सेवकको ि थितमा रहन दु साहन गन काय वा य ता कायह  गन उ ोग वा य ता कायह मा मितयार हने काय वा य ता कुन ै
काय गन षडय मा पदा हन ेकायह का हकमा समेत लाग ूहन ेछन ्। 
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ख ड ४: प रभाषा 

धारा ७ 

 यस महासि धको योजनको लािग 

(क) “दास व भ नाले सन ्१९२६ को दास व महासि धमा प रभाषा ग रए अनु प कुन ै यि , जो उपर वािम वको अिधकारसँग 
गाँिसएका कुन ैवा सबै शि  योग ग र छ, को हिैसयत वा अव था स झन ुपछ र "दास" भ नाले य तो हिैसयत वा अव थामा 
भएको यि  स झन ुपछ । 
 

(ख) "सेवक ि थितको यि " भ नाले यस महासि धको धारा १ मा उि लिखत कुनै पिन सं था वा अ यासह को प रणामबाट 
उ प न अव था र ि थितमा भएको यि  स झन ुपछ । 
 

(ग)  "दास यापार” भ नाले दास वको अव थामा मु याउन ेमनसायले कुनै यि को क जा, ाि  वा बो स◌ँग स बि धत 
स पणू कायह , दासलाई िब  गन वा िविनमय गन उ े यले सो दासको ाि  स ब धी कायह  वा िब  गन वा िविनमय गन 
उ े यले ा  ग रएको दासको िब  वा िविनमयका स पणू कायह , तथा जनुसकैु सवारी साधनको मा यमबाट दासह को यापार 
वा ओसारपसारको सामा यतः येक काय समेतलाई जनाउने छ । 
 

ख ड ५ प  रा ह  बीच सहयोग र सचूनाको आदान दान 

 धारा ८ 

१ . यस महासि धका प  रा ह  उि लिखत यव थाह  लाग ूगन एक आपसमा र संयु  रा  सहयोग गन ित ा गछन ्। 
२.  प  रा ह  यस महासि धका यव थाह लाई काया वयन गन बनाईएका वा लाग ूग रएका काननू, िनयम र शासिनक 

उपायह का ितिलिपह  संयु  रा  संघका महासिचवलाई पठाउने ित ा गछन ्। 
३. महासिचवले यस धाराको करण २ अ तगत ा  सचूना अ य प ह  र आिथक तथा सामािजक प रषद दास व, दास 

यापार वा यस महासि धका िवषयका पमा रहकेा सं थाह  र अ यासह को उ मलून स बनधमा िसफा रस गन उ े यले 

प रषदले् गन स ने कुनै छलफलको द तावेजको भागको पमा पठाउने छन ्। 
 

ख ड ६: अि तम यव थाह  

धारा ९ 

यस महासि धमा कुन ैपिन आर ण रा न पाइन ेछैन । 
 

धारा १० 

यस महासि धको या या वा योगको स ब धमा यस महासि धका प  रा ह  बीचको कुन ै िववादको सम वाताबाट हन 
नसकेमा र िववादका प ह  िववाद समाधानका अ य उपायमा सहमत नभएमा उनीह म ये कुन ै प को अनरुोधमा सो 
िववादलाई िनणयाथ अ तराि य यायालय सम  पशे ग रनेछ । 
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धारा ११ 

१ . यो महासि ध संयु  रा  संघको वा िविश ीकृत सं थाको कुन ैपिन सद य रा ारा ह ता रका १ जलुाई १९५० दिेख 

खलुा रहनेछ । ह ता र गन रा ह ले यसलाई अनमुोदन गनपुन छ र अनमुोदनका िलखतह  संयु  रा  संघका महासिचव 
सम  दािखला ग रनेछ । महासिचवले ह ता र गन र सि मलन हन े येक रा लाई सोको जानकारी िदने छन ्। 

२. १ जलुाई १९५७ पिछ यो महासि ध संयु  रा  संघको वा यसका िविश ीकृत सं थाह को कुन ैसद य रा ारा वा संयु  

रा  संघको महासभा ारा सि मलन हनको लािग आम ण ग रएका अ य कुनै रा ा सि मलनको लािग खलुा रहनछे । 
संयु  रा  संघका महासिचव सम  सि मलनको औपचा रक िलखत दािखला भएपिछ य तो सि मलन लाग ूहनछे । 
महासिचवले ह ता र गन वा सि मलन हने येक रा  सोको जानकारी िदनेछन ्। 

 

धारा १२ 

१ . यो महासि ध स पणू गैर वशािसत यास, औपिनवेिशक र अ य गरै महानगरीय इलाकाह , जसको अ तराि य स ब धको 
लािग कुनै प  रा  िज मेवार छ मा लाग ूहने छ । यस धाराको करण २ का यव थाह को अधीनमा रही स बि धत प ल े

ह ता र, अनमुोदन वा सि मलनको समयमा य तो ह ता र, अनमुोदन वा सि मलनको प रणाम व प वतः यो महासि ध 

लाग ूहने गैर महानगरीय इलाकामा इलाकाह को घोषणा गनछ । 
 

२. प को वा गैर महानगरीय इलाकाको संवैधािनक काननू वा यवहार बमोिजम गैर महानगरीय इलाकाको पवू सहमित आव यक 

हने भएमा स बि धत प ले महानगरीय रा ले महासि धमा ह ता र गरेको िमितले बा  मिहनाको अविधिभ  गरै महानगरीय 
इलाकाको आव यक सहमित ा  गन य न गनछ र य तो सहमित ा  भएपिछ सो प ले महासिचवलाई सचूना गनछ य तो 
सचूनामा नामांिकत इलाका वा इलाकाह मा महासिचवले सचूना पाएको िमितदिेख यो महासि ध लाग ूहनेछ । 

 

३. अिघ लो करणमा उि लिखत बा  मिहनाको अविध समा  भए पिछ स बि धत प  रा ह ले अ तराि य स ब धका लािग 
आफू उ रदायी भएको तथा यस महासि धको काया वयनका लािग ितनको वीकृितः थिगत ग रएको गैर-महानगरीय 
इलाकासगँको परामशको प रणामबारे महासिचवलाई सचूना गन छन ्। 

 

धारा १३ 

१ . दईु रा ह  प  भएको िमितदिेख यो महासि ध लाग ूहनछे । 

२. यसपिछ यो महासि ध येक रा ले अनमुोदन वा सि मलनको िलखत दािखला गरेको वा यस इलाकामा लाग ूहने कुराको 
सचूना गरेको िमितदिेख सो रा  वा इलाकाको हकमा लाग ूहनछे । 

 

धारा १४ 

१ . यस महासि धको काया वयन तीन वषको चरणव  अविधमा िवभािजत हनेछ, जसम ये धारा १२ को करण १ अनु प 
महासि ध लाग ूभएको िमितदिेख पिहलो चरण आर भ हनेछ । 
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२. कुनै पिन प  रा ले चालू तीन वषको अविध समा  हन ुभ दा कि तमा छ मिहना अगावै महासिचवलाई स बोधन ग रएको 
सचूना िदएर यस महासि धलाई प र याग गन स नेछ । महासिचवले अ य प ह लाई य तो येक सचूना तथा सो ा  गरेको 
िमितको जानकारी िदने छन ्। 

३. चाल ुतीन वषको अविध समा  भएपिछ प र याग लाग ूहनछे । 

४. धारा १२ का यव थाह  अनसुार कुनै प को गैर महानगरीय इलाकामा यो महासि ध लाग ूभएको अव थामा सो प ले 

यसपिछ कुनै पिन समयमा स बि धत इलाकाको सहमितले यस इलाकाको स ब धमा यस महासि धलाई छु ै प र याग गरी 
संयु  रा  संघका महासिचवलाई सचूना िदन स नेछ । महासिचवले य तो सचूना पाएको िमितले एक वष पिछ प र याग 
लाग ूहनेछ । महासिचवले अ य सबै प ह लाई य तो सचूना र सो ा  गरेको िमितको जानकारी िदन ेछन ्। 

 

धारा १५ 

िचिनया, अं ेजी, ा सेली, रिसयाली र पेनी भाषाका ितह  समान पले ामािणक भएको यो महासि ध रा  संघको 
सिचवालयको अिभलेखालयमा दािखला ग रने छ । महासि धका प  रा ह  एवं संयु  रा  संघका के स पणू सद य रा ह  र 
िविश ीकृत िनकायह लाई पठाउनका लािग महासिचवले महासि धका मािणत ितः तयार पानछन ्। 

यस कुराको माण व प आ-आ ना स बि धत सरकारह ारा िविधवत अिधकार पाएका दहेायका ह ता रकारीह  आ-आ नो 
ह ता र अगािड उि लिखत िमितमा यस महासि धमा ह ता र गरेका छन ्। 

उ नाइस सय छप नको से टे बर मिहनाको सातौ िदनमा जेनेभा ि थत संयु  रा  संघको यरूोपेली कायालय स प न भएको । 
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६. सबै िकिसमका जातीत भेदभाव उ मूलन गन स ब धी अ तराि य महासि ध,  १९६५ 

 

महासभाको २१ िडसे बर १९६५ को ताव न बर २१०६ ए (२०) बाट हण ग रएको र ह ता र तथा अनमुोदनको लािग खलुा 
ग रएको लाग ू भएको िमितः धारा–१९ अनसुार, ४ जनावरी १९६९ 
 

यस महासि धका प  रा ह , 

संयु  रा  संघको बडाप  सबै मानव जाितमा अ तरिनिहत ित ा तथा समानताको िस ा तमा आधा रत भएको र संयु  रा  

संघका उ े यह  म ये जात, िलङ्ग, भाषा वा धमको आधारमा कुन ैभेदभाव नगरी सबैको लािग मानव अिधकार तथा मौिलक 

वत ताह को िव यापी आदर तथा पालनाको पव ्धन गन तथा ो साहन िदने एक उ े यको ाि को लािग सबै सद य 
रा ह  वयंले संघको सहयोगमा संयु  वा छु ा छु ै कामकारबाही गन ित ा गरेको कुरा िवचार गद, 

मानव अिधकारको िव यापी घोषणाप ले सबै मानव जाित वत  पले ज म छन ्र ित ा एवं अिधकारमा समान छन ्तथा 
येक यि  कुनै िकिसमको खास गरी जाित, वण वा उ पि को भेदभाव िवना सो घोषणाप मा उि लिखत स पणू अिधकार 
तथा वत ताह को हकदार छन ्भ ने घोषणा गरेको कुरा िवचार गद, 

सबै मानव जाित काननूको अगािड समान छन ्तथा कुन ैभेदभाव तथा भेदभावका ो साहन िव  काननूका समान संर णका 
हकदार छन ्भ न ेकुरा िवचार गद, 

संयु  रा संघले जनुसकैु पमा र जहाँसकैु भए पिन उपिनवेशवाद तथा िवख डन तथा सोसँग स बि धत भेदभावका स पणू 

यवहारको िन दा गरेको तथा १४ िडसे वर १९६० को औपिनवेिशक दशेह  तथा जनताह लाई वािधनता दान गन स ब धी 
घोषणा (महासभाको ताव १५१४ (१५) ले ितिनह लाई शी  तथा िनःशत ल यमा पु  याउन आव यक भएको िनि त गरेको 
कुरा गि भरतापवूक घोषणा गरेको कुरा िवचार गद, 

संयु  रा  संघको २० नोभे बर १९६३ को सबै िकिसमका जातीय भेदभाव उ मलून गन ( ताव १९०४ (XVIII) घोषणाले 

िव  भरी नै जातीय भेदभावका स पणू तथा कट पलाई ती  गितमा उ मलून गन तथा मानव जाितको मयादाको बोध एवं सो 
ितको आदर सरुि त गन आव यक भएको गि भरतापवूक ितर ा गरेको कुरा िवचार गद, 

जातीय िवभेदमा आधा रत सव चताको कुन ैपिन िस ा त वै ािनक पले गलत, नैितक पले िन दनीय, सामािजक पले 

अ यायपणू तथा खतरनाक भएको तथा िस ा त वा यवहारका कुनै पिन थानमा जातीय भेदभावको कुनै उिचत कारण नभएको 
कुरामा सहमत हदँ,ै 

जात, वण, वा जातीय उ पि को आधारमा मानव जाितबीच ग रने भेदभाव रा ह बीचको मै ीपणू तथा शाि तपणू स ब धको 
एक वाधक भएको तथा रा ह बीचको मै ीपणू तथा शाि तपणू स ब धको एक बाधक भएको तथा रा ह बीचको मै ीपणू तथा 
शाि तपणू स ब धको एक बाधक भएको तथा रा ह बीचको शाि त तथा सरु ा तथा एउटै रा िभ  एक साथ ब ने यि ह को 
साम ज यतामा समेत खलल पु  याउन समथ भएको कुरा पनुः िनि त गद, 

जाितय तगारोको िव मानता कुनै पिन मानव समाजको आदश िवप रत भएको कुरामा िव त भएर िव का केही थानह मा 
जाितय िवभेद अझै पिन माणको पमा दिेखई रहकेो तथा जातीय सव चता वा घणृामा आधा रत सरकारी नीितह  ज तै 
रंगभदे, िवख डन वा िवभाजनवादी नीितह बाट भयभीत भएर, 
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जातीय भेदभाव र यसका स पणू तथा कट पलाई शी  पमा उ मलून गन तथा जाितह बीच समझदारी वधन गन तथा सबै 
िकिसमका जातीय िवख डनवाद तथा जातीय भेदभावबाट मु  एक अ तराि य समदुाय िनमाण गनको लािग जातीय िस ा त 
तथा यवहार रोकथाम गन य ता िस ा त तथा यवहार िव  लडाई गन सबै आव यक उपायह  अवल बन गन ढ भएर, 

अ तराि य म संगठनबाट सन ्१९५८ मा हण ग रएको रोजगार तथा पेशा यवसायक स ब धमा भदेभाव स ब धी महासि ध 

तथा संयु  रा संघीय शैि क, वै ािनक तथा सां कृितक संगठनबाट सन ्१९६० मा हण ग रएको िश ामा भेदभाव िव को 
महासि धलाई मनन गद, 

सबै िकिसमका जातीय भेदभाव उ मलून गन स ब धी संयु  रा  संघीय घोषणाप मा अ तराि य िस ा तह को काया वयन 
गन तथा सो ल य ाि को लािग यावहा रक उपायह को शी  हण सिुनि त गन इ छुक हदँ,ै दहेाय बमोिजम गन सहमत 
भएका छनः् 
 

भाग १ 

धारा १ 

१. यस महासि धमा "जातीय भेदभाव" भ नाले राजनीितक, आिथक, सामािजक, सां कृितक वा सावजिनक जीवनका वा 
अ य कुनै े मा समानताको आधारमा मानव अिधकार तथा आधारभतू वत ताह को मा यता, उपयोग वा यवहार, 
िनषेध वा कमजोर गन उ े य भाव भएको जाित, वण, वंश वा राि य वा जातीय उ पि मा आधा रत कुन ै पिन 
भेदभाव, विह कार ितब ध वा ाथिमकतालाई स झन ुपछ । 

२. यस महासि धको कुनै प  रा ले नाग रक तथा गरै नाग रकह बीच गरेको िवभेद, िनषेध ितव ध वा 
ाथिमकताह को हकमा यस महासि ध लाग ू हनेछैन । 

३. प  रा ह को राि यता, नाग रकता वा अिंगकारमा स ब धी काननूी यव थाह मा कुनै पिन िकिसमले असर पान 
गरी यस महासि धमा उि लिखत कुनै पिन कुराको या या ग रने छैन तर य ता यव थाह ले कुन ेखास राि यता 
उपर भेदभाव गरेको हन ुहदँनै । 

४. आव यक संर णको आव यकता भएका कुनै िनि त जातीय वा सामािजक समहू वा यि ह लाई मानव अिधकार 
तथा मौिलक वत ताह को समान उपभोग वा योग सिुनि त गन य ता जातीय, सामािजक समहू वा यि ह को 
पया  उ नित सिुन त गन एकमा  उ े यले अपनाइएका िवशेष उपायह लाई जातीय भेदभाव मािनने छैन, तर य ता 
उपायह  प रणामतः िविभ न जातीय समहूह को लािग छु ाछु ै अिधकार कायम रा न े िकिसमको हन ुहदनै र जनु 
उ े यह को लािग य ता उपायह  अपनाइएको हो, य ता उ े यह  हािसल भैसकेपिछ य ता छु ै उपायह लाई 
िनर तरता िदइने छैन । 

 

धारा २  

१. प  रा ह ले जातीय िवभेदको िन दा गदछन ्र कुन ैपिन पल. जातीय िवभेद उ मलून गन तथा सबै जाितह बीच 

समझदारीअिभबिृ  गन नीित अपनाउन स पणू समिूचत उपायह  अिवल व अपनाउने कुराको ित ा गदछन ्र यस 

उ े यको लािग– 
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(क)  येक प रा ले यि ह , यि को समहूह  वा सं थाह  िव  जातीय िवभेदको कुनै काम वा यवहारमा संल न 
नहने तथा राि य एवं सबै थानीय सावजिनक िनकायह  तथा सावजिनक सं थाह ले यस दािय व अनु प काम गन 
कुरा सिुनि त गन कुराको ित ा गदछन,्  

(ख)  येक प रा ले कुन ै यि ह  वा संगठनह बाट भएको जातीय िवभेदको ायोजन, ितर ा तथा समथन नगन 
कुराको ित ा गदछन ्, 

(ग)  येक प  रा ले सरकारी, राि य तथा थानीय नीितह  गन तथा जनुसकैु थानमा िव मान भएको भए पिन जातीय 
िवभेद िसजना गन वा अिवि छ न गराउने भाव भएको कुनै काननू वा िनयमह  संशोधन गन खारेज वा गैरकाननूी 
घोिषत गन भावकारी उपायह  अपनाउनछेन ्, 

(घ)  येक प  रा ले सबै उपयु  मा यमबाट, प रि थित अनु प आव यक भएमा िवधायनबाट समेत, कुनै यि ह , 

समहू वा संगठनबाट ग रने जातीय िवभेद िनषेध तथा उ मलून गनछन,् 

(ङ)  येक प  रा ले उपयु  भएको अव थामा एक करणवादी बहजातीय संगठन तथा आ दोलनह  तथा जाितह बीच 

रहकेो अवरोधह  उ मलून गन अ य उपायह लाई ो साहन िदन तथा जातीय िवभाजनलाई बिलयो बनाउने 
िकिसमको कुन ैपिन कुरालाई िन सािहत गन ित ा गदछन ्। 

२. प  रा ह ले प रि थित अनसुार आव यक भएको अव थामा आ नो े मा रहकेा खास जातीय समहूह  वा 
यि लाई मानव अिधकार तथा मौिलक वत ताह को पणू तथा समान उपभोगको याभतू गन योजनको लािग 
य ता समहू वा यि ह को पया  िवकास तथा संर ण सिुनि त गन सामािजक, आिथक, सां कृितक तथा अ य 
े ह मा खास तथा ठोस उपायह  अपनाउने छन ् । जनु उ े यको लािग ती उपायह  उपनाइएको िथयो यो उ े य 
ा  भइपिछ य ता उपायह ले कुन ै पिन अव थामा िविभ न जातीय समहूह को लािग असमान वा िभ न 
अिधकारह  कायम गरी रा न ेप रमाण कून ैपिन अव थामा िविभ न जातीय समहूह को लािग असमानत वा िभ न 
अिधकारह  कुन ैपिन अव थामा याउने छैनन ्।  

 

धारा ३ 

प  रा ह ले खास गरी जातीय िवख डन तथा रंगभेदको िन दा गदछन ्र आ ना े ािधकार अ तगतका इलाकाह मा य ता 
कृितका सबै यवहारह को रोकथाम, िनषेध तथा उ मलून गन ित ा गदछन ्।  

 

धारा ४ 

प  रा ह  कुनै एक जाित वा एउटा वण वा सामािजक उ पि का यि ह को समहूको उ चताको िवचार वा िस ा तह मा 
आधा रत स पणू चार तथा संगठनह को िन दा गदछन ्र य तो िवभेदलाई ो साहन िदने वा य तो िवभेदका कायह  उ मलून 
गन उ े यका ता कािलक तथा सकारा मक उपायह  हण गन ित ा गदछन ्तथा यस उ े यका लािग मानव अिधकारको 
िव यापी घोषणामा िनिहत िस ा तह  तथा यस महासि धको धारा – ५ मा प  पले उ लेख ग रएको अिधकारह  ित 
उिचत स मान रा द ैअ य कुराका अित र , 

(क) जातीय सव◌ो चता वा घणृामा आधा रत िवचारह को चार सार जातीय िवभेदलाई ो साहन िदनकुा अित र  

कुनै जाित वा अका वण वा सामािजक उ पि का यि ह को समहूह  िव को िहसंाको काय वा य ता कायलाई 
ो साहनिदने काय तथा जातीय कृयाकलापलाई िदइने कुनै सहायता, य तो कृयाकलापलाई आिथक सहयोग िदन े
काय समतेलाई काननू ारा द डनीय कसरूको पमा घोषणा गनछन,् 
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(ख) जातीय िवभेदलाई ो साहन तथा वधन गन संगठनह , तथा संगिठत तथा अ य स पणू चार सारका 
कृयाकलापह लाई गरैकाननूी घोिषत गन तथा िनषेध गनछन,् र य ता संगठन वा कृयाकलापह मा हने सहभािगत◌ा 
काननू ारा द डनीय कसरूको पमा वीकार गनछन ्। 

(ग) राि य वा थानीय सावजिनक िनकायह  वा सावजिनक सं थाह लाई जातीय िवभेदलाई ो साहन वा वधन गन 
अनमुित िदने छैनन ्। 

धारा ५ 

यस महासि धको धारा–२ मा यव था ग रएका आधारभतू दािय वह  अनु प, प  रा ह ले कुनै पिन पमा हने जातीय 
िवभेदको िनषेध तथा उ मलून गन तथा जाित, वण वा राि य वा सामािजक उ पि  स ब धी कुन ैकुराको भेदमा िवना खास गरी 
दहेायको अिधकारह को उपभोगमा काननूको अगािड येक यि को समानताको अिधकारको याभिूत गन ित ा गदछन ्। 

(क)  यायािधकरण ( ाइबनुल) तथा याय दान गन अ य सबै अगंह का अगािड समान यवहार पाउने अिधकार, 

(ख)  यि को सरु ा तथा कुन ैसरकारी अिधकारीह बाट वा कुन ै वैयि क समहू वा सं थाह बाट हन े कुन ै िहसंा वा 
शारी रक ित िव  रा यबाट संर ण पाउने अिधकार, 

(ग)  राजनीितक अिधकारह  खास गरी सव यापी तथा समान म ािधकारको आधारमा िनवाचनह मा भाग िलन,े 
िनवाचनमा मतदान गन तथा उ मेदवार ब ने अिधकार सरकार तथा कुनै पिन तहमा सावजिनक मािमलाको संचालनमा 
भाग िलने अिधकार तथा सावजिनक सेवामा समान पहचँको अिधकार, 

(घ)  अ य नाग रक अिधकारह , खास गरीः– 

१.  रा को सीमानािभ  आवतजावत तथा बसोबास गन वत ताको अिधकार, 

२.  आ नो दशे  लगायत कुन ैदशेबाट वािहर िन कने र आ नो दशेमा फिकने अिधकार, 

३.  राि यताको अिधकार, 

४.  िववाह गन तथा वरवध ुछा ने अिधकार, 

५.  ए लै वा अ सँग िमलेर स पि  रा ने अिधकार, 

६.  पु य ली स पि  ा  गन अिधकार, 

७.  िवचार, सदिववेक र धमको वत ताको अिधकार, 

८. िवचर र अि तयार–दु पयोग  र अिभ यि को वत ता स ब धी अिधकार, 

९.  शाि तपणू भेला हने तथा संगठन गन वत ताको अिधकार । 

(ङ) आिथक, सामािजक तथा सां कृितक अिधकाह , खास गरीः– 

१.  काम गन, वे छाले रोजगारी रो ने, कामको उिचत र अनकूुल प रि थित ा  गन, वेरोजगारी िव  संर ण पाउने, 
समान कामको लािग समान तलव पाउन,े उिचत तथा अनकूुल पा र िमक पाउन ेअिधकार, 

२.  ेड यिुनयन थापना गन तथा यसमा सि मिलत हन ेअिधकार, 

३. आवासको अिधकार, 

४. सावजिनक वा य, औषधोपचार सामािजक सरु ा तथा सामािजक सेवाह  ा  गन अिधकार, 
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५. िश ा तथा तािलम ( िश ण) को अिधकार, 

 ६.        सा◌ं कृितक कृयाकलापह मा समान सहभािगताको अिधकार, 

(च) यातायात, होटल, रे रे , याफे, नाचघर, तथा उ ान ज ता सवसाधारणको योगको लािग रहकेा कुनै थान वा सेवामा 
पहचँ अिधकार । 

धारा ६ 

प  रा ह  येक यि ललाई आ नो े ािधकारिभ  स म राि य यायािधकरण र अ य राि य सं थाह  माफत जातीय 
भेदभाव िव को कुन ैकायले यस महासि धको िवप रत उसको मानव अिधकार र आधारभतू वत ताको हन को िव  

भावकारी सरु ा र उपचारको साथै य तो भेदभावको कारणले भएको कुन ैपिन ितका लािग य ता यायािधकरणबाट उपयु  

र उिचत ितपिूत वा स तु ी पाउन ेअिधकारको िव ास िदलाउनेछन ्।  
 

धारा  ७  

जातीय भेदभाव तफ धके ने दरुा हह  िव  लडाई गन तथा रा ह  तथा जातीय वा सामािजक समहूह बीच समझदारी, 
सिह णतुा तथा िम ता वधन गन एवं संयु  रा  संघको बडाप का उ े य तथा िस ा तह , मानव अिधकारह को िव यापी 
घोषणप , सबै िकिसमका जातीय भेदभाव उ मलून गन स ब धी संयु  रा  संघीय घोषणाप  तथा यस महासि धको चार सार 
गन प  रा ह ले खास गरी िश ण, िश ा, सं कृित तथा सचूनाको े मा, ता कािलक तथा भावकारी उपायह , हण गन 
ित ा गदछन ्।  

 

भाग  २ 

धारा  ८ 

१. प  रा ह ारा आ ना नाग रकह  म येबाट िनवािचत उ च निैतक अडान तथा िन प  वीकार ग रएका आ नो 
यि गत मतामा काया गन सम याियक भौगोिलक िवभाजन र िविभ न स यताको साथै मु य–मु य काननूी 
णलीको ितिनिध वलाई यानमा राखी अठार (१८) जना िवशेष ह  रहकेो जातीय भेदभाव उ मलून स ब धी 
सिमित (यसपिछ “सिमित” भिनएको) थापना ग रनेछ ।  

२. प  रा ह बाट मनोिनत यि ह को सचूीबाट गो य मतदान ारा सिमितका सद यह  िनवािचत हनछेन ्। येक प  

रा ले आ ना नाग रकह  म येबाट एक यि  मनोिनत गन स नेछ ।  

३. यो महासि ध लाग ू भएको िमितले ६ मिहना पिछ ारि भक िनवाचन ग रनेछ । येक िनवाचनको िमित भ दा कि तमा 
तीन मिहना अगावै संयु  रा  संघका महासिचवले प  रा ह लाई दईु मिहनािभ  मनोनयनह  पेस गन आम ण 

गद प  पठाउनछेन ् । महासिचवले यसरी मनोिनत सबै यि ह को वणानु ममा य ता यि ह को मनोनयन गन, 
प  रा ह  उ लेख ग रएको एउटा सचूी तयार गरी सो सचूी प  रा ह  सम  पेस गनछन ्।  

४. महासिचव ारा संयु  रा संघको धान कायालयमा बोलाइएको प  रा ह को बैठकमा सिमितका सद यह को 
िनवाचन ग रनेछ । प  रा ह को दईु ितहाई सं या गणपरूक सं या मािननछे, सो बैठकमा सबभ दा बढी मत तथा 
बठैकमा उपि थत भ ैमतदान गन प  रा का ितिनिधह को मतको पणू बहमत ा  गन मनोिनत यि ह  सिमितमा 
िनवािचत यि ह  हनछेन ्।  
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५          क सिमितका सद यह  चारवषको अविधको लािग िनवािचत हनेछन ् । तर पिहलो िनवाचनमा िनवािचत 
सद यह  म ये नौ जना सद यह को पदाविध दईु वषको अ य पिछ समा  हनछे । थम िनवाचनको लगतै 
पिछ य ता नौ जना सद यह को नाम गोला था ारा सिमितको अ य बाट छनौट ग रनेछ ।  

           ख आकि मक पमा र  पदह  पिूत गनको लािग, यो प  रा  जसको िवशेष ले सिमितको सद यको 
पमा काय गन छाडेको हो, ले सिमितको अनमुोदनको अधीनमा रहने गरी आ ना नाग रकह  म येबाट 
अक  िवशेष िनयु  गनछ ।  

६. सिमितको कत य पालना गदाको अव थामा सिमितका सद यह को खचको लािग प  रा ह  िज मवेार हनेछन ्।  
 

धारा ९ 

१. प  रा ह ले आफूले हण गरेका तथा यस महासि धका यव थाह  काया वयन गन यव थापक य, याियक, 

शासिनक वा अ य उपायह  स ब धी ितवेदन सिमितबाट िवचार हनको लािग संयु  रा  संघका महासिचव सम  

पेस गन ित ा गदछनः् (क) स बि धत रा को हकमा सहासि ध लाग ू  भएको एक वषिभ , तथा (ख) यसपिछ 

येक दईु दईु वषमा तथा सिमितले अनरुोध गरेको बखत सिमितले प  रा ह सँग थप जानकारी माग गन स नेछ ।  

२. सिमितले सहासिचव माफत आ नो ि याकलाप स ब धी ितवेदन संयु  रा  संघको महासभा सम  वािषक पमा 
पेस गनछ तथा प  रा ह बाट ा  ितवेदनह  तथा जानकारी परी णमा आधा रत सझुावह  िदन तथा साधारण 

िसफा रसह  गन स नेछ । य ता सझुावह  तथा साधारण िसफा रसह  एवं प  रा ह बाट कुन ै िति या ा  

भएको भए य तो िति या समते महासभामा पेस ग रनेछ ।  
 

धारा १० 

१. सिमितले आ नो कायािविधका िनयमह  आफै िनधारण गनछ । 

२. सिमितले आ ना अिधकारीह  दईुवषको कायकालको लािग िनवािचत गनछ ।  

३. सिमितको सिचवालय संयु  रा  संघका महासिचवको लािग उपल ध गराउनछेन ्।  

४. सिमितका बैठकह  सामा यतया संयु  रा संघको धान कायालयमा स प न ग रनछेन ्।  
 

धारा  ११ 

१. कुनै प  रा लाई अक  प  रा ले यस महासि धका यव थलाई काया वयन ग ररहकेो छैन भ न ेलागेमा य तो प  

रा ले सो कुरा सिमितको यानमा याउन स नेछ । यसपिछ सिमितले सो कुराको संचार स बि धत प  रा लाई 
पठाउनेछ । संचार ा  गन रा ले तीन मिहनािभ  िवषय व तु तथा सो रा ले कुन ैउपचार हण गरेको भए सो समेत 
प  हने गरी पि करण वा बयान िलिखत पमा सिमित सम  पेस गनछ ।  

२. ि प ीय वाता वा दवैु प ह लाई खलुा रहकेा अ य कुन ैकायिविधको मा यमबाट सो कुरा दवैु प को िच  बझुन ेगरी 
समाधान हन नसकेमा ारि भक संचार ा  गन रा ले सो संचार ा  गरेको िमितले ६ मिहनािभ  सिमित तथा अ य 
रा लाई समेत सचूना िदएर सिमित सम  सो कुरा पनुः पेस गन अिधकार दवैु प लाई हनछे ।  

३. सो मु ामा अ तराि य काननूको सामा यतः वीकृत िस ा तह  अनु प उपल ध सबै घरेल ु उपचारह को माग 
ग रएको र य ता उपचारह  समा  भैसकेको कुरा आफूले एक न ग रसकेपिछ सिमितले आफू सम  यस धाराको 
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करण २ अनसुार पेस ग रएको कुनै कुरा हनेछ । उपचारह  लाग ू गन अनिुचत िढलाई हन ेअव थामा यो यव थाको 
िनयम लाग ू हने छैन ।  

४. आफू सम  पेस ग रएका कुनै कुरामा सिमितले स बि धत प  रा ह लाई कुन ैअ य स बि धत जानकारी उपल ध 

गराउन अनरुोध गन स नेछ ।  

५. यस धाराबाट उ प न कुन ै कुरा सिमितबाट िवचार भरैहकेो अव थामा स बि धत प  रा ह ले सो कुरा सिमितको 
कारबाहीमा िवचारािधन भरैहकेो समयमा मतदान गन अिधकार िवना भाग िलन ितिनिध पठाउन पाउनछेन ्।  

 

धारा  १२ 

१.    (क) सिमितले आफूले आव यक ठानेका स पणू जानकारी ा  गरी सु म परी ण ग रसकेपिछ अ य ले सिमितका सद य 
रहकेा वा नरहकेा पा◌चँ जना यि ह  रहकेो एक अ थायी मलेिमलाप आयोग (यसपिछ “आयोग” भिनएको) गठन 
गनछ । आयोगका सद यह  िववादक्ा प ह को सवस मत सहमितबाट िनयु  ग रनछेन ् र आयोगको स ावपणू 

सेवा (गडु अिफसेस) यस महासि ध ितको आदरको आधारमा िववादक्ो शाि तपणू समाधानको उ े यले स बि धत 
रा ह लाई उपल ध गराउनेछ ।  

          (ख) िववादक्ा प  रा ह  आयोगको गठनका स ब धमा पणू वा आंिशक पमा तीन मिहनािभ  सहमत हन नसकेमा 
िववादक्ा प  रा ह ले वीकृत नग रएका आयोगका सद यह  आ नै सद यह  म येबाट सिमितको दईु ितहाई 
बहमतबाट सिमितका गो य मतदान ारा िनवािचत ग रनेछन ्।  

२. आयोगका सद यह ले आ नो यि गत मतामा सेवा गनछन ् । िववादक्ा प  रा ह  यस महासि धको प  

नभएको कुन ैरा यका नाग रकह  आयोगका सद यह  हने छैनन ्।  

३. आयोग आ नो अ य  चयन गनछ र आ नो कायिविधका िनयमह  आफै िनधारण गनछ ।  

४. आयोगका बैठकह  सामा यतया संयु  रा संघको धान कायालय वा आयोगबाट िनधारण ग रएको कुनै अ य 
सिुवधायु  थानमा ग रनेछन ्।  

५. प  रा ह बीच कुन ैिववाद ्उ प न भ ैआयोग ि याशील भएको वखतमा यस महासि धको धारा– १० को करण ३ 
अनसुार उपल ध सिचवालयले आयोगलाई सेवा पु  याउनेछ ।  

६. िववादक्ा प  रा ह ले संयु  रा  संघका महासिचवबाट उपल ध गराइएको अनमुान अनसुार आयोगका 
सद यह को स पणू खच समान पमा यहोनछन ्।  

७. आयोगका सद यह को खच यस धाराको करण ६ बमोिजम िववादक्ा प  रा ह बाट ा  हन ुअगािड आव यक 

भएमा भु ानी ग रिदन ेअिधकार महासिचवलाई िदइनेछ । 

८. सिमित ारा ा  तथा िव तारपवूक संपरी ण ग रएका जानकारी आयोगलाई उपल ध गराइनछे र आयोगले स बि धत 
रा ह लाई अ य कुनै स बि धत जानकारी उपल ध गराउन अनरुोध गन स नेछ ।  

 

धारा  १३ 

१. आयोगले पणू पमा िवषयव तु उपर िवचार ग रसकेपिछ आयोगले प ह बीचको िववादस्◌ँग स बि धत स पणू 

त यगत ् ह मा आ नो ठहर समावेश भएको तथा िववादको शाि तपणू समाधानको लािग आफूले उपय  ठानेका 
सझुावह  समते संल न ितवेदन तयार गरी सिमितको अ य  सम  पेस गनछ ।  
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२. सिमितको अ य ले आयोगको ितवेदन िववादका येक प  रा लाई सं ेषण गनछ । यी रा ह ले तीन मिहनािभ  

सिमितको अ य लाई आयोगको ितवेदनमा िनिहत सझुावह  वीकार गरेको वा नगरेको कुरा सचूीत गनछन ्।  

३. यस धराको करण २ बमोिजमको समयाविध भु ान भएपिछ सिमितको अ य ले आयोगको ितवेदन तथा स बि धत 
प  रा ह को घोषणाह  महासि धका अ य प  रा ह लाई सं ेषण गनछ ।  

 

धारा  १४ 

१. कुनै प  रा ले आ नो े ािधकारिभ का यि ह  वा यि ह को समहूह बाट यस महासि धमा उि लिखत कुन ै
अिधकार सो प  रा बाट उ लंघन भै पीिडत भएको दावी ग रएका सचूना ा  गन र सो उपर िवचार गन स ने 
सिमितको स मता आफूले वीकार गरेको कुरा कुनै पिन समयमा घोषण गन स नेछ । कुनै सचूना य तो घोषण नगरेको 
कुनै प  रा सँग स बि धत भएमा सिमितबाट य तो सचूना हण ग रने छैन ।  

२. यस धाराको करण १ बमोिजमको घोषणा गन कुन ैप  रा ले आ नो राि य काननूी संरचनािभ  कुनै िनकाय थापना 
गन वा तो न स नेछ, य तो िनकाय आ नो े ािधकारिभ  यस महासि धमा उि लिखत अिधकारह  म ये कुन ै
अिधकारको उ लंघनबाट पीिडत भएको दावी गन र अ य उपल ध थानिय उपचारह  समा  ग रसकेका यि ह  

तथा यि ह को समहूह बाट िनवेदनह  हण गरी िवचार गन स म हनेछ ।  

३. यस धाराको करण १ अनसुार ग रएको घोषणा तथा यसै धाराको करण २ अनसुार थापना ग रएको वा तोिकएको 
कुनै नाम स बि धत प  रा बाट रा  संघका महासिचव सम  दािखला ग रनेछ, र सो का ितह  अ य रा ह लाई 
सं ेषण ग रनछेन ् । महासिचवलाई सचूना िदएर कुनै समयमा पिन घोषण िफता िलन सिकनेछ तर य तो िफता िलन े
कायले सिमित सम  िवचारािधन संचारह लाई कुनै भाव पन छैन ।  

४. यस धाराको करण २ बमोिजम थािपत वा तोिकएको िनकायले िनवेदनह को दता िकताव खडा गरी रा नछे र दता 
िकतावका मािणत ितह  उपयु  मा यमह बाट सो िकतावमा रहकेा कुराह  सावजिनक पमा काश नग रने 
सझदारीमा महासिचव सम  वािषक पमा दता ग रनेछ ।  

५. यस धाराको करण २ बमोिजम थािपत वा तोिकएको िनकायबाट स तुि  ा  गन नसकेको अव थामा िनवेदकलाई ६ 
मिहनािभ  सिमित सम  सो कुरा स ेषण गन पाउन ेअिधकार हनेछ ।  

६.        (क) सिमितले आफू सम  पेस ग रएका स ेषण गो य पमा यस महासि धका यव थाह  उ लङ्घन गरेको 
आरोप लागेको प  रा को यानमा याउनेछ तर स बि धत यि  वा यि ह को समहूह को य  

सहमित िवना िनजह को प रचय (पिहचान) कट ग रने छैन । सिमितले बेनामी स चारह  हण गन छैन । 

             (ख) संचार ा  गन रा ले िवषयव तु तथा सो रा बाट कुनै उपचार िलइएको भए सो समते प  पान िलिखत 
या या वा बयानह  तीन मिहनािभ  सिमित सम  पेस गनछ ।  

७.          (क) स बि धत प  रा  तथा िनवेदकबाट सिमितलाई उपल ध गराइएका सबै जानकारीको आधारमा सिमितले 

सचूनाह  उपर िवचार गनछ । िनवेदकले उपल ध सबै घरेलु उपचार समा  ग रसकेको छ भ ने कुरा एिकन 
नगरेस म सिमितले य तो िनवेदकबाट ा  गरेको कुनै सचूना उपर िवचार गन छैन । तथािप उपचारह  लाग ू 
गन अनिुचत िढलाई हने अव थामा यो यव था िनयम हनेछैन ।  

              (ख) सिमितले आ नो सझुावह  तथा कुनै िसफा रस भए सो समेत स बि धत प  रा  तथा िनवेदकलाई 
पठाउनेछ ।  
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८. सिमितले आ नो वािषक ितवेदनमा य ता सचूनाको सारांश तथा उपयु  भएको अव थामा स बि धत प  

रा ह को यव था तथा िववरणह को तथा आ नो सझुाव तथा िसफा रसह को सारांश संल न गनछ ।  

९. यस महासि धका क तीमा दश प  रा ह  यस धाराको करण १ बमोिजम घोषणाह मा सि मिलत भए पिछ मा  

सिमित यस धारामा उि लिखत कायह  गन स म हनेछ । 
 

धारा १५ 

१. महासभाको १४ िडसे वर १९६० को ताव १५१४ (१५) मा रहकेा औपिनवेिशक दशेह  तथा जनताह लाई 
वत ता िदन ेस ब धी घोषणाप का उदे यह  हािसल नभएस म, यस महासि धका यव थाह ले अ य अ तराि य 
द तावेजह बाट वा संयु  संघ तथा यसका िविश कृत िनकायह बाट यी जनताह लाई दान ग रएको िनवेदन गन 
अिधकारलाई कुनै पिन पमा सीिमत गन छैनन ्।  

२.         (क) यस महासि धको धारा – ८ को करण १ अ तगत थािपत सिमितले संयु  रा  संघ िनकायह , जसले यस 

महासि धका िस ा त र उ े यह सँग  य  पमा स बि धत िवषयह सँग र याय एवं गरै वशािसत 
े ह , जसमािथ महासभाको ताव १५१४ (XV) लाग ू  ह छ, का वािस दाह बाट िनवेदनका ितह  

हण गनछ र य ता िनवेदनह मा आ नो िवचार र िसफा रसका अिभ यि ह  य ता िनकाय सम  पेस 

गनछ ।  

             (ख) सिमितले संय  संघका स म िनकायह बाट यस कारको उप– करण (क) मा उि लिखत इलाकाह िभ  

शासन गन अिधकारीह बाट लाग ू  ग रएका यस महासि धका िस ा त तथा उ े यह सँग य  पमा 
स बि धत यव थापक य, याियक, शासिनक वा अ य उपायह  स ब धी ितवदनका ितह  ा  गनछ 

र ती िनकायह लाई राय तथा िसफा रस दान गनछ ।  

३. सिमितले महासभामा पेस गन आ नो ितवेदनमा संयु  रा  संघका िनकायह बाट आफूले ा  गरेको 
िनवेदन तथा ितवेदनह को सारांश तथा ती िनवेदन तथा ितवेदनह सँग स बि धत सिमितको राय तथा 
िसफा रसह  समेत समावेश गनछ ।  

४. यस महासि धका उ े यह सँग स बि धत तथा यस धाराको करण २(क) मा उि लिखत इलाकाह  स ब धी संयु  

रा  संघका महासिचवसँग उपल ध सबै जानकारीका लािग सिमितले िनजलाई अनरुोध गनछ ।  
 

धारा १६ 

यस महासि धका िववाद ्र उजरुीह को समाधान स ब धी यव थाह  संयु  रा  संघ तथा यसका िविश ◌ीकृत िनकायह को 
द तावेजह  वा सोबाट हण ग रएका महासि धह मा यवि थत भेदभावसँग स बि धत िववाद ्वा उजरुीह को समाधान गन 
यव था ग रएका अ य कायिविधह मा ितकूल भाव नपन गरी लाग ू  ग रनेछ र यी यव थाह ले प  रा ह लाई 
आफूह बीच लाग ू  रहकेा सामा य वा िवशेष अ तराि य स झौताह  अनसुार िववादक्ो समाधान गन िवषयमा अ य 
कायिविधह  अवल बन गन रोक लगाउने छैनन ्। 
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भाग ३ 

धारा  १७ 

१. संयु  रा  संघको कुन ैसद य रा  वा यसको कुन ैिविश ीकृत िनकायह  म ये कुन ैिनकायको सद यबाट, अ तराि य 
यायालयको िवधानको कुन ैप  रा बाट तथा संगु  रा  संघको महासभाबाट यस महासि धको प  हन आम ण 

ग रएको अ य कुन ैरा बाट ह ता रको लािग यस महासि ध खलुा छ ।  

२. यो महासि ध अनमुोदन ग रन ुपनछ । अनमुोदनको िलिखत संयु  रा  संघका महासिचव सम  दािखला ग रनेछ ।  
 

धारा  १८ 

१. यस महासि ध यसै महासि धको धारा –१७, करण १ मा उि लिखत कुनै रा बाट सि मलनको लािग खलुा हनछे । 

२. सि मलनको िलिखत संयु  रा  संघका महासिचव सम  दािखला गरी सि मलन लाग ू ग रनेछ ।  
 

धारा  १९ 

१. संयु  रा  संघको महासिचव सम  अनमुोदनको वा सि मलनको स ाइस  िलिखत दािखला भएको िमित पिछको 
तीस  िदनमा यस महासि ध लाग ू हनेछ । 

२. अनमुोदन वा सि मलनको स ाइस  िलसखत दािखला भएपिछ यस महासि ध अनमुोदन गन वा महासि धमा सि मिलत 
हन े येक रा को हकमा सो रा को अनमुोदन वा सि मलनको िलखत दािखला भएको िमित पिछको तीस  िदनमा 
यस महासि ध लाग ू हनछे ।  

 

धारा  २० 

१. संयु  रा  संघको महासिचवले महासि ध अनमुोदन वा सि मलन गदाको  वखत रा ह बाट रािखएको आर णह  

ा  गरी यस महासि धका प  भएका वा प  हन स ने सबै रा ह लाई िवतरण गनछ । आर णमा िवरोध गन कुन ै
रा ले महासिचवलाई सो सचूना ाि को िमितबाट न बे िदनको अविधिभ  आफूले सो आर ण वीकार नगन कुरा 
जानकारी िदनछे ।  

२. यस महासि धको उ े य तथा योजन िवप रतका आर णह  वीकार ग रने छैन । न त यस महासि धबाट थािपत 
िनकायह  म ये कुन ै िनकायको संचालन अव  गन स ने िकिसमको आर णलाई न ै अनमुित िदइनछे । यस 

महासि धका प  रा ह का क तीमा दईु ितहाई प  रा ह ले कुनै आर णको िवरोध गरेमा य तो आर णलाई 
असंगतपणू वा अव कारी मािननछे ।  

३. आर णह  महासिचवलाई स बोधन गरी िदइएको सो स ब धी सचूना ारा कुनै पिन समयमा िफता िलन सिकनेछ । 
य तो सचूना ा  भएको िमितदिेख लाग ू हनेछ ।  

 

धारा  २१ 

कुनै प  रा ले संयु  रा  संघका महासिचवलाई िलिखत सचूना िदएर यो महासि ध प र याग गन स नेछ । य तो प र याग 
महासिचवले सचूना ा  गरेको िमितबाट एकवष पिछ लाग ू हनछे ।  
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धारा  २२ 

यस महािस धको या या वा काया वयनका स ब धमा दईु वा सो भ दा बढी प  रा ह  बीचको कुनै िववाद ्वाता वा यस 

महासि धमा प  पमा यव था ग रएको कायिविधबाट समाधान हन नसकेमा, झगिडयाह  समाधानको अक  त रकामा सहमत 
नभएमा िववादक्ा प ह  म ये कुनै एक प को अनरुोधमा य तो िववाद ेिनणयको लािग अ तराि य यायालयमा पेस ग रनेछ । 
 

धारा  २३ 

१. यस महासि धको पनुरावलोकनको लािग कुनै प  रा ले, कुनै पिन समयमा संयु  रा  संघका महासिचवलाई 
स बोधन ग रएको िलिखत सचूनाको मा यमबाट अनरुोध गन स नेछ ।   

२. संयु  रा  संघको महासभाले य तो अनरुोधका स ब धमा कुन ै पाइलाह  चा न ु पन भए सो स ब धमा िनणय  
िलनछे ।  

 

धारा  २४ 

संयु  रा  संघका सहासिचवले यस महासि धको धारा – १७ करण १ बमोिजमका सबै रा ह लाई दहेायका कुराह को 
जानकारी िदनछेनः्–  

(क) धारा – १७ तथा १८ अ तगतका ह ता र, अनमुोदन तथा सि मलनह , 

(ख) धारा – १९क बमोिजम यस महासि ध लाग ू भएको िमित, 

(ग) धारा – १४, २० र २३ अ तगत ा  ग रएका सचूना तथा घोषणाप ह , 

(घ) धारा – २१ बमोिजम प र यागह  ।  
 

धारा  २५ 

१. यो महासि ध, जसका अरवी, िचनीया, अं ेजी, ा सलेी, रिसयाली तथा पेनी ितह  समान पले मािणक छन,् 
संयु  रा  संघको अिभलेखालयमा दता ग रनेछ ।  

२. संयु  रा  संघका महासिचवले महासि धको धारा – १७ को करण १ बमोिजमका वगह  म ये कुनै वगका सबै 
रा ह लाई यस महासि धका मािणत ितह  स ेषण गनछन ्। 
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७. नाग रक तथा राजनीितक अिधकार स ब धी अ तराि य अनुब ध ( ित ाप ),  १९६६ 
 

यस ित ाप को मु य उ े य यस ित ाप मा यव था ग रएका यि  तथा समहूका नाग रक तथा राजनीितक अिधकारह  

िवना भेदभाव समान पमा उपभोग गन पाउन ेअव था सजृना गन ुरहकेो छ । यो ित ाप , आिथक, सामािजक तथा सां कृितक 

अिधकार स ब धी अ तराि य ित ाप  र मानव अिधकारको िव यापी घोषणाप लाई संयु  पमा मानव अिधकार स ब धी 
मु य अ तराि य द तावेज (International Bill of Human Rights) पिन भिन छ । 
 

महासभाको १६ िडसे बर १९६६ को पा रत ताव न बर २२०० ए (२१) वाट हण गरी उ ता सि मलनको लािग खलुा 
ग रएको ।  लाग ूभएको िमितः धारा ४९ अनसुार, २३ माच १९७६ तदनसुार १० चै  २०३२ 

 

तावना 

तुत ित ाप का प  रा ह , 

संयु  रा  संघको बडाप मा उ ोषण ग रएका िस ा तह  अनु प मानव प रवारका स पणू सद यह मा अ तरिनिहत ित ा तथा 
समान र अिवि छ न अिधकारह को मा यता नै िव मा वत ता, याय तथा शाि तको आधारशील भएको त यलाई िवचार गद 
मानव यि मा अ तिनिहत ित ाबाट नै यी अिधकारह  िनःसतृ हने कुरालाई मा यता िददँ,ै 

मानव अिधकारको िव यापी घोषणाप  अनु प भय तथा अभावबाट मु  भई नाग रक तथा राजनीितक वत ता उपभोग 
ग ररहकेा वत  मानव जाितको आदश येक यि ले आ ना नाग रक तथा राजनीितक अिधकारह का साथै आिथक, 

सामािजक तथा सां कृितक अिधकारह  उपभोग गन पाउने अव था सजृना गरेमा मा  ा  गन सिक छ भ न ेकुरालाई मा यता 
िददँ,ै 

संयु  रा  संघको बडाप  अ तगत मानव अिधकार तथा वत ताह को िव यापी स मान र पालनालाई व न गन रा ह को 
दािय वलाई िवचार गद, 

अ य यि ह  तथा आ नो समदुाय ित कत य भएको यि को यस ित ाप मा वीकार ग रएका अिधकारको व न र 
पालनाको लािग य न गन उ रदािय व भएको कुरा महससु गद, 

दहेायका धाराह मा सहमत भएका छन:् 
 

भाग १ 

धारा १ 

१ . स पणू जनताह लाई आ मिनणयको अिधकार छ । यस अिधकारको कारणबाट नै उनीह  वत तापवूक आ नो 
राजनीितक हिैसयत िनधारण गरी वत तापवूक आ नो आिथक, सामािजक तथा सां कृितक िवकासमा ला दछन ्। 

२. स पणू जनताह ले आपसी फाइदाको िस ा त तथा अ तराि य काननमा आधा रत अ तराि य सहयोगबाट उ प न कुन ै
पिन दािय वमा ितकूल भाव नपारी आ नो ल यका लािग आ ना ाकृित स पित र ोतह  वत तापवूक उपभोग 
गन स ने छन ्। कुनै अव थामा पिन कुन ैपिन जनतालाई आ नो जीवन धा ने उपायबाट वि चत ग रने छैन । 
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३. गैर वशािसत तथा यास इलाकाह को शासन गन उ रदािय व भएका प  रा ह  लगायत तुत ित ाप का प  

रा ह ले आ म िनणयको अिधकारको ाि  वधन गन र संयु  रा  संघको बडाप का यव थाह  अनु प सो 
अिधकारको स मान गनछन ्।  

 

भाग २ 

धारा २ 

१ .    ततु ित ाप का प  रा ह  आ ना रहकेा सबै यि ह लाई जाित, वण, िलंग, भाषा, धम, राजनीितक वा अ य 
िवचार, राि य वा सामािजक उ पि  स पित ज म वा अ य हिैसयतका आधारमा कुन ैपिन कारको भेदभाविवना ततु 
ित ाप मा वीकृत अिधकारह को स मान र सिुनि तता दान गन ित ा गदछन ्। 

२.    िव मान काननूी वा अ य उपायह बाट यव था भई नसकेको अव थामा तुत ित ाप को येक प  रा  आ नो 
संवैधािनक ि या र तुत ित ाप का यव थाह  अनु प तुत ित ाप मा वीकार ग रएका अिधकारह लाई 
भावकारी बनाउन आव यक काननूी वा अ य उपायह  हण गन आव यक कदमह  चा न े ित ा गदछ । 

३.    ततु ित ाप को येक प  रा ले िन न कुराको ित ा गदछन;् 
(क) सरकारी हिैसयतमा काम गन यि ह बाटै उ लंघन भएको भए तापिन तुत  ित ाप मा वीकार ग रएका 

आ ना अिधकार तथा वत ताह  उ लंघन भएको कुन ैपिन यि ले भावकारी उपचार पाउन ेकुरा सिुनि त 
गन, 

(ख) स म याियक, शासिनक वा यव थापक य अिधकारीह  वा सो रा को काननू णालीबाट यव था ग रएका 
अ य कुनै स म अिधकारी ारा य तो उपचार दावी गन कुनै पिन यि को अिधकार िनधारण गरी पाउने कुरा 
सिुनि त गन र याियक उपचारका सभावनाह को िवकास गन, 

(ग) य ता उपचारह  दान ग रएमा स म अिधकारीह ले ती उपचारह  लाग ूगन कुरा सिुनि त गन । 
 

 धारा ३ 

तुत ित ाप का प  रा ह ले ततु ित ाप मा उि लिखत स पणू नाग रक तथा राजनीितक अिधकारह को उपभोग गन 
पु ष तथा मिहलाको समान अिधकार सिुनि त गन ित ा गदछन ्। 
 

 धारा ४ 

१ . रा को अि त व खलल पान सावजिनक संकट र सोको िव मानता आिधका रक पमा घोषणा ग रएको समयमा ततु 
ित ाप का प  रा ह ले ि थितको आकि मकताबाट अ याव यक भएको हदस म मा  तुत ित ाप  अ तगतका 
आ ना दािय वह  यनू गन उपायह  अवल बन गन स नेछन ्। तर य ता उपायह  अ तराि य काननू अ तगत य ता 
रा ह का अ य दािय वह को ितकूल हन ुहदँनै र जाित, वण, िलंग, भाषा, धम वा सामािजक उ पि का आधारमा मा  ै

भेदभाव गन कुरा य ता उपायह मा समावेश भएको हन ुहदँनै । 

२. यो यव था अ तगत धारा ६, ७, ८ ( करण १ र २, ११, १५, १६ तथा १८ लाई यनू गन सिकने छैन । 

३. यनू गन अिधकारको उपयोग गन तुत ितको कुनै पिन प  रा ले संयु  रा  संघका महासिचव रा माफत आफूले 

यनू गरेका यव थाह  र यसरी यनू कारणह को जानकारी तु त ित ाप का अ य प  रा ह लाई िदन ेछ । य तो 
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प  रा  आफूले य तो यनूता अ य गरेको िमित स ब धी अक  सचूना पिन संयु  रा  संघका महासिचव माफत  
िदनेछ ।  

 

धारा ५ 

१ . कुन ैपिन रा , समहू वा यि लाई तुत ित ाप मा वीकार ग रएका कुन ैपिन अिधकार तथा वत ता न  गन वा ती 
अिधकारलाई तुत ित ाप मा यव था भए भ दा बढी मा ामा सीिमत गन उ े य भएको कुन ै पिन कृयाकलापमा 
संल न हन ेवा काम गन पाउने अथ आउने गरी तुत ित ाप मा उि लिखत कुनपैिन कुराको या या गन सिकने छैन । 

२. तुत ित ाप ले वीकार नगरेका वा कम मा ामा वीकार गरेका भ ने बहानामा काननू, महासि धह , िनयमह  वा 
पर पराका आधारमा तुत ित ाप को कुनै पिन प  रा मा वीकार ग रएका वा िव मान रहकेा कुनै पिन मौिलक 

मानव अिधकार उपरको कुन ैपिन िनय ण वा सोको कुन ैपिन यनूतालाई ग रनेछैन । 
 

भाग ३ 

धारा ६ 

१ .    येक यि लाई जीवनको अ तिनिहत अिधकार छ । काननू ारा यस अिधकारको संर ण ग रनेछ । वे छाचारी पले 

कसैको पिन जीवन हरण ग रने छैन ।  

२.     मृ यदु डको उ मलून नगरेका दशेह मा, अपराध गदाको समयमा लाग ूरहकेो काननू अनसुार र ित ाप का यव थाह  

तथा जाित ह या अपराधको रोकथाम र सजाय स ब धी महासि धका यव थाह  िवप रत नहने गरी याद ै गि भर 
अपराधह मा मा ै मृ यदु ड िदन सिकनेछ । स म अदालतले गरेको अि तमिनणय अनसुार मा ै य तो द ड काया वयन 
गन सिकनेछ । 

३.     जीवनहरण जाित ह याको अपराध मािनने अव थामा, यस धारामा उि लिखत कुन ैपिन कुराले तु ित ाप को कुन ै
पिन प  रा लाई जाित ह या अपराधको रोकथाम र सजाय स ब धी महासि ध अ तगत हण ग रएको कुन ै पिन 
दािय वलाई कुनै पिन िकिसमले यनू गन अिधकार दान गन छैन भ न ेकुरा बिुझ छ । 

४.     मृ यदु डको सजाय पाएको कुनै पिन यि लाई सजायबाट माफ  वा द ड कटौितको माग गन अिधकार हनेछ । सबै 
मु ाह मा माफ  िदन, मादान िदन वा मृ यदु डको सजायलाई कम गन सिकनेछ । 

५.     अठार वष मिुनका यि बाट ग रएको अपराधमा मृ यदु ड िदइने छैन तथा गभवती मिहलाह  उपर य तो द ड 
काया वयन ग रने छैन । 

६.     तुत ित ाप को कुन ै पिन प  रा ले मृ यदु ड उ मलूनमा िबल व गन वा य तो उ मलूनमा रोक लगाउन यस 

धाराको कुनै पिन कुराको आधार िलन पाउने छैन । 
 

धारा ७ 

कसैलाई पिन यातना िदइने वा ू र, अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा सजाय ग रने छैन । खासगरी कसैलाई वतमजरुी 
िवना िचिक सक य वा वै ािनक योग भो न लगाइन ेछैन । 
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धारा ८ 

 

१ . कसैलाई पिन दास वमा रािखन ेछैन, सबै िकिसमका दास व तथा दास यापारलाई िनषेध ग रनेछ । 

२. कसैलाई पिन चाकरीमा रािखन ेछैन । 
 

३. (क) कसैलाई पिन मनपवूक वा अिनवाय म गन लगाइने छैन, 
(ख)  कुनै अपराधको द ड सजायका पमा कठोर म सिहतको कैद लाग ूगन सिकने दशेह मा स म अदालतले 

िनणय गरेको द ड काया वयन गन ममा कठोर म गराउन करण ३ (क) ले रोक लगाएको मािनने छैन, 
(ग)  यस करणको उ े यको लािग ‘बलपवूक वा अिनवाय म” भ न ेश दले िन न कुरा जनाउने छैन; 

(१)  अदालतको काननूी आदशेले थनुामा रहकेो कुनै पिन यि ले गनपुन वा य तो थनुाबाट सशत छुटेको 
अविधभर कुनै यि ले साधारणतया गनपुन उप करण (ख) मा उ लेख नग रएको कुनै काम वा सेवा, 

(२)  सैिनक च र को कुनै सेवा वा चतेनागत िवरोध वीकार ग रएका दशेह मा, चेतनागत िवरोधकताह ले काननू 
बमोिजम गनपुन कुनै राि य सेवा,  

(३)  समदुायको जीवन वा क याणलाई खतरा पु याउन े संकटकािलन अव था वा दवैी कोपका समयमा 
बलपवूक िलइएको कुनपैिन सेवा, 

(४)  सामा य नाग रक दािय वको अगंको पमा रहकेो कुनै काम वा सेवा । 
 

धारा ९ 

१ . येक यि लाई वत ता तथा सरु ाको अिधकार छ । कसैलाई पिन वे छाचारी पले प ाउ गन वा थनुामा रा न 
पाइन ेछैन । काननू बमोिजम िनधा रत आधारमा वा कायिविध बमोिजम बाहके कसैको वैयि क वत ताको अपहरण 

ग रने छैन । 

२. प ाउ ग रएको यि लाई प ाउ गन समयमा िनजलाई प ाउ गरेको कारण सिहतको सचूना िदइने र िनज िव  

लगाइएको आरोपको जानकारी िछटो भ दा िछटो िदइनेछ । 

३. कुनै फौजदारी अिभयोगमा प ाउ ग रएको वा थिुनएको कुनै पिन यि लाई यायािधश वा काननू ारा याियक शि  

योग गन पाउन ेअिधकार ा  अिधकारी सम  िछटो भ दा िछटो उपि थत गराइनछे र य तो यि लाई मनुािसव 
समयिभ  सनुवुाइ गरी पाउने वा छुट्कारा पाउने अिधकार हनछे । सनुवुाइको अवसर पिखरहकेा यि लाई थु न ुसामा य 
िनयम हन ेछैन तर िनजको रहाई भने याियक कारवाहीको अ य कुनै पिन चरणको सनुवुाइमा उपि थत हने जमानत र 
अव था उ प न भएमा फैसला काय वयन गनका लािग जमानत धरौटीको अधीनमा रहन स नेछ । 

४. प ाउ वा थनुाबाट वत ता अपहरण ग रएको कुनै पिन यि ले कुनै अदालत सम  कारवाही थालनी गन पाउनेछ 

तािक सो अदालतले िबल ब नगरी िनजको थनुाको वैधताको स ब धमा िनणय गन र थनुा काननूी नभएमा िनजलाई 
रहाई गन आदशे िदन सकोस ्। 

५. गैरकाननूी प ाउ वा थनुाबाट पीिडत भएको कुनै पिन यि लाई काया वयन गन सिकने ितपिूतको अिधकार हनछे । 
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धारा १० 

१ . वत ताको अपहरण ग रएका सबै यि ह लाई मानवीय पले तथा मािनसको अ तरिनिहत ित ा ित स मान गन 
िकिसमले यवहार ग रनेछ । 

२. (क) अपवादजनक प रि थितह मा बाहके अिभयु ह लाई अपराधीह  (सजाय पाएका यि ह )बाट अलग        
रािखने र सजाय नपाएका यि ह को हिैसयतले ितनीह को अव था सहुाउँदो पथृक यवहार ग रने छ । 
(ख)  बाल अिभयु ह लाई वय कह बाट अलग रािखने र जितस दो चाँडो ितनीह को मु ा िछ न लगाइन ेछ । 

३. ब दी सधुार णालीमा कैदीह को सधुार तथा सामािजक पनु थापना मखु उ े य भएको उनीह  ितको यवहार 
समावेश हनछे । बाल अपराधीह लाई वय कह बाट अलग रािखन ेर उनीह को उमेर तथा काननूी अव था सहुाउँदो 
यबहार ग रनेछ । 

 

धारा ११ 

कुनै करारीय दािय व परूा गन नसकेको आधारमा मा ै कसैलाई पिन थनुामा रािखने छैन । 
 

धारा १२ 

१ . कुनै रा को ईलाकािभ  काननूी पमा रहकेो येक यि लाई सो ईलाकािभ  आवतजावत गन वत ता तथा 
आ नो आवास रो न पाउने वत ताको अिधकार हनछे । 

२. येक यि  आ नो दशे लगायत कुनै पिन दशे छोड्न वत  हनेछ । 

३. मािथ उि लिखत अिधकारह मा काननू बमोिजम लगाइएका, राि य सरु ा, सावजिनक यव था, सावजिन वा य 
वा निैतकता वा अ को अिधकार तथा वत ताह को संर ण गन आव यक तथा ततु ित ाप मा वीकार 
ग रएका अ य अिधकारह  अनकुुल हने ितब धह  बाहके कुनै पिन ितब धह  लगाइने छैन । 

४. कुनै पिन यि लाई आ नो दशेिभ  वेश गन पाउने अिधकारबाट वे छाचारी पमा वि चत ग रने छैन । 
 

धारा १३ 

तुत ित ाप को कुन ैप  रा को ईलाकामा काननूी पमा रहकेो कुनै पिन िवदशेीलाई काननू बमोिजम ग रएको िनणय अनु प 
मा  ै यहाँबाट िन काशन गन सिकनेछ र राि य सरु ाको वा या मक कारणबाट अ यथा गनपुन भएमा बाहके िनजले आ नो 
िन काशन िव  कारणह  पेश गन, आ नो मु ा स म अिधकारीबाट वा स म अिधकारीबाट िवशेष पमा तोिकएको कुन ै
यि  वा यि ह बाट पनुरावलोकन गराउन तथा सो योजनको लािग य तो अिधकारी वा यि  वा यि ह  सम  आ नो 
ितिनिध व गराउन पाउनछे । 

 

धारा १४ 

१ . सबै यि ह  अदालत तथा यायािधकरणको अगािड समान हनेछन ् । कुन ै यि  िव को कुन ैफौजदारी अिभयोग 
िनधारण गदा वा कुनै मु ामा िनजको अिधकार तथा दािय वह को िनधारण गदा िनजलाई काननू ारा थािपत स म, 
वत  तथा िन प  यायािधकरणबाट िन प  र सावजिनक सनुवुाइ गराई पाउन ेअिधकार हनेछ । लोकताि क 



716

सरकारी वक ल िद दशन 

 

समाजमा निैतकता, सावजिनक यव था वा राि य सरु ाको कारणले वा प ह को यि गत जीवनको िहतमा यसो 
गन ु पन भएमा वा िवशेष प रि थितमा सावजिनक गदा यायको िहतमा ितकूल भाव पन स छ भ न े कुरा 
अदालतलाई लागमेा अ याव यक भएको हदस म स पणू सनुवुाइ वा यसको कुनै अशंमा से तथा सवसाधारण 

जनताको वेशमा रोक लगाउन सिकनेछ । तर बालकािलकाह को िहतको र ा गन अ यथा गनपुन भएको वा 
कारवाहीह  वैवािहक िववाद वा बालवािलकाको संर क वसँग स बि धत भएको अव थामा बाहके कुन ै पिन 
फौजदारी मु ामा वा काननूी मु ामा ग रएका फैसलाह  भन ेसावजिनक ग रनेछ ।  

२. फौजदारी कसरूको आरोप लागेका येक यि लाई काननू बमोिजम दोषी मािणत नभएस म िनद ष भएको अनमुान 
गरी पाउने अिधकार हनेछ । 

३. येक यि  िव को कनै पिन फौजदारी अिभयोग िनधारण गदा िनजलाई पणू समानताका आधारमा दहेाय 
बमोिजमका यनूतम याभिूतह  पाउन ेअिधकार हनेछ; 

(क) आफू िब को अिभयोगको कृित तथा कारणको आफूले बझुने भाषामा िछटो भ दा िछटो र िव ततृ पमा 
जानकारी पाउने,  

(ख) आ नो ितर ाको तयारी गनका लािग पया  समय तथा सिुवधा पाउने र आफूले रोजेको काननू यवसायीसँग 
स लाह गन पाउने, 

(ग) अनिुचत िवल व िवना सनुवुाइ गरी पाउने । 
(घ) आ नो उपि थितमा सनुवुाइ हने, तथा आफू वयंले वा आफूले रोजेको काननूी सहायता माफत ितर ा गन, 

काननूी सहायता नभएको अव थामा यस अिधकारको जानकारी पाउन,े यायको िहतमा िनजलाई काननूी 
सहायता आव यक भएको अव थामा र िनजसँग सोको लािग भु ानी गन पया  साधन नभएको ख डमा कुन ै
य तो मु ामा िनजबाट कुन ैभु ानी नहदँा पिन काननूी सहायता पाउने, 

(ङ) आफू िव का सा ीह  परी ण गन वा परी ण गरी पाउने, र आफू िव का सा ीह कै ज तो समान 
अव थाह मा आ नो तफका सा ीह को उपि थित र परी ण गरी पाउने, 

(च) आफूले अदालतमा योग ग रने भाषा बु न वा बो न नस ने भएमा दोभाषेको िनःशु क सेवा पाउने, 

(छ) आ नो िव  माण िदन वा अपराध वीकार गन बा य गराउन नपाउने, 

४. बालकािलकाह को हकमा िनजह को उमेर तथा पनु थापना व न गन वा छनीयतालाई म यनजर रा ने िकिसमका 
कायिविधह को यव था हनछेन ्। 

५. अपराधमा सजाय पाएका येक यि लाई काननू बमोिजम कुन ैउ च यायािधकरणबाट आ नो सजाय तथा द ड 
पनुरावलोकन गराई पाउने अिधकार हनेछ । 

६. अि तम िनणयबाट कुन ै यि ले फौजदारी कसरूमा सजाय पाएको र पिछ गएर नयाँ वा हालै प ा लागेको त यबाट 
बइे साफ भएको कुरा िनिववाद पमा पिु  भएको भ ने आधारमा िनजको सजाय उ टाईएको वा िनजलाई माफ  िदएको 
अव थामा पणू व आंिशक पमा िनजको कारणबाट अ ात त यह  समयमै प ा ला न नसकेको कुरा मािणत 
भएकोमा बाहके य तो सजायको प रणाम व प द ड सजाय भोगेको सतो यि लाई काननूबमोिजम ितपिूत 
िदइनेछ । 

७. कुनै पिन यि लाई कुनै कसरूमा येक दशेको काननू र द ड कायिविध अनसुार अि तम सजाय िदइसकेपिछ वा 
सोबाट िनजले छुट्कारा पाइसकेपिछ सोही कसरूमा िनज िव  पनुःमु ा चलाउन वा िनजलाई द ड िदन पाइन ेछैन । 
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धारा १५ 

१ . कुनै काय वा िुट गदाका बखत राि य वा अ तराि य काननू अ तगत य तो काय वा िुट फौजदारी कसरू नहन े
भएमा कुनै पिन यि लाई यसतो काय वा िुटका लािग कुनै पिन फौजदारी कसरूको दोषी बनाइने छैन न त 
फौजदारी कसरू गदाका बखत चिलत सजाय भ दा बढी न ैसजाय ग रनेछ । कसरू गरेको समय पिछ काननू ारा कम 
सजायको यव था ग रएकोमा कसरूवारलाई सोको फाइदा ा  हनछे । 

२. रा ह को समदुायबाट वीकृत काननूका सामा य िस ा त अनसुार कुन ैकाय वा िुट गदा अपराध मािनने िुट वा 
कायका लािग कुन ै यि को सनुवुाइ वा सजायलाई यस धारामा उि लिखत कुन ैपिन कुराले ितकूल भाव पान  
छैन । 

 

धारा १६ 

येक यि लाई सबै ठाउँमा काननूको अगािड यि को पमा मा यता पाउने अिधकार हनछे ।  
 

धारा १७ 

१ . कुनै पिन यि को गोपनीयता, प रवार, घर वा प ाचारमा वे छाचारी वा गरैकाननूी ह त पे ग रने छैन न त िनजको 
ित ा तथा यातीमा गैरकाननूी आ मण न ैग रने छ । 

२. येक यि लाई य तो ह त पे वा आ मण िव  काननूको संर ण पाउन ेअिधकार हनेछ । 
 

धारा १८ 

१ . येक यि लाई िवचार, िववेक तथा धमको वत ताको अिधकार हनेछ । यस अिधकारमा आफुले धम वा आ था 
अवल बन वा हण गन वत ता र यि गत पमा वा अ सँग िमलेर तथा सावजिनक वा िनजी पमा पजूाआजा, 
िनयम, अ यास तथा िश णमा आ नो धम वा आ था कट गन पाउने वत ता समते समावेश हनेछ । 

 

२. कुनै पिन यि लाई आफूले रोजेको धम वा आ था अवल बन वा हण गन िनजको वत तामा आघात पु  याउन 
स ने कुनै पिन करकापमा पा रने छैन । 
 

३. आ नो धम वा आ था कट गन पाउने वत तामा काननू ारा तोिकएका र सावजिनक सरु ा, वा य वा नैितकता 
वा अ को मौिलक अिधकार र वत ताह को संर ण गन आव यक ितब धह  मा  लगाउन सिकनछे । 
 

४. तुत ित ाप का प  रा ह ले आ नो आ था अनकूुल हन े गरी आ ना बालबािलकाको धािमक तथा नैितक 

िश ा सिुनि त गन मातािपताको तथा लाग ूहन ेअव थामा काननूी संर कह को वत तालाई स मान गन ित ा 
गदछन ्। 

 

धारा १९ 

१ . येक यि लाई िवना ह त ेप आ ना िवचारह  रा न पाउन ेअिधकार हनछे । 
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२. येक यि लाई अिभ यि  वत ताको अिधकार हनेछ । सीमाको ब दजे िवना, मौिखक, िलिखत वा मिु त पमा 
वा कला मक पमा वा िनजको आ नो छनौटको अ य कुनै मा यम माफत सबै िकिसमका सचूना र िवचारह  ा  गन 
तथा िदने वत ता समेत यस अिधकारमा समावेश हनछेन ्। 

 

३. यस धाराको करण २ मा यव था ग रएका अिधकारह को योगमा िवशेष कत य तथा उ रदािय वह  समते िनिहत 
ह छन ् । तसथ यो अिधकार केही िनि त ितब धह को अधीनमा हन स नेछ । तर य ता ितब धह  काननू ारा 
यव था ग रएको र दहेायका कुराको लािग आव यक भएको हनपुछ; 

 

(क) अ को अिधकार वा ित ाको स मान, 
(ख) राि य सरु ा वा सावजिनक यव था वा सावजिनक वा य वा नैितकताको संर ण 

 

 

धारा २० 

१. यु को लािग कुन ैपिन चार काननूबाट िनषेिधत ग रनेछ । 
२. भेदभाव, श तुा वा िहसंालाई उ िेजत पान राि य, जातीय वा धािमक घणृाको कुन ै पिन वकालतलाई काननूबाट 

िनषेिधत ग रनेछ । 
 

धारा २१ 

 

शाि तपवूक भेला हने अिधकारलाई वीकार ग रनेछ । यस अिधकारको योगमा काननू बमोिजम लगाइएका र लोकताि क 

समाजमा राि य सरु ा वा सावजिनक सरु ा, सावजिनक यव था, सावजिनक वा य वा नैितकताको संर ण वा अ को 
अिधकार तथा वत ताह को संर णको लािग आव यक ितब धह  बाहके अ य कुन ैपिन ितब धह  लगाउन पाइने छैन । 
 

धारा २२ 

१. येक यि लाई आ नो िहतको संर णको लािग ेड यिुनयनह  खो ने र यसमा सि मिलत हने अिधकार लगायत 
अ  यि ह सँग संगठनको वत ताको अिधकार हनछे । 

२. यस अिधकारको योगमा काननू बमोिजम लगाइएका र लोकताि क समाजमा राि य सरु ा वा सावजिनक सरु ा, 
सावजिनक यव था, सावजिनक वा य वा नैितकताको संर ण वा अ को अिधकार तथा वत ताह को संर णको 
लािग आव यक ितब धह  बाहके अ य कुन ैपिन ितब धह  लगाउन पाइन े छैन । सैिनक बलका सद यह  तथा 
हरीका सद यह बाट यस अिधकारको योग गदा िनजह  उपर काननूी ितब धह  लगाउन यस धाराले रोक लगाउने 
छैन । 

३. यस धाराको कुन ै पिन कुराले संघको वत ता तथा संगठन गन अिधकारको संर ण स ब धी अ तराि य म 
संगठनको सन ्१९४८ को महासि धका प  रा ह लाई सो महासि धमा यव था ग रएका याभिूतह लाई ितकूल 

भाव पान काननूी उपायह  अपनाउन वा य तो भाव पान गरी काननू लाग ूगन अि तयारी िदने छैन । 
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धारा २३ 

१. प रवार समाजको ाकृितक तथा मौिलक समहू एकाइ हो र प रवारले समाज तथा रा बाट संर ण पाउनेछ । 

२. िववाह यो य उमेरका पु ष तथा मिहलाको िववाह गन र प रवार आर भ गन अिधकारलाई वीकार ग रनेछ । 

३. इ छुक वरवधकुो वत  तथा पणू म जरुी िवना िववाह स प न ग रने छैन । 

४. तुत ित ाप का प  रा ह ले िववाह स ब धमा, िववाह अविधभर वा िववाहको िव छेदको समयमा वर वधहु को 
अिधकार र उ रदािय वह को समानता सिुनि त गन समिुचत कदमह  चा ने छन ् । स ब ध िव छेद भएको ख डमा 
बालबािलकाको आव यक संर णको लािग यव था ग रनेछ । 

धारा २४ 

१. येक बालबािलकालाई जाित, वण, िलंग, भाषा, धम, राि य वा सामािजक उ पि , स पि  आधारमा ग रने कुन ैपिन 
भेदभाव िवना िनज नाबालक भएको हिैसयतबाट आव यक संर णका अिधकार प रवार, समाज तथा रा बाट ा  

हनेछ । 
२. येक बालबािलकालाई ज मेपिछ त कालै दतां ग रने र िनजको नाम रािखनेछ ।  
३. येक बालबािलकालाई राि यता ा  गन अिधकार छ । 
 

धारा २५ 

येक नाग रकलाई धारा २ मा उ लेख ग रएका कुनै पिन भदेभाव िवना तथा अनिुचत ितब धह  दहेायको कुराको अिधकार 
तथा अवसर ा  हनेछ; 

(क)  य  पमा वा वत  पमा छािनएका ितिनिधह  माफत सावजिनक जीवन स चालनमा भाग िलन,े  

(ख)  सव यापी तथा समान मतािधकारबाट र गो य मतदानबाट मतदाताह को इ छाको वत  अिभ यि को 
याभिूत गन वा तिवक आविधक िनवाचनह मा मतदान गन र िनवािचत हन,े 

(ग) आ नो दशेमा समानताका सामा य शतह मा सावजिनक सेवामा पहचं ा  गन । 
 

धारा २६ 

सबै यि ह  काननूको ि मा समान छन ्र कुनै पिन भदेभाव िवना काननूको समान संर णका हकदार छन ्। स ब धमा काननूले 

कुनै पिन भदेभावलाई िनषेध गन र सबै यि ह लाई जाित, वण, िलंग, भाषा, धम, राजनी वा अ य िवचार, राि य वा सामािजक 

उ पि , स पि , ज म वा अ य हिैसयतका आधारमा हन े कुनै पिन भदे िव  समान तथा भावकारी संर णको याभिूत  
िदनेछ । 
 

धारा २७ 

सामािजक, धािमक वा भािषक अ पसं यकह  िव मान रहकेा रा ह मा य ता अ पसं यकका आ ना समहूका अ य 
यि ह लाई सद यह सँग िमली आ नो सं कृितको उपभोग गन, आ नो धमको चार तथा अ यास गन वा आ नो भाषा योग 
गन अिधकारबाट बि चत ग रने छैन । 
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भाग ४ 

धारा २८ 

 

१. मानव अिधकार सिमित ( तुत ित ाप मा यसपिछ 'सिमित' भिनएको) को थापना ग रने छ । यस सिमितमा अठार 
सद यह  रहने र यसले यसपिछ यव था ग रएका कामह  गनछ ।  

२.     तुत ित ाप का प  रा ह का उ च नैितक च र  भएका र मानव अिधकारको े मा स मता वीकार ग रएका 
नाग रकह बाट सिमित गठन हनेछ । यसरी गठन गदा काननूी अनभुव भएका केही यि ह को भािगताको 
उपयोिगतालाई समते यान िदइनेछ । 

३.     सिमितका सद यह  िनवािचत हने र िनजह ले आ नो यि गत मतामा सेवा गनछन ्। 
 

धारा २९ 

१. धारा २८ मा तोिकएको यो यता भएका र सो योजनको लािग तुत ित ाप का प  रा ह ले मनोिनत गरेका 
यि ह को सिूचबाट गो य मतदान ारा सिमितका सद यह  िनवािचत हनेछन ्। 

२. तुत ित ाप को येक प  रा ले बढीमा दईु जना यि ह  मनोनयन गन स नेछ । यी यि ह  मनोनयन गन 
रा का नाग रकह  हनेछन ्। 

३. कुनै पिन यि  पनुः मनोिनत हन यो य हनछे । 
 

धारा ३० 

 

१. तुत ित ाप  लाग ूभएको िमितले ६ मिहना िभ ै ारि भक िनवाचन ग रनेछ । 

२. धारा ३४ अनसुार घोिषत र  पद पिूत गन िनवाचन बाहके सिमितको येक िनवाचनको िमित भ दा कि तमा चार 
मिहना अगावै संयु  रा  संघका महासिचवले तुत ित ाप का प  रा ह लाई तीन मिहनािभ  सिमितको 
सद यताको लािग आ-आ ना मनोनयनह  पेश गन आम ण गद प  पठाउने छन ्। 

३. संयु  रा  संघका महासिचवले यसरी मनोिनत सबै यि ह को वणानु म अनसुारको र िनजह लाई मनोनयन गन प  

रा ह को नाम समेत जिनएको सचूी तयार पारी सो सचूी ततु ित ाप का प  रा ह लाई येक िनवाचनको िमित 
भ दा एक मिहना अगािड पठाउने छन ्। 

४. संयु  रा  संघको धान कायालयमा संयु  रा  संघका महासिचवले आयोजना गरेको ततु ित ाप का प  

रा ह को बठैकमा सिमितका सद यह को िनवाचन हनछे । यस बठैकमा ततु ित ाप का प  रा ह म ये दईु 
ितहाईको उपि थितलाई गणपरूक सं या मािननेछ । बठैकमा उपि थत भई मतदान गन प  रा ह का ितिनिधह को 
प  बहमत ा  गरी सबैभ दा बढी मत ा  गन मनोिनत यि ह  सिमितको सद यमा िनवािचत भएको मािनने छ । 
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धारा ३१ 

१.    सिमितमा एउटै रा को एकजना भ दा बढी नाग रक समावेश हनस ने छैन । 

 

२.     सिमितको िनवाचनमा सद यताको सम याियक भौगोिलक िवतरण तथा स यताका िविभ न पह को र मखु काननूी 
णालीह को ितिनिधलाई यान िदइनेछ । 

 

धारा ३२ 

१.     सिमितका सद यह  चार वषको अविधका लािग िनवािचत हनेछन ्। पनुः मनोनयन भएमा उनीह  पनुः िनवावनको लािग 
यो य हनेछन ्। तर पिहलो िनवाचनमा िनवािचत सद यह म ये नौ जना पदाविध दईु वषमा समा  हनेछ । पिहलो िनवाचन 
भएको लगते पिछ धारा ३० को करण ४ बमोिजमको बठैकको अ य ले यी नौ जना सद यह को नाम गोला था ारा 
छनोट गनछन ्। 

२.     पदाविध समा  भएपिछ ततु ित ाप को यस भागका अिध ला धाराह  अनसुार िनवाचन ग रने छ । 
 

धारा ३३ 

१. अ थायी कृितको अनपुि थित बाहके अ य कुनै पिन कारणबाट सिमितको कुनै सद यले काय गन कुरामा अ य 
सद यह को सवस मित भएमा सिमितका अ य ले संयु  रा  संघका महासिचवलाई सोको सचूना िदनेछन ् र 
महासिचवले यसपिछ सो सद यको थान र  भएको घोषणा गनछन ्। 

२. सिमितको कुन ैसद यको मृ य ुभएमा वा कुन ैसद यले राजीनामा िदएमा अ य ले तु त रा  संघको महासिचवलाई सो 
कुराको सचूना िदनछेन ्र महासिचवले मृ य ुभएको िमित वा रािजनामा िमितदिेख सो थान र  भएको घोषणा गनछन ्। 

 

धारा ३४ 

१. धारा ३३ अनसुार र  थान घोषणा भएमा र र  थानको घोषणा भएको छ मिहनािभ  ग रने सद यको पदाविध 

समा  हदँनै भने संयु  रा  संघका महासिचवले तुत ित येक प  रा लाई सोको सचूना िदनेछन ् । र  थान 
पिूत गन योजनका लािग धारा २९ रा ह ले दईु मिहनािभ  मनोनयनह  पेश गन स नेछन ्। 

२. संयु  रा  संघका महासिचवले यसरी मनोिनत यि ह को वणानु म अनसुारको सचूी तयार पारी तुत ित ाप का 
प  रा ह लाई पठाउने छन ्। यसपिछ ततु ित ाप को यस भागका स ब  यव था अनसुार र  थान पिूत गन 
िनवाचन ग रनेछ । 

३. धारा ३२ अनसुार घोषणा ग रएको र  थान पिूत गन िनवािचत भएको सिमितको सद यले सो धाराको अ तगत 
सिमितको थान र  गराउने सद यको बाँक  पदाविधको लािग पदभार हण गनछ । 
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धारा ३५ 

संयु  रा  संघको महासभाको वीकृितले सिमितका सद यह ले सिमितको उ रदािय वको मह व िवचार  गरी महासभाले 

िनधारण गरेको शत तथा अव थाह मा संयु  रा  संघको ोतबाट पा र िमक पाउने छन ्। 
 

धारा ३६ 

संयु  रा  संघका महासिचवले तुत ित ाप  अ तगत सिमितले गनपुन काम भावकारी पले स पादन गनको लािग 
आव यक कमचारी र सिुवधाह  उपल ध गराउने छन ्।  

 

धारा ३७ 

१.      संयु  रा  संघका महासिचवले सिमितको ारि भक बठैक संयु  रा  संघको धान कायालयमा आयोजना गनछन ्। 

२. ारि भक बैठक पिछ सिमितको कायिविध स ब धी िनयममा यव था गरे बमोिजमको समयह मा सिमितको बठैक   

ब नेछ । 

३. सामा यतया सिमितको बैठक संयु  रा  संघको धान कायालय वा जेनेभाि थत संयु  रा  संघको कायालयमा 
ब नेछ । 

 

धारा ३८ 

सिमितको येक सद यले आ नो पदभार हण गन ुपवू आ नो काय िन प  पमा र िववेकपवूक स पादन गनछु भिन खलुा 
सिमितमा पिव  घोषणा गनछन ्। 
 

धारा ३९ 

१. सिमितले दईु वषको पदाविधको लािग आ ना पदािधकारीह  िनवािचत गनछ । उनीह  पनुः िनवािचत हन स नेछन ्।  

 

२. सिमितले आ नो कायिविध स ब धी िनयमह  आफै िनधारण गनछ । तर यी िनयमह ले अ य कुराका अित र  

दहेायका कुराह को यव था गनछन:् 

(क)  बा  जना सद यह ले गणपरूक सं या पु ने, 

(ख) सिमितका िनणयह  उपि थत सद यह को बहमतबाट ग रने । 
 

धारा ४० 

१. तुत ित ाप का प  रा ह ले यस ित ाप मा वीकृत अिधकारह लाई भावकारी बनाउन आफूले हण गरेका 
उपायह  तथा ती अिधकारह को उपभोगमा ग रएका गित स ब धी ितवेदन पेश गन ित ा गदछन:् 

(क) स बि धत प  रा ह को हकमा तुत ित ाप  लाग ूभएको एक वषिभ , 

(ख) यसपिछ, सिमितले सोको लािग अनरुोध गरेको बखत । 
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२. सबै ितवेदनह  संयु  रा  संघका महासिचव सम  पशे ग रने र िनजले य ता ितवेदनह  िवचारका लािग सिमितमा 
पठाउनछेन ् । तुत ित ाप को काया वयनमा असर पान कुनै त व वा किठनाइह  भए सो समेत ितवेदनह मा 
उ लेख ग रनेछ । 

३. सिमितसँग परामश गरी संयु  रा  संघका महासिचवले िविश ीकृत िनकायह का काय े िभ  पन ितवेदनका 
अशंह का स बि धत ितह  स बि धत िविश ीकृत िनकायह लाई पठाउन स नेछन ्। 

४. सिमितले ततु ित ाप का प  रा ह  पेश ग रएका ितवेदनह को अ ययन गनछ ।यसले आ ना ितवेदनह  

तथा आफूले उिचत ठानेका सामा य िट पणीह  प  रा ह लाई पठाउने छ । सिमितले तुत ित ाप का रा ह बाट 
ा  गरेको ितवेदनका ितह  संग ैयी िट पणीह  आिथक तथा सामािजक प रषदल्ाई पिन पठाउन स नेछ ।  

५. तुत ितप  रा ह ले यो धाराको करण ४ बमोिजम गन सिकने कुन ैपिन िट पणी उपर आ नो धारणा सिमित 
सम  पेश गन स नेछन ्। 

 

धारा ४१ 

 

१. तुत ित ाप को कुन ैप  रा ले अक  प  रा ले ततु ित ाप  अ तगतको आ नो दािय व परूा ग ररहकेो छैन 
भनी दावी गरेको सचूना ा  गरी सो उपर िवचार गनस ने सिमितको गरेको कुराको घोषणा यस धारा अ तगत कुनै पिन 
समयमा गन स नेछ । सिमितको स मता वीकार गरी घोषणा गरेको प  रा बाट पेश ग रएका सचूना मा  यस धारामा 
उि लिखत कायिविध अनु प उपर िवचार गन सिकनेछ । य तो घोषणा नगरेको प  रा संग स बि धत कुनै पिन सचूना 
उपर कारवाही गनछैन । यस धारा अ तगत ा  ग रएका सचूनाह को स ब धमा दहेायको कायिविध अवल बन 
ग रनेछ; 

(क) तुत ित ाप को कुनै प  रा लाई ततु ित ाप का  यव थाह लाई अक  काया वयन ग ररहकेो छैन 
भ न ेलागमेा सो प  रा ले िलिखत सचूना िदई सो कुरा य त रा को यानमा याउन स नेछ । सचूना ा  

गरेको तीन मिहनािभ  सचूना ा  गन र पठाउने रा लाई िवषयव तु प  गन या या वा अ य कुन ैकथन 
िलिखत पमा उपल ध रा  र य तो या या वा कथनमा सभव र सा दिभक भएस म, सो िवषयमा िलइएका, 
िवचारािधन वा उपल ध घरेलु  कायिविध तथा उपचारह को स दभ समेत समावेश गनपुनछ, 

(ख) सचूना ा  गन रा ले ारि भक सचूना ा  गरेको छ मिहनािभ  स बि धत दबैु प  िच  बु न ेगरी सो 
कुराको समाधान हन नसकेमा, सिमितलाई तथा अक  रा लाई सचूना कुरा सिमित सम  पेश गन अिधकार 
ती दईु म ये कुनै एक रा लाई हनछे, 

(ग) सो िवषयमा अ तराि य काननूका मा य िस ा तह  अनु प उपल ध सबै घरेलु उपचारह को गरी य ता 
उपचारह  समा  भईसकेको कुरा सिमितले एिकन ग रसकेपिछ मा  सिमित सम  पेश ग रएको कुनै पिन 
िवषय उपर यस धारा अ तगत कारवाही गनछ उपचारह  सार अनिुचत पमा िढलाई हन ेअव थामा यो 
यव था लाग ूहन ेछैन, 

(घ) यस धारा अ तगत सचूना परी ण गदा सिमितले गो य बठैकह  गनछ, 

(ङ) उप- करण (ग) का यव थाह को अधीनमा रही ततु ित ाप मा यव था ग रएका म अिधकार तथा 
मौिलक वत ताह को स मानका आधारमा सो िवषयको मैि पणू समाधान उ े यले स बि धत प  

रा ह लाई सिमितले आ नो स ावपणू सेवा (गडु अिफसेस) गराउनछे, 
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(च) आफू सम  पशे ग रएको कुनै पिन िवषयमा सिमितले उप- करण (ख) बमोिजमका स बि धत रा ह लाई 
स बि धत कुनै पिन जानकारी उपल ध गराउन अनरुोध गन स नेछ, 

(छ) उप- करण (ख) मा उि लिखत स बि धत प  रा लाई सो िवषय उपर सिमितमा िवचार भइरहकेो बलेामा 
आ नो ितिनिध व गन पाउने तथा मौिखक रखा िलिखत पमा िजक र पेश गन अिधकार हनेछ, 

(ज) उप- करण (ख) अ तगत सचूना ा  गरेको िमितले बा  मिहनािभ  सिमितले ितवेदन पेश गनछ; 

१ ) उप- करण (ङ) का अव थािभ  समाधान हािसल भएको अव थामा, सिमितले ितवेदनलाई 
त यह को तथा य तो समाधानको संि  यहोरामा सीिमत गनछ, 

२)  उप- करण (ङ) का अव थािभ  समाधान हािसल नभएको अव थामा, सिमितले ितवेदनलाई 
त यह को संि  यहोरामा सीिमत गनछ र स बि धत प  रा ह बाट पेश ग रएका िलिखत िजक रह  

तथा मौिखक िजक रह को अिभलेखलाई ितवेदन साथ संल न ग रनेछ । येक िवषयका स ब धमा, 
सो ितवेदन स बि धत प  रा ह लाई पठाइनछे । 

 

२. तुत ित ाप का दशवटा प  रा ह ले यस धाराको करण १ अ तगत घोषणाह  ग रसकेपिछ यम धाराका 
यव थाह  लाग ूहनेछन ्। प  रा ह ले य ता घोषणा संयु  रा  संघका महासिचव सम  दािखला छन ्। महासिचवले 

सोका ितह  अ य प  रा ह लाई पठाउने छन ् महासिचवलाई सचूना िदएर कनै पिन समयमा घोषणा िफता िलन  
सिकनेछ । यस धारा अ तगत पठाई सिकएको सचूनाको िवषय भएको कुनै पिन कुरा उपर िवचार गन कायमा य तो िफताले 

ितकूल भाव पान छैन । स बि धत प  रा न ेनयाँ घोषणा नगरेस म महासिचवले घोषणा िफताको सचूना ा  गरेपिछ 

य तो प  रा बाट यस धारा अ तगत कुन ैपिन थप सचूना ा  ग रने छैन । 
 

धारा ४२ 

 

१. (क)  धारा ४१ अनसुार सिमित सम  पशे ग रएको कुनै कुरा स बि धत प  रा ह को िच  बु ने गरी समाधान 
नभएमा सिमितले स बि धत प  रा ह को पवू वीकृित िलई एउटा तदथ मलेिमलाप आयोग (यसपिछ “आयोग” 

भिनएको) गठन गन स नेछ ततु ित ाप को स मानको आधारमा सो कुराको शाि तपणू समाधान गन उ े यले 

स बि धत प  रा ह लाई आयोगको स ावपणू सेवा (गडु ऑिफसेस) उपल ध गराइनेछ, 

(ख)  आयोगमा स बि धत प  रा ह लाई वीकाय हने पाँच जना यि ह  रहने छन ्। तीन मिहनािभ  स बि धत 
प  रा ह  पणू वा आंिशक पमा आयोगको गठनको स ब धमा सहमत हन नसकेको अव थामा, सहमित 
हन नसकेका आयोगका सद यह  सिमितका सद यह  म येबाट सिमितको दईु ितहाई बहमतबाट गो य 
मतदान ारा िनवािचत हनेछन ्। 

 

२. आयोगका सद यह ले आ नो यि गत मतामा सेवा गनछन ्। स बि धत प  रा ह का वा तुत ित ाप को प  

नभएको कुन ैपिन रा का वा धारा ४२ अ तगत घोषणा नगरेको प  रा का नाग रकह  आयोगका सद य हने छैनन ्। 

३. आयोगले आ नो अ य  आफै िनवािचत गन र आ नो कायिविध स ब धी िनयमह  आफै िनधारण गनछ । 
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४. आयोगका बठैक सामा यतया संयु  रा  संघको धान कायालयमा वा जनेेभाि थत संयु  रा  संघको कायालयमा 
ग रनेछ । तथािप संयु  रा  संघका महासिचव तथा स बि धत प  रा ह सँग परामश गरी आयोगले िनधारण गरेको 
अ य कुनै सिुवधायु  थानमा पिन आयोगको बठैक गन सिकनेछ । 

५. धारा २६ अनसुार उपल ध गराइएको सिचवालयले यस धारा अ तगत तोिकएका आयोगह लाई सिमित ा  गरी सू म 
परी ण गरेका जानकारी आयोगलाई उपल ध गराइन ेर आयोगले 

६. रा ह लाई अ य कुन ैस बि धत जानकारी उपल ध गराउन अनरुोध गन स नेछ । 

७. आयोगले पणू पमा िवषयव त ु उपर िवचार ग रसके पिछ, तर कुनै पिन अव थामा व तु मिहनािभ ै आयोगले 

स बि धत प  रा ह लाई सं ेषण गनका लािग अ य  सम  ितवेदन पेश गनछ; 

(क) आयोगले बाह मिहनािभ  िवषयव तु उपर आफूले िवचार गन काय टंु याउन नसकेमा ितवेदन पेश गन िवचार 
गन काय कुन ि थितमा छ सोको संि  िववरणमा सीिमत गनछ, 

(ख) यस ित ाप मा वीकार ग रएका मानव अिधकारह को स मानका आधारमा िवषयको शाि तपणू समाधान 
हािसल भएमा, आयोगले आ नो ितवेदन त यह को र हािसल भएको समाधानको संि  यहोरामा ितवेदन 
सीिमत गनछ,  

(ग) उप करण (ख) का अव थािभ  समाधान हािसल नभएमा आयोगको ितवेदनमा सम ् रा ह  बीचको 
िववादसँग स बि धत सबै त यगत ह मा यसको ठहर र िवषयव तुक समाधानका संभावनाह  स ब धी 
यसका िवचारह  समते समावेश हनेछन ् । ितवेदन प  रा ह बाट पेश ग रएका िलिखत िजिकरह  तथा 
मौिखक िजिकरह को अिभलेख समेत उ लेख ग रनेछ, 

(घ) उप करण (ग) अ तगत आयोगले ितवेदन पेश गरेमा, स बि धत प  रा ह ले ितवेदन गरेको िमितले तीन 
मिहनािभ  सिमितको अ य लाई आफूले आयोगको ितवेदनको यहोरा गन वा नगन कुराको सचूना िदन ु
पनछ । 

८. यस धाराका ावधानह ले धारा ४१ अ तगत सिमितको उ रदािय वलाई ितकूल भाव पादनन ्। 

९. स बि धत प  रा ह ले संयु  रा  संघका महासिचवबाट उपल ध गराईएको अनमुान अनसुार आयोगका 
सद यह को स पणू खच समान पमा यहोन छन ्। 

१०.   आयोगका सद यह को खच यस धाराको करण ९ अनसुार स बि धत प  रा ह बाट सोधभना हन ु। आव यक भएमा 
भु ानी ग रिदन ेअिधकार संयु  रा  संघका महासिचवलाई िदइनछे । 

 

धारा ४३ 

सिमितका सद यह  र धारा ४२ बमोिजम गठन हनस ने तदथ मेलिमलाप आयोगका सद यह ले संयु  रा  िवशेषािधकार तथा 
उ मिु ह  स ब धी महासि धका स बि धत करणह मा यव था भए बमोिजमका संयु  संघका लािग कायरत िवशेष ह ले 

पाउन ेसिुवधा, िवशेषािधकार तथा उ मिु ह  पाउनेछन ्। 
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धारा ४४ 

तुत ित ाप को काया वयनका लािग ग रने यव थाह  संयु  रा  संघ र यसका िविश ीकृत िनकाल िवधानह  तथा 
महासि धह ारा वा सो अ तगत मानव अिधकारको े मा तोिकएका कायािविधह मा ितकूल भाव नपन गरी लाग ूग रने  
छन ् । यी यव थाह ले तुत ित ाप का प  रा ह  बीच लाग ू रहकेा सामा य वा िवशेष रा ि◌य स झौताह  अनसुार 
िववादको समाधान गन अ य कायिविधह  अवल बन गन प  रा ह लाई रोक लगाउने छैन । 
 

धारा ४५ 

आ नो काम कारवाही स ब धी वािषक ितवेदन आिथक तथा सामािजक प रषद ्माफत संयु  रा  संघको पशे गनछ । 
 

भाग ५  

धारा ४६ 

संयु  रा  संघको बडाप  यव थाह  तथा तुत ित ाप मा उि लिखत कुराह का स ब धमा संयु  रा  संघका िविभ न 
अगंह  र िविश ीकृत िनकायह का आ ना उ रदािय वह  प रभािषत गन िविश ीकृत िनकायका िवधानका यव थाह  तथा 
संयु  रा  संघको यव थाह लाई कमजोर पान गरी ततु ित ाप को कुन ैपिन कुराको या या ग रने छैन । 
 

धारा ४७ 

आ ना ाकृितक स पि  तथा ोतह को पणू र वत तापवूक उपभोग तथा योग गन सबै जनताह को अ तिनिहत 
अिधकारलाई आघात पान गरी तुत ित ाप को कुनै पिन कुराको या या ग रने छैन । 
 

भाग ६ 

धारा ४८ 

 

१. तुत ित ाप  संयु  रा  संघको सद य रा  तथा यसका कुनै िविश ीकृत िनकायको सद य, अ तराि य 
यायालयको िवधानको प  रा  तथा संयु  रा  संघको महासभाले ततु ित ाप को प  हन आम ण गरेको 
अ य कुनै पिन रा बाट ह ता र हनका लािग खलुा रहनेछ । 

२. तुत ित ाप लाई अनमुोदन गन ु पनछ । अनमुोदनका िलखतह  संयु  रा  संघका महासिचव सम  दािखला 
ग रनेछ । 

३. तुत ित ाप  यस धाराको करण १ बमोिजमको कुनै पिन रा बाट सि मलन हनका लािग खलुा रहनेछ । 

४. सि मलनको िलखत संयु  रा  संघका महासिचव सम  दािखला भएपिछ सि मलन भावकारी हनछे । 

५. संयु  रा  संघका महासिचवले तुत ित ाप मा ह ता र गरेका वा यसमा सि मिलत भएका सबै रा ह लाई 
अनमुोदन वा सि मलनको येक िलखत दािखला भएको कुराको जानकारी िदनछेन ्। 
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धारा ४९ 

१. अनमुोदन वा सि मलनको पैतीस  िलखत संयु  रा  संघका महासिचव सम  दािखला भएको िमितले तीन 
मिहनादिेख ततु ित ाप  लाग ूहनेछ । 

२. अनमुोदन वा सि मलनको पैतीसौ िलखत दािखला भएपिछ तुत ित ाप को अनमुोदन वा सि मलनको िलिखत 
दािखला गरेको िमितले तीन मिहना दिेख तुत ित ाप  लाग ूहनेछ । 

 

धारा ५० 

तुत ित ाप का यव थाह  संघीय रा का सबै भागह मा कुनै सीमा वा अपवाद िवना िव तार हनछेन ्। 
 

धारा ५१ 

१. तुत ित ाप को कुन ैपिन प  रा ले संशोधन ताव गन र सो संशोधन संयु  रा  सम  दता गन स नेछ । 
महासिचवले सो ताव उपर िवचार एवं मतदान गन उ े य स मलेन गन प मा उनीह  भए नभएको कुराको सचूना 
िनजलाई िदने अनरुोध ह प  रा ह लाई पठाउने छन ् । कि तमा एक ितहाई प  रा ह  य तो स मेलनको प मा 
भएमा संयु  रा  संघको त वावधानमा सो स मेलनको आ हान गनछन ्सो स मेलनमा उपसि्◌ गन प  रा ह को 
बहमतबाट हण ग रएको कुनै पिन संशोधन वीकृितका लािग संयु  महासभा सम  पेश ग रनेछ । 

२. संयु  रा  संघको महासभाबाट वीकृत भएपिछ र ततु ित ाप का प  रा ह को आ-आ ना संवैधािनक ि या 
अनसुार वीकृत भए पिछ संशोधनह  लाग ूहनछेन ्। 

३. संशोधनह  लाग ूभएपिछ ती संशोधनह  वीकार गन प  रा ह का हकमा बा या मक हनछेन ्भने प  रा ह का 
हकमा तुत ित ाप का यव थाह  तथा उनीह ले वीकार गरेका कुनै पिन संशोधनह  बा या मक हनेछन ्। 

 

धारा ५२ 

धारा ४८ को करण ५ अ तगत सचूना िदईएको भए तापिन संयु  रा  संघका महासिचवले सोही धाराको १ मा उि लिखत सबै 
रा ह लाई दहेायका िववरणह को जानकारी िदनेछन:् 

(क) धारा ४८ अ तगतका ह ता र, अनमुोदन र सि मलनह , 

(ख) धारा ४९ अ तगत तुत ित ाप  लाग ूहने िमित र धारा ५१ अ तगत संशोधनह  हन ेिमित । 
 

धारा ५३ 

१. अरवी, चीनीया, अं ेजी, ा सेली, रिसयाली र पनेी भाषाका ितह  समान पले ामाणीकरण हने तुत ित संयु  रा  

संघको अिभलेखालयमा दािखला ग रनेछ । 

२. संयु  रा  संघका महासिचवले धारा ४८ मा उि लिखत सबै रा ह लाई ततु ित ाप का मािणत ितह  पठाउने  
छन ् । 
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८. आिथक सामािजक सां कृितक अिधकार स ब धी अ तराि य ित ाप ,  १९६६ 

 

यस ित ाप को मखु उ े य येक यि ले संयु  रा  संघको बडाप , मानव अिधकारको िव यापी घोषणाप  तथा अ य 
िलखतह मा यव था भएका आिथक, सामािजक तथा सां कृितक अिधकारह  र नाग रक तथा राजनीितक अिधकारह को 
उपभोग गन स ने अव थाको सजृना गन रहकेो छ । यो ित ाप  सिहत नाग रक तथा राजनीितक अिधकार स ब धी ित ाप  र 
मानव अिधकारको िव यापी घोषणाप लाई संय  पमा मानव अिधकार स ब धी म य अ तराि य द तावेज 

(International Bill of Human Rights) पिन भिन छ ।  
 

महासभाको १६ िडसे बर १९६६ को पा रत ताव न बर २२०० ए (२१) बाट हणगरी ह ता र, अनमुोदन र सि मलनको 
लािग खलुा ग रएको । लाग ूभएको िमितः धारा २७ अनसुार, ३ जनवरी १९७६ तदनसुार १९ पौष २०३२ 

 

तावना 

तुत ित ाप का प  रा ह ,  

संयु  रा  संघको बडाप मा उ घोषण ग रएका िस ा तह  अनु प मानव प रवारका स पणू सद यह मा अ तिनिहत ित ा 
तथा समान र अिवि छ न अिधकारह को मा यता नै िव मा वत ता, याय तथा शाि तको अधारिशत भएको त यलाई िवचार 
गद, 

मानव यि मा अ तिनिहत ित ाबाट नै यी अिधकारह  िनःसतृ हने कुरालाई मा यता िदद,ै 

मानव अिधकारको िव यापी घोषणाप  अनसुार भय तथा अभावबाट वत ता उपभोग ग ररहकेा वत  मानव जाितको 
आदश येक यि ले आ ना आिथक, सामािजक तथा सां कृितक अिधकारह का साथै नाग रक तथा राजनीितक अिधकारह  

उपभोग गन पाउने अव था सजृना गरेमा मा  ा  गन सिक छ भ ने कुरालाई मा यता िदद,ै 

संयु  रा  संघको बडाप  अ तगत मानव अिधकार तथा वत ताह को िव यापी स मान र पालनालाई व न गन रा ह को 
दािय वलाई िवचार गद, 

अ य यि ह  तथा आ नो समदुाय ित कत य भएको यि को यस ित ाप मा वीकार ग रएका अिधकारको व न र 
पालनाको लािग य न गन उ रदािय व भएको कुरा महससु गद, 

दहेायका धाराह मा सहमत भएका छन:् 
 

भाग १ 

धारा १ 

१.स पणू जनताह लाई आ मिनणयको अिधकार छ । यस अिधकारको कारणबाट न ैउनीह  वत तापवूक आ ना राजनीितक 

हिैसयत िनधारण गरी वत तापवूक आ नो आिथक, सामािजक तथा साँ कितक िवकासमा ला दछन ्। 

२.स पणू जनताह ले आपसी फाईदाको िस ा त तथा अ तराि य काननूमा आधा रत अ तराि य आिथक सहयोगबाट उ प न 
कुनै पिन दािय वमा ितकल भाव नपारी आ नो ल यका लािग आ ना ाकृितक स पित र ोतह  वत तापवूक उपभोग गन 
स नेछन । कनै अव थामा पिन कनै पिन जनतालाई आ नो जीवन धा ने उपायबाट वि चत ग रने छैन । 
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३.गैर वशािसत तथा यास इलाकाह को शासन गन उ रदािय व भएका प  रा ह  लगायत तुत ाित प का प  

रा ह ले आ मिनणयको अिधकारको ाि  व न गन र संय  रा  संघको बडाप का यव थाह  अनु प सो अिधकारको 
स मान गनछन ्। 
 

भाग २ 

धारा २ 

१. तुत ित ाप का येक प  रा ले यि गत पमा तथा अ तराि य सहयोग र सहायता, िवशेष गरी आिथक तथा 
ािविधक सहयोग माफत आ ना उपल ध ातह को अिधकतम मा ामा उपयोग गरी मलुत काननूी उपायह को अबल वन 
समेत स पणू समिुचत उपायह बाट तुत ित ाप मा वीकृत अिधकारह  गितशील पमा ा  गद जान े उ े यले 

कदमह  चा ने ित ा गदछ । 

२. तुत ित ाप का प  रा ह  तुत ित ाप मा उि लिखत अिधकारह  जाित, वण, िलंग भाषा, धम, राजनीितक वा 
अ य िवचार, राि य वा सामािजक उ पि , स पि , ज म वा अ य हिैसयतका आधारमा कनै पिन कारको भेदभाव िवना 
उपभोग ग रने कुराको याभिूत िदने ित ा गदछन ्। 

३.  िवकासशील दशेह ले मानव अिधकार तथा आ ना राि य अथ यव थालाई उिचत यान िददँ ै तुत ित ाप मा    
वीकृत आिथक अिधकार गैर नाग रकह लाई कुन हदस म याभतू गन हो सो कुरा िनधारण गनछन ्। 

 

धारा ३ 

तुत ित ाप का प  रा ह ले तुत ित ाप मा उि लिखत स पणू आिथक, सामािजक तथा सां कृितक अिधकारह को 
उपभोग गन पु ष तथा मिहलाको समान अिधकार सिुनि त गन ित ा गदछन ्। 
 

धारा ४ 

तुत ित ाप  अनकूुल हनगेरी रा ले यव था गरेका अिधकारह को उपभोगमा य ता अिधकारह को कृितसँग िम न ेगरी 
तथा लोकताि क समाजमा जनक याण व न गन एक मा  उ े यका लािग काननू ारा िनधा रत सीमाह  अ तगत मा  सो 
रा ले य ता अिधकारह  सीिमत गनस ने कुरा ततु ित ाप का प  रा ह  वीकार गदछन ्। 
 

धारा ५ 

१. कुन पिन रा , समहू वा यि लाई तत ित ाप मा वीकार ग रएका कुनै पिन अिधकार वा वत ता न  गन वा ती 
अिधकारलाई तत ित ाप मा यव था भए भ दा बढी मा ामा सीिमत गन उ े य भएको कुनै पिन कृयाकलापमा 
संल न हन ेवा काम गन पाउने अथ आउने गरी तुत ित ाप मा उि लिखत कुन ैपिन कुराको या या गन सिकने छैन । 

२. तुत ित ाप ले य ता अिधकारह  वीकार गदन वा ितनलाई कम मा ामा वीकार गदछ भ ने वहानामा काननू, 
महासि धह , िनयमह  वा पर पराका आधारमा कनै पिन दशेमा वीकार ग रएका वा िव मान रहकेा कुनै पिन मौिलक 

मानव अिधकार उपरको कनै पिन िनय ण वा सोको कुन ैपिन यनूतालाई वीकार ग रनेछैन । 
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भाग ३ 

धारा ६ 

१. तुत ित ाप का प  रा ह ले काम गन अिधकार वीकार गछन, जसमा येक यि को आफूले वत तापवूक 

छानेको वा वीकार गरेको कामबाट आ नो जीवन धा न स ने मौकाको अिधकार समेत समावेश हनछे । ततु 
ित ाप का प  रा ह ले यस अिधकारलाई सर ा गन समिचत कदम चा नछेन ्। 

२. यस अिधकारको पणू ाि  हािसल गन ततु ित ाप का प  रा ह बाट चािलन ेकदमह मा िविधक र यवसायीक 

िनदशन तथा िश ण काय म, ि थर आिथक, सामािजक तथा सां कृितक िवकास ा  गन नीित र िविधह  एवं 
यि का मौिलक राजनीितक तथा आिथक वत ताह  सरु ा गन अव थाह  अ तगत पणू र उ पादनमलूक रोजगारी 
समेत समावेश हनछेन ्। 

 

धारा ७ 

तुत ित ाप का प  रा ह ले खासगरी दहेायका कुराह  सिुनि त गन कामका उिचत र सहुाउँदा अव थाह  उपभोग गन 
येक यि को अिधकारलाई वीकार गदछनः्  

(क)  सबै कामदारह लाई यनूतम पमा दहेायका कुरा उपल ध गराउने पा र िमकः  

(अ)  कुनै पिन कारको भेदभाव िवना समान मू यको कायका लािग उिचत याला तथा स मान पा र िमक, 

िवशेष गरी मिहलालाई पु षले उपभोग गरेको कामको अव था भ दा िन नकोटीका नभएको कामको अव था 
र समान कायका लािग समान तलवको याभिूत,  

      (आ)  तुत ित ाप का यव था अनु प उनीह  र उनीह का प रवारह लाई रा ो जीवन तर,  

(ख)  सरुि त र व य कामका अव थाह ,  

(ग)  ये ता तथा स मताका आधारमा बाहके अ य कुनै पिन कुराका अधीनमा नरहने गरी येक यि लाई उपयु  

उ चतम तहमा पदो नती हन पाउन ेअवसर,  

(घ)  िव ाम, फुसद तथा काय घ टाको उिचत सीमांकन तथा तलबी आविधक िवदा लगायत सावजिनक िवदा वापतको 
पा र िमक । 

धारा ८ 

१. तुत ित ाप का प  रा ह  िन न कुरा सिुनि त गन ित ा गदछन;्   

(क)  आ नो आिथक तथा सामािजक िहत व न र संर ण गन य ता स बि धत संगठनका िनयमह को 
अधीनमा मा  रहने गरी आफूले छानेका ेड यिुनयन खो ने र यसमा सि मिलत हने येक यि को 
अिधकार । यस अिधकारको योगमा काननूले तोकेको तथा राि य वा सावजिनक यव था वा अ को 
अिधकार र वत ताह को संर ण गन लोकताि क समाजमा आव यक ितव ध बाहके अ य कुन ैपिन 
ितब ध लगाउन पाइने छैन ।  

(ख)  राि य महासंघ वा प रसंघ थापना गन ेड यिुनयनह को अिधकार तथा य ता महासंघ वा 

प रसंघह को अ तराि य ेड यिुनयन संगठनह  खो ने वा यसमा सि मिलत हन ेअिधकार,  
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(ग)  काननू ारा तोिकएका तथा राि य सरु ा वा सावजिनक यव थाको िहतमा वा अ को अिधकार तथा 
वत ताह को संर णको लािग लोकताि क समाजमा आव यक ितव ध बाहके अ य कुनै पािन 
ितब धह को अधीनमा नरहन ेगरी वत  पमा काम गन पाउने ेड यिुनयनह को अिधकार,  

(घ)  कुनै खास दशेको काननू अनु प योग हने गरी हड्ताल गन अिधकार । 

२. सैिनक बल वा हरी वा रा य शासनका सद य ारा यी अिधकारह को योगमा काननूी ितब ध लगाउन यस धाराले 

रोक लगाउन ेछैन । 

३. यस धाराको कुन ै पिन कुराले संघको वत ता तथा संगठन गन अिधकारको संर ण स ब धी अ तराि य म 
संगठनको सन ्१९४८ को महासि धका प  रा ह लाई सो महासि धमा यव था ग रएका याभिूतह लाई ितकूल 

भाव पान काननूी उपायह  अपनाउन वा यसरी ितकूल भाव पान गरी काननू लाग ूगन अि तयारी िदने छैन । 
 

धारा ९ 

तुत ित ाप का प  रा ह  येक यि को सामािजक बीमा लगायतका सामािजक सरु ाको अिधकार वीकार गदछन ्।  
 

धारा १० 

तुत ित ाप का प  रा ह  दहेायका कुराह  वीकार गदछन;् 

१.  प रवार समाजको ाकृितक र मलूभतू समहूगत एकाइ भएकोले िवशेष गरी यसको थापनाका लािग तथा यसमा 
आि त बालबािलकाको हरेचाह र िश ाको दािय व हदँा यसलाई स भव भएस मको यापक सरु ा तथा सहायता 
िदनपुदछ । इ छुक बर बधकुो वत  सहमितबाट मा  िववाह स प न ग रन ुपदछ ।  

२.  िशश ुज मन ुअिघ र पिछको उिचत अविधभर आमाह लाई िवशेष संर ण दान गनपुदछ । य ता अविध र काम गन 
आमाह लाई तलबी िवदा र पया  सामािजक सरु ा फाइदा सिहतको िवदा िदन ुपदछ । 

३.  िपतृ व वा अ य अव थाह का आधारमा कुनै पिन भेदभाव नगरी स पणू बालबािलका तथा िकशोरह को प मा 
संर ण र सहायताका िवशेष उपायह  अपनाउन ु पदछ । आिथक र सामािजक शोषणबाट बालबािलका तथा 
िकशोरह को संर ण गनपुदछ । उनीह को नैितकता वा वा यको लािग हािनकारक र जीवनको लािग खतरापणू हन े
वा उनीह को सामा य िवकासमा अवरोध गन खालका काममा उनीह लाई लगाउने कायलाई काननू ारा द डनीय 
बनाउन ु पदछ । रा ह ले उमेरको हद पिन तो न ु पदछ, जनु उमरे भ दा मिुनका बाल मको तलबी रोजगारलाई 
काननू ारा िनषेिधत र द डनीय बनाउन ुपदछ । 

 

धारा ११ 

१.  तुत ित ाप का प  रा ह ले येक यि को पया  भोजन, लगुा तथा आवास समेत आफू वयं र आ नो 
प रवारको पया  जीवन तरको तथा जीवनाव थाको िनर तर सधुारको अिधकारलाई वीकार गदछन ् । प  रा ह ले 

यस योजनका लािग वत  सहमितमा आधा रत अ तराि य सहयोगको अ याव यक मह व वीकार गद यस 

अिधकारको ाि  सिुनि त गन उपयु  कदमह  चा नछेन ्।  

२.  भोकबाट मु  हन े येक यि को मौिलक अिधकार वीकार गद तुत ित ाप का प  रा ह ले यि गत पमा 
तथा अ तराि य सहयोग माफत िन न कुराका लािग आव यक िवशेष काय म र उपायह  अवल बन गनछन:्  
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(क)  ािविधक तथा वै ािनक ानको पणू उपयोग गरी पोषणका िस ा तको ान चार गरी तथा ाकृितक 

ोतह को द तम िवकास र उपयोग हािसल गन िकिसमबाट कृिष णालीह को िवकास र सधुार गरी, 
खा ा नको उ पादन, स चय तथा िवतरणको तरीकामा सधुार गन,  

(ख)  खा ा न आयात गन तथा खा ा न िनयात गन दशेह  दबैुका सम याह लाई यान िदद ैआव यकता अनु प 
िव को खा ा न आपिूतको सम याियक िवतरण सिुनि त गन । 

 

धारा १२ 

१.  तुत ित ाप का प  रा ह  येक यि को शारी रक र मानिसक वा यको उ चतम ा  तर उपभोग गन 
अिधकार वीकार गदछन ्। 

२.  यस अिधकारको पणू ाि  हािसल गनका लािग तुत ित ाप का प  रा ह ले चा ने कदमह मा िन न कुराका 
लािग आव यक कदमह  समेत समावेश हनछेन;्  

(क)  िशश ुमृ य ुदर तथा िशश ुमृ य ुघटाउने र बालबािलकाको वा य िवकासको यव था,  

(ख)  वातावरणीय तथा औ ोिगक सरसफाईका सबै प ह को सधार, 

(ग)  कोप, महामारी, पेशागत र अ य रोगह को रोकथाम, उपचार तथा िनय ण,  

(घ)  िबरामी भएको अव थामा सबैलाई िचिक सागत सेवा र हरेचाह सिुनि त गन अव थाह को िसजना । 
 

धारा १३ 

१ . तुत ित ाप का प  रा ह  येक यि को िश ाको अिधकारलाई वीकार गदछन ् । मानवीय यि त तथा 
यसको ित ागत चेतनाको िवकास तफ िश ा िनदिशत हन े र िश ाले मानव अिधकार तथा मौिलक वत ताह  

ितको स मान सु ढ गनछ भ ने कुरामा उनीह  सहमत छन ् । वत  समाजमा भावकारी सहभािगता, स पणू रा  

तथा जातीय, सामािजक तथा धािमक समहूह  बीच समझदारी, सहनशीलता र िम ता व न गन तथा शाि त कायम 
गन संयु  रा  संघका ि याकलापह लाई अिघ बढाउन िश ाले सबै यि ह लाई सबल बनाउनेछ भ ने कुरामा 
समते उनीह  सहमत छन ्। 

२.  यस अिधकारको पणू ाि  हािसल गन उ े यले तुत ित ाप का प  रा ह ले दहेायका कुराह  वीकार गछन ्

(क)  ाथिमक िश ा अिनवाय र सबैलाई िनःशु क उपल ध हनेछ,  

(ख)  ािविधक तथा यवसायीक मा यिमक िश ा लगायत िविभ न पमा मा यिमक िश ा येक समिूचत 
उपाय ारा र खासगरी िनःशु क िश ाको गितशील अवल बनबाट सबैका लािग सामा यत ा य र 
पहचँयो य बनाइनेछ, 

(ग)  सवैका लािग मताका आधारमा हरेक उिचत उपाय र खासगरी िनःशु क िश ाको गितशील 

अवल बनवाट उ च िश ा समान पमा पहचँयो य बनाइनेछ,  

(घ)  ाथिमक िश ा ा  नगरेका वा ाथिमक िश ाको पणू अविध परुा नगरेका यि ह को लािग यथासंभव 
मलूभतू िश ालाई ो सािहत ग रने र ती  पा रनेछ,  
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(ङ)  सबै तहह मा िव ालय णालीको िवकासलाई ि याशील पमा अवल बन ग रने, छा विृ को पया  

यव था ग रने तथा िश ण कमचारीको भौितक अव थामा िनर तर सधुार ग रनेछ ।  

३.  तुत ित ाप का प  रा ह  आ ना बालबािलकाको सावजिनक अिधकारीले थापना गरेका िव ालयह  बाहके 

प  रा ह ले यव था गरेका वा वीकृित िदएका यनूतम शिै क मापद ड अन प च ने िव ालयह  छा ने र आ नो 
आ था अनसुार आ ना बालबािलकाको धािमक र नैितक िश ा सिुनि त गन मातािपताको र लाग ूहने अव थामा 
काननूी संर कको वत तालाई स मान गन ित ा गदछन ्।  

४.  यस धाराको करण १ मा उि लिखत िस ा तह को पालनाको तथा य ता सं थाह मा िदइने िश ा प  रा ह ले 

िनधारण गरेका यनूतम मापद डह  अनु प हन ुपन आव यकताको सदवै अधीनमा रहन ेगरी शिै क सं थाह  थािपत 
र िनदिशत गन यि  तथा िनकायह को वत तालाई ह त ेप गन गरी यस धाराको कुन ैपिन कुराको या या ग रने 
छैन । 

 

धारा १४ 

तुत ित ाप को प  हदँाका बखत आ नो महानगरीय ईलाका वा आ नो े ािधकारिभ का अ य ईलाकाह मा सबैका लािग 
िनःश क अिनवाय ाथिमक िश ा सिनि त गन नसकेको ततु ित ाप को येक प  रा ले िव ततृ योजनामा तोिकन े
वषह को उिचत अविधिभ मा सबैका लािग िनःश क अिनवाय िश ाको िस ा तको गितशील काया वयन गन, दईु वषिभ  

िव ततृ काय योजना तयार पारी हण गन ित ा गदछ । 
 

धारा १५ 

१.  तुत ित ाप का प  रा ह  येक यि को िन न कुराको अिधकार वीकार गछनः  

(क)  सां कृितक जीवनमा सहभागी हने, 

(ख)  वै ािनक गित तथा सोको उपयोगको फाइदा उपभोग गन, 

(ग)  आफु लेखक भएको कुनै पिन वै ािनक, सािहि यक तथा कला मक उ पादनबाट उ प न हने निैतक र भौितक 

िहतह को संर णवाट फाइदा पाउने । 

२.  यस अिधकारको पणू ाि का लािग ततु ित ाप का प  रा ह ले चा न ेकदमह मा िव ान र सं कृितको स चय, 
िवकास तथा सारका लािग आव यक कदमह  समते समावेश हनछेन ्। 

३.  तुत ित ाप का प  रा ह  वै ािनक अनसु धान तथा सजृना मक कृयाकलापका लािग अप रहाय वत ताको 
स मान गन ित ा गदछन ्। 

४.  तुत ित ाप का प  रा ह  वै ािनक तथा सां कृितक े मा अ तराि य स पक तथा सहयोगको ो साहन र 
िवकासबाट हािसल ग रने फाईदा वीकार गदछन ्।  
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भाग ४  

धारा १६ 

१ . तुत ित ाप का प  रा ह ले ित ाप मा वीकार ग रएका अिधकारह को पालना गन आफले हण गरेका उपाय 
तथा त स ब धमा हािसल ग रएको गित स ब धी ितवेदनह  ित ाप को यस भाग अन प पेश गन ित ा गदछन ्। 

२. (क)  सबै ितवेदनह  संयु  रा  संघका महासिचव सम  पेश ग रनछेन ् । िनजले ितवेदनका ितह  तुत 
ित ाप का यव था अन प आिथक तथा सामािजक प रष ा िवचारका लािग पठाउनेछन ्।  

(ख)  संयु  रा  संघका महासिचवले िविश ीकृत िनकायह  सद य रहकेा तुत ित ाप का प  भएका सद य 
रा ह बाट ा  ितवेदनह  तथा यसका अशह  य ता िनकायका िवधानह  अनु पका उ रदािय वह  

िभ  पन कनै पिन िवषयसँग स बि धत भएमा ती ितवेदन र ितनका सा दिभक अशंह  य ता िनकायह मा 
पठाउनछेन ्। 

 

धारा १७ 

१.  प  रा ह  तथा स बि धत िविश ीकत िनकायह सँग छलफल गरी तुत ित ाप  लाग ू भएको एक वषिभ  

आिथक तथा सामािजक प रषदबाट िनधारण ग रने काय म अनु प तुत ित ाप का प  रा ह ले िविभ न चरणमा 
आ ना ितवेदनह  पेश गनछन ्।  

२.  ितवेदनह मा ततु ित ाप  अ तगतका दािय वह को प रपिूतको मा ालाई भाव पान कारण किठनाईह  उ लेख 

गन सिकनेछ ।  

३.  संयु  रा  संघ वा कुन ैिविश ीकृत िनकायलाई ततु ित ाप को कुन ैप  रा ले सा दिभक जानकारी अगािड न ै
िदई सकेको भए य तो जानकारी पनुः पेश गन आव यक हन े छैन । तर यसरी िदईएको जानकारीको संि  यथाथ 

स दभ पया  हनेछ । 
 

धारा १८ 

मानव अिधकार तथा मौिलक वत ताह को े मा संयु  रा  संघको बडाप  अ तगतका आ ना उ रदािय वह  वमोिजम 
आिथक तथा सामािजक प रषदले् िविश ीकृत िनकायह सँग उनीह का आ ना कृयाकलापका े िभ  पन ततु ित ाप का 
यव थाह को पालनाको स ब धमा भएका गितबारे आफू सम  ितवेदन िदन े यव था गन स नेछ । य ता ितवेदनमा य ता 
िनकायह का स म अगंह बाट य तो काया वयनका स ब धमा हण ग रएका िनणय तथा िसफा रसका िववरणह  समते 
समावेश गन सिकनेछ । 
 

धारा १९ 

आिथक तथा सामािजक प रषदले् धारा १६ र १७ अनु प प  रा ह ले पेश गरेका मानव अिधकार स ब धी ितवेदनह  तथा 
धारा १८ अनु प िविश ीकृत िनकायह ले पेश गरेका मानव अिधकार स ब धी ितवेदनह  अ ययन र सामा य िसफा रस तथा 
उपयु तानसुार जानकारीका लािग मानव अिधकार स ब धी आयोगलाई पठाउन स नेछ । 
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धारा २० 

धारा १९ अ तगत ग रएको कुन ैसामा य िसफा रस वा मानव अिधकार स ब धी आयोगको कुन ै ितवेदनमा भएका य तो सामा य 
िसफा रसको िवषयमा वा यसमा उि लिखत कुन ैकागजातको कुनै स दभका स व धमा तुत ित ाप का प  रा ह  र 
स बि धत िविश ीकृत िनकायह ले आिथक तथा सामािजक प रषद ्सम  ितकृयाह  पेश गन स नेछन ्। 
 

धारा २१ 

तुत ित ाप मा वीकृत अिधकारह को सामा य पालनाका लािग िलइएका उपायह  तथा त स ब धमा हािसल ग रएका 
गितह  बारे तुत ित ाप का प  रा ह  र िविश ीकृत िनकायह बाट ा  जानकारीको साराश तथा सामा य कृितका 
िसफा रस समावेश भएका ितवेदनह  आिथक तथा सामािजक प रषदले समय समयमा महासभा सम  पशे गन स नेछ । 
 

धारा २२ 

आिथक तथा सामािजक प रषदले् ािविधक सहायता उपल ध गराउने कायसँग स बि धत संयु  रा  संघव अङ्गह , 

ितनीह का सहायक अङ्गह  तथा िविश ीकृत िनकायह ले आ नो स मतािभ  रही तुत ित ाप को भावकारी गितशील 

काया वयनमा योगदान िदनस ने खालका अ तराि य उपायह को हणयो यताको बारेमा िनणय गन सघाउ पु याउन स ने ततु 
ित ाप को यस भागमा उि लिखत ितवेदनह बाट उ प न कुन ैपिन करालाई य ता िनकायह को यानमा याउन स नेछ । 

 

धारा २३ 

प तुत ित ाप मा वीकृत अिधकारह को ाि को लािग ग रने अ तराि य कृयकलापमा महासि ध स प न गन, िसफा रस 

हण गन, ािविधक सहायता उपल ध गराउने तथा स लाह र अ ययनको उ े यको लािग स बि धत सरकारह सँग िमलेर 
आयोजना ग रएका े ीय तथा ािविधक वैठकह  गन ज ता तरीकाह  समावेश ह छन ्भनी यसरी तुत ित ाप का प  

रा ह  म जरु गदछन ्। 
 

धारा २४ 

तुत ित ाप मा उि लिखत कुराह का स व धमा संयु  रा  संघका िविभ न अगंह  र िविश ीकृत िनकायह का उ र आ-

आ ना उ रदािय वह  प रभािषत गन िविश ीकृत िनकायका िवधानका यव थाह  तथा संयु  रा  संघको पका े  बडाप का 
यव थाह लाई कमजोर पान गरी तुत ित ाप को कुन ैपिन कराको या या ग रने छैन । 

 

धारा २५ 

आ ना ाकृितक स पि  तथा ोतह को पणू र वत तापवूक उपभोग तथा योग गन सबै जनताह को अ तिनिहत 
अिधकारलाई आघात पान गरी तुत ित ाप को कुनै पिन कुराको या या ग रने छैन । 
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भाग ५  

धारा २६ 

 

१.  तुत ित ाप  संयु  रा  संघको सद य रा  तथा यसका कुनै िविश ीकृत िनकायको सद य, अ तराि य 
यायालयको िवधानको प  रा  तथा संयु  रा  संघको महासभाले ततु ित ाप को प  हन आम ण गरेको 
अ य कुनै पिन रा बाट ह ता र हनका लािग खलुा रहनेछ ।  

२. तुत ित ाप लाई अनमोदन गन पनछ । अनमुोदनका िलखतह  संयु  रा  संघका महासिचव सम  दािखला 
ग रनेछ । 

३.  तुत ित ाप  यस धाराको करण १ बमोिजमको कुनै पिन रा बाट सि मलन हनका लािग खलुा रहनेछ । 

४.  सि मलनको िलखत संय  रा  संघका महासिचव सम  दािखला भएपिछ सि मलन भावकारी हनछे । 

५.  संयु  रा  संघका महासिचवले तत ित ाप मा ह ता र गरेका वा यसमा सि मिलत भएका सबै रा ह लाई 
अनमुोदन वा सि मलनको येक िलखत दािखला भएको कुराको जानकारी िदनछेन । 

 

धारा २७ 

१.  अनमुोदन वा सि मलनको पैतीस  िलखत संयु  रा  संघका महासिचव सम  दािखला भएको िमितले तीन 
मिहनादिेख ततु ित ाप  लाग ूहनेछ । 

२.  अनमुोदन वा सि मलनको पैतीस  िलखत दािखला भएपिछ ततु ित ाप को अनमुोदन वा सि मलन येक रा को 
हकमा सो रा ले आ नो अनमुोदन वा सि मलनको िलखत दािखला गरेको िमितले क  मिहनादिेख तुत ित ाप  

लाग ूहनेछ । 
 

धारा २८ 

तुत ित ाप का यव थाह  संघीय रा का सबै भागह मा कुन ैसीमा वा अपवाद िवना िव तार हनछेन ्। 
 

धारा २९ 

१.  तुत ित ाप को कुनै पिन प  रा ले संशोधन ताव गन र सो संशोधन संयु  रा  संघका महासिचव सम  दता 
गन स नेछ । महासिचवले सो ताव उपर िवचार एवं मतदान गन उ े यले प  रा ह को स मेलन गन प मा उनीह  

भए नभएको कुराको सचूना िनजलाई िदने अनरुोध सिहत तािवत संशोधन प  रा ह लाई पठाउने छन ् । क तीमा 
एक ितहाई प  रा ह  य तो स मेलनको प मा भएमा महासिचवले संयु  रा  संघको त वावधानमा सो 
स मेलनको आ हान गनछन ्। सो स मेलनमा उपि थत भई मतदान गन प  रा ह को बहमतबाट हण ग रएको कुन ै
पिन संशोधन वीकृितका लािग संयु  रा  संघको महासभा सम  पशे ग रनेछ । 

२.  संयु  रा  संघको महासभाबाट वीकृत भएपिछ र ततु ित ाप का प  रा ह को दईु ितहाई बहमतबाट आ-

आ ना संवैधािनक ि या अनसुार वीकृत भए पिछ संशोधनह  लाग ूहनछेन ्।  
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३.  संशोधनह  लाग ू भएपिछ ती संशोधनह  वीकार गन प  रा ह का हकमा वा या मक हनछेन ् भने अ य प  

रा ह का हकमा ततु ित ाप का यव थाह  तथा उनीह ले वीकार गरेका कुनै पिन अिघ ला संशोधनह  

बा या मक हनछेन ्। 
 

धारा ३० 

धारा २६ को करण ५ अ तगत सचूना िदईएको भए तापिन संयु  रा  संघका महासिचवले सोही धाराको करण १ मा 
उि लिखत सवै रा ह लाई दहेायका िववरणह को जानकारी िदनेछन;् 

(क)  धारा २६ अ तगतका ह ता र, अनमुोदन र सि मलनह , 

  (ख)  धारा २७ अ तगत तुत ित ाप  लाग ूहने िमित र धारा २९ अ तगतका संशोधनह  लाग ूहने िमित । 
 

धारा ३१ 

१.  िचिनया, अं ेजी, ा सेली, रिसयाली र पनेी भाषाका ितह  समान पले ामािणक हन े ततु ातमा संयु  रा  

संघको अिभलेखालयमा दािखला ग रनेछ ।  

२.  संयु  रा  संघका महासिचवले धारा २६ मा उि लिखत सबै रा ह लाई ततु ित ाप का माण ितह  पठाउन े
छन ्। 
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९. नाग रक तथा राजनीितक अिधकार स ब धी अ तराि य ित ाप को वेि छक ोटोकल,  १९६६ 

 

यस वेि छक ोटोकलको मखु उ े य नाग रक तथा राजनीितक अिधकार स ब धी अ तराि य ित ाप को भाग ४ वमोिजम 
गिठत मानव अिधकार सिमितलाई उ  ित ाप मा यव था ग रएका अिधकारह को प  रा  उ लंघन ग रएको अव थामा 
पीिडत यि वाट सचूना ा  गन र यसमा िवचार गन र स म बनाउने रहकेो छ ।  
 

महासभाको १६ िडसे वर १९६६ को पा रत ताव न वर २२०० ए (२१) बाट हण गरी ह ता र, अनमुोदन र सि मलनकाको 
लािग खलुा ग रएको । लाग ूभएको िमितः धारा ९ को िमितः धारा ९ अनसुार, २३ माच १९७६ तदनसुार १० चै  २०३२ 

 

तुत ोटोकलका प  रा ह , 

नाग रक तथा राजनीितक अिधकार स ब धी अ तराि य ित ाप  (यसपिछ “ ित ाप ” भिनएको) का उ े यह  अझ बिढ 
हािसल गन तथा यसका यव थाह लाई काया वयन गन उ े यले सो ित ाप को भाग ४ अ तगत गिठत मानव अिधकार 
सिमित (यसपिछ “सिमित"भिनएको) लाई ततु ोटोकलमा यव था ग रए बमोिजम सो ित ाप मा 

उि लिखत कुन ैपिन अिधकारको उ लंघनबाट पीिडत भएको दावी गन यि ह बाट दावीको सचूना ा  गरी सो उपर िवचार गन 
स म बनाउन उपयु  हन ेकुरा िवचार गद, 

दहेाय बमोिजम गन सहमत भएका छनः् 
 

धारा १ 

तुत ोटोकलको प  हन े ित ाप को कुन ै प  रा ले ित ाप मा उि लिखत कुन ै पिन अिधकारको सो प  रा बाट 
उ लंघन भएर आफू पीिडत भएको दावी गन आ ना े ािधकार िभ का यि बाट सचूना ा  गरी सो उपर िवचार गन स ने 
सिमितको स मता वीकार गदछ । ित ाप को प  भएको तर तुत ोटोकलको प  नभएको रा सँग स बि धत कुनै पिन 
सचूना सिमितले ा  गन छैन । 
 

धारा २ 

धारा १ को यव थाको अधीनमा रही. ित ाप मा सिूचकृत ग रएका आ ना कनै पिन अिधकार उ लंघन भएको दावी गन े 
यि ह ले उपल ध स पणू घरेल ूउपचारह  उपयोग ग रसकेपिछ सिमितको िवचारका लािग सिमित सम  िलिखत सचूना पेश 

गन स नछेन ्। 
 

धारा ३ 

सिमितले कुनै पिन सचूना, जन वेनामी छ वा सिमितको िवचारमा य तो सचना पेश गन पाउने अिधकारको दु पयोग हो वा 
ित ाप का यव थाह  अनकूुल छैन, लाई यस धारा अ तगत अ ा  मा नछे । 

 

 



739

सरकारी वक ल िद दशन 

 

धारा ४ 

१. धारा ३ का यव थाह को अधीनमा रही, सिमितले ततु ोटोकल अ तगत आफू सम  पेश ग रएका कुन ै पिन 
सचूनालाई ित ाप को कुनै यव था उ लंघन गरेको आरोप लागेको तुत ोटोकलको प  रा को यानमा 
याउनेछ ।  

 

धारा ५ 

१.      स बि धत प  रा बाट तथा यि बाट सिमितलाई उपल ध गराईएका सबै िलिखत जानकारीका आधारमा सिमितले 

तुत ोटोकल अ तगत ा  ग रएका सचूनाह  उपर िवचार गनछ । 

२. सिमितले दहेायका कुराह  एिकन नगरेस म कुन ैपिन यि बाट ा  सचूना उपर िवचार गनछैनः 

(क)  अ तराि य अनसु धान वा िनरोपणको अक  कायिविध अ तगत सोही कुरा छानिवन भई नरहकेो, 

(ख)  सो यि ले उपल ध सवै घरेलु उपचारह  उपयोग ग रसकेको । उपचारह  लाग ूगन  अनिुचत पमा     िढलाई 
भएको अव थामा यो यव था लाग ूहने छैन । 

३.  तुत ोटोकल अ तगत सचूना परी ण गदा सिमितले गो य बठैकह  गनछ । 

४. सिमितले स वि धत प  रा  तथा यि लाई आ ना िवचारह  पठाउनेछ । 
 

धारा ६ 

सिमितले ततु ोटोकल अ तगत ग रएका काम कारवाहीको सारांश ित ाप को धारा ४५ अ तगतको आ नो वािषक 

ितवेदनमा समावेश गनछ । 
 

धारा ७ 

महासभाको १४ िडसे वर १९६० को पा रत ताव १५१४ (१५) मा रहकेा औपिनवेिशक दशेह  तथा जनताह लाई वािधनता 
दानगन स ब धी घोषणाप का उ े यह  हािसल नभएस म, तुत ोटोकलका यव थाह ले संयु  रा  संघको बडाप  र 
अ य अ तराि य महासि ध तथा िलखतह बाट यी जनताह लाई दान ग रएको िनवेदन गन अिधकारलाई कुनै पिन पमा सीिमत 
गन छैनन ्। 
 

धारा ८ 

१. ित ाप मा ह ता र गरेको कुनै पिन रा बाट ह ता र हनका लािग तुत ोटोकल खलुा रहनछे । 

२. ित ाप  अनमुोदन गरेका वा यसमा सि मलन भएका कुन ै पिन रा बाट तुत ोटोकल अनमुोदन हन ु पनछ । 
अनमुोदनका िलखतह  संयु  रा  संघका महासिचव सम  दािखला ग रनेछ । 

३. तुत ोटोकल ित ाप  अनमुोदन गरेको वा यसमा सि मलन भएको कुनै पिन रा बाट सि मलन हनको लािग खलुा 
रहनछे । 

४. सि मलनको िलखत संयु  रा  संघका महासिचव सम  दािखला भएपिछ सि मलन भावकारी हनछे । 
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५. संय  रा  संघका महासिचवले तुत ोटोकलमा ह ता र गरेका वा यसमा सि मिलत रा ह लाई अनमुोदन वा 
सि मलनको येक िलखत दािखला भएको कराको जानकारी िदनछेन ्।  

 

धारा ९ 

१ . ित ाप  लाग ूहने कुराको अधीनमा रही, अनमुोदन वा सि मलनको दश  िलखत संय  रा  संघका महासिचव सम  

दािखला भएको िमितले तीन मिहनादिेख तुत ोटोकल लाग ूहनेछ । 

२. अनमुोदन  वा सि मलनको दश  िलखत दािखला भएपिछ तुत ोटोकल अनमुोदन गन वा यसमा सि मलन हन े येक 

रा को हकमा य तो रा ले आ नो अनमुोदन वा सि मलनको िलखत दािखला गरेको िमितले तीन मिहनादिेख ततु 
ोटोकल लाग ूहनछे । 

 

धारा १० 

तुत ोटोकलका यव थाह  संघीय रा का सबै भागह मा कुन ैसीमा वा अपवाद िवना िव तार हनछेन ्। 
 

धारा ११ 

१ . तुत ोटोकलको कुनै पिन प  रा ले संशोधन ताव गन र सो संशोधन संयु  रा  संघका महासिचव सम  दता 
गन स नेछ । महासिचवले सो ताव उपर िवचार एवं मतदान गन उ े यले प  रा ह को स मेलन गन प मा उनीह  

भएनभएको कुराको सचूना िनजलाई िदन ेअनरुोध सिहत तािवत संशोधन प  रा ह लाई पठाउने छन ्। कि तमा एक 

ितहाई प  रा ह  य तो स मेलनको प मा भएमा महासिचवले संयु  रा  संघको त वावधानमा सो स मेलनको 
आ हान गनछन ्। महासिचवले सो स मेलनमा उपि थत भई मतदान गन प  रा ह को वहमतबाट हण ग रएको कुन ै
पिन संशोधन वीकृितका लािग संयु  रा  संघको महासभा सम  पशे गनछन ्। 

सयु  रा  संघको महासभाबाट वीकृत भएपिछ र ततु ोटोकलका प  रा ह को दईु ितहाई बहमतबाट आ-

आफनो सवैधािनक ि या अनसुार वीकृत भए पिछ संशोधनह  लाग ूहनेछन ्। 

 संशोधनह  लाग ू भएपिछ ती संशोधनह  वीकार गन प  रा ह का हकमा वा या मक हनछेन ् भने अ य प  

रा ह का हकमा ततु ोटोकलका यव थाह  था उनीह ले वीकार गरेका कुनै पिन अिध ला संशोधनह  

बा या मक हनछेन ्। 
 

धारा १२ 

१ . कुनै पिन प  रा ले संयु  रा  संघका महासिचवलाई िलिखत सचूना िदई कुनै पिन समयमा ततु ोटोकल प र याग 
गन स नेछ । महासिचवबाट य तो सचूना ा  गरेको िमितले तीन मिहनादिेख प र याग लाग ूहनेछ । 

२. प र याग लाग ूहने िमितभ दा अगािड धारा २ अ तगत पेश ग रएको कुनै सचूनाका हकमा तुत यव थाह को िनर तर 
योगलाई प र यागले ितकूल भाव पान छैन । 

धारा १३ 

तुत ोटोकलको धारा ८ को करण ५ अ तगत सचना िदईएको भएतापिन संयु  रा  संघका महासिचवले ित ाप को धारा 
४८ को करण १ मा उि लिखत सबै रा ह लाई दहेायका िववरणह को जानकारी िदनछेनः 
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(क)  धारा ८ अ तगतका ह ता र, अनमुोदन र सि मलनह ,  

(ख)  धारा ९ अ तगत ततु ोटोकल लाग ूहन े िमित र धारा ११ अ तगत संशोधनह  लागत (ग) धारा १२ 
अ तगतका प र यागह  । 

धारा १४ 

१.  अरवी, चीनीया, अं ेजी, ा सेली, रिसयाली र पेनी भाषाका ितह  समान पले ामािणक ोटोकल संयु  रा  

संघको अिभलेखालयमा दािखला ग रनेछ । 

२.  संयु  रा  संघका महासिचवले ित ाप को धारा ४८ मा उि लिखत सबै रा ह लाई तत पोटो मािणत ितह  

पठाउने छन ्। 
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१०. मिहला िव का हने सबै कारको भेदभाव उ मलून स ब धी महासि ध,  १९७९ 

 

महासभा ारा १८ िडसे वर १९७९ मा नं. ३४/१८० को ताव पा रत भई ह ता र, अनमुोदन तथा सि मलनको लािग खलुा 
ग रएको लाग ू भएको िमित– धारा– ९२७(१) अनसुार, ३ से टे वर १९८१ 

 

यस महासि धका प  रा ह , 

संयु  रा  संघको बडाप ले आधारभतू मानव अिधकारह मा, मानवीय मू य तथा मयादामा र पु ष एवं मिहलाको समान 
अिधकारमा आ नो आ था पनुः पिु  गरेको कुरालाई यानमा रा द,ै  

मानव अिधकार स ब धी िव यापी घोषणाले भेदभाव स ब धी अमा यताको िस ा तलाई पिु  गरेको तथा स पणू मानव वत  

पमा एवं समान हक र मयादामा ज मेका ह छन ् तथा येकलाई यसमा उ लेिखत हकह  तथा वत ताह  िलंगको 
आधारमा हन ेभेदभाव लगायत कुनैपिन कारको भेदभाव िवना उपभोग गन पाउनपुछ भ न ेकुराह लाई यानमा रा द,ै   

मानव अिधकार स ब धी अ तराि य महासि धका प  रा ह मा सबै पु ष र मिहलालाई सबै आिथक, सामािजक, सां कृितक, 

नाग रक एवं राजनीितक अिधकारह  समान पले उपभोग गन पाउन ेअिधकार उपल ध गराउने दािय व छ भ ने कुरालाई 
यानमा रा द,ै  

संयु  रा  संघ तथा िविश ीकृत सं थाह को त वावधानमा पु ष तथा मिहलाबीच समान अिधकारको वधन गन बनेका 
िविभ न अ तराि य महासि धह लाई िवचार गद,  

संयु  रा  संघ तथा िविश ीकृत सं थाह ले पु ष तथा मिहलाबीच समान अिधकारको स ब धमा पा रत गरेका तावह , 

घोषणाप ह  तथा िसफा रसह लाई समते अवगत गद, 

य ता िविभ न िलखतह को बावजदू पिन मिहला, िव  यापक भदेभाव अझै िव ामान रहकेो कुरालाई यान िद“द,ै 

मिहला िव  हने भदेभावले अिधकारको समानता स ब धी िस ा तमा एवं मानव मयादा ितको आदरभावमा खलल पादछ । 
मिहलाले पु षसँग समानताको आधारमा आ नो मलुुकको राजनीितक, सामािजक, आिथक तथा सां कृितक जीवनमा सहभागी 
हने ि थितमा यवधान उ प न गदछ, समाज तथा प रवारको समु नित तथा िवकासमा अवरोध अवरोध याउँछ, एवं आ नो 
मलुुकको तथा मानवताको सेवाको लािग मिहलाको मताको पणु िवकासलाई अव  पादछ भ ने कुराह लाई पनुः मरण गद, 

गरीबी अव थाले मिहलालाई भोजन, वा य, िश ा, तािलम र रोजगारीका अ य अवसरह  ा  गन तथा अ य 
आव यकताह  परूा गनमा यनू पहचँ ह छ भ ने कुरामा यान केि त गद, 

समानता तथा यायमा आधा रत अ तराि य आिथक यव थाको थापनाबाट पु ष तथा मिहलाबीच समानताको अिभबिृ मा 
मह वपणू योगदान पु दछ भ न ेकुरामा िनि त हदँ,ै  

रंगभदे, सबै कारका वणभेदह , वणका आधारमा हन ेभेदभावह , उपिनवेशवाद, नव उपिनवेशवाद, अित मण, वैदिेशक 

क जा तथा आिधप य र रा को आ त रक मािमलामा ह त ेप समेत सबै कुराको उ मलून गन पु ष तथा मिहलाको अिधकार 
उपभोगको लािग आव यक छ भ ने कुरामा जोड िददँ,ै  

अ तराि य शाि त तथा सरु ाको सु िढकरण, अ तराि य तनावमा िसिथलता, सामािजक तथा आिथक णाली ज तै भएपिन 
रा ह को बीच आपसी सहयोग, सबै कारका तथा स पणू िनश ीकरण, खास गरेर कडा एवं भावकारी अ तराि य 
िनय णअ तगत आणिवक िनश ीकरण, रा ह कोबीचको स ब ध यायपणू, समानता तथा आपसी िहतको आधारमा हन ुपन 
िस ा तको समथन, वैदिेशक वा औपिनवेिशक आिधप यमा रहकेा वा िवदशेी क जामा रहकेा जनताह को आ म–िनणय तथा 
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वत ताको अिधकार ाि का साथ–साथै राि य सावभौिमकताको एवं े ीय अख डता समेतबाट सामािजक उ नित तथा 
िवकासको स ब ्धन ह छ र यसको प रमाणले पु ष तथा मिहलाबीच पणू समानता ाि मा योगदान गदछ भ ने कुरालाई जोड 
िददँ,ै  

मलुुकको पणू तथा सवाङ्गीण िवकासमा, िव को िहत एवं शाि त ाि मा मिहलाको पु षसँग  येक े मा बराबरको आधारमा 
अिधकतम सहभािगता आव यक छ भ ने कुरामा िनि त हदँ,ै   

प रवारको िहत तथा समाजको उ थानमा मिहलाबाट हने ठूलो योगदानलाई अिहलेस म पणू मा यता ा  भै नसकको भए तापिन 
मातृ वको सामािजक मह व तथा प रवारको स दभमा बालबािलकाको पालन पोषणमा आमाबाब ुदबैुको भिूमकालाईम बझुी, 
मिहलाको स तान उ पादन गन िवशेषतालाई भेदभावको आधार बनाइन ुह“दनै भ ने कुरालाई दयगम ्गरी बालबािलकाको पालन 
पोषणको िज मेवारीमा पु ष र मिहला लगायत स पणू समाज पिन भािगदार ब न ुपदछ भ ने कुरालाई महशशु गद,  

पु ष तथा मिहलाकोबीचमा पणू समानता ाि को लािग समाजमा तथा प रवारमा पु षको भिूमका तथा मिहलाको भिूमका 
स ब धी पर परागत सोचाईमा प रवतन गन ुपन आव यकतालाई महशसू गद,  

मिहला िव को भेदभाव उ मलून स ब धी घोषणामा उ लेिखत िस ा तह को काया वयन गन तथा यस योजनको लािग सबै 
कार र कृितको य तो भेदभावलाई िनमलू गन आव यक पन उपायह  अपनाउन संक प गद,  

  

िन निलिखत कुरामा सहमत ह छन ्– 

 

भाग  १ 

धारा १ 

यस महासि धको योजनको लािग “मिहला िव  भेदभाव” भ नाले मिहलाले राजनीितक, आिथक, सामािजक, सां कृितक, 

नाग रक वा अ  कुनै िवषय स ब धी मावन अिधकार तथा वत तालाई, आ नो वैवािहक ि थित जे ज तो रहकेो भएता पिन, 
पु ष र मिहलाको समानताको आधारमा उपभोग गनमा वा योग गनमा यवधान पान वा यसको मा यतालाइ न ै ित वा 
शू यकरण पान उ े य भएको, िलंगको आधारमा हन ेकुनै पिन भदेभाव वा बिह कार वा ितब ध स झन ुपदछ ।  
 

धारा २ 

प  रा ह  मिहला िव  ग रने सबै भेदभावको भ सना गदछन ् । मिहला िव  ग रने सबै भेदभावलाई उ मलून पान नीित 
उपयु  त रकाबाट अिवल व अपनाउन म जरु गदछन ्तथा यसको लािग दहेायका काम गन कबलू गदछन ्।  

(क) मिहला र पु षमा समानताको िस ा तलाई आ नो दशेको संिवधान वा अ य उपयु  काननूमा पिहले न ै
समावेश गरी नसिकएको भए यसलाई समावेश गन तथा यस िस ा तलाई काननू वा अ य मा यमबाट 
यवहा रक पमा साकार पान,  

(ख) मिहला िव का स पणू भेदभावलाई ितब ध लगाउन यव थापक य तथा अ य उपायह  अपनाउने तथा 
आव यक भएमा द ड सजाय“को समेत यव था गन,  

(ग)  पु षह  सरह समान आधारमा मिहला अिधकारह को काननूी संर णको यव था तथा मिहला िव  कुन ै
प  यायािधकरण र अ य सावजिनक िनकायह  माफत भावकारी पमा संर ण सिुनि त गन, 
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(घ) मिहला िव  भेदभाव हन ेकुन ैपिन काय वा यवहारमा स रक नभई अलग रहने र सावजिनक अिधकारीह  

तथा सं थाह ले यी दािय व अनु प काम गनछन ्भ ने कुरा सिुनि त गन,  

(ङ) कुनै पिन यि , सं था वा उ ोगबाट मिहला िव  हन े भेदभावलाई उ मलून गन आव यक स पणू 

उपायह  अबल वन गन,  

(च)  मिहला िव  भेदभाव गराउने चिलत कुन ैपिन िनयम काननू, पर परा तथा चलनह लाई सधुार गन वा 
हटाउन ेगरी काननू बनाउने  लगायत आव यक पन स पणू उपायह  अवल बन गन, 

(छ)  मिहला िव  भदेभाव गराउने स पणू राि य द ड यव थाह  खारेज गन । 
 

धारा  ३ 

प  रा ह ले मिहलाको पणूिवकास तथा वधन सिुनि त गरी पु ष सरह समानताको आधारमा मानव अिधकार तथा मौिलक 

वत ताको योग तथा उपभोगलाई याभिूत िदलाउनको लािग सबै स ब  े  खास गरेर राजनीितक, सामािजक, आिथक 

एवं सां कृितक े मा काननूी यव था लगायतका स पणू उपयु  कदमह  चा नछेन ्। 
 

धारा  ४ 

१. प  रा ह ले पु ष तथा मिहलाबीच वा तिवक समानता दुर् र गितमा कायम गराउन कुनै अ थायी िवशेष उपायह  

अपनाएका रहछेन ्भने य ता उपायह लाई यस महासि धमा प रभािषत ग रए बमोिजमको भेदभाव पणू यवहार भएको 
मािनने छैन, तर यसको प रणाम व प य ता उपायह  कुनै पिन हालतमा असमान वा िभ न तरालाई कायम ैरा न 
िदन े कारले हन स ने छैन । अवसर र यवहारमा समानताको उ े य ा  भए पिछ यी उपायह लाई अ य ग रन ु 
पनछ ।  

२. प  रा ह बाट मातृ व संर णको लािग यस महासि धमा यव था ग रएका उपायह  लगायत अ य िवशेष उपायह  

अपनाइएको कुरालाई भेदभावपणू काय भएको मािनने छैन ।  
 

धारा  ५ 

प  रा ह ले दहेायको योजनको लािग चािहने स पणू उपयु  कदमह  चा नेछनः् 

(क) पु ष तथा मिहला स ब धी परुातन भिूमकामा आधा रत वा कुनै खास िलङगको मह ाभाष वा लघतुाभाषमा 
आधा रत दरूा हको तथा पर परागत एवं अ य कारका चलनह लाई उ मलून गन उ े य ा ि◌का लािग 
पु ष तथा मिहलामा रहकेो वाभािवक कृितका सामािजक तथा सां कृितक आचरण प ितलाई बद ने,  

(ख) बालबािलकाको िहतलाई जनुसकैु हालतमा पिन सव परी यान िदइनेछ भ ने कुरालाई म य नजर रा द ै
मातृ व भनकेो एक सामािजक काय हो भ ने कुरालाई रा ोसँग बझुाउने तथा आ ना बालबािलकाको पालन 
पोषण एवं िवकासमा पु ष तथा मिहलाको समान िज मेवारी रहकेो ह छ भ ने कुरा पा रवा रक िश ामा पदछ 

भ ने कुरालाई सिुनि त गन । 
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धारा  ६ 

प  रा ह ले मिहलाको िकनवेच तथा मिहलाको वे याविृ को शोषण  लगायत सबै कारका कायलाई दमन गन काननू बनाउन 
सबै आव यक कदमह  चा नेछन ्।  
 

भाग  २ 

धारा  ७ 

प  रा ह ले मलुुकको राजनीितक तथा सावजिनक जीवनमा मिहला िव को भेदभाव उ मलून गन तथा खास गरी बराबरीको 
आधारमा पु ष सरह मिहलालाई दहेायका अिधकारह  उपल ध गरउन आव यक कदमह  चा नछेनः्– 

(क) सबै िनवाचनह  तथा जनमत सँ हह मा मत िदने अिधकार तथा सावजिनक पमा िनवािचत हन े
सं थाह मा िनवाचनको लािग यो य हने अिधकार,  

(ख) सरकारी नीित िनमाणमा तथा यसको काया वयनमा स रक हने तथा सावजिनक पद धारण गन सबै सरकारी 
तहह मा हन ेसावजिनक ि याकलाप स पादन गन अिधकार, 

(ग) मलुुकको सावजिनक तथा राजनीितक जीनसँग स बि धत गरै सरकारी सं था तथा सङ्गठनह मा भाग िलन 
पाउन ेअिधकार ।  

 

धारा  ८ 

प  रा ह ल ेमिहलालाई पु ष सरह समान आधारमा तथा िवना कुनै भेदभाव अ तराि य तहमा सरकारको ितिनिध व गन 
पाउन ेअवसर तथा अ तराि य सङगठनह को कायमा भाग िलन पाउन ेअवसर सिुनि त गन सबै उपयु  कदमह  

चा नछेन ्।  
 

धारा  ९ 

१. प  रा ह ले मिहलालाई पु ष सरह राि यता ा  गन, प रवतन गन वा धारण गन समान अिधकार दान गनछन ्। 
ितनीह ले खास गरेर िवदशेीसगँ िववाह गरेको कारणबाट वा िववािहत अव थामा पितले राि यता प रवतन गरेको 
कारणबाट प नीको राि यता वतः व रवतन नहन,े िनजलाई रा यिविहन नतु याइने वा पितको राि यता हण गन 
वा य हन ुनपन यव था सिुनि त गनछन ्।  

२. प  रा ह ले बालबािलकाको राि यताको स ब धमा मिहलालाई पु ष सरहको समान अिधकार दान गनछन ्।  
 

भाग  ३ 

धारा  १० 

प  रा ह ले मिहलालाई िश ाको े मा पु ष सरह समान अिधकार ाि को यव था सिुनि त गनको लािग मिहला िव  

हने भेदभाव उ मलून गन सबै आव यक कदमह  चा नेछन ् र मिहला र पु षको समानताको आधारमा खास गरेर 
दहेायका कुराह  स ब धी यव था सिुनि त गनछनः्– 
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(क) ामीण तथा शहरी े मा अवि थत सबै कारका िश ण सं थामा अ ययन गन र उपािध हािसल गन 
पाउनको लािग िजिवकाको तथा यवसायको जानकारी पाउने समान अवसरको यव था, यस कारको 
समानता पवू िव ालय िश ा, साधारण िश ा, ािविधक िश ा, पशेागत िश ा तथा उ च ािविधक िश ा 
एवं सबै कारका यावसाियक िश णको स ब धमा उपल ध हन ेकुरा सिुनि त ग रनेछ, 

(ख) एउटै पाठ्य म, एउटै परी ा, एकै तरको यो यता ा  िश क तथा उ तै कारको िव ालय भवन तथा 
उपकरणमा िश ा पाउन ेअवसरको यवा था, 

(ग) सबै कारका तथा तहको िश ामा दखेा पन गरेको पु ष तथा मिहलाको भिूमका नै फरक छ भनी परुातनवादी 
धारणालाई उ मलून गन तथा यस ल य ाि को लािग सहायक हन ेसह–िश ा तथा अ य कारका िश ण 

िविधलाई ो सािहत िदने, र खास गरेर पाठ्यपु तकह  तथा िव ालय काय मह मा प रवतन गन एवं सोही 
बमोिजमको िश ण िविध अपनाउने, 

(घ) छा विृ  तथा अ य कारका अ ययन अनदुान स ब धी फाइदा ा  गनको लािग समान अवसर उपल ध 

गराउने,  

(ङ) ौढ िश ा तथा कायगत सा रता काय म लगायतका थायी िश ण काय मह मा, खास गरेर पु ष तथा 
मिहलाकाबीचमा रहकेो शिै क अ तरलाई जित स दो चा◌ँडो कम गन ल य रहकेा काय म स रक हन 
समान अवसर िदलाउने,  

(च) पढाई छाड्न ेछा ाह को सं यालाई घटाउन ेतथा अप रप वतावश िव ालय छाडेका बािललकाह  तथा 
मिहलाह को िनिम  शिै क काय मह को आयोजना गन,  

(छ) खेलकूद तथा शारी रक िश ामा सि य पमा भाग िलन पाउन ेसमान अवसर दान गन, 

(ज) प रवार िनयोजन स ब धी सचूना एवं स लाह लगायतका प रवारको वा य तथा समिृ  सिुनि त गन 
सहायक हने शिै क जानकारी िदलाउन े। 

 

धारा  ११ 

१. प  रा ह ले रोजगारीको े मा मिहलालाई पु ष सरह समानताको आधारमा समान हक सिुनि त गारउनको लािग 
मिहला िव को सबै कारको भदेभाव उ मलून गन सबै आव यक कदम चा नेछन ् र खास गरेर दहेायका 
अिधकारह को ाि  सिुनि त गनछनः्– 

(क) सम त मावन जातीयको अिव छे  अिधकारको पमा काम गन अिधकार िदलाउन,े  

(ख) राजगारीमा िनयिु को लािग छनौट ग रदा समान ि या योग ग रने लगायत रोजगारीको समान अवसरको 
अिधकार,  

(ग) वत  पमा पेशा तथा रोजगारी चयन गन पाउने अिधकार, वढुवा हन पाउने, सेवाको सरु ा पाउने तथा 
सेवाका तमाम शतह  एवं फाईदाह  उपभोग गन पाउने अिधकार र िस न ेसिुवधा लगायत यावसाियक 

तािलम तथा पनुः तािलम पाउने, उ च यवसायि◌क तािलम तथा समय–समयमा तािलम पाउने अिधकार, 

(घ) समान सिुवधा सिहतको समान पा र िमक पाउन ेअिधकार समान मू यको कामको लािग समान यवहार 
पाउन ेअिधकार तथा कामको गणुा मक मू यांकन हदँा समान यवहार पाउन ेअिधकार, 
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(ङ) सामािजक सरु ाको अिधकार, खास गरेर िनवृ  भएकोमा, बरेोजगारीमा, िवरामी परेकामा, अश  भएकोमा 
तथा वृ ाव थामा र काम गन अ य तवरबाट अश  भएको अव थामा समेत सामािजक सरु ा पाउन े 
अिधकार एवं परूा तलबसिहत िवदा िलन पाउने अिधकार, 

(च) जनन ् प ितको बचाउ हन े गरी वा यको संर ण पाउन ेअिधकार एवं कायगत अव थामा सरु ाको 
अिधकार 

२. िववाह वा मातृ वको आधारमा मिहला िव  हने भेदभाव रो न तथा ितनीह को काम गन अिधकारलाई स मताका 
साथ उपल ध गराउन प  रा ह ले दहेायका कुरामा उपयु  कदम चा नछेनः्– 

 (क) लगाइएका िनय ण यव थाको अधीनमा रही गभवती वा सिूत िवदाको आधारमा पद यतू गन नपाउने 
तथा अ य अव थामा पद य◌तु गदा पिन वैवािहक ि थितको आधारमा भदेभाव गन नपाउने गरी ितब ध 

लगाउने,  

(ख) नोकरीबाट वा व र ता मबाट वा सामािजक भ ाबाट बि चत हन ुनपन गरी परूा तलव सिहतको सतूी िवदा 
वा सोही सरहको सामािजक फाइदाह  पाउने यव था ार भ गन, 

(ग) बाब ुआमाह लाई आ नो कायगत िज मेवारी साथ–साथै पा रवा रक दािय व पिन िनवाह गन स ने तथा 
सावजिनक जावनमा स रक हन स ने तु याउन, खास गरेर बाल याहार सिुवधा णालीको थापना गरेर एवं 
िवकास कायलाई वधन गरेर, आव यक सहायक सामािजक सेवाह को यव थालाई ो साहन िदन,े 

(घ) गभवती मिहलालाई हािनकारक हने भनी मािणत भएका काममा लगाउन नपाउने गरी िवशेष संर ण दान 
गन । 

३. यस धारमा वणन ग रएका कुराह सँग स बि धत संर णा मक काननूी यव थाह लाई त काल चिलत वै ािनक 

तथा ािविधक ानका आधारमा समय–सयमा पनुरावलोकन ग रनेछ र आव यकताअनसुार प रवतन खारेज वा 
िव ततृ ग रनेछ ।  

 

धारा  १२ 

१. प  रा ह ल ेमिहलालाई प रवार िनयोजनसँग स बि धत कुराह  लगायत वा य याहार सेवा स ब धी कुरा परुष 
सरह समानताकाो आधारमा उपल ध गराउन वा य े मा मिहला िव  हने भेदभाव उ मलून गनको लािग सबै 
उपयु  कदमह  चा नेछन ्।  

२. यस धाराको करण १ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन प  रा ह ले मिहलालाई गभ धारणको समयमा, 
स◌ुितको समयमा तथा सु केरी भ ैसकेपिछको अविधका स ब धमा चािह“दो सेवाह , एवं गभवित समय तथा 
तनपानको समयमा पया  पोषण उपल ध गराउन साथै आव यकतानसुार िनःशु क सेवा समतेको आव यक यव था 
गनछन ्।  

 

धारा  १३ 

प  रा ह ले मिहलालाई पु ष सरह समानताको आधारमा समान कारका अिधकारह , खास गरेर दहेायका अिधकारह  

उपल ध गराउनको लािग आिथक तथा सामािजक जाीवनका अ य े ह मा मिहला िव  हने सबै कारका भेदभाव 
उ मलूनको लािग सबै उपयु  कदमह  चा नेछनः्– 
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(क) पा रवा रक लाभ भो न पाउने अिधकार, 

(ख) बैक कजा पाउने, ब धक  रा ने तथा अ य कारका आिथक ऋण ा  गन पाउन ेअिधकार,  

(ग) खेलकुदमा, मनोर जनका गितिविधमा तथा सां कृितक जीवनका सम त प ह मा सहभागी हन पाउन े
अिधकार । 

 

धारा  १४ 

१. प  रा ह ले गाउँले मिहलाले भोगी रहकेा खास सम याह  तथा ती गाउँले मिहलाले प रवारको आिथक उ नितमा 
तथा िवना मू यमा ग रएका आिथक योगदान लगायत आिथक यव थामा ितनीह ले खेलेको मह वपणू भिूमका ित 
यान िदनेछन ्र यस महासि धको यव थाह  ती ामीण े का मिहलामा लाग ू गराउन सबै उपयु  कदमहह  चा ने 
छन ्।  

२. प  रा ह ले ामीण े का मिहलाले प ष सरह समानताको आधारमा ामीण िवकासमा सहभागी हन पाउन ् र 
यसबाट पाउने फाईदा भो न पाउन ्भ ने कुरा एक न गनको लािग ामीण े का मिहला िव  हने भेदभावलाई 
उ मलून गन सबै कारका कदमह  चा नछेन ् र खास गरेर य ता मिहलालाई दहेायका अिधकार उपल ध 

गराउनेछनः्– 

(क) िवकास योजनाको िव ततृ◌ीकरण तथा काया वयनका सबै तहमा भाग िलन पाउने, 

(ख) प रवार िनयोजनका सचूना, स लाह र सेवा लगायत पया  वा य याहार सिुवधा पाउने,  

(ग) सामािजक सरु ा काय मबाट य  लाभ ा  गन, 

(घ) कायगत सा रता लगायत सबै कारका औपचारीक तथा अनौपचारीक तािलम र िश ा ा  गन एवं अ य 
कुराका अित र  उनीह को ािविधक मता विृ  गराउनको लािग सबै सामदुाियक तथा िब तार 
सेवाह बाट फाईदा ा  गन,  

(ङ) रोजगारी तथा आ म–रोजगारी ारा आिथक अवसरह मा समान पहचँको लािग वावल वन समहूह  तथा 
साझा  सं थाह  गठन गन पाउने ।  

(च) सम त सामदुाियक कृयाकलापह मा भाग िलन,े 

(छ) कृिष कजा तथा ऋृण, बजार सिुवधा, उपयु  िविध ा  गन स ने तथा भिूम स ब धी र कृिष सधुार एवं 
ज गा जिमन पनु यव था योजना स ब धमा समान कारको यवहार पाउन,े  

(ज) जीवन यापनका उपयु  अव थाह  खास गरेर आवास, सरसफाई िव तु तथा खानेपानीको यव था, 
यातायात तथा संचार स ब धी यव थाह  उपभोग गन पाउन े।  
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भाग  ४ 

धारा  १५  

१.  प  रा ह ले काननूको ि मा मिहलालाई पु ष सरहको समानता दान गनछन ्।  

२. प  रा ह ले मिहलालाई दवेानी मािमलामा पु ष सरहको काननूी मता दान गनछन ्र य तो मता उपभोग गन 
पाउन ेसमान अवसर दान गनछन ् । खास गरेर ितनीह ले मिहलालाई करार स प न गन पाउन ेतथा स पि  संचालन 
गन पाउन ेसमान अिधकार दान गरी अदालत तथा यायािधकरण सम  हने कायिविधका सबै अव थामा समान 
यवहार गनछन ्।  

३. मिहलाको काननूी मतालाई िननय ण गन िकिसमका काननूी मा यता ा  कुनै पिन िकिसमका करार तथा तमाम 
नीिज िलिखतहह  वदर हनछेन ्तथा गरैकाननूी मािननछेन ्भ ने कुरा प  रा ह  म जरु गदछन ्।  

४. यि को घमुिफर गन पाउने अिधकार तथा आ नो वास थान एवं िनवास छा न पाउने वत ता स ब धी काननूमा परुष 
तथा मिहलालाई समान अिधकार दान गन प  रा ह  म जरु गदछन ।  

 

धारा  १६ 

१. प  रा ले िववाह तथा पा रवा रक स ब ध बारेको कुराह मा मिहला िव को भेदभाव उ मलून गन सबै उपयु  

कदमह  चा नछेन ्तथा खास गरेर दहेायका यव था पु ष तथा मिहलामा समानताको आधारमा लाग ू गराउनेछन–् 

(क) िववाह गन समान अिधकार हन,े 

(ख) आ नो जीवन साथी वत  पले छा न पाउने तथा उनीह को वत  र पणू सहमितमा मा  िववाह हन ेगरी 
समान अिधकार िदलाउने,  

(ग) िववाह पय त तथा स ब ध िव छेद प ातको अव थामा समान अिधकार तथा दािय व िदलाउने, 

(घ) िववाहको ि थित जे ज तो रह ेतापिन बालब चास ब धीम कुराह मा बाबआुमा दवैुलाई समान अिधकार 
तथा दािय व िदलाउने, यस कुरामा सदवै बालबािलकाको िहतलाई सव प र यान िदने, 

(ङ) आ नो बालब चाको सङ् या तथा ितनीह को जमा तरको स ब धमा वत  एवं िज मेवारीपवूक िनणय 
गन पाउने समान  अिधकार हने/िदलाउन ेतथा ती अिधकारह  भावकारी ढङ्गबाट गन स ने तु याउन जो 
चािहने जानकारी िश ा तथा साधन उपल ध गराउने, 

(च) बालबािलकाको संर क व, संर ण, गठुीयारको हिैसयत तथा द क हण गन स ब धमा अथवा कुन ै
मलुुकको राि य काननूी यव थामा यो कुरा लाग ू  रहछे भने य ता सं थाको स ब धमा, मिहलालाई पिन 
समान अिधकार तथा िज मेवारी िदलाउन,े यस कुरामा सदवै बालबािलकाको िहतलाई सव प र यान िदने,  

(छ) कुनै पिन पा रवा रक नाम, पशेा तथा विृ  चयन गन पाउने अिधकार लगायत पित वा प नीको पमा दबैुमा 
समान वैयि क अिधकार िदलाउन,े 

(ज) स पि को स ब धमा िनःशु क वा सशु क पमा वािम व, ाि , व दोव त, शासन उपयोग तथा 
वेचिवखन गन पाउन ेगरी पित प नी दवैुलाई समान अिधकार िदलाउने ।  
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२. बालकको वैवािहक वा दान र बाल–िववाहको कुन ैपिन काननूी मा यता हनेछैन । िववाह गन यनूतम उमेर िनधारण गन 
काननूी लगायत सबै आव यक यव था ग रनेछ र औपचा रक िववाह दता िकताबमा िववाह दता गन अिनवाय  
ग रनेछ ।  

 

 

 

भाग  ५ 

धारा  १७ 

१. यस महासि धको काया वयन स ब धी गितको लेखाजोखा गनको लािग यो महासि धले यव था गरेका कुराह का 
स ब धमा उ च नैितक मयादा तथा मता भएका िवशेष ह  म येबाट यो महासि ध ार भ हन ेिवि कै अठा  जना र 
यो महासि धलाई पैतीस  प  रा ले अनमुोदन वा सि मलन गरेपिछ तेईस जना िवशेष ह  भएको एउटा “मिहला 
िव  भेदभाव उ मलून सिमित” (यसपिछ “सिमित” भिनएको) गठन ग रनेछ । यी िवशेष ाह  समानपुाितक 

भौगोिलक िवतरण प ित अनसुार तथा िभ न–िभ न स यताको एवं मखु काननूी णालीको ितिनिध व हन ेगरी प  

रा ह ले आ-आ नो नाग रकह बाट िनवािचत गनछन ्र ितनीह ले यि गत हिैसयतमा काम गनछन ्।  

२. प  रा ह बाट मनोिनत यि ह को सिूचबाट गो य मतप को त रकाबाट सिमितका सद यह  िनवािचत हनेछन ् । 
येक प  रा ले आ ना नाग रकह  म ये एक जना यि  मा  मनोिनत गन पाउनछेन ्।  

३. यो महासि ध ार भ भएका िमितले छ मिहनापिछ ारि भक िनवाचन हनछे । येक िनवाचन हने िमित भ दा क तीमा 
तीन मिहना अगावै संयु  रा संघको महासिचवले प  रा ह लाई आ-आ नो मनोनयन प ह  दईु मिहना िभ  

दािखला गन आ हान गद प  पठाइने छन ्। महासिचवले ा  मनोनयनह को आधारमा मनोनयन गन प  रा ह को 
नाम समते जनाई वण◌ानु म अनसुारको एउटा सचूी बनाउनछेन ्र सो सचूी प  रा ह लाई पठाउनेछन ्।  

४. सिमितका सद यह को िनवाचन संयु  रा  संघको धान कायालयमा महासिचवले आयोजना गरेको प  रा ह को 
बठैकमा हनेछ । यस बैठकको लािग दईु ितहाई प  रा ह को उपि थितलाई गणपरूक सङ् या पगुकेो मािननेछ । 
बठैकमा उपि थत भई मतदान गन प  रा ह का ितिनिधह को प  बहमत ा  गरी सबैभ दा बढी मत ा  गन 
य ता मनोिनत यि ह  नै सिमितको सद यमा िनवािचत भएको मािननेछ ।  

५. सिमितका सद यह  चारवषको अविधका लािग िनवािचत हनछेन ्। पिहलो िनवाचनमा िनवािचत सद यह  म ये नौ 
जनाको पदाविध दईुवषमा समा  हनछे । पिहलो िनवाचन भएको लग ैपिछ सिमितका अ य ले य ता नौ जना 
सद यह को नाम गोला था ारा छु याउने छन ्।  

६. सिमितको पाँच जना अित र  सद यह को िनवाचन पिैतस  अनमुोदन वा सि मलन ा  भएपिछ यसै धाराको करण 

२, ३, र ४ मा भएका यव थाह  अनसुार ग रनेछ । यस पटक िनवािचत अित र  सद यह म ये दईु जना 
सद यह को पदाविध दईु वष परूा भएपिछ समा  हनछे । य ता दईु जना सद यह को नाम सिमितका अ य ले गोला 
था ारा छान ेबमोिजम हनेछ ।  

७. बीचमा पन आउने र  पदको पिूत गदा जनु प  रा को िवशेष ले सो सिमितको सद यताको र ता िसजना गरेको हो 
सोही प  रा ले सिमितको वीकृित ा  गरी आ ना नाग रकह  म येबाट अक  िवशेष  िनयु  गनछ ।  

८. सिमितका सद यह ले सिमितको कामको मह वलाई यनमा राखी महासभाले िनधारण ग रिदए बमोिजमको शत तथा 
यव थाअनसुार महासभाबाट वीकृत भए बमोिजम संयु  रा  संघको ोतबाट पा र िमक ा  गनछन ्।  
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९. यस महासि धअनसुार सिमितले गनपुन कामको भावकारी काया वयनको लािग संयु  रा संघको महासिचवले 

आव यक कमचारी र सिुवधाह  उपल ध गराउनछेन ्।  
 

धारा  १८  

१. प  रा ह ले यो महासि धका यवा थाह को काया वयनको लािग अपनाइएका यव थापक य, याियक, 

शासक य तथा अ य कदमह  स ब धी तथा यस स ब धमा भएका गित बारेको ितवेदन सिमितको िवचाराथ 

अविधमा संयु  रा संघको महासिचव सम  पेस गन कबलू गदछनः्– 

(क) स बि धत रा को हकमा ार भ भएको िमितले एकवषिभ , 

(ख) त प ात क तीमा येक चारवषमा तथा सिमितले अनरुोध गरेको समयमा । 

२. ितवेदनमा यो महासि धका दािय वह  परूा गनमा यवधान पान त वह  तथा अवरोधह  समते उ लेख गन  
सिकनेछ ।  

 

धारा  १९ 

१. सिमितले आ नो कायिविध स ब धी िनयमह  आफ िनधारण गनछ ।  

२. सिमितले दईुवषको पदाविधको लािग आ ना पदािधकारीह  आफ छा नेछ ।  
 

धारा  २० 

१. यस महासि धको धारा–१८ अनसुार पेस ग रएका ितवेदनह मािथ िवचार िवमश गनको लािग सिमितको बठैक 

येक वष सामा यतः बढीमा दईु ह ाको अविधको लािग ब नेछ ।  

२. सिमितको बैठक सामा यतः संयु  रा संघको धान कायालयमा वा सिमितले िनधारण गरेको अ य कुन ै उपयु  

ठाउँमा ब नेछ ।  
 

धारा  २१ 

१. सिमितले आफूले गरेको कामको स ब धमा येक वष आिथक तथा सामािजक प रषद ्माफत संयु  रा संघको 
महासभामा ितवेदन पेस गनछ र प  रा ह बाट ा  ितवेदनह  तथा जानकारीह का स ब धमा ग रएको 
जाँचबझुको आधारमा सिमितले आ नो सझुाव तथा साधारण िसफा रसह  गन स नेछ य ता सझुावह  तथा साधारण 

िसफा रस र यसका स ब धमा प  रा ह बाट कुन ैटीका–िट पणी ा  भएको भए सो समते सिमितको ितवेदनमा 
संल न ग रनेछ ।  

२. संयु  रा  संघका महासिचवले सिमितको ितवेदन जानकारीको लािग “मिहलाको ि थित स ब धी आयोग” सम  

पठाउनछेन ्।  
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धारा  २२ 

िविश ीकृत सं थाह को काय े िभ  पन आउने यस महासि धका यव थाह को काया वयनको स ब धमा िवचार िवमश 

ग रंदा ितनीह को पिन ितिनिध व गन पाउन ेअिधकार हनछे । सिमितले ती िविश ीकृत सं थाह को काय े िभ  पन आउने 
कुराह का स ब धमा महासि धको काया वयन बारेमा ितवेदन पेस गन ितनीह लाई आम ण गन स नेछ ।  
 

भाग  ६ 

धारा  २३ 

यस महासि धमा उ लेिखत कुन ैकुराले पिन पु ष तथा मिहलाकोबीचमा समानता कायम गनको लािग बढी सहायक हन ेदहेायका 
िलखतमा परेका कुनै पिन यव थामा असर पान छैन ।  

(क) कुनै प  रा को काननूमा रहकेो, वा 

(ख) सो रा का स ब धमा लाग ू रहकेा अ य कुनै अ तराि य महासि ध, सि ध वा स भौतामा रहकेा । 
 

धारा  २४ 

यस महासि ध ारा मा यता दान ग रएका अिधकारह को पणू ाि को लािग लि त सम त आव यक कायह  राि य तहमा 
काया वयन गन प  रा ह  कवलु गदछन ्।  
 

धारा  २५ 

१. यो महासि ध सबै रा ह बाट ह ता र हनको लािग खलुा रहनछे । 

२. यो महासि धको िन पेकको पमा संयु  रा  सङघका महासिचवलाई तोिकएको छ । 

३. महासि धलाई अनमुोदन गन ुपनछ । अनमुोदनका िलिखतह  संयु  रा सङघका महासिचव सम   दािखला गन ु
पनछ ।  

४. यो महासि ध कुनै पिन रा ारा सि मलनको लािग खलुा रहनछे । सि मलन स ब धी िलिखत संयु  रा संघका 
महासिचव सम  दािखला ग रएपिछ सो रा  सि मिलत भएको मािननेछ ।  

 

धारा  २६ 

१. यस महासि धमा संशोधन गनको लािग कुन ै पिन प  रा ले कुन ै पिन समयमा संयु  रा  संघका महासिचवलाई 
स बोधन गरी िलिखत सचूना िदएर अनरुोध गन स नेछ ।  

२. यस काले अनरुोध भएकोमा के क तो कारबाही गन भ ने कुरो संयु  रा सङघको महासभाले िनणय गरे बमोिजम 
हनेछ ।  
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धारा  २७ 

१. यस महासि धको अनमुोदन वा सि मलन गन बीस  िलखत संयु  रा «संघको महासिचव कहा“ दािखला भएको 
िमितले तीस  िदनदिेख यो महासि ध लाग ू हनेछ ।  

२. यस महासि ध अनमुोदन वा सि मलन गन बीस  िलिखत दािखला भ ैसकेपिछ यसको अनमुोदन वा सि मलन गन अ य 
येक रा को हकमा सो रा ले आ नो अनमुोदन वा सि मलनको िलखत दािखला गरेको िमितले तीस  िदनदिेख 

ार भ हनछे ।  
 

धारा  २८ 

१. अनमुोदन वा सि मलन गदाको अव थामा कुन ै रा ले यस महासि धको स ब धमा आ नो आर ण रा न ेभएमा 
य तो आर ण स ब धी िलिखत संयु  रा संघका महासिचव सम  दािखल गनछन ् र य तो िलिखतको यहोरा 
िनजले सबै रा ह लाई उपल ध गराउने छन ्।  

२. यस महासि धको उ े य तथा योजनसँग मले नखाने आर णलाई अनमुित िदइने छैन । 

३. आर णलाई िफता िलइन े भएमा संयु  रा संघका महासिचवलाई तत् स ब धी सचूना िदई आर ण िफता िलन 
सिकनेछ । िनजले उ  कुराको सचूना सबै रा ह लाई िदनछेन ् । यस कारको सचूना महासिचवलाई ा  भएको 
िमितदिेख कृयाशील हनेछ । 

 

धारा  २९ 

१. यस महासि धको या या वा योगको स ब धमा कुन ैदईु वा बढी प  रा ह काबीच उठेको कुन ै िववाद ्आपसी 
वातालापबाट समाधान हन नसकेमा ितनीह  म ये कसैको अनरुोध भएमा म य थताको लािग पेस ग रनेछ । 
म य थताको लािग अनरुोध भएको िमितले छ मिहनािभ स म पिन म य थताको सङ्गठन बारेमा प ह  म जरु हन 
नसकेमा य ता प ह  म ये कुनै एक प ले सो िववाद ्अ तराि य यायालयमा सो यायालयको काननूअनसुार 
दरखा त िदई पेस गन स नेछ ।  

२. यो महासि धमा ह ता र वा अनमुोदन गदाको वा सि मलन गदाको अव थामा येक प  रा ले यो धाराको करण 

१ बाट आफू आव  छैन भ ने कुराको घोषणा गन स नेछ । यस कारको आर ण रा न ेप  रा सँग सो करणमा 
लेिखएका कुराको स ब धमा अ  प  रा ह  आव  हने छैनन ।  

३. यस धाराको करण २ अनसुार आर ण रा न े कुन ैप  रा ले य तो आर ण संयु  रा  संघको महासिचवलाई 
सचूना िदई कुनै पिन बखतमा िफता िलन स नेछ । 

 

धारा  ३० 

यो महासि धको अरवी, िचनीया, अं ेजी, ा सेली, रिसयाली र पेनी भाषाका मलू ितह  समान पमा आिधका रक 

मािननेछन ् र ती ितह  संयु  रा संघका महासिचवको िज मामा रािखनछेन ् । यस कुराको सा ीको पमा अिधकार ा  

तलका ह ता रकारीह ले यस महासि धमा ह ता र गरेका छन ्। 
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११ . कानून काया वयन गन अिधकारीका लािग आचारसिंहता,  १९७९ 

Code of Conduct for Law Enforcement Officials 

 

महासभाको १७ िडसे बर १९७९ को ताव ३४/१६९ ारा जारी 

धारा १ 

काननू काया वयन गन अिधकारीले सबै समयमा पसेालाई आव यक पन उ रदािय वको उ च तहसँग अनकूुल हन े गरी 
समदुायको सेवा गद र काननूी ि याकलापबाट सबै यि लाई जोगाउँद ैआफुलाई काननूले सु पेको कत य परूा गनछन ्। 

िट पणी 

१ . काननू काया वयन गन अिधकारी” भ न ेपदावलीले िनयु  वा िनवािचत जेसकैु ग रएका भए पिन िवशेषतः प ाउ र 
थनुछेकको अिधकार भएका काननू अनसुारका सबै अिधकारीलाई समेट्छ । 

२. बद धारी भए वा नभए पिन सैिनक अिधकारी वा रा यसरु ा बलले हारीको अि तयारी योग गरेका मलुुकह मा 
काननू काया वयन गन अिधकारीको प रभाषाले य ता सेवामा रहकेा अिधकारीलाई समते समट्ेछ । 

३. यि गत, आिथक, सामािजक वा अ य आपि का कारणले त कालै सहायताको खाँचो परेका समदुायका सद यलाई 
सहयोगको सेवा िदने कुरालाई समेत समेट्न ु समदुायका लािग सेवा प रलि यत छ । यो यव था सबै िहसंा मक, 

आ ामक र हािनकारक कायमा मा  सीिमत नरही द ड िवधान अ तगतका िनषेधको परूाप◌ूरा ङ्ृखलास मै िव तार 
ह छ । यो कुरा फौजदारी दािय व िनवाह गनमा समथ नरहकेा यि स म िव तार ह छ । 
 

धारा २ 

काननू काया वयन गन अिधकारीले ितनको कत य पालनमा मानवमयादाको आदर र बचाउ गनछन ्साथैसबै यि को मानव 
अिधकार कायम रा ने र पालना गनछन ्। 

िट पणी 

१ . मानव अिधकारको सवाल राि य तथा अ तराि य काननू ारा िनधा रत र संरि त ह छ । सा दिभक अ तराि य 
अ यालेखह मा मानव अिधकारको िव यापी घोषणाप , नाग रक तथा राजनीितक अिधकार स ब धी अ तराि य 
अनबु ध, यातना तथा अ य रु, अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा सजायबाट सबै यि को संर ण स ब धी 
घोषणाप , जातीय भेदभावका सबै व पको उ मलून गन रा  संघीय घोषणाप , रङ्गभेदको अपराधलाई दबाउने तथा 
सजाय गन स ब धी अ तराि य समहासि ध, आमह या, (नरसंहार) को अपराध रोकथाम तथा सजाय स ब धी 
महासि ध, ब दी ित गनपुन यवहारको यनूतम मापद डको िनयमावली र कुटनीितक स ब ध बारेको िभयाना 
महासि धह  पछन ्। 

२.  यस ावधानका राि य िट पणीह ले यी अिधकारह को िनधारण र संर ण गन े ीय तथा राि य ावधानह  िनिद  

गनपुछ । 
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धारा ३ 

काननू काया वयन गन अिधकारीले हद ैज री हदँा र ितनको कत य पालन गनलाई चािहदँोस म मा  बलको योग गन स नेछन ्। 

िट पणी 

१ . काननू काया वयन गन अिधकारी ारा हन ेबल योग अपवाद व प मा  हनपुछ भ न ेकुरालाई यस यव थाले जोड 
िद छ, अपराधको रोकथाम वा अपराधी वा आशङ्िकत अपराधीलाई काननूस मत पमा प नपुन प रि थितमा जायज 

तरहले आव यक बल योग गन काननू काया वयन गन अिधकारीलाई अि तयारी रहने कुरा यसबाट िनिद  भएकाले 

यसभ दा बािहर गएर कुनै बल योग हन हदँनै । 

२. समानपुाितकताको िस ा तअनसुार राि य काननूले काननू काया वयन गन अिधकारीबाट हन े बलको योगलाई 
सामा यता सीमाब दी गछ । यस ावधानको या यामा समानपुाितकताका य ता राि य िस ा तह को स मान गनपुछ 

भ न ेकुरा बिुझन आव यक छ । हािसल गनपुन वैघ उ े यसँग िवसमानपुाती हने बल योगलाई अि तयारी िदन कुनै 
पिन हालतमा यस ावधानको या या ग रन ुहदँनै । 

३. (ब दकु–िप तोल) को योगलाई चरम उपाय मािनएको छ । िवशेष गरी बालबािलका िव को योगलाई बािह  याउन 
हर यास ग रनपुछ । सामा यतः शङ्िकत अपराधीले सश  ितरोध गन वा अ यथा अ को यान खतरामा पान स ने 
अव था र उसलाई िनय णको योग गन वा समा न अ य नरम उपायह  या  नभएको अव थामा बाहके गोलीको 
योग ग रन ुहदँनै । गोली चलाइएको हरघटनाबारे स म अिधकारीलाई तु त ितवेदन गनपुछ । 

धारा ४ 

कत य पालन वा यायको खाँचोले कडाइसाथ अ यथा भएमा बाहके काननू काया वयन गन अिधकारीका अधीनमा रहने गो य 
कृितका कुराह  गो यै रािखनछेन ्। 

िट पणी 

 काननू काया वयन गन अिधकारीले ितनका कत यको वभावैले िनजी जीवन वा िवशेषतः अ को वाथ खास गरी याितउपर 
हािन पु  याउन स ने खालका सचूना ा  गछन ् । य ता सचूनाको योग र बचाउमा ठूलो होस पु  याउनपुछ र कत यपालना वा 
यायको खाँचोको प रपिूतका लािग मा  य ता सचूना खलुाउनपुछ । सरु ा र योगका लािग धेरै होस गनपुछ जनु सचूना 
कत यको पालना वा यायको आव यकताका लािगमा  उ लेख ग रनपुछ । अ य योजनमा य तो सचूनाको जनुसकैु खलुासा 
पणूतः अनिुचत ह छ । 

धारा ५ 

काननू काया वयन गन कुनै पिन अिधकारी यातना वा अ य रु, अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा सजाय पी कुन ैकायमा 
संल न हन, सु  याउन वा सहन स ने छैनन ्न त काननू काया वय गन कुन ैअिधकारीले यातना वा अ य ु र, अमानवीय वा 
अपमानजनक यवहार वा सजायको याई व प तालुकवालाको आदशे, यु  वा यु को ासको अव था, राि य सरु ामा 
खतरा, आ त रक राजनीितक अि थरता वा अ य कुनै सावजिनक सङ्कट ज ता अपवादजनक प रि थितको दाबी िलन  
स नेछन ्। 

िट पणी 

(क) यो िनषेध महासभाबाट जारी भएको यातना तथा अ य रु, अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा सजायबाट सबै 
यि को सरु ा घोषणाप बाट यु प न ह छ, जसअनसुारः 



756

सरकारी वक ल िद दशन 

 

“य तो काय मानव मयादा िव को अपराध हो र यसलाई रा  संघको बडाप का योजनको इ कारी र मानव अिधकार 
स ब धी िव यापी घोषणा (र मानव अिधकारस ब धी अ य अ तराि य अ यालेखह ) मा घोिषत मानव अिधकार र 
आधारभतू वत ताको उ लंघन मानी िन दा ग र छ ।” 

(ख)  सो घोषणाप ले यातनालाई िन नानसुार प रभाषा गछः 

“.......यातना भ नाले कुन ै यि लाई ऊ वा अ  कसैबाट जानकारी वा सािबती िलन या ऊ वा अ  कसैले गरेको वा 
गरेको शङ्का ग रएको कुन ैकायमा सजाय गन या ऊ वा अ य यि ह लाई डर ास दखेाउन, सकसमा पान जानाजान 
वा सरकारी पदािधकारीका उ साहटमा शारी रक वा मानिसक जनुसकैु पमा ग रएको कठोर पीडा वा क  िदन ेकाय 
जनाउँछ । ब दी ित गनपुन यवहारका यनूतम मापद डका िनयमावलीसँग अनकूुल हन ेकाननूस◌ंगत द डभारमा 
अ तिनिहत वा सोबाट वाभािवक हन जाने पीडा वा क  यसिभ  पदन ।” 

(ग) “ ु र, अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा सजाय” भ ने पदावलीको महासभाबाट प रभाषा ग रएको छैन तर 
शारी रक वा मानिसक जे भएपिन यादतीिव  यथास भव फरािकलो संर ण हने हदमा यसलाई य या ग रनपुछ । 
 

धारा ६ 

काननू काया वयन गन अिधकारीले ितनका िहरासतमा रहकेा यि ह को वा यको पणू सरु ालाई सिुनि त पानछन ्र खास 

गरी, चािहएको बलेा िचिक सा मक सतकता अपनाउन तु तै कारवाही चलाउनछेन ्। 

िट पणी 

(क)  “िचिक सा मक सतकता” भ ने कुराले इजाजत ा  िचिक साकम  र ािविधक वा य सहायक ( यारामेिड स) 

लगायतका कुनै पिन िचिक सासेवाका कमचारीले िदन े सेवा चािहए वा अनरुोध ग रएका बलेा उपल ध हनपुन कुरा 
दशाउँछ । 

(ख)  काननू काया वयन गन कायमा िचिक सा कमचारी नै संल न भएका बेलामा काननू काया वयन गन अिधकारीले 

िहरासतमा भएको यि लाई काननू काया वयनको काय भ दा बािहरको िचिक सा कमचारी माफत वा ितनको 
स लाहमा उिचत उपचार गराउने य ता कमचारीले िसफा रस गरेमा ितनको िनणयउपर उिचत यान पु  याउनै पछ । 

(ग)  काननू काया वयन गन अिधकारीले काननूको उ लंघनका वा काननू उ लंघनको दघुटनाको पीिडतह को पिन 
िचिक सा मक शतकता उपल ध गराउनपुन बिुझ छ । 

धारा ७ 

काननू काया वयन गन अिधकारीले ाचारको कुनै काय गन छैनन ्। ितनले य ता कायिव  सचे तापवूक िवरोध गन र हाँक 

िदनेछन ्। 

िट पणी 

(क)  अि तयारका अ य दु पयोगज तै ाचार पिन समान पले काननू काया वयन गन अिधकारीको पेसा ितक◌ूल 

कुरा हो । ाचारको कसरू गन काननू काया वयन गन जनुसकैु अिधकारीलाई काननू लाग ूहन ैपछ, होइन भने आ नै 
ितिनिध वा आ नै िनकाय िभ कालाई काननू लगाउन नस ने सरकारले नाग रकह मा काननू लगाउन ेकुराको अपे ा 
गन स दनै । 
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(ख)  ाचारको प रभाषा राि य काननूले न ै गनपुछ र यस कत यपालनको िसलिसलाका मािगएका वा हण ग रएका 
कोसेली, पा रतोषक वा उ रेणाका यु रमा भएका कायका कसरूका काय र अकाय (किमसन ए ड ओिमसन) दवैु 
प  वा सो काय ग रएको वा नग रएवापत गलत पले ा  य ता कुरा समेिटने गरी िलइनपुछ । 

(ग)  मािथ यु  “ ाचारको काय” भ ने अिभ यि लाई ाचारको उ ोगलाई समेट्न ेगरी िलइनपुछ । 

धारा ८ 

काननू काया वयन गन अिधकारीले काननू र यस संिहताको स मान गन ु पनछ । उनीह ले मताले याएस म ितनको 
उ लङ्घनको रोकथाम र सचे तापवूक िवरोध गनपुछ । 

यो संिहताको उ लङ्घन भएको िव ास गनपुन कारण दे ने काननू काया वयन गन अिधकारीले सो कुरा आ ना तालुकका 
अिधकारी सम , र आव यक भएका ठाउँमा, पनुरावलोकनको अिधकार भएका उपयु  अिधकारी वा अङ्गसम , ितवेदन 
गनपुछ । 

िट पणी 

(क)  राि य िवधान वा अ यासमा समेिटएपिछ यस संिहताको अनसुरण/पालना हनपुनछ । िवधान वा अ यासमा यो 
संिहताका भ दा कठोर ावधान छन ्भने य ता बढी कठोर ावधानको अनसुरण/पालना हनपुनछ । 

(ख)  यो धारा एकाितर सावजिनक सरु ा (िनभयता) िनभर रहने िनकायको आ त रक अनशुासनको आव यकता र अकाितर 
आधारभतू मानव अिधकारको उ लङ्घनलाई समलून ेकुराको आव यकताबीच स तलुन कायम गन खो दछ । काननू 
काया वयन गन अिधकारीले उ लंघनह को समादशेी साङ्लो (चेन अफ कमा ड) िभ ै ितवेदन गनपुन र कुनै उपाय 
उपल ध नभए वा भावकारी नभएमा मा  ै समादशेी साङ्लाबािहर काननूी कारवाही चलाउनपुछ । संिहताको 
उ लङ्घन भएको वा हन लागेको कुरा ितवेदन गरेको कारणले काननू काया वयन गन अिधकारीलाई कुनै शासिनक 

वा अ य सजायबाट सताइन नहन ेकुरा प  ैछ । 

(ग)  “पनुरवलोकनको अिधकार भएका उपयु  अिधकारी वा अङ्ग” पदावलीले यस संिहताको दायरािभ  पन 
उ लङ्घनह मािथका गनुासा र उजरुीको पनुरावलोकन गन राि य काननूअ तगत िवधाियकाज य, था चिलत वा 
अ य अिधकारले यु  काननू काया वयन गन िनकायिभ ै वा सोबाट वत  कुनै पिन अिधकारी वा अङ्गलाई  
दशाउँछ । 

(घ)  केही मलुुकह मा मािथ उप–अनु छेद (ग) मा वणन ग रएका कायसँग िम दाजु दा उजरुको पनुरावलोकन काय 
स पादनकारीका पमा आमस चार मा यमलाई मािनन स छ । यसैले, अि तम उपायको पमा साथै आ ना 
मलुुकको काननू र चलन एवं यस संिहतको धारा ४ को ावधानअनसुार उ लङ्घनह लाई काननू काय वयन गन 
अिधकारीले आमस चारमाफत सावजिनक िवचारका यानमा याए भने उनीह को सो काय उिचत मािनन स छ । 

(ङ)  यस संिहताका ावधानअनु प च ने काननू काया वयन गन अिधकारीले उनीह ले सेवा गन समदुाय र काननू 
काया वयन गन िनकाय साथसाथै काननू काया वयनको पशेाबाट स मान र परुापरुा सरहयोग तथा आड भरोसा  
पाउँछन ्। 
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१२. यातना तथा अ य ु र, अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा सजाय िव को महासि ध,  

१९८४ 

 

 

महासभाको १० िडसे बर १९८४ को ताव ३९/४६ ारा जारी भई ह ता र, अनमुोदन र सि मलनका लािग खलुा धारा २६ 
(१) बमोिजम िमित २६ जनु १९८७ दिेख ार भ (लाग ू) भएको यस महासि धका रा य प ह , 

संयु  रा संघको बडाप मा घोिषत िस ा तअनसुार मानवप रवारका सबै सद यको समान र अहरणीय अिधकारको मा यतालाई 
नै िव को वत ता, शाि त र यायको आधारिशला ठा द,ै 

ती अिधकारह  मानव यि मा अ तिनिहत मयादाबाटै उ पि  भएका हन भ ने कुरालाई मा यता िददँ,ै 

मानव अिधकार र आधारभतू वत ताह को िव यापी कदर र पालना बडाप को िवशेषतः धारा ५५ अनसुार हरेक रा को 
दािय व रहकेो कुरालाई िवचार गद, 

कसैलाई पिन यातना तथा अ य ु र, अमानवीय वा अपमानजनक यवहार या सजाय नग रने उ लेख भएका मानव अिधकारको 
िव यापी घोषणाप को धारा ५ र नाग रक तथा राजनीितक अिधकार स ब धी अ तराि य अनबु धको धारा ७ दवैु ित पणू 

िन ा रा द,ै 

महासभाबाट ९ िडसे बर १९७५ मा जारी भएको सबै मािनसलाई यातना तथा अ य ु र, अमानवीय वा अपमानजनक यवहार या 
सजायबाट संर ण गन घोषणाप लाई पिन आदर गद, यातना तथा अ य ु र, अमानवीय वा अपमानजनक यवहार या 
सजायिव  िव भर अ  बढी भावकारी लडाइ“ संचालन गन सिकयोस ्भ ने सिद छासाथ, िन नबमोिजम सहमत छन ्। 

 

भाग एक 

धारा १ 

१. यस महासि धको योजनका लािग “यातना” भ नाले सावजिनक अिधकारीले वा सावजिनक आिधकारी वा 
सावजिनक मतामा काम गन अ य यि का उ साहत, स मित वा वीकृितमा कुनै यि लाई उ वा अ  कसैको 
जानकारी वा सािवित िलन या ऊ वा अ  कसैले गरेको भनी आशंका ग रएको कुनै अपराधमा सजाय िदन वा 
भेदभावमा आधा रत अ य कुनै कारणले डर ास दखेाउन वा जवज ती गन जानाजान उसलाई कठोर शारी रक वा 
मानिसक पीडा वा सकस पान ग रने ि याकलापलाई जनाउँछ । सो श दले काननूसंगतको द डभारमा अ तिनिहत वा 
सोबाट अक मात ्उ प न पीडा वा सकसलाई समट्ेदनै ।  

२. कुनै अ तारि य अ यालेख वा राि य काननूमा रहकेा वा रहन स ने अझ यापक चलनका ावधान ित यस धाराको 
कुनै पवूा ह छैन । 
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धारा २ 

१. महासि धलाई अनमुोदन गरेका हरेक रा ले आ ना े ािधकारिभ का भभूावमा यातना कायलाई रो न भावकारी 
काननूी, शासक य, याियक वा अ य उपायह  अपनाउनेछन ्। 

२. यु को अव था वा यु को ास, आ त रक राजनीितक अि थरता वा अ य कुनै सावजिनक संकट जेसकैु भए पिन कुन ै
पिन अपवादजनक प रि थितलाई यातनाको पु ट्याईका पमा याचना गन सिकनेछैन । 

३. मािथ लो तहको अिधकारी वा सावजिनक अिधकारीको आदशेलाई यातनाको पु ट्याइकँा लािग याचना गन सिकने 
छैन ।  

 

धारा ३ 

१. अक  दशेमा यातनाको िसकार हन स ने खतरामा पन स छ भ ने िव ास गनपुन पया  आधार भएमा रा य प ले कुन ै
यि लाई य तो दशेमा िनकाला गन, िफता गन वा यापण गनछैन । 

२. य तो आधार भए–नभएको िनधारण गन योजनका लािग सम  अिधकारीले, उपयु  हने ठाउँमा, स बि धत दशेको 
मानव अिधकारको संघन, खलुा र आमउ लंघनको ि थर व पह को िव मानतालगायतका सा दिभक सबै कुरा 
िवचार गन यान प  याउन ेछन ्। 

 

धारा ४ 

१. हरेक रा य प ले यातनाका सबै कायलाई आ नो फौजदारी काननू अ तगत कसरू सिुनि त गनछन ्। यातना िदन उ ोग 
गरेको वा यातना िदनमा मितयार वा सहभागी भएको यि का हकमा पिन सोही कुरा लाग ू हनछे । 

२. हरेक रा य प ले यी कसरूह लाई ितनको ग भीर कृितलाई समेत यानमा राखी उपयु  द ड सजाय ारा द डनीय 
बनाउनछेन ्।  

 

धारा ५ 

१. हरेक रा य प ले धारा ४ अनसुारको कसरूमा दहेायका मािमलामा आ ना े ािधकार थापना लािग आव यक हन 
स ने उपाय अपनाउनेछनः् 

(क)  आ नो अिधकार े अ तगतको कुनै पिन भभूाग वा रा यमा दता भएको हवाईजहाज वा पानीजहाजमा कसरू 
भएमा, 

(ख)  आरोिपत कसरूदार यस रा यको नाग रक भएमाः 

(ग)  सो रा यले उपयु  ठानेका ख डमा, पीिडत सो रा यको नाग रक भएमा । 

२. यसै गरी हरेक रा य प ले यातना िदन े यि  आ नो े ािधकारको भभूागमा हरेको र धारा ८ बमोिजम यस धाराको 
अनु छेद १ मा उ लेख ग रएका रा यह मा सपदु नगन अव थामा आ ना े ािधकार थापनाका लािग आव यक 

हन स ने उपाय अपनाउनछेन ्। 

३. आ त रक काननूबमोिजम योग ग रने फौजदारी े ािधकारलाई यस महासि धले अल याउनछैेन । 
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धारा ६ 

१. आफूलाई ा  सचूनाको जाँचबझुपिछ िव त भई अव थाले मागअेनसुार जनुसकैु रा य प ले धारा ४ अनसुारको 
कसरू गरेको अिभयोगबाट आरोिपत कसरूदार आ ना भभूागमा रह–ेभएका अव थामा िनजको उपि थित सिुनि त पान 
िनजलाई िहरासतमा िलन ेवा अ य काननूी उपाय अपनाउनेछन ् । िहरासत वा अ य काननूी उपाय काननूमा यव था 
ग रएअनसुार हनेछ र फौजदारी वा सपदुग को कारबाई थािपत गन स म पान आव यक पनस मको समयका लािग 
मा  ितनलाई िनर तर रा न सिकनेछ ।  

२. य तो रा यले त यउपर अिवल ब ारि भक छानिबन गनछ । 

३. यस धाराको अनु छेद १ बमोिजम िहरासतमा रहकेो जनुसकैु यि लाई ऊ नाग रक रहकेो मलुुकको र रा यिवहीन 
यि का हकमा उसले सामा य बसोवास गरेको मलुुकको उपयु  िनकटतम ितिनिधसँग अिवल ब संचारस पक गन 
म त ग रनेछ । 

४. यस धाराअनसुार कुन ै रा यले कुन ै यि लाई िहरासतमा िलएमा सो रा यले य तो यि लाई िहरासतमा िलइएको 
त य र उसलाई थनुामा रा नपुरेको प रि थितसमतेका बारेमा धारा ५ को अनु छेद १ अनसुार रा यह लाई अिवल ब 
जनाउ िदनछे । यस धाराको अनु छेद २ मा ितिवि बत ारि भक छानिबन गन रा यले आ नो छानिबनको नितजा 
उि लिखत रा यह लाई अिवल ब पठाउने । आपmूले े ािधकारको योग गन भए सो कुरा जनाउनेछ ।  

 

धारा ७ 

१. धारा ४ मा उि लिखत कसरू गरेको अिभयोग लागकेो आ नो े ािधकार िभ को भभूागमा फेला परेमा रा यले धारा 
५ मा ितिवि बत भएका मािमलामा स बि धत मलुुकमा सपदुगी नगन भएमा अिभयोजनका योजनका लािग य तो 
यि लाई स म अिधकारीसम  दािखल गनछ । 

२. य ता अिधकारीले यस रा यको काननूअ तगतका ग भीर कृितका सामा य कसरूमा ज तै समान त रकाले िनणय 
गनछन ्। धारा ५ को अनु छेद २ मा िनिद  भएका मािमलामा अिभयोजन र कसरू थािपत गन चािहन ेसबतु माणको 
मापद ड धारा ५ को अनु छेद १ मा िनिद  मािमलामा लाग ू हनभे दा कुनै हालतमा कम कठोर हनछैेन ।  

३. धारा ४ मा िनिद  कुन ैपिन कसरूका स ब धमा कुन ै यि िव  अिग बढाइएको कारबाईमा कारबाईका सबै चारणमा 
य तो यि लाई व छ यवहार याभतू ग रनेछ । 

 

धारा ८ 

४. धारा ४ मा िनिद  कसरूह  रा य प ह बीच िव मान कुनै पिन सपदुगी सि धमा सपदुगी गन सिकने कोटीको कसरूमा 
समावेशयो य ठािननेछन ् । रा य प ह ले ितनीह का बीचमा स प न हने हरेक सपदुगी सि धमा य ता कसरूलाई 
सपदुगीयो य बनाउनेछन ्। 

२. सपदुगीका लािग अक बाट अनरुोध ा  गन सि ध िव मान भएका रा य प ले सपदुगीलाई ससत बनाउन चाहमेा, 
सपदुगी सि ध नभएको रा य प ले य ता कसरूह का स दभमा यस महासि धलाई काननूी आधार मा न स नेछ । 
सपदुगी अनरुोध ग रएको रा यको काननूले यव था गरेका अ य सतह को अधीनमा रही हनछे । 
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३. रा य प ह बीचका सपदुगीका योजनका लािग य ता कसरूह लाई ितनीह  भएका ठाउँमा मा  नभई धारा ५ को 
अनु छेद १ बमोिजम ितनको े ािधकार थापना गनपुन रा यह का भभूागमा समते भएको ठानी य ता कसरूह ित 
यवहार ग रनेछ । 

 

धारा ९ 

१. धारा ४ मा िनिद  कुन ैपिन कसरूस ब धमा चलाइएका फौजदारी कारबाईमा कारबाईका लािग आव यक आफूसँग 
भएका सबै सबतु माणको आपिूत लगायत पार पा रक सहायताका अिधकतम उपाय दान गनछन ्। 

२. यस धाराको अनु छेद १ अ तगतको दािय व रा य प ह ले पार पा रक याियक सहायताको उनीह बीच िव मान 
हन स ने कुन ैपिन सि धसँग अनकूुल हन गरी िनवाह गनछन ्।  

 

धारा १० 

१. जनुसकैु व पको प ाउ, थनुेछक वा कैदसजायमा रहकेो कुन ैपिन यि को सरु ा, सोधपछु वा यवहारमा संल न 
हन स ने िनजामती वा जङ्गी काननू काया वयन अिधकारी, िचिक साकमचारी, सावजिनक अिधकारी तथा अ य 
यि ह लाई िदइने तािलममा यातनाको िनिष ता स ब धी िश ा र जानकारी पणूतः समावेश गन कुरा हरेक रा य 
प ले सिुनि त गनछन ्। 

२. हरेक रा य प ले य ता कुन ैपिन यि का कामकत यस ब धमा जारी ग रने िनयम वा िनदशनह मा यो िनिष ता 
समावेश गनछन ्।  

 

धारा ११ 

यातनाका कुन ैपिन घटनाको रोकथाम गन येयले हरेक रा य प ले आ ना े ािधकारको जनुसकैु भभूागमा जनुसकैु व पका 
प ाउ, थनुछेक वा कैदमा रहकेा यि ह को सरु ा तथा उनीह ितका यवहार लगायत सोधपछु स ब धी िनयम, िनदशन, 
प ित तथा अ यासह लाई िनयिमत पनुरवलोकन गनछन ्। 

 

धारा १२ 

हरेक रा य प ले आ नो भभूागिभ  कतै यातना िदएको िव ास गनपुन उिचत आधार दिेखएमा आ ना स म अिधकारी ारा 
िछटोछ रतो, िन प  अनसु धान अगािड बढाउने कुरा सिुनि त पानछन ्।  

 

धारा १३  

हरेक रा य प ले आ नो े ािधकारिभ को भभूागमा आपmूलाई यातनाको िसकार बनाइएको आरोप लगाउने यि लाई उजरु 
गन अिधकार हन ेर िनजको मु ाको शी ता तथा िन प तापवूक स म अिधकारीबाट जा“चबझु गराउने कुरा िनि त पानछन ् । 
उजरु गरेको वा सबतु माण िदएको प रणाम व प हन स ने डर ास र दु यवहारिव  उजरुकता तथा सा ीहरको संर ण 

सिुनि त गन पाइला चािलनछेन ्। 
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धारा १४ 

१. हरेक रा य प ले आ ना काननूी णालीिभ  ैयातनापीिडतले पनु ार ा  गन तथा िनजलाई यथास भव पणू पनुः 
थापनाको मा यमसिहत जायज र पया  ितपिूतको भावकारी हकािधकार रहने कुरा सिुनि त पानछन ्। यातनाको 
नितजा व प पीिडतको मृ य ुभएका ख डमा िनजका आि त ितपिूतको हकदार हनछेन ्। 

२. यस धाराको कुनै कुराले राि य काननूअ तगत िव मान पीिडत वा अ य यि को ितपिूत स ब धी अिधकारलाई 
असर पानछैन ।  

 

धारा १५ 

यातनाको नितजा व प तयार ग रएको भ ने थािपत भएको बयानलाई यातना िदन े यि को िव बाहके कुन ैकारबाई ि यामा 
माण व प गन नपाइन ेकुरा हरेक रा यले सिुनि त गनछन ्।  

 

धारा १६ 

१. हरेक रा य प ले आ नो े ािधकारिभ को कुनै पिन भ–ूभागिभ , सावजिनक अिधकृत वा आिधका रक हिैसयतमा 
काम गन यि बाट हन ेधारा १ ले प रभािषत गरे अनसुार यातना हन ेबाहकेका अ य ु र, अपमानजनक र अमानवीय 
यवहार वा सजायको रोकथाम गन कबोल गनछन ् । खास गरी धारा १०, ११, १२, १३ मा यातनाका स ब धमा 
उि लिखत कुरा अ य ु र, अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा सजायका स दभमा पिन लाग ू हनछेन ्। 

२. ु र, अमानवीय तथा अपमानजनका यवहार वा सजायलाई िनषेध गन वा सपदुगी वा दशेिनकाला स ब धी अ य 
राि य काननू वा अ तराि य अ यालेखका कुनै पिन ावधानउपर यस महासि धका ावधानह ले असर पानछैनन।्  

 

भाग दुई 

धारा १७ 

१. यातनािव छको सिमित (यसपिछ सिमित भिनएक ) थािपत हनछे, जसले यसपिछ यव था ग रएका कायह  

स पादन गनछ । सिमितमा उ च नैितक ित ा भएका र मानव अिधकारको े मा स मताको मा यता पाएका १० 
जना िवशेष  रहनछेन,् जसले यि गत मतामा सेवा दान गनछन ्। समानपुाितक भौगोिलक िवतरण तथा काननूी 
े मा अनभुव हािसल गरेका केही यि को सहभािगताको उपयोिगतासमेतलाई िवचार गरी रा य प ह ले 

िवशेष ह को िनवाचन गनछन ्। 

२. रा य प ह बाट मनोनयन भएका यि ह को सचूीबाट गो य मतदान ारा सिमितका सद यह  िनवािचत हनेछन ्। 
हरेक रा य प ले आ ना नाग रक म येबाट एक यि को मनोनयन गन स नेछ । रा य प ह ले नाग रक तथा 
राजनीितक अिधकार स ब धी अ तराि य अनबु ध अ तगत थािपत मानव अिधकारको सिमितका सद य पिन 
रहकेा र यातनािव को सिमितमा सेवा गन इ छा भएका यि ह को मनोनयनको उपयोिगतालाई यालमा  
रा नछेन ्। 
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३. संयु  रा संघका महासिचव ारा आयोिजत रा य प ह को ि वािषक बैठकमा सिमितका सद यह को िनवाचन 
स प न हनछे । रा य प ह को दईु ितहाइको गणपरूक सं या रहन ेबठैकमा सवािधक मत ा  गन र उपि थत रही 
मतदान गन रा य प ह का ितिनिधह को पणू बहमत ा  गन यि ह  सिमितमा िनवािचत हनछेन ्। 

४. यो महासि ध लाग ू भएको िमितले छ मिहनािभ  ारि भक िनवाचन स प न हनछे । हरेक िनवाचनिमितको क तीमा 
चार मिहनाअगावै  संयु  रा संघका महासिचवले तीन मिहनािभ  आ नो मनोनयन ततु गन रा य प ह लाई प  

स बोधन गरी पठाउनछेन ्। यसरी मनोनयन भएका सबै यि को ितनलाई कुन रा यले मनोनयन गरेको भ ने कुरा खु न े
गरी बणानु िमक सचूी महासिचवले तयार पनछन,् र रा य प ह लाई तुत गनछन ्। 

५. सिमितका सद य चार वषका लािग िनवािचत हनेछन ् । पनुमनोनयन भएमा ितनीह  पनुिनवािचतका लािग यो य 
मािननेछन ्। तर, पिहलो िनवाचनमा चिुनएका पा“च सद यह को पदाविध दईु वषको अ यमा समा  हनेछ, पिहलो 
िनवाचनको लग ै पिछ यी पा“च सद यको नाम यस धाराको अनु छेद ३ मा उि लिखत बठैकका अ य ले 

गोला थाबाट छा नेछन ्।  

६. सिमितका सद यको मृ य ुवा रािजनमा भएमा वा अ य कुनै कारणबाट िनजले सिमितको आ नो काय स पादन गन 
नसकेमा िनजलाई मनोनयन गरेका रा य प ले िनजको बा“क  पदाविधका लािग बहमत रा य प ह को समथनको 
िवषय हन ेगरी आ ना नाग रकह म येबाट अक  िवशेष  िनयु  गनछ । य तो िनयिु का बारेमा संयु  रा संघका 
महासिचवले िदएको सचूना पाएको छ ह ािभ  आधा वा सोभ दा बढी रा य प ले नकारा मक उ र निदएमा समिथत 
भएको मािननेछ । 

७. सिमितको कायस पादन गदा सिमितका सद यह बाट भएको खच ित रा य प ह  उ रादायी हनेछन ्। 

 

भाग तीन 

धारा १८ 

१. सिमितले आ ना पदािधकारीह  दईु वषको पदाविधका लािग िनवािचत गनछ । ितनीह  पनुिनवािचत हन स नेछन ्।  

२. सिमितले आ नो कायिविध िनयमावली आपैm थािपत गनछ, तर सो िनयमावलीले अ य कुराका साथ साथै िन न 
यव था िमलाउनेछ, 

(क) छ जना सद यको उपि थितलाई गणपरूक सं या मािननेछ, 

(ख) उपि थत सद यह को बहमतबाट सिमितका िनणय ग रनेछन ्। 

३. सिमितका यस महासि धअ तगत कायह को भावकारी स पादनका लािग संयु  रा संघका महासिचवले 

आव यक कमचारी तथा सरसिुवधाको यव था िमलाउनछेन ्। 

४. सिमितको ारि भक बैठक संयु  रा संघका महासिचवले संयोजन गनछन ्। ारि भक बठैकपिछ कायिविध स ब धी 
िनयमावलीमा यव था भएका समयमा सिमितको बठैक ब नेछ । 

५. यस धाराको अनु छेद ३ बमोिजम कमचारी र सरसिुवधाका लािग भएका खचज ता संयु  रा संघबाट कुनै पिन 
खचको सोधभनासिहत रा य प ह  तथा सिमितको बठैक संचालनका ममा भएका खचका लािग रा य प ह  

िज मेवार रहनछेन ्। 
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धारा १९ 

१. स बि धत रा य प का हकमा महासि ध लाग ू भएको एक वषिभ  यस महासि ध अ तगतका ित ा काया वयनलाई 
भावकारी पान आपmूले अपनाएका उपायका स ब धमा रा य प ह ले संयु  रा संघका महासिचवमाफत 
सिमितसम  ितवेदन पेस गनछन ्। त प ात् रा य प ह ले अवल बन ग रएका नयाँ उपायह को येक चार वषमा 
परूक ितवेदन र सिमितले अनरुोध गन स ने अ य ितवेदनह  ततु गनछन ्।  

२. संयु  रा संघका महासिचवले ितवेदनह  सबै रा य प ह लाई पठाउनेछन ्। 

३. हरेक ितवेदनलाई सिमितले िवचार गनछ र ितवेदनउपर आफूलाई उिचत लागेको सामा य िट पणी गरी स बि धत 
रा य प लाई िेषत गनछ । सो रा य प ले िट पणीउपर आ नो िन पणकथनसाथ सिमितलाई उ र िदन स नेछ । 

४. यस धाराको अनु छेद ३ अनु प स बि धत रा य प बाट ा  िन पण कथनसिहत आफूले गरेको कुनै पिन 
िट पणीलाई धारा २४ अनसुारको वािषक ितवेदनमा समावेश गन गरी सिमितले आ नै तजिबजले िनणय गन  
स नेछ । स बि धत रा य प ले अनरुोध गरेमा सिमितले यस धाराको अनु छेद १ अ तगत पेस भएको ितवेदनको 
ित पिन समावेश गन स नेछ ।  

 

धारा २० 

१. रा य प को भ–ूभागिभ  यातना िनयोिजत तवरले भइरहकेो छ भ ने द रलो गरी इङ्िगत गन िव सनीय सचूना 
सिमितले ा  गरेमा, सचूनाको जाँचबझूको लािग र यस उ े यको प रपिूतका लािग उ  सचूनाका स ब धमा आ नो 
िन पणकथन पेस गन समेत सिमितले रा य प लाई आम ण गन स नेछ । 

२. स बि धत रा य प ले पेस गरेको िन पणकथन साथसाथै आफूलाई उपल ध अ य सा दिभक सचूनाह लाई यानमा 
राखी आव यकता बोध गरी िनणय गरेमा, सिमितले गो य पले छानिबन गरी सिमितसम  ितवेदन गन सिमितका 
एक वा बढी सद यलाई खटाउन स नेछ । 

३. यस धारारको अनु छेद २ बमोिजम छानिबन भएमा सिमितले स बि धत रा य प को सहयोग खो नछे । रा य 
प सँगको स झौतामा य तो छानिबनमा सो रा य प को भ–ूभागमा मण गन कुरा समावेश हन स नेछ । 

४. यस धाराको अनु छेद २ अनसुार सद य वा सद यह ले पेस गरेका ा  त यका जाँचबझु गरेपिछ आयोग (सिमित) 
ले अव थाका बारेमा उपयु  दिेखने कुनै पिन िट पणी वा सझुाउसिहत ती ा  त यह  स बि धत रा य प लाई 
पठाउनेछ । 

५. यस धाराका १ दिेख ४ स मका अनु छेदह मा उि लिखत सिमितका सबै कारबाई गो य हनछेन ्र ितनको येक 

चरणमा रा य प को सहयोग मािगनेछ । सिमितले अनु छेद २ बमोिजम ग रएका छानिबनका स ब धमा कारबाई परूा 
भएपिछस बि धत रा य प सँग परामश गरी कारबाईको नितजाको सारसङ् पे िववरण धारा २४ अनसुार आ नो 
वािषक ितवेदनमा समोवश गन िनणय िलन स नेछ ।    

 

धारा २१ 

१. यस महासि धको कुनै पिन रा य प ले यस धारा अ तगत कुनै बलेा अक  रा य प ले यस महासि धअ तगतका 
दािय वह  परूा ग ररहकेो छैन भ ने बारेमा कुन ै रा य प बाट सिमितले संचार िलन े र िवचार गन सिमितको 
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स मतालाई मा यता दान गन घोषणा गन स नेछ । आ ना स ब धमा सिमितको स मतालाई मा यता िदएको 
घोषणा गन रा य प बाट ा  हन आएमा मा  यस धारामा थािपत कायिविधअनसुार य ता संचार ा  गरी िवचार 
ग रनेछ । य तो घोषणा नगरेको रा य प  स ब धी कुन ै पिन संचारलाई सिमितले यस धाराअ तगत कारबाईमा 
िलनछैेन । यस धाराअ तगत ा  संचारउपर िन नानसुारको ि या चलाइनछेः   

(क)  अक  रा य प ले यस महासि धका यव थालाई लाग ू  गरेको छैन भ ने ठानमेा कुनै पिन रा य प ले िलिखत 
संचार ारा सो कुराको यानाकषण स बि धत रा य प लाई गराउन स नेछ । य तो संचार पाउने रा य प ले संचार 
पाएको तीन मिहनािभ  संचार पठाउने रा य प लाई सोबारेमा हदस भव र अ याव यक भएस म उपल ध वा बाँक  

राि य कायिविध र उपचारह को स दभ लगायत िवषयव तु ट्याउने िववरण वा प ीकरण उपल ध गराउनेछ । 

(ख)  ारि भक संचार ा  गन रा यले संचार पाएको छ मिहनािभ स बि धत दवैु रा य प ह का लािग स तोषजनक हन 
नसकेमा सिमित र अक  रा य प लाई सचूना िदई सो िवषयलाई सिमितमा पठाउने अिधकार दवैु रा य प लाई  
रहनछे । 

(ग)  यस दफाअ तगत आफूसम  सािधएका मािमलाका स ब धमा सिमितले सो िवषयमा अ तराि य काननूका मा य 
िस ा तसँग सङ्गित रहने गरी स पणू राि य उपचारको दाबी िलइएको र उपयोग भइसकेको कुरा िनि त ग रएपिछ 

मा  कारबाई गनछ । बमेनािसव त रकाले उपचारको काया वयन लि बएको वा यस महासि धको उ लङघनको पीिडत 
यि लाई भावकारी उ ार िदन अप या रलो दिेखएको अव थामा यो िनयम लाग ू हनछैेन । 

(घ)  यस धाराअ तगतका संचारह को जा“चबझु गदा सिमितले गो य बठैक गनछ । 

(ङ)  उपअनु छेद (ग) का ावधानह का अधीनमा रही सिमितले यस महासि धमा यव था ग रएका दािय वको स मानका 
आधारमा िवषयको मै ीपणू समाधान िनका न े येयले आ नो स ाव–सेवा (गडु अिफसेस) उपल ध गराउनेछ । यस 

योजनका लािग सिमितले, उपयु  भएस म, तदथ मलेिमलाप आयोग गठन गन स नेछ । 

(च)  यस धाराअ तगत सिमितलाई सािधएको जनुसकैु िवषयमा उप–अनु छेद (ख) मा उि लिखत स बि धत रा य 

प ह लाई सा दिभक जनुसकैु सचूना आपिूत गराउन सिमितले आ≈वान गन स छ । 

(छ)  सिमितले मािमलाउपर िवचार गरेको समयमा उपि थत हने र िलिखत वा मौिखक पमा आ नो कुरा ततु गन 
अिधकार उप–अनु छेद (ख) मा उि लिखत स बि धत रा य प ह लाई रहनेछ । 

(ज)  उप–अनु छेद (ख) अ तगत सचूना पाएको िमितले १२ मिहनािभ  सिमितले ितवेदन ततु गनछः 

१) उप–अनु छेद (ङ) का सतअनु प समाधानमा पिुगएमा सिमितले ितवेदनलाई त यको छोटकारी िववरण  

२) उप–अनु छेद (ङ) का शतअनु प समाधानमा नपिुगएमा सिमितले ितवेदनलाई त यको छोटकरी िववरणमा 
मा  सीिमत गनछ, स बि धत रा य प ह ले गरेका िलिखत तुित र मौिखक तुितको अिभलेख 

ितवेदनमा संल न हनछे । हरेक िवषयमा स बि धत रा य प ह लाई ितवेदन संचार ग रनेछ । 

२. यस महासि धका पा“च रा य प ह ले यस धाराको अनु छेद १ अ तगत घोषणा गरेपिछ यस धाराका यव थाह  

लाग ू हनछेन ्। य ता घोषणाह  रा य प ह ले संयु  रा संघका महासिचवसम  दािखला गनछन ्र महासिचवले 

ितनका ितह  अ य रा य प ह लाई पठाउनछेन ् । महासिचवलाई सचूना िदई जसुकैु समयमा घोषणा िफता गन 
सिकनेछ । यस धाराअ तगत पिहले न ै पठाइएको संचारलाई िवचार गन कायलाई घोषणा िफतागराइले कुन ैअसर 
पु  याउन ेछैन, घोषणा िफता िलएको जनाउ महासिचवले ा  गरेपिछ, स बि धत रा य प ले नया“ घोषणा नगरेस म, 
कुनै पिन रा य प ले पठाएका थप संचारलाई यस धारा अ तगत हण ग रनेछैन । 
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धारा २२ 

१. रा य प ारा यसको े ािधकारिभ  महासि धका यव थाह का उ लङ्घनबाट पीिडत भएको दावी गन यि ह  

वा ितनको तफबाट ग रएका संचारह  ा  गरी िवचार गन सिमितलाई स म मानी मा यता िदन े घोषणा यस 

महासि धको रा य प ले जनुसकैु बेला यस धाराअ तगत गन स नेछ । य तो घोषणा नगरेको रा य प सँग स बि धत 
भएमा य तो संचार सिमितले हण गनछैन । 

२. बनेामी वा संचार तुत गन अिधकारको दु पयोग भएको वा यस महासि धिसत असङ्गत रहकेो भ न ेसिमितले 

ठानेको कुनै पिन संचारलाई सिमितले यस धाराअ तगत अ ा≈य मा नेछ  

३. अनु छेद २ का यव थाका अधीनमा रही यस धाराअ तगत आफू सम  ततु कुनै पिन संचारलाई सिमितले 

अनु छेद १ अ तगत घोषणा गरेको र महासि धको कुन ैपिन यव था उ लङ्घन गरेको आरेप लागेको रा य प को 
यानमा याउनेछ । य तो यानमा याइएको रा य प ले िवषयव तु र सो रा यले कुन ैउपचार िलएको भए प  

िलिखत िववरण वा प ीकरण सिमितसम  छ मिहनािभ  ततु गनछ । 

४. यस धाराअ तगत ा  संचारह को सिमितले यि  वा िनजका प बाट र स बि धत रा य प ारा उपल ध 

गराइएका सबै सचूनाका आधारमा िवचार गनछ ।  

५. यस धाराअ तगत िन न कुरा प काप क  नगरीकन यि बाट ा  कुनै पिन संचारलाई सिमितले िवचार गनछैनः 

(क) सोही िवषयव तुमा अक  अ तराि य अनसु धान वा समाधानको कायिविधअ तगत जा“चबझु भएको वा 
भइरहकेो छैन भ न ेकुरा, 

(ख) उपल ध सबै राि य, उपचारको सो यि ले उपयोग ग रसकेको छ, उपचारह को काया वयन अनिुचत 
पले ल बाइएको वा यस महासि धको उलंघनबाट पीिडत यि लाई भावकारी राहत िदलाउन सिकने 
स भावना कम भएका अव थामा यो कुरा लाग ू हनछैेन । 

६. यस धाराअ तगत स चाह को जाँच गदा सिमितले गो य बैठक गनछ । 

७. स बि धत रा य प  र यि लाई सिमितले आ नो राय पठाउने छ ।  

८. यस महासि धका पाँच रा य प ह ले यस धाराको अनु छेद १ अ तगतको घोषणा ग रसकेपिछ यस धाराका 
यव थाह  लाग ू हनेछन ्। य ता घोषणाह  संयु  रा संघका महासिचवसम  दािखल हनछेन ्र महासिचवले अ य 
रा य प ह लाई ितनका ितह  पठाइिदनेछन ्। महासिचवलाई जनाउ िदई घोषणा जनुसकैु बलेा िफता िलन सिकनेछ 

। य तो घोषणाले यस धाराअ तगत पिहले न ैपठाइएको संचारका बारेमा सिमितले िवचार गन कुरालाई असर पान छैन, 
रा य प ले नयाँ घोषणा नगरेमा घोषणा िफत को जनाउ महसिचवले पाइसकेपिछ सिमितले यि  वा यि का हकमा 
कसैबाट संचार हण गनछैन । 

 

धारा २३ 

सिमितका सद यह  र धारा २१ अनु छेद १ (ङ) अ तगत िनयु  हन स ने मलेिमलाप आयोगका सद यह  संयु  रा संघीय 
िवशेषािधकार तथा उ मिु  स ब धी महासि धका सा दिभक दफाह मा उि लिखत संयु  रा संघको िनयोगका िवशेष को 
सरसिुवधा, िवशेषािधकार तथा उ मिु का हकदार हनेछन ्।  
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धारा २४ 

सिमितले यस महासि धअ तगतका आ ना ि याकलापका बारेमा रा य प ह  र संयु  रा संघको महासभासम  वािषक 

ितवेदन पेस गनछ । 

 

भाग ३ 

धारा २५ 

१. ह ता रका लािग यो महासि ध सबै रा यह लाई खलुा छ । 

२. यो महासि ध अनमुोदन गनपुन िवषय रहकेो छ । अनमुोदन ग रएको अ यालेखह  संयु  रा संघका महासिचवसम  

दािखला ग रनछेन ्।  

 

धारा २६ 

यो महासि ध सि मलनका लािग सबै रा यलाई खलुा छ । संयु  रा संघका महासिचवसम  सि मलनको अ यालेख दािखल 

भएपिछ सि मलन भावमा आउनेछ ।  

 

धारा २७ 

१. अनमुोदन वा सि मलनको बीस  अ यालेख संयु  रा संघका महासिचवसम  दािखल भएको िमितले तीस  िदनबाट 
यो महासि ध लाग ू हनेछ । 

२. अनमुोदन वा सि मलनको बीस  अ यालेख दािखल भएपिछ यस महासि धलाई अनमुोदन वा सि मलन गन हरेक 

रा यका हकमा ितनले आ नो अनमुोदन वा सि मलनको अ यालेख दािखल गरेको िमितले तीस  िदनबाट यो 
महासि ध लाग ू हनछे । 

धारा २८ 

१. यो महासि ध ह ता र वा अनमुोदन गन समयमा वा यसपिछ सि मलन गन समयमा हरेक रा यले धारा २० ारा 
यवि थत सिमितको स मतालाई मा यता निदने घोषणा गन स नेछ ।  

२. यस धाराको अनु छेद १ अनसुार अपवादसत रा ने कुन ैपिन रा य प ले संयु  रा संघका महासिचवलाई जनाउ 
िदएर जनुसकैु बलेा य तो सत िफता िलन स नेछ । 

 

धारा २९ 

१. यस महासि धको कुन ैपिन रा य प ले संशोधन ताव गन र संयु  रा संघका महासिचवसम  दता गन स नेछ । 
महासिचवले त प ात् उ  तावउपर िवचार गरी मतदान गन स मलेनका प मा रहनेरहकेो िनजलाई जनाउ गन 
अनरुोधसिहत संशोधन ताव रा य प ह लाई संचार गनछन ् । य तो संचार ग रएको िमितले चार मिहनािभ  

क तीमा एक ितहाइ रा य प ह ले सो स मेलन बोलाउनपुन मत जाहरे गरेमा महासिचवले संयु  रा संघको 
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सहयोगमा य तो स मेलनको आयोजना गनछन ्। स मेलनमा उपि थत र मतदान गन रा य प ह को बहमतबाट हण 

ग रएको कुनै पिन संशोधन म जरुीका लािग महासिचवले सबै रा य प  सम  पेस गनछन ्।  

२. यस धाराको अनु छेद १ अनसुार हण ग रएको कुनै पिन संशोधन यस महासि धका दईु ितहाइ रा य प ह ले 

आ ना संवैधािनक ि याअनसुार सकार ग रएको कुरा संयु  रा संघका महासिचवलाई जनाउ िदएपिछ लाग ू  
हनेछ । 

३. संशोधन लाग ू  भएपिछ सो सकार गन रा य प का हकमा ब धनकारी हनछे, यस महासि धका यव था र ितनले 

सकार गरेका अिग ला संशोधन अ य रा य प ह का हकमा पिन ब धनकारी हनेछन ्।  
 

धारा ३० 

१. छलफलबाट टुङ्िगन नसकेमा यस महासि धका यवा या वा काया वयन स ब धी दईु वा बढी रा य प ह बीचको 
वाता ि याबाट, समाधान हन नस ने कुनै पिन िववाद ितनीह म ये कुनै एकको अनरुोधमा म य थिनणयन 
(आिबटेसन) का लािग तुत ग रनेछ । म य थिनणयन (आिबटेसन) का लािग अनरुोध भएको िमितले छ मिहनािभ  

म य थिनणयन िनकाय गठन गनमा प ह  सहमत हन असमथ भएमा अदालतको िवधान स◌ंगत हने गरी कुन ैएक 

प ले िववादलाई अ तराि य अदालतमा सम  पठाउन स नेछ । 

२. हरेक रा य प ले यस महासि धमा ह ता र वा अनमुोदन गन वा यसमा सि मलन गन समयमा यस धाराको अनु छेद 
१ आ ना हकमा ब धनकारी नहन ेकुराको घोषणा गन स नेछन ्। य तो अपवादसत रा ने जनुसकैु रा य प को हकमा 
यस धाराको अनु छेद १ अ य रा य प ह का लािग पिन ब धनकारी हनछैेन । 

३. यस धाराको अनु छेद २ बमोिजम अपवादसत रा न ेकुन ैपिन रा य प ले संयु  रा संघका महासिचवलाई जनाउ 
िदएर जनुसकैु समयमा अपवादसत िफता िलन स नेछन ्। 

 

धारा ३१ 

१. संयु  रा संघका महासिचवलाई िलिखत जनाउ िदएर रा य प ले यो महासि ध प र याग गन स नेछ । महासिचवले 

जनाउ पाएको िमितले एक वषपिछ य तो प र याग भावकारी हनछे । 

२. प र याग भावकारी हने िमितभ दा अगावै उ प न हने कुनै पिन काय वा अकायका स ब धमा यस महासि ध अ तगत 
आ ना दािय वह बाट रा य प लाई छुट िदन िदलाउन स नेछैन र प र याग भावकारी हने िमित भ दा अगािड 
सिमितले िवचार गन थािलसकेको कुनै पिन िवषयको अटुट िवचार गन कायको िनर तरतालाई पिन य तो प र यागले 

कुनै असर पान छैन । 

३. रा य प को प र याग भावकारी हन ेिमित प ात ्सिमितले यस रा यका स ब धमा िवचार गन कायको थालनी गन 
छैन ।  

 

धारा ३२ 

संयु  रा संघका महासिचवले संयु  रा संघका सबै सद य रा ह  र यस महासि धमा ह ता र गरेका वा यसलाई सि मलन 
गरेका स पणू रा यलाई िन न कुराको जानकारी िदन ेछनः् 

(क) धारा २५ र २६ अ तगतको ह ता र, अनमुोदन र सि मलनह  
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(ख) धारा २७ अ तगत यो महासि ध लाग ू हन ेिमित र धारा २९ अ तगतको जनुसकैु संशोधन लाग ू हने िमितः 

(ग) धारा ३१ अ तगत प र याग । 
 

धारा ३३ 

१. यस महासि धका अरबी, िचिनयाँ, अं जेी, े च, रिसयन र पेिनस भाषाका पाठ समान पमा आिधका रक छन ्र 
रा संघीय महासिचव कहाँ दािखल रहनछेन ्। 

२. महासिचवले यस महासि धका मािणत ितह  सबै रा यह लाई पठाउनेछन ्।  
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१३. अपराध र अि तयारको दु पयोग पीिडतका लािग याय स ब धी आधारभूत िस ा तको घोषणा,  
१९८५ 

(Declaration of Basic Principles of Justice for  Victims of Crime and Abuse of Power) 

 

महासभाको २९ नोभे बर, १९८५ को ताव ४०/३४ ारा जारी 

(क) अपराध पीिडतः 

१.  ‘पीिडत’ भ नाले सद य–रा यह मा लाग ू रहकेा अि तयारको आपरािधक दु पयोग तो ने गायतका फौजदारी 
काननूको उ लङ्घन हने गरी ग रएको काय वा अकायबाट साम◌िूहक वा यि गत पमा शारी रक वा मानिसक 

चोट, भावना मक पीडा, आिथक ित वा आधारभतू मानव अिधकारको सारवान ित लगायतको हािन बेहोराइएको 
यि  जनाउँछ । 

२.  पीडक पिहचान ग रएको, प ाउ परेको, मु ा चलाइएको वा दोषी ठहराइएको भए वा नभए तापिन र पीिडत र 
पीडकबीच ज तोसकैु पा रवा रक स ब ध रहभेएको भएतापिन कुनै पिन यि  यस घोषणाप अ तगत ‘पीिडत’ 
मािनन स नेछ । ‘पीिडत’ भ न ेश दले उपयु  भएस म य  पमा पीिडत भएका यि को प रवार र आि तह  

एवं दखुद अव थामा पीिडतलाई सहायता पु  याउन े र पीिडतकरणको रोकथाममा संल न हदँा ित यहोरेका 
यि ह लाई समेत जनाउँदछ । 

३.  यस घोषणाप मा उ लेख ग रएका ावधानह  जाित, वण, िलङ्ग, उमेर, भाषा, धम, राि यता, राजनीितक वा अ य 
िवचार, सां कृितक िव ास वा अ यास, स पि , ज म वा पा रवा रक हिैसयत, जाितय वा सामािजक उ पि  र 
असबलताज ता कुन ैिकिसमका भदेभाविवना सबैका लािग लाग ूहने छैन । 

यायमा पहँच र व छ यवहार 

४.  पीिडतसँग सहानभुिूतपवूक उनीह को मयादा ित आदरभाव राखेर यवहार गनपुदछ । आफूले भो नपुरेको ितका 
िनिम  राि य काननूले यव था गरे अनसुार उनीह लाई यायको संय  र तदा क पनु ारको पहचँ पाउने हक छ । 

५.  पीिडतलाई िछटोछ रतो, व छ कम खिचलो र सलुभ औपचा रक तथा अनौपचा रक ि याको मा यमबाट पनु ार 
ा  गन स म तु याउन आव यकता अनसुार याियक तथा शासिनक संय ह  थापना र सु ढ ग रन ुपछ । य ता 
संय ह को मा यमबाट उपचार ा  गन पाउन ेउनीह को अिधकारबारे पीिडतलाई सिूचत ग रन ुपछ । 

६.  पीिडतका आव यकता ित याियक र शासिनक ि याको उ रदािय वलाई दहेायका त रकाबाट सहज पा रन ुपछः 

(क)  खासगरी ग भीर कृितको अपराध समावेश रहकेा र सचूनाका लािग उनीह लाई अनरुोध ग रएका 
अव थामा उनीह को भिूमका र े , कारवाहीको समय र गित तथा मु ाको व प वा कृितका बारेमा 
जानकारी गराउने, 

(ख)  स ब  फौजदारी याय णाली अनु प र अिभयु ित पवूा ह नराखी कारवाहीको उपयु  अव थामा 
उनीह को यि गत िहतमा असर परेको कुरामा ितनका सरोकार र ि कोण ततु र िवचार गन िदने, 

(ग)  काननूी ि याको अविधभर पीिडतह लाई उिचत सहायता उपल ध गराउने, 
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(घ)  पीिडतलाई हने असिुवधा कमगन तथा आव यकता अनसुार ितनीह को गोपनीयताको संर ण गन, बचाउ 
िनि त गन, साथसाथै धाकध क  र ितशोधबाट ितनीह का तपmबाट ितनका प रवार सा ीह को सरु ा 
याभतू गन, 

(ङ)  मु ाको फ य ट ि या र पीिडतका हकमा भएका आ ाि  र आदशेह को काया वयनमा अनाव यक 

िढलाइ हन निदन े। 

७.  उपयु  अव थामा मलेिमलाप र पीिडतको पनु ारलाई सहज पान म य ता (मेिडएसन), िववाचन (आिबटेसन) र 
पर परागत याय वा रैथान े चलन लगायतका िववाद समाधानका अनौपचा रक संय को याय वा वदशेी अ यासह  

समेतका िववाद समाधानका अनौपचा रक संय ह लाई सदपुयोग गनपुछ । 

ितपूरण 

८.  उपयु  भएस म अपराधी वा ितनको काय यवहारका लािग िज मेवार ते ा प ले पीिडत, ितनका प रवार वा 
आि तह लाई व छ पमा ितपरूण वा हजाना दान गनपुछ । य तो ितपरूणले स पि  िफता वा हािन वा 
यहोरेको ितको मू य भु ानी, पीिडतीकरणको प रणाम व प भएका खचह को सोधभना, सेवाह को ावधान र 
अिधकारको पनुबहालीलाई समट्ेनपुछ । 

९.  अ य फौजदारी द डभारका अित र  फौजदारी मु ामा सजायको उपल ध िवक पका पमा ितपरूणलाई िवचार गन 
सरकारले अ ना अ यास, िनयम र काननूह को पनुरावलोकन गनपुछ । 

१०.  वातावरणलाई ठूलो ित पगुेको मािमलामा ितपरूणको आदशे भएमा स भव भएस म वातावरणको पनुः थापना, 
पवूाधाराको पनुिनमाण, सामदुाियक सिुवधाह को स ाभना र िव थापन हदँा लागेको खचको सोधभना समावेश  

हनपुछ । 

११.  अि तयार ा  वा अध–अि तयार ा  हिैसयतमा काम गन कुन ैसावजिनक कायािधकारी वा ितिनिधले राि य 
फौजदारी काननूको उ लङ्घन गरेको अव थमा ित पु  याउनमा िज मेवार भएका अिधकारी वा ितिनिधको रा यबाट 
पीिडतले ितपरूण पाउनपुछ । यसरी पीिडत बनाउने काय वा अकाय गन अि तयारी भएको सरकार अि त वमा नरहकेो 
अव थामा सोका स ामा उ रािधकार िलइआएको रा य वा सरकारले य तो पीिडतलाई ितपरूण दान गनपुछ । 

ितपूित 

१२.  अपराधी वा अ य ोतबाट परूा ितपिूत ा  नहन ेभएमा रा यह ले दहेायमा उ लेख भएकालाई आिथक ितपिूत 
िदन यास गनपुछः 

(क)  ग भीर अपराधको प रणाम व प ठूलो शारी रक चोटपटक वा शारी रक वा मानिसक वा यमा ित 
यहोनपुरेका पीिडत, 

(ख)  खासगरी पीिडतीकरणको नितजा व प मरेका वा शारी रक वा मानिसक पले अ म बनेका यि का 
प रवार । 

१३.  पीिडतका लािग ितपिूतका िनिम  राि य कोषको थापना, सु ढीकरण र िव तारलाई ो सािहत गनपुछ । यस 

योजनका लािग, उपयु  भएस म, पीिडत नाग रक रहकेो रा यबाट ितपिूत पाउन स ने अव था नभएको ि थित 
समेतलाई समेट्न ेगरी अ य कोषको थापना हन स नेछ । 
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सहायता 

१४.  पीिडतले सरकारी, वयंसेवी, सामदुाियक एवं रैथान े मा यमह बाट आव यक भौितक, औषधोपचार स ब धी, 
मनोवै ािनक एवं सामािजक सहायता ा  गन ुपदछ । 

१५.  पीिडतलाई वा य र सामािजक सेवा एवं अ य सहयोगह को उपल धताबारे सिूचत ग रन ुपदछ र य ता सेवा तथा 
सहयोग उनीह लाई सलुभ बनाइन ुपदछ । 

१६.  हरी, याय, वा य, सामािजक सेवा तथा स बि धत े मा अ य कमचारीह लाई पीिडतका आव यकता ित 
संवेदनशील तु याउन तथा उिचत र शी  सहायतालाई सिुनि त गन िश ण र मागिनदका उपल ध गराउन ुपदछ । 

१७.  पीिडतह लाई सेवा र सहयोग उपल ध गराइदँा ितनले यहोरेको ितको कृित वा मािथ अनु छेद ३ मा उि लिखत 
कारकत वका कारण भएका िवशेष खालका खाँचोह लाई यान िदनपुदछ । 

(ख) अि तयार–दु पयोगका पीिडतः 

१८.  ‘पीिडत’ भ नाले राि य फौजदारी काननूको उ लङ्घन नभए पिन मानव अिधकार स ब धी अ तराि य पमा 
मा यता ा  मापद डको उ लङ्घन हन ेगरी ग रएको काय वा अकायबाट सामिुहक वा यि गत पमा शारी रक वा 
मानिसक चोट, भावना मक पीडा, आिथक ित वा आधारभतू मानव अिधकारको सारवान ित लगायतको हािन 
यहोराइएको यि  जनाउँछ । 

१९.  रा यह ले अि तयार–दु पयोग िनधारण गन मापद ड र य ता दु पयोग पीिडतले ा  गन उपचार स ब धी 
यव थालाई राि य काननूमा समावेश गन यान िदनपुदछ । खास गरेर य ता उपचारमा ितपरूण /वा ितपिूत एवं 
आव यक साम ी, औषधोपचार, मनोवै ािनक र सामािजक सरसहायता तथा टेवा समेिटनपुछ । 

२०.  रा यह ल ेअनु छेद १८ मा प रभाषा ग रए अनसुारका पीिडत स ब धी बहप ीय अ तराि य सि धह मा स झौता 
गन कुरा यान िदनपुछ । 

२१.  रा यह ल ेबदिलँदो प रि थित ितको जवाफदहेी सिुनि त गन िव मान काननू र अ यास वा चलनबारे आविधक 

पमा पनुरावलोकन गनपुछ । आव यक भए, राजनीितक र आिथक अि तयारीको ग भ र दु पयोग मािनने कायह  

िकटान गन साथसाथै य ता कायह को रोकथाम वा िनवारणका लािग नीित र संय ह  व न गन काननू जारी एवं 
काया वयन गनपुछ र य ता कायका पीिडतह को मनािसव अिधकार र उपचारको िवकास गरी त तयारी साथ सहजै 

उपल ध गराउनपुछ । 
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१४. बाल अिधकार स ब धी महासि ध,  १९८९ 

 

संयु  रा  संघको महासभाको २० नोभे बर १९८९ को ताव न.ं ४४/२५ बाट हण ग रएको र ह ता र, अनमुोदन तथा 
सि मलनका लािग खलुा ग रएको । लाग ू भएको िमितः– धारा ४९ अनसुार, २ से टे वर १९९० 

 

तावना 

यस महासि धका प  रा ह ले,  

संयु  रा  संघको घोषणाप मा उ ोषण ग रएका िस ा तह  अनु प नैसिगक मयादा तथा मानव प रवारका स पणू 

सद यह को समि छ न अिधकारह को मा यता नै िव मा वत ता, याय तथाा शाि तको आधारिशला हो भ न ेत यलाई 
िवचार गद ,   
 

संय  रा  संघका जनाताह ले बडाप मा आधारभतू मानव अिधकारह  मानवीय मू य तथा मयादामा आ नो आ था पिु  

गरेको यापक र वत ताको प रवेशमा सामािजक गित र जीवनको रा ा तरह को वधन गन ढ भएको कुरालाई िवचार 
गद,  
 

संयु  रा  संघले मानव अिधकारको िव यापी घोषणाप  तथा मनव अिधकार स ब धी अ तराि य ित ाप ह मा येक 

यि ले ितनमा उि लिखत स पणू अिधकार तथा वत ता जाित, रंग, िलंग, भाषा धम, राजनीित वा अ य िवचार वा सामािजक 

उ पि , स पि , ज म वा अ य हिैसयत ज ता आधारमा कुनै पिन िकिसमको भदेभाव िवना उपल ध हन े कुराको घोषण तथा 
म जरुी गरेको कुरालाई वीकार गद,  
 

संयु  रा  संघले  मानव अिधकारको िव यापी घोषणप मा बा याव थामा िवशेष याहार तथा सहयोग दान ग रन ु पन 
घोषणा गरेको कुरा सं मरण गद,  
 

समाजको मलूभतू समहूको तथा यसका सबै सद यह  तथा खासगरी बालबािलकाको िवकास तथा क याणको लािग ाकृितक 

वातावरणको पमा रहकेो प रवारलाई आव यक संर ण तथा सहयोग दान ग रन ु पछ तािक यसले समदुायिभ  आ नो 
िज मेवारी पणू पले बहन गन सकोस,् भ न ेकुरामा िव त भएर, 
 

आ नो यि वको पणू तथा साम ज यपणू िवकासका लािग बालबािलका एउटा पा रवा रक वातावरण, स नता, ममता तथा 
समझदारीको प रवेशमा हकन ुपछ भ ने कुरालाई वीकार गद ,  
 

समाजमा यि गत जीवन िनवाह गन बालबािलका पणू पले तयार हनपुछ तथा ितनीह लाई संयु  रा  संघको बडाप मा 
घोिषत आदशह को भावनामा तथा खासगरी शाि त, स मान, सहनशीलता, वत ता, समानता र सहब ताको भावनामा 
पालनपोषण ग रनपुछ भ न ेकुरा िवचार गद,  
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बालबािलकालाई िवशेष याहार पु  याईन ुपन आव यकता बाल अिधकारह को सन ्१९२४ को जनेभेा घोषणाप  तथा संयु  

रा  संघले २० नोभे बर १९५९ मा हण गरेको बाल अिधकाह को घोषणाप मा उ लेख ग रएको छ र मानव अिधकारको 
िव यापी घोषणाप मा, नाग रक तथा राजनीितक अिधकारह  स ब धी अ तराि य (िवशेष गरी धारा – २३ र २४ मा) 
आिथक, सामािजक तथा सां कृितक अिधकार स ब धी अ तराि य ित ाप  (िवशेष गरी धारा – १० मा) र बालबािलकाको 
क याणसँग िविश कृत सं या तथा अ तराि य सं थाका िवधानह  तथा स व  द तावेजह मा वीकार ग रएको कुरालाई 
दयंगम गद,  

 

बाल अिधकारको घोषणाप मा उ लेख ग रए बमोिजम बालकलाई िनजको शा र रक तथा मानिसक अप रप वताको कारणले 

ज मन ुअिध तथा ज मेपिछ समिूचत काननूी संर ण लगायत िवशेष संर ण र याहारको आव यकता पन कुरालाई दयंगम गद,  

 

बालबािलकाको संर ण तथा क याणसँग स बि धत सामािजक तथा काननूी िस ा तह , खासगरी राि य तथा अ तराि य 
पमा बालबािलकाको हरेचाह थापना तथा धमपु  स ब धी घोषणाप का िकशोर याय शासनको लािग संयु  रा  संघीय 
तरीय यनूतम िनयमह  (“वेइिजंग िनयमह ”) का तथा संकटकािलन एवं सश  यु मा नारी तथा बालबािलकाको संर ण 

स ब धी घोषणाप का यव थाह लाई स सं मरण गद,  
 

िव का सबै दशेह मा बालबािलका अपवादजनक पमा किठन अव थाह मा रहकेा र य तै बालबािलकालाई िवशेष यान 
िदन ुपन आव यकता भएको कुरालाई वीकार गद,  
 

बालबािलकाको संर ण तथा साम ज यपणू िवकासका लािग येक जनताको पर परा तथा सां कृितक मू यह को मह व ित 
उिचत यान िददँ,ै 
 

येक दशेमा खासगरी िवकासशील दशेह मा बालबािलकाको जीवन अव था सधुारका लागी अ तराि य सहयोगको 
आव यकतालाई वीकार गछ , 

 

दहेाय बमोिजम सहमत भएका छनः्– 

 

भाग १ 

धारा  १ 

यस महासि धको योजनका लािग, बालबािलका भ नाले बालबािलका स ब धी काननूले पिहलेनै साबालक ह छ भनी 
तोकेकोमा बाहके १८ वष भ दा कम उमेरका येक मानव जाित स झन ुपछ ।  
 

धारा  २ 

१. प  रा ह ले आ नो े ािधकारिभ का येक बालबािलकको वा िनजका बाब ुआमाको वा काननूी संर कको 
जाित, वण िलंग, भाषा, धम, राजनीितक वा अ य िवचार, राि य जातीय वा सामािजक उ पि , स पि , अश ता 
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ज म वा अ य हिैसयतको आधारमा भेदभाव नगरी यस महासि धमा उि लिखत अिधकारह लाई स मान तथा 
सिुनि त गनछन ्।   

२. बालबािलकाका बाब ु आमाह  काननूी संर क वा प रवारका सद यह को हिैसयत, ि याकलाप अिभ य  

धारणाह  वा आ थाह को आधारमा ग रनेसबै िकिसमका भेदभाव वा द ड सजायबाट बालबािलकाको संर ण 

सिुनि त गन यस महासि धका प  रा ह ले सबै समिुचत उपायह  अवल बन गनछन ्। 
 

धारा  ३  

१. सावजिनक वा िनजी सामािजक क याणकारी सं थाह , अदालतह , शासिनक अिधकारीह  वा िवधाियक  

िनकायह  जो सकैुबाट ग रने बालबािलकासँग स बि धत सबै कायह मा बालबिलकाको सव म िहतनै ाथिमक 

िवचारको कुरा हनेछ । 

२. प  रा ह ले बालबािलकाका आमाबाब,ु काननूी संर क वा काननूी पमा ितनीह को िज मवेारी िलन ेअ य 
यि ह को अिधकार र कत यह लाई यानमा रा द ै बालकको िहतका लािग आव यक संर ण र याहारको 
यव था गन ित ा गदछन ् र यस उ े यको लािग सबै समिुचत यव थापक य र शासिनक उपायह  अवल बन 
गनछन ्।  

३. प  रा ह ले बालबािलकाको याहार वा संर णका लािग िज मेवार सं थाह  तथा सेवा र सिुवधाह  स म 
अिधकारीह ले िनधारण गरेका मापद ड, खासगरी सरु ा, वा थ, ितनका कमचारीह को सं या र यो यताका साथै 

द  सपु रवे णको े मा, अनु प भएको कुरा सिुनि त गनछन ्।   
 

धारा  ४ 

प  रा ह ले यस महासि धमा वीकार ग रएका अिधकाह को काया वयनका लािग सबै समिुचत यव थापक य, शासिनक र 
अ य उपायह  अपनाउनेछन ् । आिथक, सामािजक र सां कृितक अिधकारह को स ब धमा प  रा ह ल ेआ–आ ना 
ोतह ले याएस म र आव यक भएको अव थामा अ तराि य सहयोगको संरचनािभ , बढीभ दा बढी मा ामा य ता उपायह  

अपनाउने छन ्।  
 

धारा  ५ 

प  रा ह ले बालबािलकाले यस महासि धमा वीकार ग रएका अिधकारह को योग गदा ितनीह  िमक िवकासशील 

मतासँग मले खाने िकिसमले समिुचत िनदशन र मागदशन िदनको लािग बालबािलकाका बाब ुआमा वा, लाग ू हने अव थामा, 
िव ता रत प रवारका वा थानीय थाबाट यव था भए अनसुार समदुायका सद यह , काननूी संर क वा बालबािलकाका लािग 
काननूी पमा िज मेवार अ य यि ह को उ रदािय व, अिधकार र कत यह को स मान गनछन ्।  
 

धारा  ६ 

१. बाँ न पाउन े येक बालकको ज मिस  अिधकार हो भनी प  रा ह  वीकार गछन ् ।  

२. प  रा ह ले संभव अिधकतम हदस म बालकको अितजीवन र िवकास सिुनि त गनछन ्।  
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धारा  ७ 

१. ज मनासाथ बालबािलकालाई दता ग रनेछ र बालकले ज मपेिछ आ नो नाम रा न पाउने र राि यताको अिधकार र 
संभव भएस म आ ना बाबआुमा थाहा पाउने र उनीह बाट याहार पाउन ेअिधकार पाउनछेन ्।  

२. प  रा ह ले आ–आ ना राि य काननू र अ तराि य िलखतह  अ तगतको दािय व अनसुार िवशेष गरी 
बालबािलका रा िबहीन हन ेभएमा मािथ उ लेिखत अिधकारह को काया वयन सिुनि त गनछन ्।  

 

धारा  ८ 

१. प  रा ह ले काननूले मा यता  िदए अनसुार बालबािलकाले आ नो राि यता, नाम र पा रवा रका स ब ध लगायत 
आ नो प रचय संर ण गन  पाउन ेअिधकारलाई गरैकाननूी ह त पे िवना स मान गन ित ा गछन ् ।  

२. कुनै  बालबािलका िनजको आ नो प रचय स ब धी कुनै वा सबै त वह बाट गरैकाननूी ढंगको बि चत हन गएमा प  

रा ह ले िनजको प रचयको छोटो भ दा िछटो पनु थापना गन उदे यले समिुचत सहयोग र संर ण दान गनछन ्।  
 

धारा  ९ 

१. बालबािलकाको सव म िहतका लािग िनजलाई बाब ुआमाबाट अलग रा न ुआव यक छ भ ने कुरा स बि धत काननू 
र कायिविध अनसुार स म अिधकारीह ले याियक पनुरावलोकन हन े गरी िनधारण गरेमा बाहके कुन ै पिन 
बालबािलकालाई िनजको बाब ुआमाको इ छा िव  अलग नग रने कुरा प  रा ह ले सिुनि त गनछन ् । य तो 
िनधारण कुन ैखास अव था, ज तै कुन ैबालबािलका आ ना बाब ुआमाबाट उपेि त र दु यवहारको िशकार भएमा वा 
बाब ुआमा अल गै बसोबास ग ररहकेो र बालबािलकाको बास थानको स ब धमा िनणय गन ुपन भएमा आव यक हन 
स नेछ ।  

२. यस धाराको करण १ मा उ लेिखत कुनै पिन कारबाहीमा, स पणू इ छुक प ह लाई कारबाहीमा सहभागी हने र 
आ नो िवचार कट गन अवसर दान ग रनेछ ।  

३. प  रा ह ले बालबािलकाको सव म िहतमा ितकूल असर पन ि थितमा बाहके आ नो बाब ुवा आमा वा दवैुबाट 
अलग ग रएका बालबािलकाले बाब ुआमासँग िनयिमत पमा यि गत स पक र य  भेटघाट गन पाउने उनीह को 
अिधकारलाई मा यता िदनेछन ्।  

४. कुनै प  रा ारा थालनी ग रएको कुनै कारबाही ज तै बालबािलकाको वा आमा बाब ुम ये एक वा दवैुको थनुाउ, कैद, 
िनवाशन दशे िनकाला वा मृ य ु (सो यि  रा को िहराशतमा रहकेो बखत कुन ैकारणबँट हन गएको मृ य ुसमेत) को 
कारणबाट य तो िवछोड भएमा य तो िवछोड भएमा य तो प  रा ले अनरुोध ग रएमा बाब ुआमा, बालबािलका 
वा उपयु  दिेखएमा प रवारको अनपुि थत सद यह को अवि थित स ब धी आव यक जानकारी िदनेछ । प  

रा ह ले यस कार ग रएको अनरुोधले आफैमा स बि धत यि लाई कुन ै ितकूल असर नपन कुरा अझ सिुनि त 
गनछन ्।  

 

धारा  १० 

१. धारा–९ को करण १ अ तगत प  रा ह को दाियŒव अनु प, पा रवा रक पनुिमलनको उ े यको लािग कुन ै
बालबािलका वा ितनका बाब ुआमाले कुनै रा मा वेश गन वा कुन ैरा  छाडनको लािग िदएका िनवेदनह  उपर प  
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रा ह ले सकारा मक, मानवीय र शी  िकिसमले कारबाही गनछन ् । प  रा ह ले यसरी ग रएको अनरुोधले 

आफमा िनवेदकह  र उनीह का प रवारका सद यह लाई कुनै ितकूल असर नपान कुरा अझ सिुनि त गनछन ्।  

२. कुनै बालबािलका जसका बाब ुआमा छु ा–छु ै रा ह मा बसेका छन,् लाई अित अपवादजनक प रि थितह मा 
बाहके बाब ुआमा दवुैसँग िनयिमत पमा यि गत स ब ध रा न र य  भेटघाट गन पाउने अिधकार हनछे । यस 

उदे यको लािग र धारा – ९ को करण १ अ तगत प  रा ह को दािय व अनसुार कुन ैपिन प  रा ह ल ेआ नो 
दशे लगायत कुन ैपिन दशे छाड्न पाउन ेतथा आ नो दशेमा वेश गन पाउन ेबालबािलका तथा िनजका बाब ुआमाको 
अिधकारलाई स मान गनछन ् । कुनै पिन दशे छोड्न पाउन ेअिधकार काननू बमोिजम तोिकएका तथा राि य सरु ा, 
सावजिनक यव था, सावजिनक वा य वा नैितकता वा अ को अिधकार तथा वत ताह को संर ण गन 
आव यक एवं यस महासि धमा वीकार ग रएका अ य अिधकारह सँग नबािझने ितब धह को मा  अधीनमा  
रहनछे ।  

 

धारा  ११ 

१. प  रा ह ले बालबािलकाको िवदशेमा अवैध थाना तरण र िवदशेबाट नफकाउने कुरा िव  लड्न पाइला 
चा नछेन ्।  

२. यस उ े यका लािग प  रा ह ले ि प ीय वा बहप ीय सि धह  गन वा िव मान सि धह मा सि मलन हने कुराको 
वधन गनछन ्। 

 

धारा  १२ 

१. आ नो धारणा बनाउन स म बालबािलबालाई आफूसँग स व  सबै िवषयह मा आ नो िवचार वत  पले य  

गन पाउने अिधकार भएको कुराको आ ासन प  रा ह ले िदनछेन,् बालबािलकाको उमेर र प रप वता अनसुार 
बालबािलकाको िवचारलाई उिचत मह व िदइनेछ ।  

२. यस योजनका लािग, बालबािलकालाई असर गन कुन ैपिन याियक वा शासिनक कारबाहीमा स बि धत राि य 
काननूको कायिविध बमोिजम य  पमा वा ितिनिध ारा वा कुनै उिचत िनकाय ारा सनुवुाइ हने िवशेष अवसर 
दान ग रनेछ ।  

 

धारा  १३ 

१. बालबािलकालाई अिभ यि  वत ताको अिधकार हनछे, सीमाको ब दजे िवना मौिखक, िलिखत वा मिु त पमा 
वा कलाको पमा वा बालबािलकाको आ नो छनौटको कुनै अ य मा यम माफत सबै िकिसमका सचूना तथा 
िवचारह  खो न,े ा  गन, दान गन वत ता यस अिधकारमा समावेश हनेछन ्।  

२. यो अिधकारको योग िनि त ितव धह को अधीनमा हन स नेछ, तर ती ितब धह  य ता मा  हन स नेछन ्जनु 
काननू ारा यवि थत ग रएका र दहेायका कुराको लािग आव यक छनः्– 

 (क) अ को अिधकार वा ित ाको स मान, वा 

 (ख) राि य सरु ा वा सावजिनक यव था वा सावजिनक वा य वा निैतकताको संर ण ।  
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धारा  १४ 

१. बालबािलकाको िवचार, सि वेक र धमको वत ताको अिधकारलाई प  रा ह ले स मान गनछन ्।  

२. बालबािलकाको िवकिसत हदँ ैगरेका मताह सँग मेल खाने िकिसमले िनजको अिधकारको योगमा बाब ुआमा र 
लाग ू  हने अव थामा काननूी संर कको बालबािलकालाई िनदशन िदन ेअिधकार र कत यह लाई प  रा ह ल े

मा यता िदनछेन ्।  

३. आ नो धम र आ था कट गन पाउने वत तामा काननू ारा तोिकएका र सावजिनक सरु ा, यव था, वा य वा 
नैितकता, वा अ को मौिलक अिधकार र वत ताह को संर ण गन आव यक ितव धह  मा  लगाउन सिकनेछ ।।  

 

धारा  १५ 

१. प  रा ह ले बालबािलकाको सङ्गठन गन र शाि तपवूक भलेा हन े वत ताको अिधकारह को स मान गनछन ्।  

२. यी अिधकारह को योगमा काननू बमोिजम लगाइएका र जाताि क समाजमा राि य सरु ा वा सावजिनक सरु ा 
वा सावजिनक यव था, सावजिनक वा य वा नैितकताको संर ण वा अ को अिधकार तथा वत ताह को 
संर णको िहतमा आव यक ितव धह  बाहके अ य कुन ैपिन ितब धह  लगाउन पाइने छैन ।  

 

धारा  १६ 

१. कुनै पिन बालबािलकाको गोपनीयता, प रवार, घर वा लेखापढीमा वे छाचारी वा गरैकाननूी ह त पे भो न लगाइन े
छैन, न त उनीह को ित ा तथा यातीमा गरैकाननूी पमा आ मण नै भो न लगाइनेछ ।  

२. बालबािलकालाई य तो ह त पे वा आ मणको िव  काननूी संर ण पाउन ेअिधकार हनेछ ।  
 

धारा  १७ 

प  रा ह  आम संचार मा यमले खेलेका मह वपणू कायलाई मा यता िद छन ् र िवशेषतः बालबािलकाको सामािजक, 

आ याि मक र नैितक क याण तथा शारी रक एवं मानिसक वा य वधन गन खालका राि य तथा अ तराि य ोतह को 
िविवधताबाट पाउने जानकारी र सामा ीमा बालबािलकाको पहचँ सिुनि त गनछन ्। यस योजनका लािग प  रा ह लेः– 

(क) आम संचार मा यमलाई धारा – २९ को भावना अनु प तथा बालबािलकाको सामािजक सां कृितक िहत हने खालका 
सचूना र सामा ी चार– सार गन ो सान िदनछेन ्। 

(ख) सां कृितक, राि य तथा अ तराि य ोतह को िविवधताबाट य ता जानकारी र साम ीको उ पादन, आदान– दान र 
चार– सारमा अ तराि य सहयोगलाई ो साहन िदनछेन ्। 

(ग) बालपु तकह को उ पादन र चार– सारलाई ो साहन िदनेछन ्।  

(घ) आम संचार मा यमह लाई अ पसङ् यक समहूका बालबािलका वा आिदबासी बालबािलकाको भािषक 

आव यकतालाई िवशेष यान िदन ो साहन िदनछेन ्।  

(ङ) धारा – १३ र १८ का ावधानह लाई यानमा रा द ैबालबािलकाको िहतलाई आधात पु  याउन ेखालका जानाकारी 
तथा सामा ीबाट िनजह को संर ण गनका लािग उपयु  मागदशनह को िवकासलाई ो साहन िदनछेन ्।  
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धारा  १८ 

१. बालबािलकाको पालनपोषण र िवकासका लािग बाब ुआमा दवैुको साझा उ रदािय व छ भ न े िस ा तको मा यता 
सिुनि त गन प  रा ह ले सव म य न गनछन ्। बालबािलकाको पालनपोषण र िवकासका लािग बाब ुआमा वा 
अव थाअनसुार काननूी संर कको ाथिमक उ रदािय व ह छ । बालबािलकाको सव परी िहत न ै उनीह को 
आधारभतू चासोको िवषय हनेछ ।  

२. यस महासि धमा यव था भएका अिधकारह को याभतूी तथा व न गन योजनका लािग प  रा ह ले 

बालबािलकाको पालनपोषणको उ रदािय व परूा गन कायमा बाब ुआमा वा काननूी संर कह लाई समिूचत सहयोग 
पु  याउन ेछन ्र बालबािलकाको हरेचाहको लािग सं था, सिुवधा र सेवाको िवकास सिुनि त गनछन ्।  

३. प  रा ह ले काममा लागेका बाब ुआमाका बालबािलकाले पाउने बाल याहार सेवा र सिुवधाह बाट फाइदा िलन 
पाउन ेिनजह को अिधकार सिुनि त गन आव यक सबै समिुचत उपायह  अपनाउनछेन ्।  

 

धारा  १९ 

१. बाब,ु आमा, काननूी संर क वा अ य बालाबािलकाको हरेचाह गन यि को हचेरचाहमा रहकेो अव थामा 
बालबािलकालाई सबै िकिसमको कुनै शारी रक वा मानिसक िहसंा, ित वा दु यवहार, उपे ा वा उपेि त यवहार, 
दु यवहार वा शोषण, यौन दु यवहार समेतबाट बालबािलकालाई संर ण गन प  रा ह ले सबै समिूचत काननूी, 
शासिनक, सामािजक वा शिै क उपायह  अपनाउनेछन ्।  

२. य ता संर णा मक उपायह मा, उिचत भए अनसुार बालबािलकालाई तथा बालबािलकाह को हरेचाह गन 
यि ह लाई आव यक सहायता उपल ध गराउनको लािग सामािजक तथा मािथ उि लिखत दु यवहारका 
घटनाह को रोकथाम, पिहचान, जाहरेी, ेषण, अनसु धान, यवहार वा अनगुमनका लािग समते र उपयु  भएको 
अव थामा याियक संल नताका लािग भावकारी कायिविधह  समते समावेश हनेछन ्।  

 

धारा  २० 

१. आ नो प रवा रक वातावरणबाट थायी वा अ थायी पमा वंिचत भएको कुनै पिन बालबािलकाका वा सो 
वातावरणमा रहदँा आ नो सव म िहत हन नस ने बालबािलकालाई रा ारा द  िवशेष संर ण र सहयोग ा  गन 
अिधकार हनछे ।  

२. प  रा ह ले आ ना राि य काननू अनसुार य ता बालबािलकाको लािग वैकि पक हरेचाह सिुनि त गनछन ्।  

३. य तो हरेचाहमा अ य कुराका अित र  बालबािलकाको पालन प ित, इ लािमक काननू अ तगतको कफाला, धमपु  
वा आव यक भएमा बालबािलकाको हचेचाहको लािग उपयु  सं थाह मा भना ज ता कायह  समावेश हनछेन ् । 
य ता समाधानह को िवचार गदा बालबािलकाको पालनपोषणमा िनर तरताको वा छनीयता जातीय, धािमक, 

सां कृितक तथा भािषक पृ भिूमलाई उिचत यान िदइनछे ।  

 

धारा  २१ 

धमपु को यव थालाई मा यता िदने र वा वीकृित िदन ेप  रा ह ले बालबािलकाको सव म िहत नै सव च िवचार भएको 
कुरा सिुनि त गनछन ्र ितनीह ले,  
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(क) बालबािलकाको धमपु मा लाग ू  हने काननू र कायिविधअनसुार र स पणू सा दिभक र भरपद  जानकारीको आधारमा 
बाब,ु आमा, नातेदार र काननूी संर कह स ब धी बालबािलकको हिैसयत ि गत गरी धमपु  ा  भएको र 
आव यक भएमा आव यक हने सरस लाहका आधारमा धमपु का लािग स बि धत यि ले जािनकन सहमित िदएको 
कुरा िनधारण गन स म अिधकारीह बाट मा  अिधकृत ग रएको कुरा सिुनि त गनछन ्।  

(ख) कुनै बालबािलकालाई पालनपोषण गन वा धमपु  िलने प रवारमा रा न नसिकने भएमा वा िनजको उ पि को दशेमा 
िनजलाई उपयु  तवरमा हरेचाह गन नसिकने भएमा अ तरदशेीय धमपु  यव थालाई बालबािलकाको हरेचाहको 
एउटा बकैि पक उपायको पमा िलन सिकने कुरालाई मा यता िदनछेन ्।  

(ग) अ तरदशेीय धमपु सँग स बि धत बालबािलकालाई वदशेी धमपु को हकमा िव मान सरु ा तथा तरह  सरहका 
सरु ा तथा तरह  ा  भएको कुरा सिुनि त गनछन ्।  

(घ) अ तरदशेीय धमपु मा पद थापनाबाट य तो धमपु मा संल न यि ह लाई अनिुचत आिथक फाईदा नहने कुरा 
सिुनि त गनका लािग सबै समिुचत उपायह  अपनाउने छन ्।  

(ङ) ि प ीय वा बहप ीय यव था वा स झौताह  गरी यस धारामा उि लिखत उ े यह  समिुचत भएको अव थामा 
वधन गछन ्र यस संरचनािभ  स म अिधकारी वा िनकायह बाट अ य दशेमा ग रएको बालबािलकाको पद थापना 
काय ग रने कुरा सिुनि त गन य न गनछन ्।  

 

धारा  २२ 

१. प  रा ह ले स बि धत अ तराि य वा राि य काननू र कायिविधह  अनसुार शरणाथ को हिैसयत खोिजरहकेो वा 
शरणाथ  मािनने बालबािलकाले आ नो बाब ुआमा वा अ य कसैसँग बसे पिन वा नबसे पिन महासि धमा ती रा ह  

प  भएका अ य अ तराि य मानव अिधकार र मानवतावादी द तावेजह मा उि लिखत स बि धत अिधकारह को 
योग गदा समिुचत संर ण र मानवतावादी सहयोग ा  गन हदँा सिुनि त गन समिुचत उपायह  अपनाउनेछन ्।  

२. यस उ े यको िनि त प  रा ह ले बालबािलकाको प रवारसँग पनुिमलन गराउनको लािग आव यक जानकारी ा  

गन य ता बालबािलकालाई संर ण तथा सहयोग गन तथा कुन ैशरणाथ  बालबािलकाको आमा बाब ुवा िनजको 
प रवारका अ य सद यह  प ा लगाउने कायमा संयु  रा संघ तथा संयु  रा संघलाई सहयोग गन अ य स म 
अ तरसरकारी सङ्गठनह  वा गरै सरकारी सङ्गठनह बाट ग रएको कुनै पिन य नह मा प  रा ह ले उपयु  ठान े
अनसुारको सहयोग दान गनछन ् । बाब ुआमा वा प रवारका अ य सद यह  प ा नलागेको अव थामा यस 

महासि धमा यव था भए अनु पको कुन ैकारणबाट थायी वा अ थायी पमा आ ना प रवा रक वातावरणबाट 
वि चत कुनै अ य बालबािलकाले पाए सरहको समान संर ण सो बालबािलकालाई िदइनेछ ।  

 

धारा  २३ 

१. प  रा ह ल े मानिसक वा शारी रक पले अश  बालबािलकाले िनजको मयादा सिुनि त गन, वावल वन 
अिभविृ  गन र आ नो समदुायमा िनजको सि य सहभागीता सगुम बनाउने अव थाह मा पणू तथा ससु प न 
जीवनयापन गनपुछ भ न ेकुरा वीकार गछन ्।  

२. प  रा ह  अश  बालबािलकाको िवशेष हरेचाहको अिधकारलाई वीकार गछन र उपल ध ोतह का अधीनमा 
रही यो य बालबािलकालाई र िनजह  हरेचाहको लािग िज मेवार यि ह लाई आवेदन ग रएको र ती 
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बालबािलकाको अव था र िनजह को बाब ुआमा वा हरेचाह गन अ य यि ह को प रि थित अनकुुल सहायता 
िव तार गन कायलाई ो साहान िदई सिुनि त गनछन ्।  

३. अश  बालबािलकाका िवशेष आव यकतालाई वीकार गद बालबािलकाको याहार गन बाब ुआमा वा अ य 
यि ह को आिथक ोतलाई यानमा राखी स भव भएस म यस धाराको करण २ बमोिजम िव तार ग रएको 
सहायता िनःशु क उपल ध गराइनेछ र य तो सहायता अश  बालबािलको सां कृितक तथा आ याि मक िवकास 

लगायत िनज स भव पणू पमा समाजमा समािहत हने र िनजको यि गत िवकास हने तवरबाट िश ा, िश ण, 

वा य, याहार सेवाह  पनु थापना सेवाह , रोजगारीको तैयारी र मनोर जनका अवसरह  िनजको भावकारी 
पहचँमा हने र िनजले ा  गन कुरा सिुनि त गन िकिसमले यव था ग रनछेन ्।  

४. प  रा ह ले पनु थापन, िश ा र यवसायीक सेवाह का त रका स ब धी सचूनाह को सार गन र ा  गन लगायत 
अश  बालबािलकाको िनवारक वा थ याहार, औषिध उपचार, मनोवै ािनक र कायमलूक उपपचारको े मा 
उपयु  जानकारीको आदान दान गन कुरालाई प  रा ह लाई आ नो मता र सीपमा सधुार गन र िवकास 

अनभुवलाई िव तार गन स म बनाउने उ े यले अ तराि य सहयोगको भावनामा अिभविृ  गनछन ् । यस िवषयमा, 
िवकासशील दशेह को आव यकतालाई िवशेष पमा िवचार ग रनेछ ।  

 

धारा  २४ 

१. प  रा ह ले बालबािलकाको वा थको उ चतम ा य तरको उपभोग तथा रोगको उपचार गन पाउने र वा यको 
पनुलाभ गन पाउने सिुवधाको अिधकारलाई वीकार गछन ्। कुन ैपिन बालबािलका य तो वा य याहार सेवाह मा 
पहचँ पाउन ेअिधकारबाट वि चत नभएको कुरा सिुनि त गन प  रा ह ल े य न गनछन ्।  

२. प  रा ह ले यस अिधकारको पणू काया वयन अबल वन गनछन ्र िवशेषतः िन न कुराका लािग समिुचत उपायह  

हण गनछनः्– 

(क) िशश ुतथा बाल मृ यदुर घटाउन,े 

(ख) ाथिमक वा य याहारको िवकासमा जोड िददँ ैस पणू बालबािलकालाई आव यक औषधोपचार सहयोग 
र वा य याहार उपल धता सिुनि त गन, 

(ग) वातावरणीय दषूणबाट हने खतरा र जोिखमह लाई यानमा रा द,ै ाथिमक वा य याहारको 
ढा◌चँािभ  समेत रही अ य कुराको अित र  सहज पमा उपल ध िविधको योग ारा तथा पया  

पोषणयु  खा ा न र शु  िपउने पानीको यव था ारा रोग र कुपोषणाको िव  लड्ने, 

(घ) आमाह को िनि त पवू सिूत तथा सिूत प ातका उिचत सेवाह  सिुनि त गन, 

(ङ) समाजका सबै े ह , खासगरी बाब ुआमा र बालबािलकाह  बाल वा य र पोषणको आधारभतू ान, 
तनपानको उपयोिगता, सरसफाई र वातावरणीय व छताका फाइदाह  र दघुटनाह को रोकथामबारे 
जानकारी िदइएको छ, सो स ब धी िश ामा िनजह को पह“च भएको वा यस कायमा सहयोग पु  याइएको 
कुरा सिुनि त गन,  

(च) बाब ुआमाको लािग िनरोधक वा य याहार, सरस लाह, र प रवार िनयोजन िश ा र सेवाह को िवकास 

गन ।  
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३. प  रा ह ले बालबािलकाको वा यलाई हानी पु  याउने खालका पर परागत यवहारह को उ मलून गन उ े यले 

स पणू भावकारी र समिुचत उपायह  अपनाउनछेन ्।  

४. प  रा ह  यस धारामा मा यता िदइएको अिधकारको पणू ाि  गन र गितशील पमा हािसल गन अ तराि य 
सहयोग वधन र ो सान गन ित ा गछन ् । यस िवषयमा िवकासशील दशेह को आव यकतालाई िवशेष पमा 
िवचार ग रनेछ ।  

 

धारा  २५ 

कुनै बालबािलका, जसलाई िनजको हरेचाह, संर ण वा शारी रक वा मानिसक उपचारको उ े यले स म अिधकारीह ले 

राखेकाछन,् कोिनजलाई उपल ध गराइएको उपचार तथा िनजको थापनासँग स बि धत अ य सबै प रि थितह को आविधक 

पनुरावलोकन गराउन पाउने अिधकारलाई प  रा ह  वीकार गछन ्।  
 

धारा  २६ 

१. प  रा ह ले सामािजक बीमा लगायत सामािजक सरु ाबाट फाइदा िलन पाउने येक बालबािलकाको 
अिधकारलाई वीकार गनछन ्र आ-आ ना राि य काननू बमोिजम यस अिधकारको पणू ि  हािसल गन आव यक 

उपायह  अपनाउनेछन ्।   

२. य ता सिुवधाह , उपयु  भएको अव थामा, बालबािलकाको र ितनको पालनपोषणको लािग उ रदायी यि ह को 
ोत र प रि थितह का साथै सिुवधाको लािग बालबािलका वा ितनका तफबाट ग रएको िनवेदनसँग स बि धत अ य 
कुनै कुरालाई समेत यानमा राखेर दान ग रन ुपनछ ।  

 

धारा  २७ 

१. येक बालबािलकाको शरी रक, मानिसक, आ याि मक, नैितक र सामािजक िवकासको लािग चािहन े पया  

जीवन तरको अिधकारलाई प  रा ह  वीकार गदछन ्। 

२. आ नो मता र आिथक स मताले याएस म बालबािलकाको िवकासको लािग आव यक जीवन तरको यव था 
गन ुबाब ुआमा वा बालबािलकाको लािग उ रदायी अ य यि ह को मथिमक दािय व ह छ ।  

३. प  रा ह ले राि य अव थाह  अनसुार तथा आ नो साधनको प रिधिभ  रही यो अिधकारको काया वयन गन बाब ु
आमा तथा बालबािलकाको लािग िज मेवार अ य यि ह लाई सहयोग गन समिुचत उपायह  अपनाउनछेन ् र 
आव यक भएको अव थामा खास गरी पोषण, लुगाफाटो तथा आवासका स ब धमा भौितक सहयोग उपल ध 

गराउनेछन ्र त स ब धी काय मह मा सहयोग गनछन ्।  

४. प  रा ह ले वदशे तथा िवदशेमा रहकेा बाब ुआमाह  वा बालबािलकाको लािग आिथक दािय व भएका अ य 
यि ह बाट बालबािलकाको लािग पालन पोषण (माना चामल) को असलूी सिुनि त गन सबै समिुचत उपायह  

अपनाउनछेन ् । िवशेषतः बालबािलकाको लािग आिथक दािय व भएको यि  बालबािलका ब ने रा मा नभै अ य 
कुनै रा मा बसेको अव थामा प  रा ह ले अ तराि य स झौताह को सि मलन वा य ता स झौताह  गन काय 
एवं अ य समिुचत ब धह  गन कायलाई व न गनछन ्।  
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धारा  २८ 

१.    बालबािलकाको िश ाको अिधकारलाई प  रा ह  वीकार गछन ्र गितशील पमा तथा समान अवसरको आधारमा 
यस अिधकारको ाि  गन र उ े यले िवशेष गरी दहेायका काय गनछन ्। 

(क) ाथिमक िश ालाई अिनवाय गन र सबैलाई िनःशु क उपल ध गराउने, 

(ख) साधारण तथा यावसाियक िश ा लगायत िविवध कारका मा यिमक िश ाको िवकासलाई ो सािहत गन, 
येक बालबािलकालाई य तो िश ा उपल ध गराउने र पु  याउने, तथा िनःशु क िश ाको योग गन र 
आव यक भएमा आिथक सहयोग उपल ध गराउने ज ता समिुचत उपायह  अपनाउने,  

(ग) उ च िश ालाई येक समिुचत मा यमह ारा मताको आधारमा सबैको िनि त पहचँ यो य बनाउने, 

(घ) शिै क र यावसाियक जानकारी र मागदशन स पणू बालबािलकाह लाई उपल ध गराउने, र पहचँ यो य 
बनाउने, 

(ङ) िव ा लयह मा िनयिमत हािजरलाई ो सािहत गन तथा पढाई छाड््नहे को सङ् या घटाउने उपायह  

अपनाउने ।  

२. बालबािलकाको मानवीय मयादा अनकूुल हन ेगरी र यस महासि ध अनु प िव ालय अनशुासन कायम ग रएको कुरा 
सिुनि त गन प  रा ह ल ेसबै समिुचत उपायह  अपनाउनेछन ्।  

३. प  रा ह ले िश ास ब धी कुरामा, खासगरी िव बाटै अ ानता र िनर रता उ मलून गन उ े यले र वै ािनक तथा 
िविधक ान र आधिुनक िश ण त रकाह मा पह“च सगुम बनाउने उ े यले अ तराि य सहयोग व न तथा 
ो साहन गनछन ्। यस स ब धमा िवकासशील दशेह को आव यकतालाई िवशेष यान िदइनेछ ।  

 

धारा  २९ 

१. प  रा ह  बालबािलकाको िश ा िन न कुरातफ िनदशन हनपुन कुरा वीकार गछन ्।  

(क) बालबािलकाको यि व, यो यता, मानिसक र शारी रक स मताह को उ चतम स भा य हदस मको 
िवकास,  

(ख) मानव अिधकार र मौिलक वत ताह  तथा संयु  रा  संघको बडाप मा उ लेिखत िस ा तह  ितको 
आदर भावको िवकास, 

(ग) बालबािलकाको बाब ुआमाा ित, उसको आ नो सां कृितक पिहचान, भाषा र मू यह ित, बालबािलका 
बसेको दशेको राि य मू यह ित, िनज उ पि  भएको दशे ित र िनजको भ दा िभ न स याताह  ितको 
आदर भावको िवकास, 

(घ) वत  समाजमा, सबै जनाताह , जाित, राि य र धािमक समदुायह  र आिदवासी मलूका मािनह बीच 

समझदारी, शाि त, सिह णतुा, लैङ्िगक समानता र िम ताको भावनामा उ रदािय वपणू जीवनको लािग 
बालबािलकाको तैयारी, 

(ङ) ाकृितक वातावरण ित स मान गन भावनाको िवकास ।  

२. यस धाराको करण १ मा उि लिखत िस ा तको पालनाको तथा य ता सं थाह मा िदइने िश ा प  रा ह ले 

िनधारण गरेको यनूतम मापद डह  अनु प हन ुपन आव यकताको सदवै अधीनमा रहने गरी शिै क सं थाह को 
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थापना तथा िनदिशत गन यि  वा िनकायह को वत तालाई ह त ेप गन गरी यस धाराको तथा धारा – २८ को 
कुनै पिन अशंको या या ग रनेछैन ।  

 

धारा  ३० 

सामािजक, धािमक वा भािषक अ पसङ् याकह  िव ामान रहकेा रा ह मा य तो अ पसङ यकह का बालबािलकालाई 
आ ना समहूका अ य सद यह सँग िमलेर आ नो सं कृितको उपभोग गन, आ नो धमको अवल बन तथा अ यास गन, वा 
आ नै भाषा योग गन अिधकारबाट वि चत ग रने छैन ।  
 

धारा  ३१ 

१. आराम गन, फुसद िलन पाउने, आ नो उमेर सहुाउँदो खेल र मनोर जनपणू ि याकलापह मा संल न हन पाउने र 
सां कृितक जीवन तथा कलामा वत पले सहभागी हन पाउन ेबालबािलकाको अिधकारलाई प  रा ह  वीकार 
गछन । 

२. प  रा ह ले सां कृितक र कला मक जीवनमा पणू पले भाग िलन पाउने बालबालिलकाको अिधकारलाई स मान र 
वधन गनछन ्र सां कृितक, कला मक, मनोर जना मक र फुसद स ब धी ि याकलापह को लािग समिुचत र समान 
अवसरह  दान गन यव थालाई ो साहन िदनछेन ्। 

 

धारा  ३२ 

१. आिथक शोषणबाट र जोिखमपणू हने वा आ नो िश ामा दखल पु  याउने वा आ नो वा थ वा शारी रक मानिसक, 

आ याि मक, निैतक र सामािजक िवकासमा हािनकारक हन स ने कुनै कायबाट संर ण पाउने बालबािलकाको 
अिधकारलाई प  रा ह  वीकार गछन ्। 

२. प  रा ह ले यस धाराको काया वयनलाई सिुनि त गन यव थापक य, शासिनक, सामािजक र शिै क उपायह  

अपनाउनछेन ् । यस योजनको लािग, तथा अ य अ तराि य द तावेजह का स बि धत ावधानह लाई यानमा 
रा द ैप  रा ह ले खास गरी दहेायका कायह  गनछनः्– 

(क) रोजगारीमा वेश गन यनूतम उमेर वा यनूतम उमेरह को हद तो न े यव था गन,  

(ख) रोजगारीको समय र अव थाह को समिूचत िनयमह को यव था गन, 

(ग) यस धाराको भावकारी काया वयन सिुनि त गन उपयु  द ड वा अ य ब दजेह को यव था गन,  
 

धारा  ३३ 

प  रा ह  स बि धत अ तराि य सि धह मा प रभाषा ग रए, बमोिजम लाग ू  औषधी तथा मनो ीपक पदाथह को गरै–
काननूी योगबाट बालबािलकालाई संर ण गन तथा य ता पदाथह को गैर–काननूी उ पादन र ओसार पसारमा बालबािलकाको 
योगमा रोक लगाउनको लािग यव थापक य शासिनक, सामािजक तथा शिै क उपायह  लगायत स पणू समिूचत उपायह  

अपानाउनेछन ्।   
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धारा  ३४ 

प  रा ह ले बालबािलकालाई सबै खालको यौन शोषण र यौन दु यवहारबाट संर ण गन ित ा गछन ् । यी योजनह का 
लािग, प  रा ह ले खास गरी िन न कुराह मा रोक लगाउन सबै समिुचत राि य, ि प ीय र बहप ीय उपायह  

अपनाउनछेनः्– 

(क) कुनै गरैकाननूी यौन कृयाकलापमा ला न बालबािलकालाई उ साउने वा दवाव िदन,े  

(ख) बे याविृ  र अ य गैरकाननूी यौन यवहारह मा बालबािलकाको शोषणयु  योग, 

(ग) अ ील िच णको कायमा वा साम ीह मा बालबािलकाको शोषणयु  योग ।  
 

धारा  ३५ 

प  रा ह ले कुनै पिन उ े यको लािग वा कुनै पिन पमा बालबािलकाको अपहरण, बचेिवखन वा ओसार पसारमा रोक 

लगाउन समिुचत सबै राि य, ि प ीय र बहप ीय उपायह  अपनाउनेछन ्।  
 

धारा  ३६ 

प  रा ह ले बालबािलकाको िहतका कुनै प लाई दरुा ह पान सबै कारका शोषणबाट बालबािलकालाई संर ण गनछन ्। 
 

धारा  ३७ 

प  रा ह  सिुनि त गदछन ्िक,– 

(क) कुनै पिन बालबािलकालाई यातना िदइने वा अ य ु र, अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा सजाय“ ग रनेछैन । नत 
अठार वषभ दा कम उमेरका यि ह ारा ग रएका कसरूह का लािग मृ यदु डको सजाय वा रहाई पाउन े संभावना 
िवनाको आजीवन कारावासको सजाय नै िदइनछे, 

(ख) गैरकाननूी वा वे छाचारी तवरले कुनै पिन बालबािलकाको वत ता अपहरण ग रनेछैन । बालबािलकाको िगर तारी, 
थनुा वा कैद काननू अनु प हनछे र अि तम उपायको पमा र सबभ दा कम समिुचत समयाविधको लािग मा  योग 
ग रनेछ, 

(ग) वत ताको अपहरण ग रएको येक बालबािलकालाई मानवीयता र मानव यि को अ तिनिहत मयादाको आदर 
गरी तथा िनजका उमेरका यि ह को आव यकतालाई यानमा रा ने तवरले यवहार ग रनेछ । खास गरी, 
वत ताको अपहरण ग रएका येक बालबािलकालााई िनजको सव परी िहतको ि बाट अ यथा आव यक भएमा 
बाहके वय क यि ह बाट अल गै रािखनछे र अपवादजनक प रि थितह मा बाहके िनजलाई प ाचार र भेटघाटको 
मा यमबाट आ ना प रवारसँग स पक रा न ेअिधकार हनेछ, 

(घ) वत ताको अपहरण ग रएका येक बालबािलकालाई कुनै अदालत वा अ य स म, वत  र िन प  िनकाय सम  

आ नो वत ता अपहरणको बधैताको बारेमा उजरुी िदन े र य तो उजरुीमा शी  िनणय पाउन ेअिधकार लगायत 
काननूी वा अ य समिुचत सहायतामा शी  पहचँ पाउन ेअिधकार हनछे ।  
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धारा  ३८ 

१. प  रा ह  सश  संघषका स ब धमा आफूह  उपर लाग ू  हन ेबालबािलकासँग स बि धत अ तराि य मानवीय 
काननूका िनयमह को आदर गन र आदर सिुनि त गन ित ा गछन ।  

२. प  रा ह ले प  वषको उमेर नपगुेका यि ह ले यु मा य  भाग निलने कुरा सिुनि त गन सबै संभव उपायह  

अपनाउनछेन ्।  

३. प  रा ह ले प  वषको उमेर नपगुेका कुनै पिन यि लाई आ ना सश  सेनामा भना गन छैनन ् । प  वष उमेर 
पगुेका तर अठारवषको उमेर नपगुेका यि ह म येबाट भना गदा प  रा ह ले बढी उमेरका यि ह लाई 
ाथिमकता िदन य न गनछन ्।  

४. सश  संघषह मा गैर-सैिनक यि ह लाई र ा गन अ तराि य मानवीय काननू अ तगतको आ नो दािय व अनसुार, 
प  रा ह ले सश व संघषबाट भािवत बालबािलकाको संर ण र हरेचाह सिुनि त गन सबै संभव उपायह  

अपनाउनछेन ्।  
 

धारा  ३९ 

प  रा ह ले कुनै पिन कारको उपे ा, शोषण अथवा दु यवहार, यातना वा अ य कुनै पिन कारको ु र, अमानवीय वा 
अपमानजनक यवहार वा सजाय“, वासश  संघषबाट पीिडत कुनै बालबािलकाको शारी रक तथा मनोवै ािनक पनुलाभ र 
सामािजक पनु थापना वधन गन सबै समिुचत उपायह  अपनाउनेछन ् । य तो पनुलाभ र पनु थापना य तो बालबािलकाको 
वा य, आ मस मान र मयादा स व ्धन गन वातावरणामा हनेछ ।  

 

धारा  ४० 

१. प  रा ह ल े फौजदारी काननूको उ लंघन गरेको आरोप लागकेो वा सोको अिभयु  वा सो काय गरेको भनी 
मािनएका बालबािलकालाई िनजको मयादा र मह वको भावनालाई स व न गन िकिसमबाट ितनीह को मनमा अ को 
मानव अिधकार र मौिलक वत ताह ितको आदर पनुजागरण हने एवं पनु थापन तथा समाजमा ितनको 
िसजना मक भिूमकाको स व न हने वा छनीयतालाई यानमा राखी यवहार गन ुपनछ ।  

२. यस उ े यको लािग तथा अ तराि य द तावेजह का स बि धत यव थाह लाई यानमा रा द ैप  रा ह ले खास 

गरी दहेायका कुरा सिुनि त गनछनः्– 

(क) कुनै काय गरेको समयमा राि य तथा अ तराि य काननू ारा िनषेध नग रएका य ता काय गरेको वा 
नगरेको कारणबाट मा  कुनै पिन बालबािलकालाई फौजजदारी काननू उ लंघन गरेको आरोप लगाइने 
वा अिभयु  बनाइने वा िनजले उ लंघन गरेको आरोप लगाइने वा अिभयु  बनाइने वा िनजले 

उ लंघन गरेको मािननेछैन ।  

(ख) फौजदारी काननूको उ लंघन गरेको आरोप लागेको वा सोको लािग अिभयु  बनाइएको कुन ै पिन 
बालबािलकालाई कि तमा पिन दहेायका याभिूतह  िदइनछेः– 

(१) काननू बमोिजम दोषी मािणत नभएस म िनद ष भएको अनमुान गरी पाउन,े 
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(२) आफू िव  लगाइएको अिभयोगको तु त र य  पमा र उपयु  भएमा आ नो बाब ुआमा वा 
काननूी संर क माफत जानकारी पाउने तथा आ नो ितर ाको तैयारी र तुितमा काननूी वा 
अ य समिुचत सहयोग पाउने, 

(३) काननूी वा अ य उिचत सहायता िदने यि को उपि थितमा र िनजको उमेर वा अव थाको िवचार 
गदा बालबािलकाको अिधकतम िहतको िवपरीत नहने ठािनएमा खास गरी िनजका बाब ुआमा वा 
काननूी संर कको उपि थितमा स म, वत  र िन प  िनकाय वा याियक िनकायबाट कुन ै
िवल ब िवना काननू बमोिजम व छ सनुवुाइ गरी सो कुराको िनधारण ग रपाउने, 

(४) माण िदन वा अपराध वीकार गन कर नलगाइने, आफू िव का सा ीह  परी ण गन वा गन 
लगाउने र आ नो प का सा ीह लाई समान अव था अ तगत उपि थत गराई परी ण गराई 
पाउन े।  

(५) फौजदारी काननूको उ लंघन ग रएको ठह रएमा सो फैसला र यसको प रणाम व प लगाइएका 
कुनै पिन कायका स म, वत  र िन प  उप लो िनकाय वा याियक सं थाबाट काननू बमोिजम 
पनुरावलोकन गराई पाउने,  

(६) योग ग रएको भाषा बालबािलकाले बु न नस ने वा बो न नस ने रहछे भन ेदोभाषेको िनःशु क 

सहयोग पाउन,े 

(७) कारबाहीका सबै तहह मा आ नो गोपनीयताको पणू स मान पाउन,े  

३. प  रा ह ले फौजदारी काननू उ लंघन गरेको भनी दोष लगाइएका, अिभयु  बनाइएका वा उ लंघन गरेको मािनएका 
बालबािलकाह का लािग िवशेष पमा लाग ू  हन ेखालका काननूह , कायािविधह , िनकायह  र सं थाह को 
थापना वधन गन यास गनछन ्र िवशेषतः िन न कुराह को य न गनछन ्।   

(क) यनूतम उमेरको हदको थापना, जनु उमेरभ दा कम उमेरका बालबािलकाको फौजदारी काननू उ लंघन गन 
स ने मता हदँनै भनी अनमुान ग रनेछ, 

(ख) समिुचत र वा छनीय भएको कुन ैपिन अव थामा य ता बालबािलकाका स ब धमा याियक कारबाही नगरी 
अ य काय गन उपायह , तर मानव अिधकार र काननूी सरु ाह लाई पणू पमा स मान गन ुपनछ । 

४. बालबािलकाको िहतको अनकुुल हन े गरी तथा िनजह को प रि थित र कसरू दवैुमा समिुचत हने गरी िनजह सँग 
यवहार गन कुरा सिुन त गन िविभ न कारका कुराह  ज तैः हरेचाह, मागदशन र िनरी ण स ब धी आदशेह , 

सरस लाह, परी ण, याहार स व ्धन, िश ा तथा यवसायीक तिलम काय मह  तथा सं थागत हरेचाहका अ य 
िवक पह  उपल ध हनछेन ्।  

 

धारा  ४१ 

बालअिधकारलाई साकार तु याउन बढी उपयोगी हन ेकुनै पिन यव थाह लाई यस महासि धको कुनै पिन कुराले असर पनछैन र 
य ता यव थाह  दहेायका कुरामा िनिहत हन स नेछनः्– 

(क) कुनै प  रा ह को काननू, वा 

(ख) यस रा को िनि त लाग ू हने अ तराि य काननू ।  
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ख ड  २ 

धारा  ४२ 

प  रा ह ले महासि धका िस ा तह  र यव थाह लाई िव ततृ पले वय कह  तथा बालबािलकाको जानकारीमा उिचत र 
सि य मा यम ारा समान पले याउने ित ा गछन ्। 
 

धारा  ४३ 

१. यस महासि धमा कबलू ग रएका दािय वह को ाि मा प  रा ह ले हािसल गरेको गितको जा“च परी ण गन 
उ े यको लािग बालअिधकारस ब धी सिमितको थापना ग रनेछ, जसले यस पिन यव था ग रएका कायह  गनछ ।  

२. सिमितमा उ च निैतक मयादा भएका र यस माहासि धमा समेिटएका े मा द ता वीकार ग रएका दश जना 
िवशेष ह  रहनछेन ्। सिमितका सद यह  समानपुाितक भौगोिलक िवतरण एवं मखु काननूी णालीको ितिनिध व 
हने गरी प  रा ह ले आ-आ ना नाग रकह  म येबाट िनवािचत गनछन ् र सद यह ल ेआ-आ नो यि गत 
हिैसयतमा काय गनछन ्।  

३. प  रा ारा मनोिनत यि ह को सू बाट गो य मतदानको त रकाबाट सिमितका सद यह  िनवािचत हनछेन ् । 
येक प  रा ले आ ना नाग रकह  म येबाट एक जना यि  मनोिनत गन स नेछ ।  

४. यो महासि ध लाग ू  भएको िमितले छ मिहनािभ ै र यसपिछ हरेक दो ोवषमा सिमितको ारि भक िनवाचन हनेछ । 
येक िनवाचन हने िमितभ दा कि तमा चार मिहना अगावै संयु  रा  संघका महासिचवले प  रा लाई दईु 
मिहनािभ मा आ–आ नो मनोनयनप ह  दािखला गन आ हान गद प  पठाउनेछन ्। त प ात ्महासिचवले मनोिनत 
गन प  रा ह ले नाम उ लेख गरी स पणू मनोिनत सद यह को वणानु म अनसुारको नामावली तयार पानछन ्र 
उ  नामावली यस महासि धका प  रा ह  सम  पेस गनछन ्।  

५. संयु  रा  संघको धान कायालयमा महासिचव ारा आयोिजत प  रा ह का बठैकमा िनवाचन हनछे । य तो 
बैठकको लािग दईु ितहाई प  रा ह को उपि थितलाई गणपरूक सङ् या पगुकेो मािननेछ । बठैकमा उपि थत भई 
मतदान गन प  रा ह को ितिनिधहह को प  बहमत ा  गरी सबैभ दा बढी मत पाउने यि ह  नै सिमितको 
सद यमा िनवािचत भएको मािननछेन ्।  

६. सिमितका सद यह  चारवषको अविधका लािग िनवािचत हनछेन ् । पनुः मनोिनत भएको ख डमा उनीह  पनुः 
िनवाचनको लािग यो य हनछेन ्। पिहलो िनवाचनमा िनवािचत सद यह  म ये पा“च जना सद यको पदाविध दईुवषमा 
समा  हनछे । पिहलो िनवाचन भएको लग  ैपिछ ती पाँच जना सद यह को नाम बैठकको अ य ले गोला था ारा 
छु याउने छन ्।  

७. सिमितको कुनै सद यको मृ य ुभएमा वा िनजले रािजनामा िदएमा वा अ य कुन ैकारणले गदा िनजले सिमितको काय 
गन नस ने भनी घोषणा गरेमा िनजको मनोनयन गन प  रा ले आ ना नाग रकह  म येबाट अक  एकजना 
िवशेष लाई बाँक  पदाविध भर सेवा गनको िनिम  सिमितको वीकृितको अधीनमा रहने गरी मनोिनत गनछ ।  

८. सिमितले आ नो कायविधस ब धी िनयमह  आफै िनधारण गनछ ।  

९. सिमितले दईुवषका अविधको लािग आ ना अिधकृतह  िनवािचत गनछ ।  

१०. सिमितका बैठकह  सामा यतः संयु  रा  संघको धान कायालयमा वा सिमितले न ै िनधारण गरे बमोिजमको अ य 
कुनै सिुवधाजनक थानमा ब नेछन ् । सिमितको बठैक सामा यतः वािषक पमा ब नेछ । सिमितका बठैकह को 
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अविध महासभाको वीकृितको अधीनमा रहने गरी यी महासि धका प  रा ह को बैठकबाट िनधारण ग रने र 
आव यकता अनसुार पनुरावलोकन ग रनेछ ।  

११. यस महासि ध अ तगतको सिमितका कायह को भावकारी काया वयनको लािग संयु  रा  संघका महासिचवले 

आव यक कमचारी र सिुवधाह  उपल ध गराउनछेन ्।  

१२. महासभाको वीकृितबाट, यस महासि धअ तगत गिठत सिमितका सद यह ले महासभा ारा िनणय ग रएका शत र 
अव थाह अनसुार संयु  रा  संघको ोतबाट पा र िमक ा  गनछन ्।  

 

धारा  ४४ 

१. प  रा ह ले महासि धमा वीकार ग रएका अिधकारह को काया वयन गनका लािग आफूले अपनाएको उपायह  

तथा ती अिधकारह का उपभोगमा हािसल ग रएको गितस ब धी ितवेदनह  दहेायको अविधमा संयु  रा  संघका 
महासिचव माफत सिमितमा पेस गन कबलू गदछनः्– 

(क) स बि धत प  रा ह ले हकमा महासि ध लाग ू भएको िमितले दईु वषिभ , 

(ख) यसपिछ येक पाँच वषमा । 

२. यस महासि ध अ तगतका दािय वह को प रपिूतको मा ालाई भाव पान कुन ैकारक र किठनाईह  भए य ता कारक 

र किठनाईह  यस धारा–अ तगत ग रने ितवेदनह मा इिंगत ग रनेछ । ितवेदनह मा सिमितलाई स बि धत दशेमा 
महासि धको काया वयन स ब धी िव ततृ ान दान गन पया  जानकारी समते समावेश ग रएको हन ुपनछ ।  

३. सिमितलाई िव ततृ ारि भक ितवेदन पेस गरेको प  रा ले पिहलेन ैउपल ध गराई सकेको आधारभतू जानकारी 
करण–१(ख) अनसुार पेस गरने पिछका ितवेदनह मा दोहो  याई रा न आव यक छैन ।  

४. सिमितले महासि धको काया वयनसँग स बि धत थप जानकारीको लािग प  रा ह लाई अनरुोध गन स नेछ ।  

५. सिमितले आ ना ि याकलापह स ब धी ितवेदनह  येक दईु वषमा आिथक तथा सामािजक प रषद ्माफत संयु  

रा  संघको महासभामा पेस गनछ ।  

६. प  रा ह ले आ ना ितवेदनह  आ ना दशेमा सवसाधारण जनतालाई यापक पमा उपल ध गराउनेछन ्।  
 

धारा  ४५ 

महासि धको भावकारी काया वयनलाई स ब न गन तथा महासि धले समटेेको े मा अ तराि य सहयोगलाई ो साहन गनः– 

(क) िविश ीकृत सं थाह  संयु  रा  संघीय बाल कोष र संयु  रा  संघका अ य अगंह लाई आ–आ नो काय े िभ  

पन आउने यस महासि धका यवा थाह को काया वयनका स ब धमा िवचार िवमश ग रंदा ितिनिध व गन पाउने 
अिधकार हनेछ । सिमितले उपयु  ठानेमा िविश ीकृत सं थाह , संयु  रा  संघीय बालकोष तथा अ य स म 
िनकायह लाई ितनीह को आ–आ नो काय े िभ  पन िवषयह मा यो महासि धको काया वयनमा िवशेष  

स लाह दान गन आम ण गन स नेछ । सिमितले िविश ीकृत सं थाह , संयु  रा  संघीय बालकोष तथा अ य 
संयु  रा  संघीय अगंह लाई ितनीह को काय े िभ  पन िवषयह मा यस महासि धको काया वयनका स ब धमा 
ितवेदनह  पसे गन आम ण गन स नेछ, 
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(ख) सिमितले आफूलाई उपयु  लागकेो ख डमा प  रा ह बाट ा  कुनै ितवेदनह  जसमा ािविधक सहयोग वा 
स लाहको लािग अनरुोध ग रएको छ वा सो कुराको आव यकता दशाइएको छ तथा य ता अनरुोध तथा संकेतह को 
स ब धमा आ नो कुनै िवचार र सझुाह  भएमा सो सिहत िविश ीकृत सं थाह , संयु  रा  संघीय बालकोष र अ य 
स म िनकायह लाई पठाउनेछ, 

(ग) सिमितले बालअिधकारसँग स बि धत खास िवषयह का स ब धमा आ नो तफबाट अ ययन गन महासिचवलाई 
अनरुोध गन महासभालाई िसफा रस गन स नेछ, 

(घ) महासि धका धारा –४४ र ४५ अनु प ा  हन आएको जानकारीको आधारमा सिमितले सझुवह  र सामा य िसफा 
रशह  तुत गन स नेछ । य ता सझुावह  र सामा य िसफा रसह स बि धत प  रा ह लाई पठाइनछे र प  

रा ह बाट कुन ैिट पणी आएको भए सो समेत संल न गरी महासभामा तुत ग रनेछ ।  
 

ख ड  ३ 

धारा  ४६ 

यो महासि ध सबै रा ह बाट ह ता र हनको लािग खलुा रहनछे ।  
 

धारा  ४७ 

यस महासि धलाई अनमुोदन गन ुपनछ । अनमुोदनका िलिखतह  संयु  रा  संघका महासिचव सम  दािखला ग रनेछ ।  
 

धारा  ४८ 

यो महासि ध कुन ैपिन रा बाट सि मलनको लािग खलुा रहनछे । सि मलनका िलिखतह  संयु  रा  संघका महासिचव सम  

दािखला ग रनेछ ।  
 

धारा  ४९ 

१. यो महासि ध अनमुोदन वा सि मलन गन बीस  िलखत संयु  रा  संघका महासिचव कहा“ दािखला भएको िमितले 

तीस  िदनदिेख यो महासि ध लाग ू हनेछ ।  

२. यो महासि धको अनमुोदन वा सि मलन गन बीस  िलखत दािखला भै सकेपिछ यस महासि धको अनमुोदन वा 
सि मलन गन येक रा को हकमा सो रा ले आ नो अनमुोदन वा सि मलनको िलखत दािखला गरेको िमितले तीस  

िदनदिेख यो महासि ध लाग ू हनछे ।  
 

धारा  ५० 

१. कुनै पिन प  रा ले संशोधनको ताव गन र यसलाई संयु  रा  संघको महासिचव सम  दता गन स नेछ । 
यसपिछ महासिचवले प  रा ह लाई ती तावह  उपर िवचार गन र मतदान गन उनीह  प  रा ह को 
स मेलनको प मा भएको नभएका कुरा उनलाई संकेत गन अनरुोध सिहत तािवत संशोधनह  प  रा ह लाई 
पठाउने छन ् । यस कारले जानकारी गराइएको िमितले चार मिहनािभ  कि तमा एक ितहाई प  रा ह  य तो 
स मेलनको प मा भएको ख डमा महासिचवले संयु  रा  संघको त वावधानमा सि मलनको आयोजना गनछन ् । 
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स मेलनमा उपि थत भई मतदान गन प  रा ह ले बहमतबाट हणग रएको कुन ै संशोधनलाई अनमुोदनको लािग 
संयु  रा  संघको साधारण सभामा पेस ग रनेछ ।  

२. यस धाराको करण १ बमोिजम हण ग रएको संशोधन संयु  संघको साधारण सभाबाट अनमुोदन भई प  रा ह को 
दईु ितहाई बहमतबाट वीकृत भएपिछ लाग ू हनेछ ।  

३. कुनै संशोधन लाग ू भएपिछ, संशोधन वीकार गन प  रा ह  उपर र यस महासि धका यव था र ितनले वीकार गरी 
कुनै अिध लो संशोधनबाट वा“िधन लागेका अ य प  रा ह  उपर ब धनकारी हनछे ।  

 

धारा  ५१ 

१. संयु  रा  संघका महासिचवले अनमुोदन वा सि मलनको समयमा रा ह ारा रािखएका आर णह को ित ा  

गरी सबै रा ह लाई पठाउनछेन ्।  

२. यस महासि धको उ े य र योजनसँग मले नखाने य ता कुन ैपिन आर णलाई वीकार ग रने छैन ।  

३. संयु  रा  संघका महासिचवलाई स बोधन ग रएको सो योजनको सचूना िदई आर णह  कुन ैपिन समयमा िफता 
िलन सिकनेछ, महासिचवले सबै रा ह लाई सोको जानकारी िदनेछन ् । य तो सचूना महासिचवले ा  गरेको 
िमितदिेख लाग ू हनछे ।  

 

धारा  ५२ 

कुनै पिन प  रा ले संयु  रा  संघका महासिचवलाई िलिखत सचूना िदएर यो महासि धलाई प र याग गन स नेछ । 
महासिचवले सचूना ा  गरेको िमितले एकवष पिछ प र याग भावकारी हनछे ।  
 

धारा  ५३ 

संयु  रा  संघका महासिचवलाई यस छैन पमा तोिकएको छ । 
 

धारा  ५४ 

यस महासि ध, जसका अरवी, िचनीयाँ, अङ् ेजी, ा सेली, र रिसयाली र पेनी ितह  समान पमा मािणक छन,् को 
मलू ित संयु  रा  संघका महासिचव सम  दािखला ग रनेछ ।  

यस कुराको सा ीको पमा स बि धत सरकारबाट िविधवत पमा अि तयार पाएका दहेायको ह ता रकारी सवािधकार स प न 
ितिनिधह ले यस महासि धमा ह ता र गरेका छन ्। 
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१५. कानून यवसायीको भूिमका स ब धी आधारभूत िस ा त,  १९९० 

(Basic Principles of the Role of  Lawyer) 

 

यवुाको हवानामा १९९० अग ट २७ दिेख से टे बर ७ स म स प न अपराधको रोकथाम तथा कसरूदार उपरको यवहारस ब धी 
आठ  रा  संघीय काङ् ेस ारा जारी 

संयु  रा  संघको बडाप मा संसारका मािनसह ले अ य कुराका अित र  याय कायम हन ेअव था िसजना गन ढ सङ्क प 
गरी जात, िलङ्ग, भाषा वा धमज ता कुराको भेदभाविवना मानव अिधकार र मलुभतू वत ताको स मानको व न र 
ो साहनलाई अ तराि य सहयोगको उपलि धको एक मखु प रल य घोिषत गरेकाले, 

मानव अिधकारको िव यापी घोषणाप ले काननूका अगािड समानता, िनद िषताको अनमुान, वत  तथा िन प  

यायािधकरण ारा व छ ताथ खलुा सनुवुाइको अिधकार र द डनीय कसरूको अिभयोगलागेका हरेकलाई ितर ाका लािग 
आव यक सबै याभिूतका िस ा तह को संर ण गरेकाले, 

नाग रक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तराि य अनबु धले, यस अित र , अनिुचत िढलाइिवना पपु  ग रने अिधकार र 
काननू ारा थािपत स म, वत  र िन प  यायािधकरण ारा व छ र खलुा सनुवुाइको अिधकार उ ोिषत गरेकाले, 

आिथक, सामािजक तथा सां कृितक अिधकारस ब धी अ तराि य अनबु धले मानव अिधकार र वत ताको िव यापी आदर 
र प रपालनाको वधन गन ुरा यह को बडावप अ तगतको दािय व भएको कुरा पनुःसं मरण गराएकाले, 

जनुसकैु व पको थनुछेक वा कैदसजायअ तगतका सबै यि को संर ण स ब धी िस ा त सङ् हले थनुामा रहकेो यि को 
काननूी परामशदाताबाट सहायता िलने, उससँग कुराकानी गन र परामश गन हक थािपत गरेकाले, 

ब दी ित गनपुन यवहारको यनूतम मापद डको िनयमावलीले िवशेषतः पपु छे भई नसकेका ब दीका लािग काननूी सहायता र 
परामशदातासँग गोपनीयता पवूक कुराकानी सिुन त गनपुन कुरा बझुाएकाले, 

मृ यदु डको सामना गनह को संर णको याभिूत गन सरु णले यानकै सजाय हन स ने अपराधका हरेक शङ्िकत वा 
अिभयु लाई कारवाहीका सबै चरणमा, नाग रक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तराि य अनबु धको धारा १४ अनसुार, 
पया  काननूी सहायताको अिधकार रहन ेकुरा पनुिनि त गरेकाले, 

अपराध र अि तयारको दु पयोग पीिडतका लािग यायस ब धी आधारभतू िस ा तको घोषणाप ले राि य तथा अ तराि य 
तहमा अपराधपीिडत उपरको व छ यवहार, ितपरुण, ितपिूतर सरसहायता तथा यायको पहचँमा सधुार याउन िसफा रस 

गरेकाले, 

सबै यि को हकािधकार रहकेा आिथक, सामािजक र सां कृितक, वा नाग रक तथा राजनीितक िकिसमका मानव अिधकार र 
आधारभतू वत ताको पया  संर णका लािग वत  काननू यवसाय ारा उपल ध हन ेकाननूी सेवाह मा सबै यि को 
भावकारी पहचँ आव यक हने भएकाले,  

यवसायीक गणु तर तथा आचरण कायम गन, सद यह लाई हरैानी, अनिुचत रोकटोक तथा हननबाट जोगाउन,ु सेवाको खाँचो 
परेका सबैलाई काननूी सेवा उपल ध गराउन र जनचासो र यायको सा यलाई बढाउँद ैलैजानका लािग सरकारी तथा अ य सं था–
िनकायह सँग सहयोग आदान दान गन काननू यवसायीह को पसेागत सङ्गठनले खे नपुन भिूमका मह वपणू भएकाले, 

काननू यवसायीको उिचत भिूमकाको सिुनि त तथा वधन गन कायमा सद यरा ह लाई म त गनका लािग तजमुा ग रएको 
यसपिछ तुत काननू यवसायीको भिूमकास ब धी आधारभतू िस ा तलाई सरकारह ले आ ना राि य काननू तथा चलनको 
ढाँचािभ  स मान र याल गनपुदछ र काननू यवसायीह  साथसाथै यायाधीश, अिभयोजनकता (सरकारी विकल), 
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कायपािलका तथा िवधाियकाका सद यह  र सवसाधारण ज ता अ य यि ह का यानमा पिन याइन ुपदछ । यी िस ा तह , 

उपयु  भएस म, काननू यवसायीको औपचा रक हिैसयत नभए पिन काननू यवसायीले गन काम गन यि ह का हकमा पिन 
लाग ूहनेछन ्। 

कानून यवसायी र कानूनी सेवाको सलुभता 

१.  सबै यि लाई आ ना अिधकारको संर ण तथा थापना र फौजदारी कारवाहीका हरेक चरणमा ितर ाका लािग 
आफूले रोजेको काननू यवसायीको सहयोग मा ने हक छ । 

२.  सरकारह ले आ ना भ–ूभाग तथा े ािधकारका िवषयमा जाित, वण, जाितय उ पि , िलङ्ग, भाषा, धम, राजनीितक 

वा अ य िवचार, राि य वा सामािजक उ पि , स पि , ज म, आिथक वा अ य हिैसयतमा आधा रत भेदभावज ता 
कुनै कुराको िभ नतािवना सबै यि का लािग काननू यवसायीको भावकारी र समान सवसलुभता उपल ध गराउन 
सु यवि थत कायिविध तथा उ रदायी संय ह  सिुनि त पानछन ्। 

३.  सरकारह ले िनधन तथा आव यक भएअनसुार अ य लाभवि चत यि ह लाई काननूी सेवा उपल ध गराउन पया  

आिथक सहायता तथा अ य ोतसाधनको ब ध सिुनि त गनछन ्। काननू यवसायीका पेशागत सङ्गठनह ले सेवा, 
सरसिुवधा तथा ोतसाधनको ब धमा सरसहयोग गनछन ्। 

४.  सरकार तथा काननू यवसायीका पेशागत सङ्गठनह ले सवसाधारणलाई काननूअ तगतका ितनका अिधकार तथा 
कत य र ितनका मौलि◌क वत ताको संर णका लािग काननू यवसायीको मह वपणू भिूमकाका बारेमा ससुिूचत 
गन काय मह  व न गनछन ्। िनधन तथा अ य लाभवि चत यि ह लाई उनीह का अिधकारमा अडान िलन र 
आव यक हदँा काननू यवसायीको म त मा न सबल बनाउनका लािग ग रने सहयोगका लािग िवशेष यान िदइनपुछ । 

फौजदारी याय स ब धी कुरामा िवशेष सरु ा 

५.  प ाउ वा थनुछेक वा फौजदारी कसरूको आरोिपत हदँा आफूले रोजेको काननू यवसायीबाट सहयोग िलने अिधकारका 
बारेमा सबै यि लाई स म अिधकारी ारा तु तै ससुिूचत ग रने कुरा सरकारह ले सिुनि त गनछन ्। 

६.  आ नो काननू यवसायी नभएका यि ह लाई, यायको िहतमा आव यक भएका सबै मािमलामा, भावकारी काननूी 
सेवा उपल ध गराउनका लािग, उनीह िसत य ता सेवाको सेवाशु क ितन पया  मा यमको कमी भए िनशु क पमै, 
कसरूको कृितिसत तालमले हने गरी स मता र अनभुव भएको काननू यवसायी रा न पाउन ेहक हनछे । 

७.  फौजदारी आरोपसाथ वा रिहत जे भए पिन प ाउ परेका र थिुनएका सबै यि लाई, जनुसकैु मािमलामा प ाउ ग रएको 
वा थिुनएको समयबाट ४८ घ टािभ ै शी तासाथ काननू यवसायीसँगको पहचँ पाउने कुरा सरकारह ले थप सिुनि त 
गनछन ्। 

८.  प ाउ ग रएका, थिुनएका वा कैद ग रएका सबै यि लाई, िढलाइ, ह त पे वा से सरिसप नगरीकन र पणू 

गोपनीयतासाथ काननू यवसायीसँग भेटघाट, कुराकानी र सरस लाह गन पया  अवसर, समय र सरसिुवध उपल ध 

गराइनेछ । 

यो यता र तािलम 

९.  सरकार, काननू यवसायीह को पशेागत सङ्गठन र शिै क सं थाह ले काननू यवसायीह लाई उिचत िश ा ा  र 
काननू यवसायीको नैितक मयादा तथा आचारगत कत य र राि य तथा अ तराि य काननू ारा मा यता ा  मानव 
अिधकार तथा आधारभतू वत ताका बारेमा सचेत पा रएको कुरा सिुनि त पानछन ्। 
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१०.  सरकार, काननू यवसायीह को पेशागत सङ्गठन र शिै क सं थानह ले काननू यसायमा वेश गन र अ यास 

िनर तर रा न ेकुरामा काननू यवसायी स बि धत दशेकै नाग रक हनपुन कुरा भेदभावकारी नहन ेअपवाद बाहके जाित, 
वण, िलङ्ग, जाितय उ पि , धम, राजनीितक वा अ य अिभमत, राि य वा सामािजक उ पि , स पि , ज म, आिथक 

वा अ य हिैसयतका आधारमा कुन ै यि लाई पिन भेदभाव नग रने कुरा सिुन य गनछन ्। 

११.  काननूी सेवाको आव यकता प रपिूतहन नसकेका खास गरी िभ न सं कृित, पर परा वा भाषाह  वा िवगतको 
भेदभावको िसकार भएका समहू, समदुाय वा े ह  रहभेएका मलुुकमा सरकार, काननू यवसायीह को पेशागत 
सङ्गठन र शिै क सं थानह ले य ता समहूह बाट काननू यवसायमा वेश गन उ मेदवारह लाई अवसर िदन 
िवशेष उपायह  अपनाउनपुछ र उनीह का समहूह को खाँचोलाई उिचत हने गरी उनीह ले तािलम पाउन े कुराको 
सिुनि त पानपुछ । 

कत य र िज मेवारी 

१२.  काननू यवसायीह ले याय शासनको अ याव यक ितिनिधका पमा सबै समयमा आ नो पशेाको स मान र 
मयादा कायम रा नछेन ्। 

१३.     काननू यवसायीह को सेवा ाहक (प ) ितको कत यमा िन न कुरा समेिटनेछनः् 

(क) सेवा ाहकका काननूी अिधकार दािय वका बारेमा उनीह लाई स लाह िदन ेर सेवा ाहकको अिधकार दािय वको 
स दभ सापे  काननूी णालीमा काम गन, 

(ख) सेवा ाहकलाई हर उिचत त रकाले म त गन र उनीह को िहतको संर णका लािग काननूी कारवाही अगािड 
बढाउने,  

(ग) उिचत भएस म सेवा ाहकलाई अदालत, यायािधकरण वा शासिनक अिधकरणह मा म त गन, 

१४.  सेवा ाहकको िहतको र ा गदा र यायको हतेु वधन गदा काननू यवसायीह ले राि य तथा अ तराि य काननूले 

मा यता िदएका मानव अिधकार तथा आधारभतू वत ता कायम गन य न गनछन ्र सबै समयमा काननू अनु प र 
काननूी पशेाको सवमा य तर तथा आचारणको अनकूुल वत ता तथा प र मपवूक काम गनछन ्।  

१५.  काननू यवसायीह  सदा उनीह का सेवा ाहकको िहतको स मान ित बफादार रहनछेन ्। 

कानून यवसायीका काममा याभूित 

१६.  काननू यवसायीह  (क) कुनै डर ास, बाधा यवधान, हरैानी वा अनिुचत ह त ेपिवना यवसायीक काय गनमा यो य 
हने, (ख) वत तापवूक मलुुकिभ  र बािहर या ा गन र ितनका सेवा ाहकलाई परामश िदन यो य हन,े र (ग) सवमा य 
पशेागत कत य, तर र आचरण अनसुार ग रएको कुन ै कामकुरामा अिभयोजन, शासिनक, आिथक वा अ य 
द डभारबाट सताइने वा त पा रने छैनन ्भ न ेकुरा सरकारह ले िनि त पानछन ्। 

१७.  आ नो कायस पादन गरेको नितजा व प काननू यवसायीह को सरु ामािथ ास िसजना भएमा अिधकारीह बाट 
उनीह को पया  संर ण ग रनेछ । 

१८.  आ नो कायस पादन गरेको नितजा व प काननू यवासायीह लाई उनीह का सेवा ाहक वा सेवा ाहकका कायसँग 
गाँसेर पिहचान ग रने छैन । 
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१९.  ितिनिध वको अिधकारको मा यता द  अदालत वा शासिनक अिधकरणले यी िस ा तह सँग मेल खाने गरी 
राि य काननू र चलन अनसुार अयो य घोिषत ग रएको यि बाहके कुन ै पिन काननू यवसायीलाई ितनका प  

(सेवा ाहक) का तफबाट उपि थत हन इ कार गन छैनन ्। 

२०.  काननू यवसायीह ले असल िनयतले िलिखत वा मौिखक पमा गरेको परैवीका सा दिभक कथनह  वा अदालत, 
यायािधकरण वा अ य काननूी वा शासिनक अिधकरणसम  भएको ितनको यवसायीक उपि थितका लािग दवेानी 
तथा द डसजायस ब धी उ मिु को उपभोग गनछन ्। 

२१.  आफूसँग आ नो िनय णमा रहकेा उपयु  सचूना, फाइल र िलखत अिभलेखह , सेवा ाहकलाई भावकारी काननूी 
सहायता उपल ध गराउन सबल हने गरी पया  समयसाथ, काननू यवसायीलाई सलुभ पान कुरा स म 
अिधकारीह को कत य हनेछ । य तो पहचँ िछटोभ दा िछटो उपयु  समयमा उपल ध गराउनपुछ । 

२२.  काननू यवसायी र ितनका सेवा ाहकका बीच यावसाियक स ब धमा हन े सबै स चार–कुराकानी र परामश 

गोपनीयतापणू हन ेकुरालाई सरकारह ले मा यता िदने र स मान गनछन ्। 

अिभ यि  र सङ्ठनको वत ता  

२३.  अ य नाग रकसरह काननू यवसायीह लाई अिभ यि , आ था, सङ्गठन र सभाको हक हनेछ । िवशेष गरी 
उनीह लाई काननू, याय शासन र मानव अिधकारको संर ण, तथा वधनसँग स बि धत सवालह मा खलुा 
छलफलमा भाग िलन े र काननूस मत सङ्गठनको सद यता िलएको वा काननूसङ्गत काय गरेको कारणले कुन ै
यवसायीक रोकटोकका यवधानिवना थानीय, राि य वा अ तराि य सङ्गठनह  गठन गन वा ितनमा सहभागी हन े
ितनका बैठकह मा भाग िलने अिधकार 

उनीह लाई हनेछ । य ता अिधकारको योग गदा काननू यवसायीह ले काननू र काननू यवसायका सवमा य तर र 
आचारण अनसुार आफुलाई स चािलत गनछन ्

कानून यवसायीका पेशागत सङ्गठन 

२४.  काननू यवसायीह लाई आ ना हकिहतको ितिनिध व, िश ा र तािलमको िनर तरता र पेशागत िन ाको संर णका 
लािग वाय  पशेागत सङ्गठनको गठन गन र यसमा सहभागी हन ेछ । य ता पेशागत सङ्गठनको कायकारी अङ्ग 
सङ्गठनका सद यह बाट िनवािचत हनेछ र यसले बा  ह त पेिवना आ ना कामकारवाही स पादन गनछ । 

२५.  हरेक यि लाई काननूी सेवाको भावकारी तथा समान पहचँ र काननू तथा सवमा य पशेागत मापद ड र आचरण 

अनु प सेवा ाहकलाई अनिुचत ह त ेपिवना सरस लाह र सहयोगमा काननू यवसायीलाई यो य बनाउने कुरा िनि त 
पान काननू यवसायीका सङ्गठनह ले सरकारह लाई सरसहयोग गनछन ्। 

अनुशासना मक कारवाही 

२६.  राि य काननू तथा चलन एवं सवमा य अ तराि य तर र मा यता अनसुार काननू यवसायको उपयु  िनकाय वा 
िवधायन ारा काननू यवसायीह का लािग आचारसंिहता जारी हनछे । 

२७.  पेशागत मताको िवषयमा काननू यवसायी िव  ग रएका उजरु वा दोषारोपणह मा उिचत कायिविध ारा तदा कता 
साथ एवं व छतापवूक कारवाही हनछे । काननू यवसायीलाई आफूले रोजेको काननू यवसायीबाट सहयोग िलन 
पाउन ेलगायत व छ सनुवुाइको अिधकार रहनेछ । 
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२८.  काननू यवसायी िव को अनशुासना मक कारवाही काननू यवसाय ारा थािपत िन प  अनशुासन सिमित सम , 

वत  िवधाियक  काननू ारा िनिमत अिधकरणसम , वा अदालत सम  चलाइनेछ र वत  याियक 

पनुरावलोकनको िवषय हनछे । 

२९.  सबै अनशुासना मक कारवाही पेशागत आचारसंिहता र काननू यवसायका अ य सवमा य मापद ड र आचरण अनसुार 
एवं यी िस ा तह का आलोकमा िनधारण ग रनेछ । 
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१६. अिभयोजनकताको भूिमका स ब धी मागदशन, १९९० 

(Guidelines on the Role of Prosecutors) 

 

यवुाको हवानामा १९९० अग ट २७ दिेख से टे बर ७ स म स प न अपराधको रोकथाम तथा कसरूदार उपरको यवहार 
स ब धी आठ  रा  संघीय काङ् से ारा जारी 

संयु  रा  संघको बडाप मा संसारका मािनसह को अ य कुराका अित र  याय कायम गन अव था िसजना गन ढसङ्क प 
ग र जात, िलङ्ग, भाषा वा धमज ता कुराको भेदभाव िवना मानव अिधकार र मलुभतू वत ताको स मानको ब न र 
ो साहनलाई अ तराि य सहयोगको उपल धीको एक मखु प रल य घोिषत गरेकाले, 

मानव अिधकारको िव यापी घोषणाप ले काननूका अगािड समानता, िनद िषतको अनमुान, वत  तथा िन प  

यायािधकरण ारा व छ तथा खलुा सनुवुाइको अिधकारका िस ा तह  संर ण गरेकाले, 

ती िस ा तह मा अ तिनिहत ि भाव र यथाथ अव थाबीच अझै बार बार अ तराल िव मान रहकेाले, 

हरेक मलुुकको यायको शासन र सङ्गठन ती िस ा तह बाट उ े रत हनपुन र ितनले न ै ती िस ा तह लाई पणू पेण 

वा तिवकतामा अनिुदत गन य न गनपुन भएकाले, 

याय शासनमा अिभयोजनकताह ले मह वपणू भिूमका खे ने भएकाले, र उनीह को मह वपणू िज मेवारी बहन गन िवषयका 
िनयमह ले व छ र समतामलूक फौजदारी याय र अपराधिव  नाग रकह को भावकारी संर णलाई योगदान गन ग र मािथ 

उि लिखत िस ा तह ित उनीह ले स मान गनपुन र सङ्गित रा नपुन भएकाले, 

सधुा रएको िनयिु िविध र काननूी तथा यवसायि◌क तािलम एवं आपरािधकताको मकुािवला गन, खास ग र नयाँ व प र 
आयामका, उनीह को भिूमकाको सही ि या वयनका लािग आव यक सबै ोतसाधनको ब ध ारा अिभयोजनकतामा आ ना 
कामकत य परूा गन आव यक पन पेशागत यो यता रहने कुरालाई सिुनि त गन ुअ याव यक भएकाले, 

अपराधको रोकथाम तथा कसरूदार उपरको यवहारस ब धी पाच  रा  संघीय काङ्गेर्सका िसफा रसमा महासभलेू १७ िडसे बर 
१९७९ को ताव ३४/१६९ ारा काननू काया वयन गन अिधकारीह को आचारसंिहता जारी गरेकाले, 

अपराधको रोकथाम तथा कसरूदार उपरको यवहार स ब धी छैट  रा  संघीय काङ् ेसको ताव १६ मा अपराधको रोकथाम 
तथा िनय णस ब धी सिमितलाई यसका ाथिमकतामा यायाधीशको वत ता तथा यायाधीश र अिभयोजनकताह को 
छनोट, यावसाियक तािलम र हिैसयतस ब धी मागदशनको िव तारलाई समेट्न आ हान ग रएकाले, 

अपराधको रोकथाम तथा कसरूदारउपरको यवहारस ब धी सात  रा  संघीय काङ् ेसले यायपािलकाको वत तास ब धी 
आधारभतू िस ा त जारी भई मिैसत महासभाका २९ नोभे बर १९८५ को ताव ४०/३२ र १३ िडसे बर १९८५ को ताव 
४०/१४६ ारा अनमुोदन भएकाले, 

अपराध र अि तयारको दु पयोग पीिडतका लािग याय स ब धी आधारभतू िस ा तको घोषणाप ले यायको पहचँमा सधुार र 
अपराधपीिडतलाई व छ यवहार, ितपरूण, ितपिूत र सहायताका लािग राि य तथा अ तराि य तहमा उपाय अपनाउने 
िसफा रस गरेकाले, 

सात  काङ् सेको पा रत ताव ७ मा अ य कुराका अित र  अिभयोजनकताह को छनोट, यावसाियक तािलम र हिैसयत, 
उनीह का अपिे त काय र आचारण, फौजदारी याय णालीको चु त संचालनमा उनीह को योगदानलाई बढाउने मा यम र 
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उनीह को हरीसँगको सरसहयोग, उनीह को तजिवजी अिधकारको े , र फौजदारी कारवाहीका ि ायमा उनीह को भिूमका 
स ब धी मागदशनको आव यकताबारे िवचार गन र त स ब धमा रा  संघका भावी काङ् ेसमा ितवेदन गन 

सिमितलाई ग रएकाले, 

फौजदारी ि यामा अिययोजनकताको भावका रता, िन प ता र व छताको सिुनि य तथा वधन गन कायमा 
सद यरा ह लाई म त गनका लािग तजमुा ग रएका यसपिछ ततु मागदशनलाई सरकारह ले आ ना आ ना राि य काननू 
तथा चलनको ढाँचािभ  स मान र याल गनपुदछ र अिययोजनकताह  साथसाथै यायाधीश, काननू यवसायी, कायपािलका 
तथा िवधाियकाका सद यह  र सवसाधारणज ता अ य यि ह का यानमा पिन याइन ु पदछ । यी मागदशन िस ा ततः 
सावजिनक अिभयोजनकता (सरकारी विकल)ह का लािग भ न े सोचले तजमुा ग रएका भए पिन, उपयु  भएस म, तदथ 

आधारमा िनयु  अिभयोजनकताका हकमा पिन लाग ूहनछेन ्। 

यो यता, छनोट र तािलम 

१.  अिभयोजनकताका पमा छनोट हने यि ह  उिचत तािलम र यो यतासाथ िन ा र मतायु  मािनस हनेछन ्। 

२.  रा यह ल ेिन न कुरा सिुनि त गनछन ्: 

(क)  अिभयोजनकताको छनोटको शतमा अिभयोजन गन पदभारको उ मेदवार हन स बि धत दशेकै नाग रक 

हनपुन कुरा भेदभावकारी नहन ेअपवादबाहके जाित, वण, िलङ्ग, जाितय उ पि , धम, राजनीितक वा अ य 
अिभमत, राि य वा सामािजक उ पि , स पि , ज म, आिथक वा अ य हिैसयतका आधारमा कुन ै
यि लाई पिन भेदभावलाई बाहके गन गरी प पात वा पवूा हमा आधा रत िनयिु िव को संर ण 

समेिटन ेकुराः र 

(ख)  अिभयोजनकतामा उिचत िश ा र तािलम तथा उनीह को पदीय सेवाका आदश र आचारणगत कत य, 
अिभयु  र पीिडतका अिधकारको संवैधािनक तथा काननूी संर ण र राि य तथा अ तराि य काननू ारा 
मा यता ा  मानव अिधकार तथा मौिलक वत ताका बारेमा उनीह लाई सचेत पा रने कुरा । 

सेवाको हैिसयत र शत 

३.  याय शासनको अ याव यक ितिनिध व प अिभयोजनकताले आ नो पेशाको ित ा र मयादा कायम रा नपुनछ । 

४.  रा यह ल ेअिभयोजनकताले कुन ैडर ास, बाधा यवधान, हरैानी, अनिुचत ह त पे वा दवेानी, द डपणू वा अ य 
दािय वको अनपुयु  भोगाइ िवना यावसाियक कायगनमा यो य हने कुरा सिुनि त पानछन ्। 

५.  अिययोजनस ब धी कायस पादनको नितजा व प यि गत सरु ामा खतरा उ प न भएको अव थामा 
अिधकारीह ारा अिभयोजनकता र ितनका प रवारको भौितक संर ण ग रनेछ । 

६.  अिभयोजनकताको मनुािसव सेवाशत, पया  पा र िमक र योजन भएस म, पदाविध, िनविृ भरण र सेवािनवृ  हन े
उमेर काननू वा कािशत िनयम–िनयमावली ारा कायम ग रनेछ । 

७.  पदो नितको णाली रहकेा ठाउँमा पदो नित िवशेषतः यावसाियक यो यता, मता, िन ा र अनभुवज ता व तुगत 
त वमा आधा रत र व छ एवं िन प  िविधअनसुार िनिणत हनछे । 
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अिभ यि  र सङ्ठनको वत ता 

८.  अ य नाग रकज तै अिभयोजनकतालाई अिभ यि , आ था, सभा तथा सङ्गठन गन वत ताको हक छ । खास गरी 
काननू, याय शासन र मानव अिधकारको संर ण तथा वधनसँग स बि धत िवषयमा खलुा छलफलमा भाग िलने र 
काननूसङ्गत ि याकलाप गरेको वा काननूसङ्गत सङ्गठनको सद य भएको कारणले पशेागत हिन यहोन ुनपन गरी 
थानीय, राि य अ तराि य सङ्गठनह  गठन गन वा ितनमा सहभागी हने र ितनका बठैकह मा उपि थत हन े
उनीह लाई अिधकार रहनेछ । यी अिधकारह को चलन गदा अिभयोजनकताह ले सदासवदा काननू बमोिजम र 
उनीह को पेशाका मा य तर (मापद ड) र आचारणअनकूुल आचार यवहार गन ुपनछ । 

९.  आ ना िहतका ितिनिधत पेशागत तािलमको वधन र हिैसयतको संर ण गन गराउनका लािग अिभयोजनकताह  

पेशागत तथा अ य सङ्गठनह को गठन गन र ितनमा संल न हन वत  हनेछन ्। 

फौजदारी कारवाही– ि यमा भूिमका 

१०.  अिययोजनकताको कायालय याियक कायभ दा िव कुलै अल ग हनेछ । 

११.  अिययोजनकताले अिययोजनको थापन र काननूले अि तयार गरे वा थानीय चलनसँग सङ्गित रहसे म अपराध 

अनसु धान, ती अनसु धानको काननूस◌ंगतताको सपुरीवे ण, अदालतका फैसलाको काया वयनको सपुरि◌वे ण र 
सावजिनक सरोकारको ितिनिधका पमा गनपुन अ य कायलगायतका काय गरी फौजदारी ि यामा सि य भिूमका 
िनवाह गनछन ्। 

१२.  अिभयोजनकता फौजदारी याय णालीको सचुा  संचालन र उिचत ि यालाई सिुन य गनमा टेवा पु ने गरी 
काननूबमोिजम आ नो कत यको व छता, ि थरता र त परतासाथ पालना र मानवमयादाको स मान तथा संर ण र 
मानव अिधकारको प रपालना गनपुनछ । 

१३.  कत य पालन गदा अिभयोजनकतालेः 

(क) आ ना काय िन प तापवूक स पादन गनपुनछ र सबै राजनीितक, सामािजक, धािमक, जातीय, सां कृितक, लैङ्िगक 

वा अ य कुन ैिकिसमको भेदभावलाई बिजत गनपुनछ, 

(ख)  सावजिनक िहतको र ा गनपुनछ, व तुगत कायप ित अवल बन गनपुनछ, आशङ्िकत र पीिडतको ि थितको याल 

रा नपनछ र आश◌ंिकतका िनि त अनकूुल वा ितकूल जेसकैु हने भएतापिन सा दिभक सबै प रि थित ित यान िदन ु
पनछ, 

(ग)  आ नो साथमा वा अधीनमा रहकेा सवालह , कत यपालन वा यायको आव यकताले अ यथा चाहमेा बाहके, 

गोपनीय रा न ुपनछ, 

(घ)  पीिडतका यि गत िहतमा असर पन कुनै कुरा भएमा यसमा उनीह को ि कोण र सरोकारउपर िवचार पु  याउनपुनछ 

र उनीह का अपराध तथा अि तयारको दु पयोगपीिडतका लािग याय स ब धी आधारभतू िस ा तको घोषणाप  

अनसुारका अिधकारबारे पीिडतह  समिुचत रहकेो कुरा िनि त पान ुपनछ । 

१४.  िन प  अनसु धानले अिभयोग िनराधार दखेाएका अव थामा अिभयोजनकताले अिभयोजनको पहल गन वा 
अिभयोजनलाई िनर तरता िदइरा ने गन ुहदँनै र कारवाही थिगत गन हर यास गन ुपनछ । 
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१५.  सावजिनक अिधकारीह ले गरेका खासगरी ाचार, अि तयारको दु पयोग, मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन र 
अ तराि य काननूले पिहचान गरेका अ य अपराधह  उपरको अिययोजनमा र काननू वा थानीय चलनल े

अि तयारी सु पेका ठाउँमा ितनको अनसु धानमा परूा यान िदनपुनछ । 

१६.  आफूसम  आएका शङ्िकतिव का माण शङ्िकतको मानव अिधकारको खासगरी यातना वा रु, अमानवीय वा 
अपमानजनक यवहार वा सजाय वा मानव अिधकारका अ य यादतीज ता मानव अिधकारको ग भीर 
उ लङ्घनकारी गरैकाननूी त रका वा उपायबाट ा  भएको कुरा थाहा हन आए वा िव ास गनपुन मनािसव आधार 
दिेखएमा अिभयोजनकताले य तो माण य तो त रका वा उपाय गनका िव  वा यसै अनसुार अदालतलाई 
जानकारी गराउने कुरामा बाहके अ  कसै िव  लगाउन इ कार गनपुनछ र य तो त रका अपनाउनमा िज मेवारीलाई 
यायका सामु ने याउने कुरा िनि त पानका लािग आव यक सबै कदम चा नपुनछ । 

तजिवजी कायकलाप 

१७.  तजिवजी काय गन पाउन े गरी अिभयोजनकतालाई अिधकार िदइएका मलुुकह मा काननू र कािशत िनयम–
िनयमावली ारा अिभयोजनको थापना तथा छुटलगायत अिभयेजन ि यामा िनणय िलन े कुरामा व छ र ि थर 
प ित व न गन मागदशन उपल ध गराउनपुनछ । 

अिभयोजनका िवक प 

१८.  राि य काननू बमोिजम अिभयोजनकताले शङ्िकत तथा पीिडतका अिधकारह को परूापरु स मानसाथ अिभयोजनमा 
छुट िदन,े शत वा िनशत कारवाही रो न ेवा िव छेद गन वा मु ालाई औपचा रक याय णालीबाटै पथा तर (िदशा तर) 
गन कुरामा उिचत िवचार पु  याउनेछन ् । यस योजनका लािग, रा यह ले अदालतको अ यिधक कायबोझको 
िनवारणका िनिम  मा  होइन पपू पवूको थनुा, अिभयोग र दोषिन पणका कलङ्क साथसाथै कारावासको स भािवत 
ितकूल असरलाई छ न समेतका लािग पथा तरण (िदशा तरण) प ितको ब दोब त लाग ूगन स भा यताको परूापुँर 
खोजिबन गनपुछ । 

१९.  अिभयोजनकताह लाई अ पवय कलाई अिभयोजन गन िक नगन भ न ेकुरामा तजिवजी काय गन अि तयारी रहकेा 
मलुुकह मा कसरूको कृित र घन व, समाजको संर ण तथा अ पवय कको यि व र पृ भिूमउपर िवशेष िवचार 
गनपुनछ । य तोमा िनणय गदा, अिभयोजनकताले अ पवय क (बाल) याय स ब धी काननू र कायिविध अ तगत 
उपल ध अिभयोजनका िवक पह तफ िवशेष पले िवचार गनपुनछ । अिभयोजनकताले हद ैज री भएमा मा  ैआ नो 
सव म य न अ पवय किव  अिभयोजनकारी कारवाही गन कुरामा लगाउनपुछ ।  

अ य सरकारी िनकाय वा सं थाह सगँको स ब ध  

२०.  अिभयोजनको व छता र भावका रता िन य गनका लािग अिभयोजनकताले हरी, अदालत, काननू यवसाय, 
सावजिनक ितर क र अ य सरकारी िनकाय वा सं थाह सँग सरसहयोग आदान दान गन यास गनपुनछ । 

अनुशासन स ब धी कारवाही ि या 

२१.  अिभयोजनकताको अनशुासन स ब धी कसरू काननू वा काननूस मत िनयमावलीमा आधा रत हनेछ । 
अिभयोजनकताले प  पमा पेशागत मापद डको दायरा नाघी काम गरेको भ ने आरोपको उनीह िव को उजरुलाई 
उपयु  कायिविध अ तगत तदा कता र व छतापवूक कारवाही चलाइनेछ । अिभयोजनकतालाई व छ सनुवुाइको 
हक हनेछ । िनणय वत  पनुवरालोकनको िवषय हनेछ । 
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२२.  अिभयोजनकता िव को अनशुासन स ब धी कारवाही ि याले व तुिन  मू याङ्कन र िनणयको याभिूत गनछ । 
काननू, पेशागत आचारण र अ य थािपत मापद ड एवं आचार बमोिजम यी मागदशनका आलोकमा ितनको िनधारण 

ग रनेछ । 

मागदशनको अनुसरण 

२३.  अिभयोजनकताले यी मागदशनको पालन गन ु पनछ । साथै, उनीह का मताले याएस म ियनको जनुसकैु 

उ लङ्घनको रोकथाम र सि यातापवूक ितकार गन ुपनछ । 

२४.  यी मागदशनको उ लङ्घन भएको वा हन लागेको िव ास गनपुन कारण भएका अिभयोजनकताले आ ना तालुक 

िनकायमा र आव यकता अनसुार पनुवरालोकन वा उपचार दान गन अि तयार रहकेा अ य उपयु  अिधकारी वा 
अङ्गह मा ितवेदन गन ुपदछ । 

  



802

सरकारी वक ल िद दशन 

 

17. United Nations Convention against Transnational Organized Crime 

(General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000) 

 

The General Assembly,  

Recalling its resolution 53/111 of 9 December 1998, in which it decided to establish an open-ended 

intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international 

convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration, as appropriate, of 

international instruments addressing trafficking in women and children, combating the illicit 

manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, and illegal 

trafficking in and transporting of migrants, including by sea,  

Recalling also its resolution 54/126 of 17 December 1999, in which it requested the Ad Hoc Committee 

on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime to continue its work, in 

accordance with resolutions 53/111 and 53/114 of 9 December 1998, and to intensify that work in order 

to complete it in 2000,  

Recalling further its resolution 54/129 of 17 December 1999, in which it accepted with appreciation the 

offer of the Government of Italy to host a highlevel political signing conference in Palermo for the 

purpose of signing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo 

Convention) and the protocols thereto, and requested the Secretary-General to schedule the conference 

for a period of up to one week before the end of the Millennium Assembly in 2000, 

Expressing its appreciation to the Government of Poland for submitting to it at its fifty-first session a 

first draft United Nations convention against transnational organized crime1 and for hosting the meeting 

of the inter-sessional open-ended intergovernmental group of experts, established pursuant to resolution 

52/85 of 12 December 1997, on the elaboration of a preliminary draft of a possible comprehensive 

international convention against transnational organized crime, held in Warsaw from 2 to 6 February 

1998,  

Expressing its appreciation to the Government of Argentina for hosting the informal preparatory 

meeting of the Ad Hoc Committee, held in Buenos Aires from 31 August to 4 September 1998, 

Expressing its appreciation to the Government of Thailand for hosting the Asia-Pacific Ministerial 

Seminar on Building Capacities for Fighting Transnational Organized Crime, held in Bangkok on 20 

and 21 March 2000,  

Deeply concerned by the negative economic and social implications related to organized criminal 

activities, and convinced of the urgent need to strengthen cooperation to prevent and combat such 

activities more effectively at the national, regional and international levels,  

                                                           
1   A/C.3/51/7, annex 
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Noting with deep concern the growing links between transnational organized crime and terrorist crimes, 

taking into account the Charter of the United Nations and the relevant resolutions of the General 

Assembly,  

Determined to deny safe havens to those who engage in transnational organized crime by prosecuting 

their crimes wherever they occur and by cooperating at the international level,  

Strongly convinced that the United Nations Convention against Transnational Organized Crime will 

constitute an effective tool and the necessary legal framework for international cooperation in 

combating, inter alia, such criminal activities as money-laundering, corruption, illicit trafficking in 

endangered species of wild flora and fauna, offences against cultural heritage and the growing links 

between transnational organized crime and terrorist crimes,  

1. Takes note of the report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against 

Transnational Organized Crime2, which carried out its work at the headquarters of the United 

Nations Office for Drug Control and Crime Prevention in Vienna, and commends the Ad Hoc 

Committee for its work;  

2. Adopts the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocol to 

Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and the 

Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United 

Nations Convention against Transnational Organized Crime annexed to the present resolution, and 

opens them for signature at the High-level Political Signing Conference to be held in Palermo, Italy, 

from 12 to 15 December 2000 in accordance with resolution 54/129;  

3. Requests the Secretary-General to prepare a comprehensive report on the High-level Political 

Signing Conference to be held in Palermo in accordance with resolution 54/129;  

4. Notes that the Ad Hoc Committee has not yet completed its work on the draft Protocol against the 

Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime; 

5. Requests the Ad Hoc Committee to continue its work in relation to this draft Protocol, in accordance 

with resolutions 53/111, 53/114 and 54/126, and to finalize such work as soon as possible;  

6. Calls upon all States to recognize the links between transnational organized criminal activities and 

acts of terrorism, taking into account the relevant General Assembly resolutions, and to apply the 

United Nations Convention against Transnational Organized Crime in combating all forms of 

criminal activity, as provided therein;  

                                                           
2   A/AC.254/34. 
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7. Recommends that the Ad Hoc Committee established by the General Assembly in its resolution 

51/210 of 17 December 1996, which is beginning its deliberations with a view to developing a 

comprehensive convention on international terrorism, pursuant to resolution 54/110 of 9 December 

1999, should take into consideration the provisions of the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime;  

8. Urges all States and regional economic organizations to sign and ratify the United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime and the protocols thereto as soon as possible in 

order to ensure the speedy entry into force of the Convention and the protocols thereto;  

9. Decides that, until the Conference of the Parties to the Convention established pursuant to the United 

Nations Convention against Transnational Organized Crime decides otherwise, the account referred 

to in article 30 of the Convention will be operated within the United Nations Crime Prevention and 

Criminal Justice Fund, and encourages Member States to begin making adequate voluntary 

contributions to the above-mentioned account for the 4 provision to developing countries and 

countries with economies in transition of the technical assistance that they might require for 

implementation of the Convention and the protocols thereto, including for the preparatory measures 

needed for that implementation;  

10. Decides also that the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational 

Organized Crime will complete its tasks arising from the elaboration of the United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime by holding a meeting well before the 

convening of the first session of the Conference of the Parties to the Convention, in order to 

prepare the draft text of the rules of procedure for the Conference of the Parties and other rules 

and mechanisms described in article 32 of the Convention, which will be communicated to the 

Conference of the Parties at its first session for consideration and action;  

11. Requests the Secretary-General to designate the Centre for International Crime Prevention of the 

United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention to serve as the secretariat for the 

Conference of the Parties to the Convention in accordance with article 33 of the Convention;  

12. Also requests the Secretary-General to provide the Centre for International Crime Prevention with 

the resources necessary to enable it to promote in an effective manner the expeditious entry into 

force of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and to discharge 

the functions of secretariat of the Conference of the Parties to the Convention, and to support the 

Ad Hoc Committee in its work pursuant to paragraph 10 above.   
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Annex I 

United Nations Convention against Transnational Organized Crime 

 

Article 1.   Statement of purpose 

  The purpose of this Convention is to promote cooperation to prevent and combat transnational 

organized crime more effectively.  

 

Article 2.   Use of terms 

For the purposes of this Convention:  

(a) “Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, existing 

for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious 

crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly 

or indirectly, a financial or other material benefit;  

(b) “Serious crime” shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum 

deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty;  

(c) “Structured group” shall mean a group that is not randomly formed for the immediate 

commission of an offence and that does not need to have formally defined roles for its 

members, continuity of its membership or a developed structure;  

(d) “Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or 

immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or 

interest in, such assets;  

(e) “Proceeds of crime” shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, 

through the commission of an offence;  

(f) “Freezing” or “seizure” shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition 

or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis 

of an order issued by a court or other competent authority;  

(g) “Confiscation”, which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent 

deprivation of property by order of a court or other competent authority;  

(h) “Predicate offence” shall mean any offence as a result of which proceeds have been generated 

that may become the subject of an offence as defined in article 6 of this Convention;  

(i) “Controlled delivery” shall mean the technique of allowing illicit or suspect consignments to 

pass out of, through or into the territory of one or more States, with the knowledge and under 
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the supervision of their competent authorities, with a view to the investigation of an offence 

and the identification of persons involved in the commission of the offence;  

(j) “Regional economic integration organization” shall mean an organization constituted by 

sovereign States of a given region, to which its member States have transferred competence in 

respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in 

accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to it; 

references to “States Parties” under this Convention shall apply to such organizations within 

the limits of their competence.  

 

Article 3.   Scope of application 

1.  This Convention shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation 

and prosecution of:  

(a) The offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention; and  

(b) Serious crime as defined in article 2 of this Convention;  

where the offence is transnational in nature and involves an organized criminal group. 

2.  For the purpose of paragraph 1 of this article, an offence is transnational in nature if:  

(a)    It is committed in more than one State;  

(b)   It is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or 

control takes place in another State;  

(c)  It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in 

criminal activities in more than one State; or  

(d)  It is committed in one State but has substantial effects in another State.  

 

Article 4.   Protection of sovereignty 

1. States Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the 

principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the 

domestic affairs of other States.  

2. Nothing in this Convention entitles a State Party to undertake in the territory of another State the 

exercise of jurisdiction and performance of functions that are reserved exclusively for the authorities 

of that other State by its domestic law.  
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Article 5.   Criminalization of participation in an organized criminal group 

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as 

criminal offences, when committed intentionally:  

(a) Either or both of the following as criminal offences distinct from those involving the attempt or 

completion of the criminal activity:  

(i)  Agreeing with one or more other persons to commit a serious crime for a purpose relating 

directly or indirectly to the obtaining of a financial or other material benefit and, where 

required by domestic law, involving an act undertaken by one of the participants in 

furtherance of the agreement or involving an organized criminal group;  

(ii) Conduct by a person who, with knowledge of either the aim and general criminal activity of 

an organized criminal group or its intention to commit the crimes in question, takes an 

active part in: a. Criminal activities of the organized criminal group; b. Other activities of 

the organized criminal group in the knowledge that his or her participation will contribute to 

the achievement of the above-described criminal aim;  

(b) Organizing, directing, aiding, abetting, facilitating or counselling the commission of serious 

crime involving an organized criminal group.  

2. The knowledge, intent, aim, purpose or agreement referred to in paragraph 1 of this article may be 

inferred from objective factual circumstances.  

3. States Parties whose domestic law requires involvement of an organized criminal group for purposes 

of the offences established in accordance with 8 paragraph 1 (a) (i) of this article shall ensure that 

their domestic law covers all serious crimes involving organized criminal groups. Such States 

Parties, as well as States Parties whose domestic law requires an act in furtherance of the agreement 

for purposes of the offences established in accordance with paragraph 1 (a) (i) of this article, shall so 

inform the Secretary-General of the United Nations at the time of their signature or of deposit of 

their instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention.  

 

Article 6. Criminalization of the laundering of proceeds of crime 

1. Each State Party shall adopt, in accordance with fundamental principles of its domestic law, such 

legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when 

committed intentionally:  

(a)  (i) The conversion or transfer of property, knowing that such property is the proceeds of crime, 

for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of helping 

any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal 

consequences of his or her action;  
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 (ii) The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or 

ownership of or rights with respect to property, knowing that such property is the 

proceeds of crime;  

(b)  Subject to the basic concepts of its legal system:  

(i) The acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such 

property is the proceeds of crime;  

(ii) Participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, 

abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in 

accordance with this article.  

2. For purposes of implementing or applying paragraph 1 of this article:  

(a)  Each State Party shall seek to apply paragraph 1 of this article to the widest range of predicate 

offences;  

(b)  Each State Party shall include as predicate offences all serious crime as defined in article 2 of 

this Convention and the offences established in accordance with articles 5, 8 and 23 of this 

Convention. In the case of States Parties whose legislation sets out a list of specific predicate 

offences, they shall, at a minimum, include in such list a comprehensive range of offences 

associated with organized criminal groups;  

(c)  For the purposes of subparagraph (b), predicate offences shall include offences committed 

both within and outside the jurisdiction of the State Party 9 in question. However, offences 

committed outside the jurisdiction of a State Party shall constitute predicate offences only 

when the relevant conduct is a criminal offence under the domestic law of the State where it 

is committed and would be a criminal offence under the domestic law of the State Party 

implementing or applying this article had it been committed there;  

(d)  Each State Party shall furnish copies of its laws that give effect to this article and of any 

subsequent changes to such laws or a description thereof to the Secretary-General of the 

United Nations;  

(e)  If required by fundamental principles of the domestic law of a State Party, it may be provided 

that the offences set forth in paragraph 1 of this article do not apply to the persons who 

committed the predicate offence;  

(f)  Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set forth in paragraph 1 of 

this article may be inferred from objective factual circumstances.  
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Article 7.   Measures to combat money-laundering 

1. Each State Party:  

(a)  Shall institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for banks and non-

bank financial institutions and, where appropriate, other bodies particularly susceptible to 

money-laundering, within its competence, in order to deter and detect all forms of money-

laundering, which regime shall emphasize requirements for customer identification, record-

keeping and the reporting of suspicious transactions;  

(b)  Shall, without prejudice to articles 18 and 27 of this Convention, ensure that administrative, 

regulatory, law enforcement and other authorities dedicated to combating money-laundering 

(including, where appropriate under domestic law, judicial authorities) have the ability to 

cooperate and exchange information at the national and international levels within the 

conditions prescribed by its domestic law and, to that end, shall consider the establishment of 

a financial intelligence unit to serve as a national centre for the collection, analysis and 

dissemination of information regarding potential moneylaundering.  

2.   States Parties shall consider implementing feasible measures to detect and monitor the movement of 

cash and appropriate negotiable instruments across their borders, subject to safeguards to ensure 

proper use of information and without impeding in any way the movement of legitimate capital. 

Such measures may include a requirement that individuals and businesses report the cross-border 

transfer of substantial quantities of cash and appropriate negotiable instruments. 10  

3.  In establishing a domestic regulatory and supervisory regime under the terms of this article, and 

without prejudice to any other article of this Convention, States Parties are called upon to use as a 

guideline the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations against 

money-laundering.  

4.  States Parties shall endeavour to develop and promote global, regional, subregional and bilateral 

cooperation among judicial, law enforcement and financial regulatory authorities in order to 

combat money-laundering.  

 

Article 8.   Criminalization of corruption 

1.  Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as 

criminal offences, when committed intentionally:  

(a)  The promise, offering or giving to a public official, directly or indirectly, of an undue 

advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the 

official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties;  
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(b)  The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, 

for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or 

refrain from acting in the exercise of his or her official duties.  

2.  Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to 

establish as criminal offences conduct referred to in paragraph 1 of this article involving a foreign 

public official or international civil servant. Likewise, each State Party shall consider establishing 

as criminal offences other forms of corruption.  

3.  Each State Party shall also adopt such measures as may be necessary to establish as a criminal 

offence participation as an accomplice in an offence established in accordance with this article.  

4.  For the purposes of paragraph 1 of this article and article 9 of this Convention, “public official” shall 

mean a public official or a person who provides a public service as defined in the domestic law and 

as applied in the criminal law of the State Party in which the person in question performs that 

function.  

 

Article 9. Measures against corruption 

1. In addition to the measures set forth in article 8 of this Convention, each State Party shall, to the 

extent appropriate and consistent with its legal system, adopt legislative, administrative or other 

effective measures to promote integrity and to prevent, detect and punish the corruption of public 

officials.  

2. Each State Party shall take measures to ensure effective action by its authorities in the prevention, 

detection and punishment of the corruption of public officials, including providing such authorities 

with adequate independence to deter the exertion of inappropriate influence on their actions.  

 

Article 10.  Liability of legal persons 

1. Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, 

to establish the liability of legal persons for participation in serious crimes involving an organized 

criminal group and for the offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this 

Convention.  

 

2. Subject to the legal principles of the State Party, the liability of legal persons may be criminal, civil 

or administrative.  

3.  Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have 

committed the offences.  

4.  Each State Party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in accordance with this 

article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, 

including monetary sanctions.  
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Article 11.  Prosecution, adjudication and sanctions 

1.  Each State Party shall make the commission of an offence established in accordance with articles 5, 

6, 8 and 23 of this Convention liable to sanctions that take into account the gravity of that offence.  

2.  Each State Party shall endeavour to ensure that any discretionary legal powers under its domestic 

law relating to the prosecution of persons for offences covered by this Convention are exercised to 

maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of those offences and with due 

regard to the need to deter the commission of such offences.  

3.  In the case of offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention, each 

State Party shall take appropriate measures, in accordance with its domestic law and with due 

regard to the rights of the defence, to seek to ensure that conditions imposed in connection with 

decisions on release pending trial or appeal take into consideration the need to ensure the presence 

of the defendant at subsequent criminal proceedings.   

4.  Each State Party shall ensure that its courts or other competent authorities bear in mind the grave 

nature of the offences covered by this Convention when considering the eventuality of early release 

or parole of persons convicted of such offences.  

5. Each State Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of 

limitations period in which to commence proceedings for any offence covered by this Convention 

and a longer period where the alleged offender has evaded the administration of justice.  

6. Nothing contained in this Convention shall affect the principle that the description of the offences 

established in accordance with this Convention and of the applicable legal defences or other legal 

principles controlling the lawfulness of conduct is reserved to the domestic law of a State Party and 

that such offences shall be prosecuted and punished in accordance with that law.  

 

Article 12. Confiscation and seizure 

1.  States Parties shall adopt, to the greatest extent possible within their domestic legal systems, such 

measures as may be necessary to enable confiscation of:  

(a)  Proceeds of crime derived from offences covered by this Convention or property the value of 

which corresponds to that of such proceeds;  

(b) Property, equipment or other instrumentalities used in or destined for use in offences covered by 

this Convention.  

2.   States Parties shall adopt such measures as may be necessary to enable the identification, tracing, 

freezing or seizure of any item referred to in paragraph 1 of this article for the purpose of eventual 

confiscation.  

3. If proceeds of crime have been transformed or converted, in part or in full, into other property, such 

property shall be liable to the measures referred to in this article instead of the proceeds.  
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4. If proceeds of crime have been intermingled with property acquired from legitimate sources, such 

property shall, without prejudice to any powers relating to freezing or seizure, be liable to 

confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds.  

5. Income or other benefits derived from proceeds of crime, from property into which proceeds of crime 

have been transformed or converted or from property with which proceeds of crime have been 

intermingled shall also be liable to the measures referred to in this article, in the same manner and 

to the same extent as proceeds of crime.  

6. For the purposes of this article and article 13 of this Convention, each State Party shall empower its 

courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made 

available or be seized. States Parties shall not decline to act under the provisions of this paragraph 

on the ground of bank secrecy.  

7. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin 

of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a 

requirement is consistent with the principles of their domestic law and with the nature of the 

judicial and other proceedings.  

8. The provisions of this article shall not be construed to prejudice the rights of bona fide third parties.  

9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be 

defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a 

State Party.  

 

Article 13. International cooperation for purposes of confiscation 

1.  A State Party that has received a request from another State Party having jurisdiction over an 

offence covered by this Convention for confiscation of proceeds of crime, property, equipment or 

other instrumentalities referred to in article 12, paragraph 1, of this Convention situated in its 

territory shall, to the greatest extent possible within its domestic legal system:  

(a)  Submit the request to its competent authorities for the purpose of obtaining an order of 

confiscation and, if such an order is granted, give effect to it; or  

(b)  Submit to its competent authorities, with a view to giving effect to it to the extent requested, 

an order of confiscation issued by a court in the territory of the requesting State Party in 

accordance with article 12, paragraph 1, of this Convention insofar as it relates to proceeds of 

crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 12, paragraph 1, 

situated in the territory of the requested State Party.  

2.  Following a request made by another State Party having jurisdiction over an offence covered by this 

Convention, the requested State Party shall take measures to identify, trace and freeze or seize 

proceeds of crime, property, 14 equipment or other instrumentalities referred to in article 12, 

paragraph 1, of this Convention for the purpose of eventual confiscation to be ordered either by the 

requesting State Party or, pursuant to a request under paragraph 1 of this article, by the requested 

State Party.  
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3. The provisions of article 18 of this Convention are applicable, mutatis mutandis, to this article. In 

addition to the information specified in article 18, paragraph 15, requests made pursuant to this 

article shall contain:  

(a)  In the case of a request pertaining to paragraph 1 (a) of this article, a description of the 

property to be confiscated and a statement of the facts relied upon by the requesting State 

Party sufficient to enable the requested State Party to seek the order under its domestic law;  

(b)  In the case of a request pertaining to paragraph 1 (b) of this article, a legally admissible copy 

of an order of confiscation upon which the request is based issued by the requesting State 

Party, a statement of the facts and information as to the extent to which execution of the 

order is requested;  

(c)  In the case of a request pertaining to paragraph 2 of this article, a statement of the facts relied 

upon by the requesting State Party and a description of the actions requested.  

4. The decisions or actions provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall be taken by the 

requested State Party in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its 

procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be 

bound in relation to the requesting State Party.  

5. Each State Party shall furnish copies of its laws and regulations that give effect to this article and of 

any subsequent changes to such laws and regulations or a description thereof to the Secretary-

General of the United Nations.  

6. If a State Party elects to make the taking of the measures referred to in paragraphs 1 and 2 of this 

article conditional on the existence of a relevant treaty, that State Party shall consider this 

Convention the necessary and sufficient treaty basis.  

7. Cooperation under this article may be refused by a State Party if the offence to which the request 

relates is not an offence covered by this Convention.  

8. The provisions of this article shall not be construed to prejudice the rights of bona fide third parties.  

9. States Parties shall consider concluding bilateral or multilateral treaties, agreements or arrangements 

to enhance the effectiveness of international cooperation undertaken pursuant to this article.  

 

Article 14. Disposal of confiscated proceeds of crime or property 

1. Proceeds of crime or property confiscated by a State Party pursuant to articles 12 or 13, paragraph 1, 

of this Convention shall be disposed of by that State Party in accordance with its domestic law and 

administrative procedures.  

2. When acting on the request made by another State Party in accordance with article 13 of this 

Convention, States Parties shall, to the extent permitted by domestic law and if so requested, give 

priority consideration to returning the confiscated proceeds of crime or property to the requesting 

State Party so that it can give compensation to the victims of the crime or return such proceeds of 

crime or property to their legitimate owners.  
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3. When acting on the request made by another State Party in accordance with articles 12 and 13 of this 

Convention, a State Party may give special consideration to concluding agreements or 

arrangements on:  

(a) Contributing the value of such proceeds of crime or property or funds derived from the sale of 

such proceeds of crime or property or a part thereof to the account designated in accordance 

with article 30, paragraph 2 (c), of this Convention and to intergovernmental bodies 

specializing in the fight against organized crime;  

(b) Sharing with other States Parties, on a regular or case-by-case basis, such proceeds of crime or 

property, or funds derived from the sale of such proceeds of crime or property, in accordance 

with its domestic law or administrative procedures.  

 

Article 15.  Jurisdiction 

1. Each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the 

offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention when:  

(a) The offence is committed in the territory of that State Party; or  

(b) The offence is committed on board a vessel that is flying the flag of that State Party or an 

aircraft that is registered under the laws of that State Party at the time that the offence is 

committed.  

2. Subject to article 4 of this Convention, a State Party may also establish its jurisdiction over any such 

offence when:  

(a) The offence is committed against a national of that State Party;  

(b) The offence is committed by a national of that State Party or a stateless person who has his or 

her habitual residence in its territory; or  

(c) The offence is:  

(i) One of those established in accordance with article 5, paragraph 1, of this Convention and is 

committed outside its territory with a view to the commission of a serious crime within its 

territory;  

(ii) One of those established in accordance with article 6, paragraph 1 (b) (ii), of this 

Convention and is committed outside its territory with a view to the commission of an 

offence established in accordance with article 6, paragraph 1 (a) (i) or (ii) or (b) (i), of this 

Convention within its territory.  

3. For the purposes of article 16, paragraph 10, of this Convention, each State Party shall adopt such 

measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences covered by this 

Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite such person 

solely on the ground that he or she is one of its nationals.  

4. Each State Party may also adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over 

the offences covered by this Convention when the alleged offender is present in its territory and it 

does not extradite him or her.  
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5. If a State Party exercising its jurisdiction under paragraph 1 or 2 of this article has been notified, or 

has otherwise learned, that one or more other States Parties are conducting an investigation, 

prosecution or judicial proceeding in respect of the same conduct, the competent authorities of 

those States Parties shall, as appropriate, consult one another with a view to coordinating their 

actions.  

6. Without prejudice to norms of general international law, this Convention does not exclude the 

exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance with its domestic 

law.  

 

Article 16.   Extradition 

1. This article shall apply to the offences covered by this Convention or in cases where an offence 

referred to in article 3, paragraph 1 (a) or (b), involves 17 an organized criminal group and the 

person who is the subject of the request for extradition is located in the territory of the requested 

State Party, provided that the offence for which extradition is sought is punishable under the 

domestic law of both the requesting State Party and the requested State Party.  

2. If the request for extradition includes several separate serious crimes, some of which are not covered 

by this article, the requested State Party may apply this article also in respect of the latter offences.  

3. Each of the offences to which this article applies shall be deemed to be included as an extraditable 

offence in any extradition treaty existing between States Parties. States Parties undertake to include 

such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.  

4. If a State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for 

extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this 

Convention the legal basis for extradition in respect of any offence to which this article applies.  

5. States Parties that make extradition conditional on the existence of a treaty shall:  

(a) At the time of deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval of or accession  to 

this Convention, inform the Secretary-General of the United Nations whether they will take this 

Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this 

Convention; and  

(b) If they do not take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition, seek, where 

appropriate, to conclude treaties on extradition with other States Parties to this Convention in 

order to implement this article.  

6. States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize 

offences to which this article applies as extraditable offences between themselves.  

7. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State 

Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions in relation to the 

minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party 

may refuse extradition.  
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8. States Parties shall, subject to their domestic law, endeavour to expedite extradition procedures and 

to simplify evidentiary requirements relating thereto in respect of any offence to which this article 

applies.  

9. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party 

may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the 

requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory 

into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition 

proceedings.  

10. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in 

respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its 

nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case 

without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution. Those authorities 

shall take their decision and conduct their proceedings in the same manner as in the case of any 

other offence of a grave nature under the domestic law of that State Party. The States Parties 

concerned shall cooperate with each other, in particular on procedural and evidentiary aspects, to 

ensure the efficiency of such prosecution.  

11. Whenever a State Party is permitted under its domestic law to extradite or otherwise surrender one 

of its nationals only upon the condition that the person will be returned to that State Party to serve 

the sentence imposed as a result of the trial or proceedings for which the extradition or surrender of 

the person was sought and that State Party and the State Party seeking the extradition of the person 

agree with this option and other terms that they may deem appropriate, such conditional extradition 

or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth in paragraph 10 of this article.  

12. If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence, is refused because the person sought is a 

national of the requested State Party, the requested Party shall, if its domestic law so permits and in 

conformity with the requirements of such law, upon application of the requesting Party, consider 

the enforcement of the sentence that has been imposed under the domestic law of the requesting 

Party or the remainder thereof.  

13. Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the 

offences to which this article applies shall be guaranteed fair treatment at all stages of the 

proceedings, including enjoyment of all the rights and guarantees provided by the domestic law of 

the State Party in the territory of which that person is present.  

14. Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the 

requested State Party has substantial grounds for believing that the request has been made for the 

purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person’s sex, race, religion, 

nationality, ethnic origin or political opinions or that compliance with the request would cause 

prejudice to that person’s position for any one of these reasons.  

15. States Parties may not refuse a request for extradition on the sole ground that the offence is also 

considered to involve fiscal matters.  



817

सरकारी वक ल िद दशन 

 

16. Before refusing extradition, the requested State Party shall, where appropriate, consult with the 

requesting State Party to provide it with ample opportunity to present its opinions and to provide 

information relevant to its allegation.  

17. States Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral agreements or arrangements to carry 

out or to enhance the effectiveness of extradition.  

 

Article 17.  Transfer of sentenced persons 

States Parties may consider entering into bilateral or multilateral agreements or arrangements on the 

transfer to their territory of persons sentenced to imprisonment or other forms of deprivation of liberty 

for offences covered by this Convention, in order that they may complete their sentences there.  

 

Article 18.   Mutual legal assistance 

1.  States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in 

investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this 

Convention as provided for in article 3 and shall reciprocally extend to one another similar 

assistance where the requesting State Party has reasonable grounds to suspect that the offence 

referred to in article 3, paragraph 1 (a) or (b), is transnational in nature, including that victims, 

witnesses, proceeds, instrumentalities or evidence of such offences are located in the requested 

State Party and that the offence involves an organized criminal group.  

2 . Mutual legal assistance shall be afforded to the fullest extent possible under relevant laws, treaties, 

agreements and arrangements of the requested State Party with respect to investigations, 

prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences for which a legal person may be 

held liable in accordance with article 10 of this Convention in the requesting State Party.  

3.  Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of 

the following purposes:  

(a) Taking evidence or statements from persons;  

(b) Effecting service of judicial documents;  

(c) Executing searches and seizures, and freezing;  

(d) Examining objects and sites;  

(e) Providing information, evidentiary items and expert evaluations;  

(f) Providing originals or certified copies of relevant documents and records, including 

government, bank, financial, corporate or business records;  

(g) Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for 

evidentiary purposes;  

(h) Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;  

(i) Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State 

Party.  
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4.  Without prejudice to domestic law, the competent authorities of a State Party may, without prior 

request, transmit information relating to criminal matters to a competent authority in another State 

Party where they believe that such information could assist the authority in undertaking or 

successfully concluding inquiries and criminal proceedings or could result in a request formulated 

by the latter State Party pursuant to this Convention.  

5.  The transmission of information pursuant to paragraph 4 of this article shall be without prejudice to 

inquiries and criminal proceedings in the State of the competent authorities providing the 

information. The competent authorities receiving the information shall comply with a request that 

said information remain confidential, even temporarily, or with restrictions on its use. However, 

this shall not prevent the receiving State Party from disclosing in its proceedings information that 

is exculpatory to an accused person. In such a case, the receiving State Party shall notify the 

transmitting State Party prior to the disclosure and, if so requested, consult with the transmitting 

State Party. If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the receiving State Party 

shall inform the transmitting State Party of the disclosure without delay.  

6.  The provisions of this article shall not affect the obligations under any other treaty, bilateral or 

multilateral, that governs or will govern, in whole or in part, mutual legal assistance.  

7.  Paragraphs 9 to 29 of this article shall apply to requests made pursuant to this article if the States 

Parties in question are not bound by a treaty of mutual legal assistance. If those States Parties are 

bound by such a treaty, the 21 corresponding provisions of that treaty shall apply unless the States 

Parties agree to apply paragraphs 9 to 29 of this article in lieu thereof. States Parties are strongly 

encouraged to apply these paragraphs if they facilitate cooperation.  

8. States Parties shall not decline to render mutual legal assistance pursuant to this article on the ground 

of bank secrecy.  

9. States Parties may decline to render mutual legal assistance pursuant to this article on the ground of 

absence of dual criminality. However, the requested State Party may, when it deems appropriate, 

provide assistance, to the extent it decides at its discretion, irrespective of whether the conduct 

would constitute an offence under the domestic law of the requested State Party.  

10. A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one State Party whose 

presence in another State Party is requested for purposes of identification, testimony or otherwise 

providing assistance in obtaining evidence for investigations, prosecutions or judicial proceedings 

in relation to offences covered by this Convention may be transferred if the following conditions 

are met:  

(a) The person freely gives his or her informed consent;  

(b) The competent authorities of both States Parties agree, subject to such conditions as those 

States Parties may deem appropriate.  
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11. For the purposes of paragraph 10 of this article:  

(a) The State Party to which the person is transferred shall have the authority and obligation to 

keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State 

Party from which the person was transferred;  

(b) The State Party to which the person is transferred shall without delay implement its obligation 

to return the person to the custody of the State Party from which the person was transferred 

as agreed beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities of both States 

Parties;  

(c) The State Party to which the person is transferred shall not require the State Party from which 

the person was transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person;  

(d) The person transferred shall receive credit for service of the sentence being served in the State 

from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State Party to which 

he or she was transferred.  

12. Unless the State Party from which a person is to be transferred in accordance with paragraphs 10 

and 11 of this article so agrees, that person, 22 whatever his or her nationality, shall not be 

prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in 

the territory of the State to which that person is transferred in respect of acts, omissions or 

convictions prior to his or her departure from the territory of the State from which he or she was 

transferred.  

13. Each State Party shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to 

receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the 

competent authorities for execution. Where a State Party has a special region or territory with a 

separate system of mutual legal assistance, it may designate a distinct central authority that shall 

have the same function for that region or territory. Central authorities shall ensure the speedy and 

proper execution or transmission of the requests received. Where the central authority transmits 

the request to a competent authority for execution, it shall encourage the speedy and proper 

execution of the request by the competent authority. The Secretary-General of the United Nations 

shall be notified of the central authority designated for this purpose at the time each State Party 

deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention. 

Requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be transmitted to 

the central authorities designated by the States Parties. This requirement shall be without prejudice 

to the right of a State Party to require that such requests and communications be addressed to it 

through diplomatic channels and, in urgent circumstances, where the States Parties agree, through 

the International Criminal Police Organization, if possible.  

14. Requests shall be made in writing or, where possible, by any means capable of producing a written 

record, in a language acceptable to the requested State Party, under conditions allowing that State 

Party to establish authenticity. The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the 

language or languages acceptable to each State Party at the time it deposits its instrument of 
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ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention. In urgent circumstances 

and where agreed by the States Parties, requests may be made orally, but shall be confirmed in 

writing forthwith.  

15. A request for mutual legal assistance shall contain:  

(a) The identity of the authority making the request;  

(b) The subject matter and nature of the investigation, prosecution or judicial proceeding to which 

the request relates and the name and functions of the authority conducting the investigation, 

prosecution or judicial proceeding;  

(c) A summary of the relevant facts, except in relation to requests for the purpose of service of 

judicial documents;  

(d) A description of the assistance sought and details of any particular procedure that the 

requesting State Party wishes to be followed;  

(e) Where possible, the identity, location and nationality of any person concerned; and  

(f) The purpose for which the evidence, information or action is sought.  

16. The requested State Party may request additional information when it appears necessary for the 

execution of the request in accordance with its domestic law or when it can facilitate such 

execution.  

17. A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested State Party and, to 

the extent not contrary to the domestic law of the requested State Party and where possible, in 

accordance with the procedures specified in the request.  

18. Wherever possible and consistent with fundamental principles of domestic law, when an individual 

is in the territory of a State Party and has to be heard as a witness or expert by the judicial 

authorities of another State Party, the first State Party may, at the request of the other, permit the 

hearing to take place by video conference if it is not possible or desirable for the individual in 

question to appear in person in the territory of the requesting State Party. States Parties may agree 

that the hearing shall be conducted by a judicial authority of the requesting State Party and 

attended by a judicial authority of the requested State Party.  

19. The requesting State Party shall not transmit or use information or evidence furnished by the 

requested State Party for investigations, prosecutions or judicial proceedings other than those 

stated in the request without the prior consent of the requested State Party. Nothing in this 

paragraph shall prevent the requesting State Party from disclosing in its proceedings information 

or evidence that is exculpatory to an accused person. In the latter case, the requesting State Party 

shall notify the requested State Party prior to the disclosure and, if so requested, consult with the 

requested State Party. If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the requesting 

State Party shall inform the requested State Party of the disclosure without delay.  

20. The requesting State Party may require that the requested State Party keep confidential the fact and 

substance of the request, except to the extent necessary to execute the request. If the requested 
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State Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the 

requesting State Party.  

21. Mutual legal assistance may be refused:   

(a) If the request is not made in conformity with the provisions of this article;  

(b) If the requested State Party considers that execution of the request is likely to prejudice its 

sovereignty, security, ordre public or other essential interests;  

(c) If the authorities of the requested State Party would be prohibited by its domestic law from 

carrying out the action requested with regard to any similar offence, had it been subject to 

investigation, prosecution or judicial proceedings under their own jurisdiction;  

(d) If it would be contrary to the legal system of the requested State Party relating to mutual legal 

assistance for the request to be granted.  

22. States Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the sole ground that the 

offence is also considered to involve fiscal matters.  

23. Reasons shall be given for any refusal of mutual legal assistance.  

24. The requested State Party shall execute the request for mutual legal assistance as soon as possible 

and shall take as full account as possible of any deadlines suggested by the requesting State Party 

and for which reasons are given, preferably in the request. The requested State Party shall respond 

to reasonable requests by the requesting State Party on progress of its handling of the request. The 

requesting State Party shall promptly inform the requested State Party when the assistance sought 

is no longer required.  

25. Mutual legal assistance may be postponed by the requested State Party on the ground that it 

interferes with an ongoing investigation, prosecution or judicial proceeding.  

26. Before refusing a request pursuant to paragraph 21 of this article or postponing its execution 

pursuant to paragraph of this article, the requested State Party shall consult with the requesting 

State Party to consider whether assistance may be granted subject to such terms and conditions as 

it deems necessary. If the requesting State Party accepts assistance subject to those conditions, it 

shall comply with the conditions.  

27. Without prejudice to the application of paragraph 12 of this article, a witness, expert or other person 

who, at the request of the requesting State Party, consents to give evidence in a proceeding or to 

assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting State 

Party shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction 25 of his or 

her personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her 

departure from the territory of the requested State Party. Such safe conduct shall cease when the 

witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days or for any 

period agreed upon by the States Parties from the date on which he or she has been officially 

informed that his or her presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity 

of leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory of the requesting State Party or, 

having left it, has returned of his or her own free will.  
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28. The ordinary costs of executing a request shall be borne by the requested State Party, unless 

otherwise agreed by the States Parties concerned. If expenses of a substantial or extraordinary 

nature are or will be required to fulfil the request, the States Parties shall consult to determine the 

terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the 

costs shall be borne.  

29. The requested State Party:  

(a) Shall provide to the requesting State Party copies of government records, documents or 

information in its possession that under its domestic law are available to the general public;  

(b) May, at its discretion, provide to the requesting State Party in whole, in part or subject to such 

conditions as it deems appropriate, copies of any government records, documents or 

information in its possession that under its domestic law are not available to the general 

public.  

30. States Parties shall consider, as may be necessary, the possibility of concluding bilateral or 

multilateral agreements or arrangements that would serve the purposes of, give practical effect to 

or enhance the provisions of this article.  

 

Article 19.   Joint investigations 

States Parties shall consider concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements whereby, 

in relation to matters that are the subject of investigations, prosecutions or judicial proceedings in one 

or more States, the competent authorities concerned may establish joint investigative bodies. In the 

absence of such agreements or arrangements, joint investigations may be undertaken by agreement on a 

case-by-case basis. The States Parties involved shall ensure that the sovereignty of the State Party in 

whose territory such investigation is to take place is fully respected.  

 

Article 20.   Special investigative techniques 

1.     If permitted by the basic principles of its domestic legal system, each State Party shall, within its 

possibilities and under the conditions prescribed by its domestic law, take the necessary measures 

to allow for the appropriate use of controlled delivery and, where it deems appropriate, for the use 

of other special investigative techniques, such as electronic or other forms of surveillance and 

undercover operations, by its competent authorities in its territory for the purpose of effectively 

combating organized crime.  

2.   For the purpose of investigating the offences covered by this Convention, States Parties are 

encouraged to conclude, when necessary, appropriate bilateral or multilateral agreements or 

arrangements for using such special investigative techniques in the context of cooperation at the 

international level. Such agreements or arrangements shall be concluded and implemented in full 

compliance with the principle of sovereign equality of States and shall be carried out strictly in 

accordance with the terms of those agreements or arrangements.  
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3.   In the absence of an agreement or arrangement as set forth in paragraph 2 of this article, decisions 

to use such special investigative techniques at the international level shall be made on a case-by-

case basis and may, when necessary, take into consideration financial arrangements and 

understandings with respect to the exercise of jurisdiction by the States Parties concerned.  

4.   Decisions to use controlled delivery at the international level may, with the consent of the States 

Parties concerned, include methods such as intercepting and allowing the goods to continue intact 

or be removed or replaced in whole or in part.  

 

Article 21.   Transfer of criminal proceedings 

States Parties shall consider the possibility of transferring to one another proceedings for the 

prosecution of an offence covered by this Convention in cases where such transfer is considered to be 

in the interests of the proper administration of justice, in particular in cases where several jurisdictions 

are involved, with a view to concentrating the prosecution.  

 

Article 22.   Establishment of criminal record 

Each State Party may adopt such legislative or other measures as may be necessary to take into 

consideration, under such terms as and for the purpose 27 that it deems appropriate, any previous 

conviction in another State of an alleged offender for the purpose of using such information in criminal 

proceedings relating to an offence covered by this Convention.  

 

Article 23.   Criminalization of obstruction of justice 

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as 

criminal offences, when committed intentionally:  

(a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue 

advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of 

evidence in a proceeding in relation to the commission of offences covered by this Convention;  

(b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a 

justice or law enforcement official in relation to the commission of offences covered by this 

Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have 

legislation that protects other categories of public officials.  

 

Article 24.   Protection of witnesses 

1.    Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide effective protection 

from potential retaliation or intimidation for witnesses in criminal proceedings who give testimony 

concerning offences covered by this Convention and, as appropriate, for their relatives and other 

persons close to them.  

2.    The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, without prejudice to 

the rights of the defendant, including the right to due process:  
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(a)  Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent 

necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non-disclosure or 

limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such 

persons;  

(b)   Providing evidentiary rules to permit witness testimony to be given in a manner that ensures 

the safety of the witness, such as permitting testimony to be given through the use of 

communications technology such as video links or other adequate means.  

3. States Parties shall consider entering into agreements or arrangements with other States for the 

relocation of persons referred to in paragraph 1 of this article.  

 4. The provisions of this article shall also apply to victims insofar as they are witnesses.  

 

Article 25.   Assistance to and protection of victims 

1. Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide assistance and 

protection to victims of offences covered by this Convention, in particular in cases of threat of 

retaliation or intimidation.  

2. Each State Party shall establish appropriate procedures to provide access to compensation and 

restitution for victims of offences covered by this Convention.  

3. Each State Party shall, subject to its domestic law, enable views and concerns of victims to be 

presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a 

manner not prejudicial to the rights of the defence.  

 

Article 26. Measures to enhance cooperation with law enforcement authorities 

1. Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have 

participated in organized criminal groups:  

(a) To supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary 

purposes on such matters as:  

(i) The identity, nature, composition, structure, location or activities of organized criminal 

groups;  

(ii) Links, including international links, with other organized criminal groups;  

(iii) Offences that organized criminal groups have committed or may commit;  

(b) To provide factual, concrete help to competent authorities that may contribute to depriving 

organized criminal groups of their resources or of the proceeds of crime.  

2. Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating 

punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or 

prosecution of an offence covered by this Convention.  

3. Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental 

principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides 
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substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by this 

Convention.  

4. Protection of such persons shall be as provided for in article 24 of this Convention.  

5. Where a person referred to in paragraph 1 of this article located in one State Party can provide 

substantial cooperation to the competent authorities of another State Party, the States Parties 

concerned may consider entering into agreements or arrangements, in accordance with their 

domestic law, concerning the potential provision by the other State Party of the treatment set forth 

in paragraphs 2 and 3 of this article.  

 

Article 27.   Law enforcement cooperation 

1. States Parties shall cooperate closely with one another, consistent with their respective domestic legal 

and administrative systems, to enhance the effectiveness of law enforcement action to combat the 

offences covered by this Convention. Each State Party shall, in particular, adopt effective 

measures:  

(a) To enhance and, where necessary, to establish channels of communication between their 

competent authorities, agencies and services in order to facilitate the secure and rapid 

exchange of information concerning all aspects of the offences covered by this Convention, 

including, if the States Parties concerned deem it appropriate, links with other criminal 

activities;  

(b) To cooperate with other States Parties in conducting inquiries with respect to offences covered 

by this Convention concerning:  

(i) The identity, whereabouts and activities of persons suspected of involvement in such 

offences or the location of other persons concerned;  

(ii) The movement of proceeds of crime or property derived from the commission of such 

offences;  

(iii) The movement of property, equipment or other instrumentalities used or intended for use 

in the commission of such offences;  

(c) To provide, when appropriate, necessary items or quantities of substances for analytical or 

investigative purposes;  

(d) To facilitate effective coordination between their competent authorities, agencies and services 

and to promote the exchange of personnel and other experts, including, subject to bilateral 

agreements or arrangements between the States Parties concerned, the posting of liaison 

officers;  

(e) To exchange information with other States Parties on specific means and methods used by 

organized criminal groups, including, where applicable, routes and conveyances and the use 

of false identities, altered or false documents or other means of concealing their activities;  

(f) To exchange information and coordinate administrative and other measures taken as 

appropriate for the purpose of early identification of the offences covered by this Convention.  
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2.   With a view to giving effect to this Convention, States Parties shall consider entering into bilateral 

or multilateral agreements or arrangements on direct cooperation between their law enforcement 

agencies and, where such agreements or arrangements already exist, amending them. In the 

absence of such agreements or arrangements between the States Parties concerned, the Parties may 

consider this Convention as the basis for mutual law enforcement cooperation in respect of the 

offences covered by this Convention. Whenever appropriate, States Parties shall make full use of 

agreements or arrangements, including international or regional organizations, to enhance the 

cooperation between their law enforcement agencies.  

3. States Parties shall endeavour to cooperate within their means to respond to transnational organized 

crime committed through the use of modern technology.  

 

Article 28.  Collection, exchange and analysis of information on the nature of organized crime 

1.  Each State Party shall consider analysing, in consultation with the scientific and academic 

communities, trends in organized crime in its territory, the circumstances in which organized 

crime operates, as well as the professional groups and technologies involved.  

2. States Parties shall consider developing and sharing analytical expertise concerning organized 

criminal activities with each other and through international and regional organizations. For that 

purpose, common definitions, standards and methodologies should be developed and applied as 

appropriate.  

3.  Each State Party shall consider monitoring its policies and actual measures to combat organized 

crime and making assessments of their effectiveness and efficiency.  

 

Article 29. Training and technical assistance 

1. Each State Party shall, to the extent necessary, initiate, develop or improve specific training 

programmes for its law enforcement personnel,  including prosecutors, investigating magistrates 

and customs personnel, and other personnel charged with the prevention, detection and control of 

the offences covered by this Convention. Such programmes may include secondments and 

exchanges of staff. Such programmes shall deal, in particular and to the extent permitted by 

domestic law, with the following:  

(a) Methods used in the prevention, detection and control of the offences covered by this 

Convention;  

(b) Routes and techniques used by persons suspected of involvement in offences covered by this 

Convention, including in transit States, and appropriate countermeasures; 

(c) Monitoring of the movement of contraband;  
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(d) Detection and monitoring of the movements of proceeds of crime, property, equipment or 

other instrumentalities and methods used for the transfer, concealment or disguise of such 

proceeds, property, equipment or other instrumentalities, as well as methods used in 

combating money-laundering and other financial crimes;  

(e) Collection of evidence;  

(f) Control techniques in free trade zones and free ports;  

(g) Modern law enforcement equipment and techniques, including electronic surveillance, 

controlled deliveries and undercover operations;  

(h) Methods used in combating transnational organized crime committed through the use of 

computers, telecommunications networks or other forms of modern technology; and  

(i) Methods used in the protection of victims and witnesses.  

2.  States Parties shall assist one another in planning and implementing research and training 

programmes designed to share expertise in the areas referred to in paragraph 1 of this article and to 

that end shall also, when appropriate, use regional and international conferences and seminars to 

promote cooperation and to stimulate discussion on problems of mutual concern, including the 

special problems and needs of transit States.  

3.  States Parties shall promote training and technical assistance that will facilitate extradition and 

mutual legal assistance. Such training and technical assistance may include language training, 

secondments and exchanges between personnel in central authorities or agencies with relevant 

responsibilities.  

4.  In the case of existing bilateral and multilateral agreements or arrangements, States Parties shall 

strengthen, to the extent necessary, efforts to maximize operational and training activities within 

international and regional organizations and within other relevant bilateral and multilateral 

agreements or arrangements.  

 

Article 30.  Other measures: implementation of the Convention through economic development 

and technical assistance 

1. States Parties shall take measures conducive to the optimal implementation of this Convention to the 

extent possible, through international cooperation, taking into account the negative effects of 

organized crime on society in general, in particular on sustainable development.  

2. States Parties shall make concrete efforts to the extent possible and in coordination with each other, 

as well as with international and regional organizations:  

(a) To enhance their cooperation at various levels with developing countries, with a view to 

strengthening the capacity of the latter to prevent and combat transnational organized crime;  
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(b) To enhance financial and material assistance to support the efforts of developing countries to fight 

transnational organized crime effectively and to help them implement this Convention 

successfully;  

(c) To provide technical assistance to developing countries and countries with economies in transition 

to assist them in meeting their needs for the implementation of this Convention. To that end, 

States Parties shall endeavour to make adequate and regular voluntary contributions to an account 

specifically designated for that purpose in a United Nations funding mechanism. States Parties 

may also give special consideration, in accordance with their domestic law and the provisions of 

this Convention, to contributing to the aforementioned account a percentage of the money or of 

the corresponding value of proceeds of crime or property confiscated in accordance with the 

provisions of this Convention;  

(d) To encourage and persuade other States and financial institutions as appropriate to join them in 

efforts in accordance with this article, in particular by providing more training programmes and 

modern equipment to developing countries in order to assist them in achieving the objectives of 

this Convention.  

3. To the extent possible, these measures shall be without prejudice to existing foreign assistance 

commitments or to other financial cooperation arrangements at the bilateral, regional or 

international level.  

4. States Parties may conclude bilateral or multilateral agreements or arrangements on material and 

logistical assistance, taking into consideration the financial arrangements necessary for the means 

of international cooperation provided for by this Convention to be effective and for the prevention, 

detection and control of transnational organized crime.  

Article 31. Prevention  

1. States Parties shall endeavour to develop and evaluate national projects and to establish and promote 

best practices and policies aimed at the prevention of transnational organized crime.  

2.   States Parties shall endeavour, in accordance with fundamental principles of their domestic law, to 

reduce existing or future opportunities for organized criminal groups to participate in lawful 

markets with proceeds of crime, through appropriate legislative, administrative or other measures. 

These measures should focus on:  

(a) The strengthening of cooperation between law enforcement agencies or prosecutors and 

relevant private entities, including industry;  

(b) The promotion of the development of standards and procedures designed to safeguard the 

integrity of public and relevant private entities, as well as codes of conduct for relevant 

professions, in particular lawyers, notaries public, tax consultants and accountants;  
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(c) The prevention of the misuse by organized criminal groups of tender procedures conducted by 

public authorities and of subsidies and licences granted by public authorities for commercial 

activity;  

(d) The prevention of the misuse of legal persons by organized criminal groups; such measures 

could include:  

(i) The establishment of public records on legal and natural persons involved in the 

establishment, management and funding of legal persons;  

(ii) The introduction of the possibility of disqualifying by court order or any appropriate 

means for a reasonable period of time persons convicted of offences covered by this 

Convention from acting as directors of legal persons incorporated within their 

jurisdiction;  

(iii) The establishment of national records of persons disqualified from acting as directors of 

legal persons; and  

(iv) The exchange of information contained in the records referred to in subparagraphs (d) 

(i) and (iii) of this paragraph with the competent authorities of other States Parties. 3. 

States Parties shall endeavour to promote the reintegration into society of persons 

convicted of offences covered by this Convention.  

4. States Parties shall endeavour to evaluate periodically existing relevant legal instruments and 

administrative practices with a view to detecting their vulnerability to misuse by organized 

criminal groups.  

5.  States Parties shall endeavour to promote public awareness regarding the existence, causes and 

gravity of and the threat posed by transnational organized crime. Information may be disseminated 

where appropriate through the mass media and shall include measures to promote public 

participation in preventing and combating such crime.  

6.  Each State Party shall inform the Secretary-General of the United Nations of the name and address 

of the authority or authorities that can assist other States Parties in developing measures to prevent 

transnational organized crime.  

7. States Parties shall, as appropriate, collaborate with each other and relevant international and 

regional organizations in promoting and developing the measures referred to in this article. This 

includes participation in international projects aimed at the prevention of transnational organized 

crime, for example by alleviating the circumstances that render socially marginalized groups 

vulnerable to the action of transnational organized crime.  
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Article 32.  Conference of the Parties to the Convention 

1.  A Conference of the Parties to the Convention is hereby established to improve the capacity of 

States Parties to combat transnational organized crime and to promote and review the 

implementation of this Convention.  

2.  The Secretary-General of the United Nations shall convene the Conference of the Parties not later 

than one year following the entry into force of this Convention. The Conference of the Parties 

shall adopt rules of procedure and rules governing the activities set forth in paragraphs 3 and 4 of 

this article (including rules concerning payment of expenses incurred in carrying out those 

activities).  

3. The Conference of the Parties shall agree upon mechanisms for achieving the objectives mentioned 

in paragraph 1 of this article, including:  

(a) Facilitating activities by States Parties under articles 29, 30 and 31 of this Convention, including by 

encouraging the mobilization of voluntary contributions;  

(b) Facilitating the exchange of information among States Parties on patterns and trends in transnational 

organized crime and on successful practices for combating it; 

 (c) Cooperating with relevant international and regional organizations and non-governmental 

organizations;   

(d) Reviewing periodically the implementation of this Convention;  

(e) Making recommendations to improve this Convention and its implementation.  

4. For the purpose of paragraphs 3 (d) and (e) of this article, the Conference of the Parties shall acquire 

the necessary knowledge of the measures taken by States Parties in implementing this Convention 

and the difficulties encountered by them in doing so through information provided by them and 

through such supplemental review mechanisms as may be established by the Conference of the 

Parties.  

5. Each State Party shall provide the Conference of the Parties with information on its programmes, 

plans and practices, as well as legislative and administrative measures to implement this 

Convention, as required by the Conference of the Parties.  

 

Article 33. Secretariat 

1.   The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary secretariat services to the 

Conference of the Parties to the Convention.  

2.   The secretariat shall:  
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(a)    Assist the Conference of the Parties in carrying out the activities set forth in article 32 of this 

Convention and make arrangements and provide the necessary services for the sessions of 

the Conference of the Parties;  

(b)    Upon request, assist States Parties in providing information to the Conference of the Parties 

as envisaged in article 32, paragraph 5, of this Convention; and  

(c)   Ensure the necessary coordination with the secretariats of relevant international and regional 

organizations.  

 

Article 34. Implementation of the Convention 

1.  Each State Party shall take the necessary measures, including legislative and administrative 

measures, in accordance with fundamental principles of its domestic law, to ensure the 

implementation of its obligations under this Convention.  

2.  The offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention shall be 

established in the domestic law of each State Party 36 independently of the transnational nature or 

the involvement of an organized criminal group as described in article 3, paragraph 1, of this 

Convention, except to the extent that article 5 of this Convention would require the involvement of 

an organized criminal group.  

3.  Each State Party may adopt more strict or severe measures than those provided for by this 

Convention for preventing and combating transnational organized crime.  

 

Article 35. Settlement of disputes 

l.    States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this 

Convention through negotiation.  

2.   Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this 

Convention that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request 

of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the 

request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the 

arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of 

Justice by request in accordance with the Statute of the Court.  

3.  Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to 

this Convention, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The 

other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party 

that has made such a reservation.  
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4.    Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at 

any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.  

 

Article 36. Signature, ratification, acceptance, approval and accession 

1.  This Convention shall be open to all States for signature from 12 to 15 December 2000 in Palermo, 

Italy, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 12 December 2002.  

2.   This Convention shall also be open for signature by regional economic integration organizations 

provided that at least one member State of such organization has signed this Convention in 

accordance with paragraph 1 of this article.  

3.   This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, 

acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A 

regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance 

or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, 

acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect 

to the matters governed by this Convention. Such organization shall also inform the depositary of 

any relevant modification in the extent of its competence. 

 4.  This Convention is open for accession by any State or any regional economic integration 

organization of which at least one member State is a Party to this Convention. Instruments of 

accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its 

accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence 

with respect to matters governed by this Convention. Such organization shall also inform the 

depositary of any relevant modification in the extent of its competence.  

 

Article 37.   Relation with protocols 

1.   This Convention may be supplemented by one or more protocols.  

2.   In order to become a Party to a protocol, a State or a regional economic integration organization 

must also be a Party to this Convention.  

3.   A State Party to this Convention is not bound by a protocol unless it becomes a Party to the protocol 

in accordance with the provisions thereof.  

4. Any protocol to this Convention shall be interpreted together with this Convention, taking into 

account the purpose of that protocol.  
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Article 38. Entry into force 

1.   This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth 

instrument of ratification, acceptance, approval or accession. For the purpose of this paragraph, 

any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as 

additional to those deposited by member States of such organization.  

2.   For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, approving or 

acceding to this Convention after the deposit of the 38 fortieth instrument of such action, this 

Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or 

organization of the relevant instrument.  

 

Article 39. Amendment 

1. After the expiry of five years from the entry into force of this Convention, a State Party may propose 

an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon 

communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to 

the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The Conference of 

the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at 

consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last 

resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties present and voting at 

the meeting of the Conference of the Parties.  

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their 

right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their member States 

that are Parties to this Convention. Such organizations shall not exercise their right to vote if their 

member States exercise theirs and vice versa.  

3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, 

acceptance or approval by States Parties.  

4. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect 

of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United 

Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.  

5. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have 

expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the 

provisions of this Convention and any earlier amendments that they have ratified, accepted or 

approved. Article  
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Article  40. Denunciation 

1. A State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the 

United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the 

notification by the Secretary-General.   

2. A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Convention when all of 

its member States have denounced it.  

3. Denunciation of this Convention in accordance with paragraph 1 of this article shall entail the 

denunciation of any protocols thereto.  

 

Article 41. Depositary and languages 

1. The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Convention.  

2. The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish 

texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.  

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their 

respective Governments, have signed this Convention.   



835

सरकारी वक ल िद दशन 

 

१८. बहराि य सगंिठत अपराध िव को सयंु  रा  सघंीय महासि ध अ तगत मानव बेचिवखन, खास गरी 
मिहला र बालबािलकाको बेचिवखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन तथा सजाय गन  स ब धमा यव था 

भएको पूरक आलेख, २००० 

तावना 

यस आलेखका रा य प ह ,  

मानव बचेिवखन र खासगरी मिहला तथा बालबािलकाको बचेिवखन तथा ओसारपसारको रोकथाम तथा दमनको काय 
भावकारी बनाउनका लािग उ पि , पारवहन र ग त यका दशेह मा एक यापक अ तराि य ि कोण (ए ोच) आव यक हने र 
य तो ि कोणले बचेिवखन तथा ओसारपसार रो न, बचेिवखनकता र ओसारपसारकतालाई सजाय िदन र मानव बेचिवखन 
तथा ओसारपसारबाट पीिडत भएका यि ह को अ तराि य पमा मा यता ा  मानव अिधकारको संर ण लगायत य ता 
पीिडतको संर ण गन आव यक रहकेो घोषणा गद, यि को शोषण र खासगरी मिहला तथा बालबािलकाको शोषणलाई 
ितरोध गन िनयम र यावहा रक उपायह  भएका थु ै अ तराि य िलखतह  िव मान भए तापिन मानव बचेिबखन तथा 
ओसारपसारका स पणू प ह लाई स बोधन गन िव यापी िलखत नभएको त यलाई यानमा रा द,ै  

य तो िलखतको अभावमा बचेिबखन र ओसारपसारबाट जोिखममा रहकेा यि ह को पया  संर ण हन नस ने कुरामा सचते 
हदँ,ै  

बहराि य संगिठत अपराध िव  एक यापक अ तराि य महासि धको िव तिृतकरण गन, अ य कुराको अित र , मिहला तथा 
बालबािलकाको बचेिवखन तथा ओसारपसारलाई स बोधन गन एक अ तराि य िलखतको िव तिृतकरणको छलफल गन 
योजनका लािग संयु  रा  संघीय महासभाले सद य सं या नतोकेको (ओपन इ डेड) एक अ तरसरकारी तदथ सिमित थापना 
गन िनणय गरी सन ्१९९८ को िडसे बर ९ (तदनसुार स वत २०५५ साल मिंसर २३ गते) का िदन संयु  रा  संघीय महासभाबाट 
पा रत ताव ५३/१११ को मरण गद,  

बहराि य संगिठत अपराध िव को संयु  रा संघीय महासि धलाई मानव बेचिवखन र खासगरी मिहला तथा बालबािलकाको 
बचेिवखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन तथा सजायका स ब धमा यव था भएको एक अ तराि य िलखतलाई पणूता 
िदइन ु य तो कसरूको रोकथाम तथा ितरोध गन उपयोगी हने कुरामा िव त हदँ,ै दहेाय बमोिजम गन सहमत भएका छन;् 

 

१. सामा य ावधानह   

धारा १ 

बहराि य सगंिठत अपराध िव को सयंु  रा  सघंीय महासि धसगँको स ब ध 

१. यो आलेख बहराि य संगिठत अपराध िव को संयु  रा  संघीय महासि धको परूकको पमा रहनेछ । यो 
आलेखलाई महासि धसँग ै या या ग रनेछ ।  

२. यस आलेखमा अ यथा यव था भए बाहके महासि धका यव थाह  आव यक हरेफेर सिहत यस आलेखको 
स ब धमा पिन लाग ूहने छन ्।  

३. यस आलेखको धारा ५ बमोिजम कायम ग रएका कसरूह  महासि ध बमोिजम नै कायम ग रएका कसरू सरह मािनन े 
छन ्।  
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धारा २ 

उ े य 

यस आलेखका उ े यह  दहेाय बमोिजम रहकेा छन;्  

(क)  मिहला तथा बालबािलका मािथ िवशेष यान िददँ ै मानव बचेिवखन तथा ओसारपसारको रोकथाम गन तथा यसको 
ितरोध गन,  

(ख) बचेिबखन तथा ओसारपसारबाट पीिडत भएकाह को मानव अिधकारको स मान र संर ण गन साथै सहायता दान गन र 

(ग) उपयु  उ े यह  परूा गनका लािग रा य प ह  बीच सहयोग व न गन ।  

धारा ३ 

श दावलीह को योग 

यस आलेखको योजनका लािगः 

 (क) “मानव बेचिवखन तथा ओसारपसार” भ नाले ध क  वा बल योग वा अ य कारको करकाप, अपहरण, धोका, 
अि तयारको दु पयोग वा नाजकु अव थामा रहकेो ि थित वा भु ानी वा लाभको लेनदनेको मा यमबाट यौन शोषणको 
योजनको लािग अक  यि  उपर िनय ण रा ने यि को सहमित हािसल गन यि ह को भित, ओसारपसार, 
थाना तरण, आ य िदन ेवा ा  गन काम स झनपुछ ।  

        “शोषण” भ नाले यनूतम पमा अ को वे याविृ को शोषण वा अ य व पका यौन शोषण, जवज ती म वा सेवामा 
लगाउने काम, दासता वा दासता सरहका अ यास, बाँधा बनाउने वा मानव अगं िझ न ेकाम समेतलाई जनाउँछ ।  

(ख)  यस धाराको ख ड (क) मा उि लिखत कुन ैमा यमको उपयोग भएको अव थामा ख ड (क) मा उि लिखत िनयोिजत 
शोषणका लािग मानव बचेिवखन तथा ओसारपसारबाट पीिडतले िदएको सहमित असा दिभक हनछे । 

  (ग)   ख ड (क) मा उि लिखत कुनै मा यमको उपयोग िवना भएको भए तापिन शोष को योजनका लािग कुनै बालबािलकाको   
भित, ओसारपसार, थाना तरण, आ य िदने वा ा  गन काम मा यम "मानव बचेिवखन तथा ओसारपसार" मािनने छ 

 (घ)  "बालबािलका” भ नाले अठार वष उमेर नपगुकेो कुन ै यि  स झनपुछ ।  

धारा ४ 

लागू हने े  

 यस आलेखमा अ यथा उ लेख भएकोमा बाहके यस आलेखको धारा ५ बमोिजम कायम भएका बहराि य कृितका तथा 
संगिठत अपरािधक समहूको संल नता भएका कसरूको रोकथाम, अनसु धान र अिभयोजन तथा य ता कसरूह बाट पीिडतह को 
संर णका स ब धमा यो आलेख लाग ूहनेछ । 

धारा ५ 

अपराध◌ीकरण 

१. येक रा य प ले यस आलेखको धारा ३ मा उि लिखत काय मनसायपवूक गरेको अव थामा फौजदारी कसरूको 
पमा थािपत गन आव यक हन स ने िवधाियक  र अ य उपाह  अवल बन गनछ । 
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२.  येक रा य प ले दहेायका कामलाई फौजदारी कसरूको पमा कायम गन आव यक हन स ने काननूी र अ य 
उपायह  समेत अवल बन गन पनछ ।  

(क) आ नो काननू णालीको आधारभतू अवधारणाको अधीनमा रही यस धाराको करण १ बमोिजम थािपत कसरू 
गन उ ोग गरेको,  

(ख) यस धाराको करण १ बमोिजम कायम भएका कसरूमा मितयार भई सहयोग गरेको,  

(ग) यस धाराको करण १ बमोिजम कायम भएका कसरू गन अ य यि लाई संगिठत गरेको वा िनदशन िदएको ।  

२. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारका पीिडतको सरं ण  

धारा ६ 

मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारका पीिडतलाई दान ग रने सहायता तथा ितनीह को सरं ण 

१. येक रा य प ले आ नो आ त रक काननू बमोिजम उपयु  भएको अव थामा र स भव भएस म अ य कुराको 
अित र  मानव बचेिवखन तथा ओसारपसारसँग स बि धत काननूी कारवाहीह  गो य बनाई य तो बचेिबखन तथा 
ओसारपसारका पीिडतह को गोपनीयता र प रचयको संर ण गनछ । 

२.  येक रा य प ले आ नो काननूी वा शासिनक णालीमा मानव बचेिवखन तथा ओसारपसारका पीिडतह लाई 
संर ण दान गन र उपयु  भएको अव थामा दहेायका कुराह  दान गन कुरा सिुनि त गनछः  

(क) स ब  अदालती तथा शासक य कारवाहीह को जानकारी,  

(ख) ितर ाको अिधकारमा ितकूल भाव नपन गरी िनजह को िवचार र सरोकारलाई कसरूदार िव को 
फौजदारी कारवाहीको उपयु  चरणमा ततु गराउन र िवचार गन समथ बनाउने सहायता।  

३. येक रा य प ले उपयु  भएको अव थामा गरैसरकारी सं था, अ य स ब  सं था र नाग रक समाजका िविभ न 
प ह सँगको सहयोगमा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारका पीिडतह का लािग भौितक, मनोवै ािनक तथा 
सामािजक पनु थापना दान गन उपायह  काया वयन गन र खासगरी दहेायका यव थाह  गन िवचार गन छन;्  

(क)  आवासको उपयु  यव था िमलाउने,  

(ख) परामश सेवा र खासगरी मानव बचेिवखन र ओसारपसारका पीिडतले बु न स ने भाषामा    िनजह को 
काननूी अिधकार स ब धी जानकारी गराउने, 

(ग)  िचिक सक य, मनोवै ािनक तथा भौितक सहायता उपल ध गराउने, र  

(घ) रोजगारी, िश ा र तािलमका अवसरह  दान गन ।  

४.  येक रा य प ले यस धाराको ावधानलाई काया वयन गदा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारका पीिडतह को 
उमेर, िलंग र िवशेष आव यकता र खासगरी बालबािलकाह का उपयु  आवास, िश ा र हरेचाह लगायतका 
आव यकतालाई यान िदनेछन ्।  

५. येक रा य प ह  मानव बचेिवखन तथा ओसारपसारका पीिडत आ नो भ(ूभागिभ  रहदँा िनजह लाई भौितक सरु ा 
दान गन य नशील रहने छन ्।  
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६. येक रा य प ले आ नो आ त रक काननूी णालीमा मानव बचेिवखन तथा ओसारपसारका पीिडतह लाई 
िनजह ले भोगेको ित वापत ितपिूत ा  गन स भावना रहने करा सिुनि त गनछ ।  

धारा ७ 

आित यता दान गन देशमा मानव बेचिवखन तथा ओसारपसारका पीिडतको हैिसयत 

१.  येक रा य प ले यस आलेखको धारा ६ बमोिजम अपनाइएका उपायह का अित र  मानव बचेिवखन तथा 
ओसारपसारका पीिडतह लाई आ नो इलाकामा उपयु  अव थामा थायी वा अ थायी पमा रहन ेअनमुित िदन े
यव था भएको काननूी वा अ य उपयु  उपायह  अपनाउने कुराको िवचार गनछ ।  

२. यस धाराको करण १ मा उि लिखत ावधान काया वयन गदा येक रा य प ले मानवीय तथा सहानभुिूतपणू 

यवहार गन कुरालाई यानमा रा ने छन ्।  

धारा ८ 

मानव बेचिवखन र ओसारपसारका पीिडतलाई िफता पठाउने 

१. मानव बचेिबखन तथा ओसारपसारबाट पीिडत यि  आित यता दान गन रा य प का इलाकामा वेश गदाका 
बखत जनु रा यको नाग रक रहकेो िथयो वा जहाँ य तो यि को थायी बसोबासको अिधकार रहकेो िथयो, य तो 
रा य प ल े य तो यि को सरु ामा उिचत यान िदई य तो यि लाई अनिुचत वा अनाव यक िवल ब िवना िफता 
याउन सहजीकरण गन र वीकार गनछ ।  

२. जनुबेला कुनै रा य प ले मानव बचेिबखन तथा ओसारपसारबाट पीिडत यि लाई य तो यि को नाग रकता रहकेो 
वा आित यता दान गन रा यमा वेश गदाको बखत िनजको थायी बसोबास भएको रा य प मा िफता पठाउँछ, 

यसरी िफता पठाउने कामले य तो यि को सरु ा तथा मानव बचेिवखन तथा ओसारपसारवाट य तो यि  पीिडत 
रहकेो त यसँग स बि धत कुन ैपिन काननूी कारबाईको हिैसयत उपर उिचत यान िदनछे र य तो काम वे छापवूक हन ु
पनछ ।  

३. आित यता दान गन रा य प को अनरुोधमा, अनरुोध ग रएको रा य प ले मानव बचेिवखन तथा ओसारपसारबाट 
पीिडत भएको यि  आ नो नाग रक भए वा नभएको वा आित यता दान गन रा यमा वेश गदाका वखत िनजको 
थायी बसोबासको अिधकार भए वा नभएको िववरण अनिुचत वा अनाव यक िवल व िवना यिकन गनछ । 

४.  ठीक ढगंबाट या ा अनमुितप  नभएको मानव बचेिबखन तथा ओसारपसारबाट पीिडत यि लाई िफता गन सहज 

गनका लािग य तो यि  नाग रक रहकेो वा आित यता दान गन रा य प को इलाकामा वेश गदाका बखत 
िनजको थायी बसोबासको अिधकार भएको प  रा यले यसरी आित यता दान गन रा य प को अनरुोधमा य तो 
रा यको इलाकामा या ा गन र पनुः वेश गन यि लाई समथ तलुाउन आव यक भए बमोिजमका या ा अनमुितप  

वा अ य आव यक अि तयारी जारी गन म जरु गनछ ।  

५. आित यता दान गन रा य प को कुन ैआ त रक काननू बमोिजम मानव बचेिवखन तथा ओसारपसारवाट पीिडत 
यि लाई दान ग रएका कुनै पिन अिधकारलाई यस धारामा लेिखएका कुन ैपिन कुराले ितकूल असर पान छैन ।  

६. मानव बचेिवखन तथा ओसारपसारबाट पीिडतको िफता गन कामलाई पणू वा आंिशक पमा िनयमन गन चिलत 
ि पि य वा बहप ीय स झौता वा ब दोब तबाट यव था भएको कुनै पिन कुरालाई यस धारामा लेिखएको कुनै कुराले 

ितकूल असर पान छैन ।  
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३. िनवारण, सहयोग तथा अ य उपायह   

धारा ९ 

मानव बेचिवखन तथा ओसारपसारको िनवारण 

१. रा य प ह ले दहेायको काम गन यापक नीित, काय म तथा अ य उपायह को यव था गनछन;्  

(क)  मानव बचेिवखन तथा ओसारपसारको िनवारण तथा ितरोध गन,  

(ख)  मानव बचेिवखन तथा ओसारपसारबाट पीिडत र खास गरी मिहला तथा वालवािलकालाई पनुः पीिडत हन ेकामबाट 
संर ण गन । 

२.  मानव बचेिवखन तथा ओसारपसारको िनवारण तथा ितरोध गन रा य प ह ले अनसु धान गन, सचूना िदन तथा आम 
संचार अिभयान संचालन गन र सामािजक तथा आिथक पहलह  संचालन गन य न गनछन ्।  

३. यस धारा बमोिजम थापना ग रएका नीित, काय म तथा अ य उपायह मा, उपयु  भए बमोिजम, गरैसरकारी संगठनह  

तथा अ य स ब  संगठनह  र नाग रक समाजका अ य प ह सँगको सहयोग पिन पनछन ्। 

४.  रा य प ह ले मानव बचेिवखन तथा ओसारपसार र खास गरी मिहला तथा बालबािलकालाई बचेिवखन र 
ओसारपसारको जोिखम पयुाउने ग रवी, कम िवकास तथा समान अवसरको अभाव ज ता कारक त वह को उ मलून गन 
उपायह  लगायत ि प ीय वा वहप ीय सहयोग माफत िविभ न उपायह  अपनाउने वा सु ढ गनछन ्। 

५. रा य प ह ले मानव शोषण र खास गरी मिहला तथा बालवािलकालाई बचेिवखन तथा ओसारपसारतफ डोयाउने, सवै 
िकिसमका शोषणलाई बढावा िदन ेमागह लाई हतो साहन गन शिै क, सामािजक वा साँ कृितक लगायत ि प ीय सहयोग 
ज ता काननूी वा अ य उपायह  अपनाउने वा सु ढ गनछन ्।  

 

धारा १० 

सचूना आदान दान तथा िश ण 

१. रा य प का काननू काया वयन गन, अ यागमन वा अ य स ब  अिधकारीह ले उपयु  भए बमोिजम दहेायका िवषय 
िनधारण गन समथ बनाउन आ-आ नो आ त रक काननू बमोिजम सचूना आदान दान गरी एक अकालाई सहयोग गन 
छन;्  

(क)  अ तराि य िसमाना पार गद गरेका वा पार गन ला द ै गरेका यि ह को साथमा अ य यि को या ा 
अनमुितप  रहकेो वा या ा अनमुितप  िवना नै पीडक वा मानव बचेिबखन तथा ओसार पसारका पीिडत रहकेो, 

(ख)  मानव बचेिबखन तथा ओसारपसारको योजनका लािग अ तराि य िसमाना पार गन यि ह ले योग गरेका 
वा योग गन गई रहकेा या ा अनमुितप को िकिसम, 

(ग) र पीिडतको भित तथा प रवहन, प रवहन माग, मानव बचेिबखन तथा ओसारपसारमा संल न रहकेा यि ह  तथा 
समहूह  बीचको स पक (िलङ्क) तथा ितनीह को पिहचान गन संभािवत उपायह  लगायत मानव बचेिबखन 
तथा ओसारपसारको योजनका लािग संगिठत आपरािधक समहूह बाट उपयोग भएका मा यम तथा िविधह  ।  
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२. रा य प ह ले काननू काया वयन, अ यगमन तथा मानव बचेिबखन तथा ओसारपसारको िनवारणमा संल न अ य 
स ब  अिधकारीलाई िश ण दान गन वा यसको सु ढ गन छन ्। िश णले यसरी बचेिबखन तथा ओसारपसार 
गन कामको रोकथाम, मानव बचेिबखन तथा ओसारपसार गनह को अिभयोजन तथा मानव बचेिबखन तथा 
ओसारपसार गनह बाट पीिडतको संर ण लगायत पीिडतको संर णका लािग उपयोग भएका िविधह  केि त गन ु
पनछ । िश णले मानव अिधकार तथा बाल-लैङ्िगक स वेदनशील िवषयह  िवचार गन आव यक हने कुरामा यान 
िदन ु पनछ र गरैसरकारी सं थाह , अ य स ब  सं थाह  तथा नाग रक समाजका अ य प ह सँगको सहयोगलाई 
ो साहन गन ुपनछ ।  

३. सचूना ा  गन कुन ैपिन रा य प ल ेसचूनाको योगमा ग रन ुपन िनय णका स ब धमा सचूना स ेषण गन रा य 
प ले गरेको कुनै पिन अनरुोधको पालना गन छ ।  

धारा  ११ 

िसमाना स ब धी उपायह  

१. मािनसह को वत  आवागमनका स ब धमा भएका अ तराि य ितब ताह  उपर ितकूल नहने गरी रा य प ह ले 

स भव भएस म मानव बचेिबखन तथा ओसारपसारको रोकथाम गन तथा य ता घटना प ा लगाउन आव यक भए 
बमोिजम िसमाना िनय णलाई सु ढ गनछन ्।  

२. येक रा य प ले यस आलेखको धारा ५ बमोिजम प रभािषत कसरूको वारदातमा योग भइरहकेो यावसाियक 

ढुवानीकताह बाट संचालन भएका यातायातका साधनह लाई य तो कायबाट रो न स भव भएस म काननूी वा अ य 
उपयु  उपायह  अपनाउने छन ्।  

३. उपयु  भए अनसुार र चिलत अ तराि य महासि धह को ितकूल नहन े गरी य ता उपायह मा कुन ै यातायात 
क पनी वा कुन ैयातायात साधनका धनी वा संचालक लगायत यावसाियक ढुवानीकताह ले ग त य रा यमा वेश 

गनका लािग चािहने या ा अनमुितप  स पणू या हु ले आफूसंग राखेको कुरा यिकन गनपुन दािय व रहने यहोरा समेत 
समावेश हनेछन ्।  

४. येक रा य प ले यस धाराको करण ३ मा उि लिखत दािय व उ लंघन भएको अव थामा आ नो आ त रक काननू 
बमोिजम सजायको यव था गन आव यक उपायह  अपनाउने छ ।  

५. येक रा य प ले यस आलेख बमोिजम प रभािषत कसरू गन कायमा संल न रहकेो यि लाई आ नो काननू 
बमोिजम वेश अनमुित िदन अ वीकार गन वा वशे इ कारी गन वा वेशा ा र  गन गरी उपायह  अपनाउन िवचार 
गनछ ।  

६. यस महासि धको धारा २७ को ितकूल नहने गरी रा य प ह ले अ य कुराको अित र  संचारको य  सू  थापना 
गन र यसलाई कायम राखी िसमा िनय ण िनकायह  बीचको सहयोग सु ढीकरणका लािग िवचार गन छन ्।  

धारा  १२ 

कागजातको सरु ा तथा िनय ण 

येक रा य प ले उपल ध साधनह को प रिध िभ  रही आव यक भए बमोिजम दहेायका उपायह  अपनाउने छन;्  
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(क)  य तो रा यले जारी गरेका या ा अनमुितप  वा प रचयप  सिजलैसँग दु पयोग हन नस ने तथा सिजलैसँग न कली 
बनाउन वा गरैकाननूी पमा प रवतन गन, ितिलिप तयार गन वा जारी गन नसिकने गरी गणु तर कायम रहने कुरा 
सिुनि त गन, र  

(ख)  रा य प  वा रा य प का तफबाट जारी भएका या ा अनमुितप  वा प रचयप को प रपणूता तथा सरु ा सिुनि त गन 
र यसलाई गरैकाननूी पमा उ पादन गन जारी गन र योग गन कायको रोकथाम गन ।  

 

धारा १३ 

कागजातह को कानूनी मा यता तथा बैधािनकता 

कुनै रा य प ले अक  रा य प को अनरुोधमा आ नो य तो रा य प को नाममा जारी भएका वा जारी ग रएका भिनएका र 
मानव बचेिबखन तथा ओसारपसारको लािग योग भएको आशंका ग रएका या ा अनमुितप  वा प रचयप  आ नो आ त रक 

काननू बमोिजम मनािसव समयाविध िभ  परी ण गनछ ।  

४. आिखरी ावधानह   

धारा १४ 

बचाउ स ब धी यव था 

१. अ तराि य मानवीय काननू तथा अ तराि य मानव अिधकार काननू र खासगरी लाग ू हन ेअव थामा शरणाथ को 
हिैसयत स ब धी सन ्१९५१ मा यव था भएको महासि ध तथा सन ्१९६७ मा यव था भएको सो स ब धी आलेख 

तथा य तो महासि ध र आलेखमा उि लिखत शरणाथ लाई दशे िनकाला नगन (नन-् रफलमे ट) िस ा त लगायत 
अ तराि य काननू बमोिजम ा  रा यह  तथा यि ह का अिधकार, दािय व र िज मेवारीलाई यस आलेखमा 
लेिखएका कुनै कुराले असर पान छैन ।  

२. यस आलेखमा उि लिखत उपायह लाई मानव बचेिवखन तथा ओसारपसारबाट पीिडत भएको आधारमा यि ह लाई 
भेदभाव नहन ेगरी या या र काय वयन ग रने छ । य ता उपायह को या या तथा काया वयन गदा अ तराि य पमा 
मा यता ा  भेदभाव नग रने (नन-्िड िमनेशन) िस ा त अनकुुल हने गरी ग रने छ ।  

धारा  १५ 

िववादको समाधान 

१. यस आलेखको या या तथा काया वयन स ब धी िववादह  वाताबाट समाधान गन रा य प ह ले य न गनछन ्।  

२. यस आलेखको या या तथा काया वयन स ब धी दईु वा दईुभ दा बढी रा य प ह  बीचको िववाद मनािसव 
समयिभ  वाताबाट समाधान हन नसकेमा य ता रा य प  म ये कुनै एक रा य प को अनरुोधमा सो िववाद 
म य थता सम  पेश ग रने छ । म य थताको लािग अनरुोध ग रएको छ मिहनास म य ता रा य प ह  म य थताको 
गठनका स ब धमा सहमत हन नसकेमा य ता रा य प ह म ये कुन ैएकले अ तराि य यायालयको िवधान बमोिजम 
अनरुोध गरी य तो िववादलाई सो यायालय सम  ततु गन स नेछ ।  
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३. येक रा य प ले यस आलेखको ह ता र, अनमुोदन, वीकृित वा समथन गदा वा यसमा सि मलन हदाँका बखत 
यस धाराको करण २ आफूलाई बाधा मक नहने कुराका स ब धमा घोषण गन स नेछ । अ य रा य प ह लाई य तो 
आर ण घोषणा गरेको रा य प का स ब धमा यस धाराको करण २ बा या मक हन ेछैन ।  

४. यस धाराको करण ३ बमोिजम आर ण राखेको रा य प ले संय  रा  संघका महासिचवलाई िलिखत सचूना िदई 
य तो आर ण जनुसकैु बखत िफता िलन स नेछ ।  

धारा १६ 

ह ता र, अनुमोदन, वीकृित, समथन तथा सि मलन 

१. यो आलेख सन २००० को िडसे बर १२ दिेख १५ ता रख (तदनसुार स वत २०५७ साल मंसीर २७ दिेख ३० गते( स म 
पालेम , इटालीमा र यस पछािड सन ्२००२ को िडसे वर १२ ता रख (तदनसुार स वत २०५९ साल मंसीर २६ गते( स म 
सवै रा यह लाई ह ता रका लािग खलुा रहन ेछ ।  

२. यो आलेख े ीय आिथक एक करण स ब धी संगठनह बाट हन े ह ता रका लािग पिन खलुा रहने छ । तर य तो 
संगठनको कि तमा एक सद य रा यले यस धाराको करण १ बमोिजम यस ोटोकलमा ह ता र गरेको हनपुनछ । 

३. यस आलेखलाई अनमुोदन, वीकृित वा समथन गन ु पनछ । अनमुोदन, वीकृित वा समथनका िलखतह  संयु  रा  

संघका सहसिचव सम  अिभलेख ग रनेछन ्। े ीय आिथक एिककरण स ब धी संगठनले आ ना सद यह म ये कि तमा 
एक सद य रा यले अनमुोदन, वीकृित वा समथनका िलखत अिभलेख गरेको अव थामा आ नो अनमुोदन, वीकृित वा 
समथनको िलखत अिभलेखगन स नेछ । अनमुोदन, वीकृित वा समथनको य तो िलखतमा य तो संगठनले यस 

आलेखबाट िनयमन भएका िवषयह मा आ नो स मताको सीमाका बारेमा उदघ्ोषण गनछ । य तो संगठनले आ नो 
स मताको सीमामा भएको कुन ैपिन स ब  प रवतनको बारेमा अिभलेख अिधकारी (िडपोिजटरी( लाई जानकारी समते 
िदनेछ । 

४. यो आलेख कुनै पिन रा यबाट हन ेवा यस आलेखको कि तमा एक सद य रा य प  रहकेो कुन ै े ीय आिथक एिककरण 

स ब धी संगठनबाट हने सि मलनका लािग खलुा रहने छ । सि मलनका िलिखतह  संयु  रा  संघका महासिचव सम  

अिभलेख ग रने छन ्। सि मलन गदाका वखत े ीय आिथक एिककरण स ब धी संगठनले यस आलेखबाट िनयमन भएका 
िवषयह मा आ नो स मताको सीमाका बारेमा उदघ्ोषण गनछ । य तो संगठनले आ नो स मताको सीमामा भएको कुन ै
पिन स ब  प रवतनका बारेमा अिभलेख अिधकारीलाई जानकारी समेत िदनछे ।  

धारा १७ 

लागू हने 

१. अनमुोदन, वीकृित, समथन वा स मेलनको चालीस  िलखत अिभलेख गरेको िमितले न व ेऔ ं िदनमा यो आलेख 

लाग ूहनेछ । तर महासि ध लाग ूहन ुअगािड यो आलेख लाग ूहन ेछैन । यस करणको योजनका लािग कुनै े ीय 
आिथक एिककरण स ब धी संगठनले अिभलेख गराएको िलखतलाई य तो संगठनका सद य रा यह ले अिभलेख 

गराएको िलखतको थप सं याको िलखतको पमा गणना ग रने छैन ।  

२. यो आलेख अनमुोदन, वीकृित, समथन गन वा यसमा सि मलन गन येक रा य वा े ीय आिथक एिककरण 

स ब धी संगठनको लािग य तो काय भएको चालीस  िलखत अिभलेख गरेपिछ य ता रा य वा संगठनह बाट 
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स बि धत िलखत अिभलेख भएको िमितबाट तीस  िदनमा वा यस धाराको करण १ बमोिजम यो आलेख लाग ूभएको 
िमित म ये जनु पिछ लो ह छ सोही िमितबाट यो आलेख लाग ूहनेछ ।  

धारा  १८ 

सशंोधन 

१. यो आलेख ार भ भएको पाँच वष यितत भएपिछ आलेखको कुनै प  रा यले यसमा संशोधन ताव पेश गन 
स नेछ र संयु  रा संघका महासिचव सम  संशोधन दािखला गनछ र िनजले ताव उपर िवचार गन तथा िनणय गन 
योजनका लािग प  रा यह  तथा महासि धका प ह को स मेलनलाई यसको सचूना िदनेछ । प ह को स मेलनमा 
सहभागी यस आलेखका रा य प ह  येक संशोधनमा सवस मित हािसल गन हर स भव य न गनछन ् । 
सवस मितका लािग भएका स पणू यासह  गरेर पिन सहमितमा पु न नसिकएमा अि तम उपायको पमा संशोधन 
पा रत हनका लािग प ह को स मेलनको बठैकमा उपि थत भई मतदान गन यस आलेखह  रा य प ह को दई-ितहाई 
बहमत आव यक हनछे । 

२. े ीय आिथक एिककरण स ब धी संगठनह ले आ ना स मताका िवषयह मा यस आलेखको प  भएका आ ना 
सद य रा यको सं या बराबर यस धारा बमोिजम मतदानको अिधकार योग गनछन ् । य ता संगठनका सद यह  

आफैले मतदान गरेमा सद यह ले मतदान गन स ने छैनन ्र य ता संगठनले मतदान गरेमा सद यह ले मतदान गन 
स ने छैनन ्।  

३. यस धाराको करण १ बमोिजम पा रत भएको संशोधनलाई रा य प ह ले अनमुोदन, वीकृित वा समथन गन ुपनछ । 

४. यस धाराको करण १ बमोिजम पा रत भएको संशोधन य तो संशोधनको अनमुोदन, वीकृित वा समथनको िलखत 
संयु  रा  संघका महासिचव सम  अिभलेख गरेको िमितले न ब ेिदन पिछ य तो रा य प का हकमा लाग हनेछ ।  

५. जनुबेला संशोधन लाग ूह छ, संशोधन आफूलाई बा या मक हन ेभनी सहमित य  गन रा य प ह लाई य तो 
संशोधन बा या मक हनेछ । अ य रा य प ह लाई यस आलेखका ावधानह  तथा य ता प ह ले अगािड न ै
अनमुोदन, वीकृित वा समथन गरेको संशोधनह  बा या मक भई नै रहने छन ्।  

धारा  १९ 

प र याग 

१. संयु  रा संघका महासिचवलाई िलिखत सचूना िदई कुनै पिन रा य प ले यस आलेखको प र याग गन स नेछ । 
महासिचवले सचूना ा  गरेको िमितले एक वष पिछ य तो प र याग भावकारी हनछे ।  

२. कुनै े ीय आिथक एिककरण स ब धी संगठनका स पणू सद यह ले यो आलेखको प र याग गरेमा य तो संगठन यो 
आलेखको प  रहने छैन ्।  

धारा  २० 

अिभलेख अिधकारी तथा भाषा 

१. संयु  रा संघका महासिचवलाई यस आलेखको अिभलेख अिधकारी तोिकएको छ ।  
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२. अरबी, िचिनयाँ, अं ेजी, ाि सली, सी तथा पेनीस भाषाका स कल ित भएको यस आलेखका सबै ितह  समान 
पमा ामािणक हनछेन ्र संयु  रा संघका महासिचव सम  अिभलेख हनछेन ्।  

यसको माण व प आ-आ ना सरकारह बाट ह ता र गन रीतपवूकको अि तयारी ा  गरेका िन निलिखत ह ता रकारी 
सवािधकार स प न ितिनिधह ले यस आलेखमा ह ता र गरेका छ  ।  

ख ड ७०  सं या ४ नेपाल राजप  भाग ६ िमित २०७७।०१।२९ (आिधका रताको लािग) 
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१९. ाचार िव को सयंु  रा सघंीय महासि ध, २००३ 

 

तावना 

यस महासि धका रा य प ह , 

ाचारका कारण सामािजक थािय व र सरु ामा उ प न हने ग भीर सम या र चनुौती, जात को मू य र सो स ब  सं थाको 
नैितक मू य र याय ितको उपे ा एवं िदगो िवकास तथा काननूको शासनको खतरा ित सरोकार रा द,ै 

ाचार र अ य िकिसमका अपराध, खासगरी स पि  शु ीकरण लगायतका सङ्गिठत अपराध र आिथक अपराधको 
अ तरस ब ध ित पिन सरोकार रा द,ै 

रा यह को राजनीितक थािय व एवं िदगो िवकासलाई चनुौती िदने खालका बहृत ् प रमाणका स पि सँग स बि धत रहकेा 
ाचारका मु ाह मा रा यका ोतह  ठूलो अनपुातमा रहने कुरातफ थप सरोकार रा द,ै 

ाचार अब थानीय सम या मा  नभई सबै समाज एवं अथ यव थाह लाई भािवत गन बहराि य ि याकलाप भएको, 
यसको रोकथाम तथा िनय णका लािग अ तराि य सहयोग आव यक पन कुरामा िव त हदँ,ै 

ाचारलाई भावकारी पमा रोकथाम गन र यसको ितरोध गन यापक र बहआयािमक ि कोण आव यक पन कुरामा 
समेत िव त हदँ,ै 

ाचारको भावकारी रोकथाम गन र यसको ितरोध गनका लािग मता विृ  एवं सं थागत िवकास लगायत रा यह को 
काय मता अिभविृ  गन ािविधक सहायता ा  भएमा यसले मह वपणू भिूमका िनवाह गन स ने कुरातफ थप िव त हदँ,ै 

गैरकाननूी पमा आजन ग रएको यि गत स पि ले खासगरी जाताि क सं थाह , राि य अथ यव था एवं काननूको 
शासनलाई ित पु  याउने कुरामा िव त हदँ,ै 

गैरकाननूी पमा आिजत स पि लाई अ तराि य पमा एकबाट अक  दशेमा सान कुरालाई अझ भावकारी त रकाबाट 
रोकथाम गन, प ा लगाउन ेर दु सािहत गन र स पि  िफता गराउने कायमा अ तराि य सहयोग अिभविृ  गन बारे अठोट गद, 

फौजदारी तथा दवेानी वा शासक य कारवाहीमा स पि  स ब धी अिधकारबारे याियक िन पण गन काननूको उिचत ि याका 
आधारभतू िस ा तह लाई आ मसात गद, 

ाचार िनवारण र उ मलून सबै रा यह को उ रदािय व भएको र रा यह ले यिद यस े मा चािलएका उनीह का यासलाई 
भावकारी तु याउने हो भने सावजिनक े  बािहरका नाग रक समाज, गरैसरकारी सं था र समदुायमा आधा रत सङ्गठनह का 
यि  तथा समहूह को समथन र संल नतामा एक अकालाई सहयोग गनपन कुरालाई यानमा रा द,ै 

सावजिनक स पि  र सावजिनक कायह को समिुचत यव थापन, िन प ता, उ रदािय व र काननूको अगािड समानताका 
िस ा त र वािभमानको र ाको आव यकता एवं ाचारलाई ितर कार गन सं कृितलाई प रपािलत गन कुरालाई समते यानमा 
रा द,ै 

ाचार िनवारण एवं यसको ितरोधमा अपराध िनय ण तथा फौजदारी याय स ब धी आयोग तथा संयु  रा सङ्घीय लाग ू
औषध तथा अपराध स ब धी कायालयका कायको शंसा गद, 
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यस े मा कायरत अि कन सङ्गठन, यरुोपीय प रषद,् भ सार सहयोग प रषद ् (िव  भ सार प रषद ् पिन भिनने) यरुोपीयन 
यिुनयन, अरब रा यह को िलग, आिथक सहयोग र िवकास स ब धी सङ्गठन र अमे रक  रा यह को सङ्गठन लगायतका 
अ तराि य र े ीय सङ्गठनह ले गरेका कायह लाई मरण गद, 

ाचार िनवारण एवं यसको ितरोधमा अमे रक  रा यह को सङ्गठनले सन ्१९९६ को माच २९ मा पा रत गरेको ाचार 
िव को अ तरअमे रक  महासि ध, यरुोपीयन यिुनयनको प रषदले् सन ्१९९७ को मई २६ मा पा रत गरेको यरुोपीयन समदुायका 
अिधकारीह को वा यरुोपीयन यिुनयनका सद य रा ह का अिधकारीह को ाचारमा संल नता बारेको महासि ध, आिथक 

सहायता तथा िवकास स ब धी सङ्गठनले सन ्१९९७ को नोभे वर २१ मा पा रत गरेको अ तराि य यावसाियक कारोवारमा 
संल न वैदिेशक सावजिनक अिधकारीसँग स बि धत घसु रसवत िव को महासि ध, यरुोपीय मि प रषदक्ो सिमित ारा १९९९ 

को जनवरी २७ मा पा रत ाचार स ब धी फौजदारी काननू महासि ध, यरुोपीय मि प रषदक्ो सिमित ारा १९९९ को नोभे वर 
४ मा अनमुोिदत ाचार स ब धी दवेानी काननू महासि ध र अि कन सङ्गठनका रा य मखु तथा सरकार मखुह ारा 
२००३ को जलुाई १२ मा पा रत ाचार िनवारण तथा यसको ितरोध स ब धी अि क  यिुनयन महासि ध लगायतका 
ाचार िनवारण र ितरोध स ब धी बहराि य आलेखह लाई स–स मान यानमा रा द,ै 

बहराि य सङ्गिठत अपराध स ब धी संयु  रा सङ्घीय महासि ध सन ्२००३ को नोभे वर २९ मा ार भ भएको कुरालाई 
वागत गद, दहेाय बमोिजम गन म जरु गरेका छनः् 

 

प र छेद— एक 

सामा य ावधानह  

धारा १ 

उ े य स ब धी अिभकथन 

यस महासि धका दहेायका उ े यह  रहकेा छनः् 

(क)  ाचार िनवारण तथा यसको ितरोध स ब धी उपायह  अझ द तापवूक र भावकारी पमा िवकिसत र सु ढ 
गन,ु 

(ख)  ाचार िनवारण तथा यसको ितरोध लगायत स पि  िफता गन स ब धमा अ तराि य सहयोग र ािविधक 

सहायताको अिभविृ , सहजीकरण र समथन गन,ु 

(ग)   सावजिनक काय र सावजिनक स पि को इमा दरुी, जवाफदिेहता तथा उिचत यव थापनको अिभविृ  गन ु। 

 

धारा २ 

प रभाषा 

यस महासि धको योजनका लािगः 

“सावजिनक अिधकारी” भ नाले  जनुसकैु व र ताको भए पिन कुन ैरा य प को िवधाियक , कायकारी, शासिनक वा याियक 

कायालयमा िनयु  वा िनवािचत भई, थायी वा अ थायी पमा रही, पा र िमक पाई वा नपाई, कुनै पदमा बहाल रहकेो यि , र 
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कुनै सावजिनक िनकाय वा सावजिनक सं थाको लािग सावजिनक काय गन वा रा य प को आ नै मलुकुको काननूमा प रभािषत 
भए बमोिजम र रा य प को कुन ैखास काननूी े िभ  रही सावजिनक सेवा दान गन अ य कुन ै यि , रा य प को आ नै 
मलुुकको काननू ारा ”सावजिनक अिधकारी” भनी प रभािषत ग रएको अ य कुनै यि  स झनपुछ । 

(क) तथािप, यस महासि धको प र छेद—२ मा उि लिखत केही खास उपायह को योजनको लािग ”सावजिनक 

अिधकारी” भ नाले रा य प को आ नै मलुुकको काननू बमोिजम सावजिनक काय गन र सावजिनक सेवा दान गन 
तथा य तो सद य रा यको खास काननूी े िभ  पन यि लाई समते जनाउन स नेछ । 

(ख) “िवदशेी सावजिनक अिधकारी” भ नाले कुनै िवदशेी मलुुकको िवधाियक , कायकारी वा याियक कायालयमा 
िनयु  वा िनवािचत भई पदमा रहकेो र कुन ैसावजिनक एजे सी वा सावजिनक सं था लगायतका पदमा रही िवदशेी 
मलुुकका लािग सावजिनक काय ग ररहकेो यि  समते स झनपुछ । 

(ग)  “सावजिनक अ तराि य सं थाको अिधकारी” भ नाले अ तराि य िनजामती कमचारी वा य तो सं थाका तफबाट 
काय गन अि तयारी पाएको यि लाई स झनपुछ । 

(घ) “स पि ” भ नाले भौितक वा अभौितक, चल वा अचल, पश य वा अ पृ य, जनुसकैु कारको स पि  र यस 

कारको स पि  मािथको हक वा िहत मािणत गन काननूी िलखत वा आलेख स झनपुछ । 

(ङ)  “आपरािधक आजन” भ नाले अपराधज य कायमापmत ्स बि धत य  वा अ य  पमा आएको वा ा  

भएको कुनै स पि  स झनपुछ । 

(च)  “रो का” वा ”क जा” भ नाले अदालत वा अ य स म िनकाय ारा जारी ग रएको आदशेका आधारमा स पि लाई 
ह ता तरण गन, प रवतन गन, िब  गन वा थाना तरण गनबाट अ थायी पमा िनषेध गन ुवा स पि लाई अ थायी 
पमा क जा गन ुवा िनय णमा िलनलुाई स झनपुछ । 

(छ) “जफत” जसमा अव था अनसुार हरण पिन पदछ, भ नाले अदालत वा अ य स म िनकायको आदशे बमोिजम 
स पि बाट थायी पमा वि चत गनलुाई स झनपुछ । 

(ज) “स ब  कसरू” भ नाले य तो कसरूलाई स झनपुछ, जसबाट ा  लाभह  यस महासि धको धारा २३ मा प रभाषा 
ग रएको कसरूसँग स बि धत िवषय ब न स छ । 

(झ) “िनयि त आपिूत” भ नाले कसरूको अनसु धान र कसरू गनमा संल न भएका यि ह को पिहचान गन उ े यले 

स म िनकायह को सपुरीवे ण र जानकारीका साथ एक वा सोभ दा बढी रा यह को े  बािहर वा िभ  वा े  
भएर गरैकाननूी वा शकंा पद खपेह लाई ओहोर–दोहोर गराउन अनमुित िदइन े िविध स झनपुछ ।  

धारा ३ 

लागू हने े  

१.  यो महासि ध यसै महासि ध ारा थािपत यव था अनसुार, ाचारज य कसरूको िनवारण, अनसु धान र अिभयोजन 
तथा आपरािधक आजन रो का रा ने, क जा गन, र जफत गन एवं िफता गन कुरामा हकमा लाग ूहनेछ । 

२.  यो महासि धको काया वयनको योजनका लािग, यसमा अ यथा उ लेख भए बमोिजम बाहके, यस महासि धमा 
यव था ग रएका कसरूह ले कुन ैरा यको स पि लाई नो सानी वा ित पयुाएको हन ुआव यक मािनने छैन । 
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धारा ४ 

सावभौमस ाको सरं ण 

१.  यस महासि ध अ तगतका दािय व िनवाह गदा रा य प ह ले अ य रा यह को आ त रक मािमलामा ह त ेप नहन े
गरी तथा रा यह को े ीय अख डता एवं सावभौम समानताका िस ा तह को िवपरीत नहने गरी गनछन ्। 

२.  यस महासि धमा उ लेख भएका कुनै पिन यव थाले कुन ैपिन रा य प लाई अक  रा यको े िभ  े ािधकारको 
अ यास गन र स बि धत रा यको आ त रक काननूले आ ना िनकायह लाई िनरपे  पमा दान गरेका कायह  गन 
कुनै पिन अिधकार दान गनछैन । 

 

प र छेद— दुई 

िनवारणा मक उपायह  

धारा ५ 

ाचार िव का िनवारणा मक नीित तथा यवहारह  

१.  येक रा य प ले आ नो काननूी णालीका आधारभतू िस ा तह को अनकूुल हने गरी सामािजक सहभािगताको 
अिभविृ  हने, काननूको शासनका िस ा तह  ितिबि वत हन े एवं सावजिनक स पि  र सावजिनक कायह को 
समिुचत यव थापन ग रने, इमा दरुी, पारदिशता र जवाफदिेहता कायम रहने गरी भावकारी र सम वया मक पमा 
ाचार िवरोधी नीितह  िवकिसत गन, लाग ूगन र कायम रा नछे । 

२.  येक रा य प ले ाचार िनवारण गन उ े यले भावकारी यवहारह को थापना र अिभविृ  गन यास गनछ । 

३.  येक रा य प ले ाचार रो न र यस िव  लड्न आ ना स ब  काननूी आलेख र शासिनक उपायह  पया  

छन ्वा छैनन ्भनी प ा लगाउनका लािग ितनको आविधक मू याङ्कनगन यास गनछ । 

४.  रा य प ह ले उपयु ता अनसुार र आ नो काननू णालीका आधारभतू िस ा तह  अनु प हन ेगरी यस धारामा 
उि लिखत उपायह को वधन र िवकास गनका लािग स ब  अ तराि य एवं े ीय सङ्गठनह सँग र एक–

आपसमा साझेदारी कायम रा नछेन ्। य तो साझेदारी िभ  ाचार िनवारण गन उ े य रहकेा अ तराि य काय म र 
प रयोजनाह मा सहभागी हने कुराह  समावेश हन स नछेन ्। 

धारा ६ 

ाचार–िवरोधी िनवारणा मक िनकाय र िनकायह  

१.  येक रा य प ले आ नो काननूी णालीका आधारभतू िस ा तह  अनसुार ाचार िनवारण गन उपयु ता अनसुार 
दहेायका यव था अनु पका िनकाय वा िनकायह  गठन गन काय सिुनि त गनछः 

(क) यस महासि धको धारा ५ मा उ लेख ग रएका नीितह  लाग ू गन र, उपयु ता अनसुार, ती नीितह को 
काया वयन प को िसंहावलोकन र सम वय     गन, 

(ख)  ाचार िनवारण स ब धी ान अिभविृ  र स ेषण गन । 
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२.  येक रा य प ले, आ नो काननूी णालीका आधारभतू िस ा तह  अनु प हने गरी, य ता िनकाय वा 
िनकायह ले कुन ैपिन अनिुचत भावबाट मु  रहरे र भावकारी पमा आ नो वा आ ना कायस चालन गन स म 
रहन स ने गरी यस धाराको करण १ मा उि लिखत िनकाय वा िनकायह लाई आव यक वत ता दान गनछ । 
य ता िनकायह लाई आव यक भौितक ोत र िविश ीकृत कमचारी लगायत ती कमचारीलाई आ ना कायह  

गनका लािग आव यक पन स ने तािलम समते दान गनपुदछ । 

३.  येक रा य प ले ाचार िनवारणका लािग खास उपायह  िवकिसत गन र काया वयन गन अ  रा य प लाई 
सहायता पु  याउन स ने िनकाय वा िनकायह को नाम र ठेगाना बारे संयु  रा सङ्घका महासिचवलाई सिूचत गनछ । 

धारा ७ 

सावजिनक े  

१.  येक रा य प ले, उपयु  भएस म र आ नो काननूी णालीका आधारभतू िस ा तह  अनु प हने गरी, िनजामती 
कमचारीह  र उपयु  भएस म अ य अिनवािचत सावजिनक पद धारण गरेका यि ह को भना गन (recruitment), 

िनयिु  गन (hiring), कायम रा ने, बढुवा र अवकाश स ब धी प ित लाग ूगन, यथावत रा न र सबलीकृत गन 
यास गनछः 

(क)  ती कुराह  स मता, पारदिशता र व तुगत आधारह , ज तैः यो यता, सम याय र आिजत मताका 
िस ा तह मा आधा रत हनेछन,् 

(ख)  ती कुराह िभ  खासगरी ाचार हनस ने खतरा रहकेो मािनने सावजिनक पदह मा यि ह को छनौट र 
तािलम दान गन र स भव भएस म य ता यि ह लाई अ  पदमा थाना त रत ग ररहने पया  प रपाटीह  

समावेश हनेछन,् 

(ग) ती कुराह िभ  रा य प को आिथक िवकासको दरलाई यानमा रा द ै पया  पा र िमक र यायोिचत 
तलबमान अिभविृ  गन कुरा पनछन,् 

(घ)  ती कुराह िभ  य ता अिधकारीह लाई सावजिनक काय समिुचत, सही र स मानजनक त रकाबाट स पादन 
गन आव यक हने यो यता दान गन िश ा र तािलम स ब धी काय मह  िवकिसत गन र उनीह ले आ नो 
कायस पादन गन कुरासँग अ तरिनिहत रहकेो ाचारको स भा य जोिखम ित जाग कता अिभविृ  गन 
िविश ीकृत र समिुचत तािलम दान गन कुरा पनछन ्। य ता काय मह ले स ब  े मा आचारसंिहता वा 
आचरणका मापद डलाई िनिद  गन स नेछन ्। 

२.  येक रा य प ले, यस महासि धका उ े यह को अनकूुल हने गरी र आ नो मलुुकको काननूी णालीका आधारभतू 
िस ा तह  अनु प हन ेगरी सावजिनक पदको उ मेदवारी र िनवाचनसँग स बि धत आधारह  दान गन समिुचत 
िवधाियक  र शासिनक उपायह  लाग ूग रने िवषयमा पिन िवचार गनछ । 

३.   येक रा य प ले, यस महासि धका उ े यह को अनकूुल हन ेगरी र आ नो मलुुकको काननूी णालीका आधारभतू 
िस ा तह  अनु प हने गरी, िनवािचत हने सावजिनक कायालय र राजनीितक दलह को कोष स ब धी िवषयमा लाग ू
हने हदस म पारदिशता अिभविृ  गन समिुचत िवधाियक  र शासिनक उपायह  लाग ूगन िवषयमा पिन िवचार गनछ । 

४.  येक रा य प ले आ नो मलुकुको काननूका आधारभतू िस ा तह  अनु प पारदिशता अिभविृ  गन र वाथ 

सङ्घषलाई िनवारण गन प ित अनमुोदन गन, कायम रा न र यसको सवलीकरणका लािग यास गनछ । 
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धारा ८ 

सावजिनक अिधकारीह को आचारसिंहता 

१.  येक रा य प ले ाचार िव  लड्नका लािग, आ नो काननूी णालीका आधारभतू िस ा तह  अनु प हने गरी 
आ ना सावजिनक अिधकारीह मा अ य कुराका अित र  िन ा, इमा दरुी र उ रदािय व अिभविृ  गनछ । 

२.  येक रा य प ले सावजिनक कायह को सही, स मानजनक र समिुचत स पादनका लािग िवशेष गरी, आ ना 
सं थागत र काननूी प ितह िभ  आचारसंिहता र आचरणका मापद डह  लाग ूगन यास गनछ । 

३.  येक रा य प ले यस धाराका ावधानह  काया वयन गन योजनका लािग, उपयु  भएस म र आ नो काननूी 
प ितका आधारभतू िस ा तह  अनु प हने गरी, महासभाको १२ िडसे वर १९९६ को ताव नं. ५१/५९ को 
प रिश मा उि लिखत सावजिनक अिधकारीका अ तराि य आचारसंिहता ज ता े ीय, अ तर े ीय र बहप ीय 
सङ्गठनका स ब  यासह लाई जानकारीमा िलनेछ । 

४.  येक रा य प ले, आ नो मलुकुको काननूका आधारभतू िस ा तह  अनु प हन ेगरी, कुनै सावजिनक पद धारण 

गरेका यि ह लाई आ नो कायस पादनको िसलिसलामा ाचारको कुन ैकाय भएको भ न े कुरा जानकारी हन 
आएमा, उनीह ल ेसो कुराको सचूना उपयु  अिधकारीलाई दान गन सहजीकरण गन प ित र उपायह  थािपत गन 
समेत िवचार गनछ । 

५.  येक रा य प ले, उपयु  भएस म र आ नो काननूी प ितका आधारभतू िस ा तह  अनु प हने गरी, सावजिनक 

पदािधकारीले य तो पदािधकारीको पमा आ नो कायस पादन गदा वाथ सङ्घष (Conflict of Interest) दिेखन 
स ने आ ना बा  ि याकलापह , रोजगारी, लगानी, स पि  र ठूलाठूला उपहार र लाभ ा  गन लगायतका कुराह  

बारे स ब  िनकायसम  घोषणा गन प ित र उपायह  थािपत गन यास गनछ । 

६.  येक रा य प ले, आ नो काननूी प ितका आधारभतू िस ा तह  अनु प हन े गरी, यसै धारा ारा थािपत 
आचारसंिहता वा मापद डह  उ लंघन गन सावजिनक पदधारण गरेका यि ह  िव  अनशुासना मक कारवाही गन 
वा अ य उपाय अवल बन गनतफ िवचार गनछ । 

धारा ९ 

सावजिनक ख रद एव ंसावजिनक िव को यव थापन 

१.  येक रा य प ले, आ नो काननूी प ितका आधारभतू िस ा तह  अनसुार, अ य कुराका अित र , ाचार 
िनवारण गन भावकारी हने गरी पारदिशता, ित पधा र िनणय–िनमाण ि या व तगुत आधारमा हने गरी उपयु  

ख रद प ित थािपत गन आव यक कदम चा नछे । य ता प ित, जसले आ नो काया वयनमा समिुचत आधार 
मू यलाई याल गनछन,् ले अ य कुराका अित र  िन न कुरालाई स बोिधत गनछनः् 

(क) स भा य टे डरदाताह लाई आ नो टे डर तयार गन र पशे गन पया  समय दान गनको लािग टे डर आ हान स ब धी 
सचूना र ठे काप ा स ब धी स ब  र मह वपणू सचूना लगायत ख रद–िब  स ब धी कायिविधह  र 
ठे काप ाह सँग स बि धत सचूनाको सावजिनक वाह; 

(ख) छनौट र दान गन शत र टे डर स ब धी िनयमह  र ितनको काशन लगायत सहभािगताका शतह को अि म 
यव था स ब धी; 
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(ग) िनयम र कायिविधह को सही योग भए नभएको बारे तदन तर जाँचबझु ि यालाई सहजीकरण गनको लािग 
सावजिनक ख रद–िब  स ब धी िनणयका िनिम  व तगुत र पवूिनधा रत आधारह को योग; 

(घ) यस करण बमोिजम थािपत िनयम र कायिविधह  पालना नभएको अव थामा काननूी उपाय र उपचार सिुनि त गन 
पनुरावेदनको भावकारी णाली लगायत आ त रक पनुरावलोकनको भावकारी णाली; 

(ङ) उपयु ता अनसुार, ख रद र ाि का लािग िज मेवार कमचारीसँग स बि धत िवषयह , ज तै– खास सावजिनक  

ख रदसँग स बि धत वाथको घोषणा, छनौट गन स ब धी कायिविधह  र तािलम स ब धी आव यकताह सँग 
स बि धत कुराह  िनयिमत गन उपायह ; 

२.  येक रा य प ले, आ नो काननूी प ितका आधारभतू िस ा तह  अनु प हने गरी सावजिनक िव को 
यव थापनमा पारदिशता र िज मवेारीको अिभविृ  गन समिुचत उपायह  अवल बन गनछ । य ता उपायह मा, 
अ य कुराका अित र  िन न कुरा समावेश हनेछनः् 

(क) राि य बजेट अनमुोदन स ब धी कायिविधह ; 

(ख) राज  र ययको सामियक जानकारी; 

(ग) लेखा तथा लेखापरी णका मापद ड स ब धी प ित र स ब  िनय ण; 

(घ) जोिखम यव थापन र आ त रक िनय ण स ब धी भावकारी र स म प ित; 

(ङ) उपयु  भएस म यस करणमा यवि थत ावधानह को प रपालना गन असफल भएका अव थामा िलइन े
सधुारा मक कारवाही । 

३.  येक रा य प ले, आ नो मलुकुको काननूका आधारभतू िस ा तह  अनु प हने गरी लेखा स ब धी े ताह , 

अिभलेखह , िव ीय िववरणह  वा सावजिनक खच र राज  स ब धी िलखतह को शु ता कायम रा न र य ता 
िलखतह को िम याकरण रो न आव यकता अनु पका दवेानी र शासिनक उपायह  अवल बन गनछ । 

धारा १० 

सावजिनक सचूना वाह 

येक रा य प ल,े ाचारको ितरोध गन आव यक पन कुरालाई यानमा राखी, आ नो मलुकुको काननूका आधारभतू 
िस ा त अनु प हने गरी, उपयु ता अनसुार सङ्गठन, ि याकलाप र िनणय–िनमाण ि याह  लगायतका सावजिनक शासन 
स ब धी िवषयमा पारदिशता बढाउन आव यकता अनसुारका उपायह  अवल बन गनछ । य ता उपायह मा, अ य कुराका 
अित र  िन न कुराह  समावेश हन स नेछनः् 

(क) सवसाधारण जनतालाई उपयु ता अनसुार सावजिनक शासनका सङ्गठन, ि याकलाप र िनणय–िनमाण ि याह को 
बारेमा र गोपनीयता एवं वैयि क सचूनाह को संर णलाई समिुचत स मान दान गद, सवसाधारण जनतासँग स बि धत 
िनणयह  र काननूी कायह का स ब धमा, सचूना ा  गन अनमुित दान गन गरी कायिविध र िनयमह  लाग ूगन; 

(ख) िनणय गन स म अिधकारीह स म सवसाधारणको पहचँलाई सरलीकृत गन योजनका लािग उपयु ता अनसुार 
शासिनक कायिविधह  सरलीकरण गन; र 

(ग) सावजिनक शासनमा हन स ने ाचारको जोिखम बारे आविधक ितवेदन समािहत भएको सचूना कािशत गन । 
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धारा ११ 

यायपािलका र अिभयोजन सेवासगँ स बि धत उपायह  

१.  येक रा य प ले, यायपािलकाको वत ता र ाचारको ितरोधमा यसको मह वपणू भिूमकालाई यानमा रा द,ै 
आ नो काननूी प ितका आधारभतू िस ा तह  अनु प हने गरी र यायपािलकाको वत ताको ितकूल नहन ेगरी 
यायपािलकाका सद यह को िन ा बढाउने र उनीह लाई ाचारको मौका ा  हन निदन े उपायह  अवल बन  
गनछ ।  य ता उपायह  अ तगत यायपािलकाका सद यह को आचारसंिहतासँग स बि धत िनयमह  समते पन 
स नेछन ्। 

२.  ती रा य प ह , जहाँ अिभयोजन सेवा यायपािलकाको अङ्ग नभएको तर यस सेवाले याय सेवाले ज तै 
वत ताका उपभोग गन गदछ, मा यस धाराको करण १ मा उ लेख भए सरहकै उपायह को थालनी गन र लाग ूगन 
सिकनेछ । 

धारा १२ 

िनजी े  

१.  येक रा य प ले िनजी े सँग स बि धत ाचार िनवारण गन आ नो मलुुकको काननूका आधारभतू िस ा तह  

अनु प हने गरी िनजी े मा लेखा र लेखापरी णका मापद डह  िवकिसत गन उपायह  अवल बन गनछ र 
उपयु ता अनसुार य ता उपायह को प रपालना गन असफल रहमेा भावकारी आनपुाितक र दु साहनमखुी 
(dissuasive) दवेानी, शासिनक वा फौजदारी द ड िदने यव था गनछ । 

२.  ती उ े य ा  गन उपायह मा, अ य कुराका अित र  िन न कुराह  समावेश हन स नेछनः् 

(क)  काननू काया वयन गन िनकायह  र स ब  िनजी एकाइका बीच सहयोगको अिभविृ  गन; 

(ख)  रा य र यवसायीह  बीच करारीय स ब ध रा न र यवसायीह  बीच असल यापा रक यवहारह को 
योगमा अिभविृ  गन र वाथ–सङ्घषको िनवारण गन र स ब  सबै पशेाह  र यावसाियक 

ि याकलापह को सही, स मानजनक र समिुचत स पादनका लािग आचारसंिहता लगायत स ब  िनजी 
एकाइह को वािभमानको र ाका लािग यवि थत मापद डह  र कायिविधह को िवकासको वधन गन, 

(ग)  सं थागत िनकायह को थापना र यव थापनमा संल न रहकेा काननूी र ाकृितक यि ह को पिहचान गन 
लगायतका िनजी एकाइह मा पारदिशता वधन गन उपायह  उपयु ता अनसुार अवल बन गन; 

(घ)  सावजिनक िनकायह ले यापा रक ि याकलापको स ब धमा छुट र अनमुित–प  दान गन स ब धी 
कायिविधह  लगायतका िनजी एकाइको िनयमन गन कायिविधह को दु पयोग हन रोक लगाउने; 

(ङ)  सावजिनक पदधारण गरेका यि ह ले आ नो कायकालमा पदमा रहदँा सपुरीवे ण गरेका वा य ता काय 
गदा वा काममा रहदँा य  पमा स ब ध भएका ि याकलापसँग य ता सावजिनक अिधकारीह ले 

राजीनामा गरेपिछ वा अवकास ा  गरेपिछ उनीह लाई िनजी े ले काममा लगाउन ेस ब धमा वा पवू 
सावजिनक अिधकारीह का यावसाियक ि याकलाप स ब धमा उपयु ता अनसुार र मनािसव 
समयाविधस म ितब ध लगाएर वाथ–सङ्घषमा रोक लगाउने; 
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(च)  िनजी ित ानह को संरचना र आकारलाई यानमा रा द ै ाचारज य कायको रोकथाम गन र प ा 
लगाउने कायमा सहयोग पु  याउने िसलिसलामा पया  आ त रक लेखापरी ण िनय ण स ब धी 
यव थाह को िव मानता र य ता ित ानह को लेखा र िव ीय िववरणह  उपयु  लेखापरी ण र 
माणीकरण कायिविधको अधीनमा रहन ेकुराको सिुनि तता दान गन; 

३.  ाचार िनवारण गनका लािग, येक रा य प ल े े ता र अिभलेख, िव ीय िववरणको सावजिनक करण तथा लेखा 
र लेखापरी णको मापद ड (standards) स ब धी आ नो मलुुकको काननू र िनयम अनसुार यस महासि ध बमोिजम 
यव था ग रएका कुनै कसरू गन उ े यले दहेायका कुन ैकाय गन रोक लगाउन आव यकता अनु पका उपायह  

अवल बन गनछः 

(क) वा तिवक े ता बािहरै लेखा रा न;ु 

(ख) वा तिवक े ता बािहरै वा पया  पमा पिहचान हन नस ने िकिसमका कारोवारह  दखेाउन;ु 

(ग) अि त वमै नरहकेा खचह  िहसाब िकताबमा दखेाउन;ु 

(घ) िवषयको गलत पिहचान हने गरी दािय वको उ लेख गन;ु 

(ङ) गलत िलखतह  योग गन;ु र 

(च) काननूले िनधारण गरेभ दा अगावै खातापाता स ब धी िलखतह  मनसायपवूक न  गन ु। 

४.  येक रा य प ले, करछुट गन यो य खचको िनधारण गदा उपयु  भएस म यस महासि धको धारा १५ र १६ मा 
उ लेख भए अनसुार कसरूज य त वको पमा थािपत घसु र  आचरणलाई ो सािहत गन अ य खचह को 
गणनालाई िनषेध गनछ । 

धारा १३ 

समाजको सहभािगता 

१. येक रा य प ले आ नो मता र आ नो मलुुकको काननूका आधारभतू िस ा तह  अनु प हने गरी ाचारले 

िसजना गन चनुौती र यसको अि त व, कारण र ग भीरताका स ब धमा सवसाधारणमा जाग कता याउन र ाचार 
िनवारण गन तथा यस िव  लड्न, नाग रक समाज, गरैसरकारी सं था र समदुायमा आधा रत सं थाह  ज ता 
सावजिनक े  बािहरका यि ह  र समहूह को सि य सहभािगता अिभविृ  गन समिुचत उपायह  अवल बन 
गनछ । 

य तो सहभािगताको सबलीकरण िन नानसुारका उपायह ारा ग रनपुछः 

(क)  िनणय िनमाण ि याह मा पारदिशता र सवसाधारणको सहभािगता अिभविृ  गन कायलाई बढावा िदएर; 

(ख)  सवसाधारणलाई सचूनास मको भावकारी पहचँ पु ने कुरामा सिुनि तता िदलाएर; 

(ग)  िव िव ालय एवं िव ालय तरीय पाठ्य म लगायतका सावजिनक िश ा काय ममा ाचार ित 
असिह णतुा पैदा गन सावजिनक सचूना णाली अवल बन गरेर; 
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(घ)  ाचारसँग स बि धत सचूनाह  खोजी गन, ा  गन, कािशत गन र वािहत गन वत ताको स मान, 
व न र संर ण गरेर । य तो वत ता कुनै खास ितब धह को अधीन थ हन स नेछ, तर य ता 
ितब धह ः 

(i)  अ य यि ह का अिधकारह  र ित ाको स मान गनका लािग; 

(ii)  राि य सरु ा वा सावजिनक सु यव था वा सावजिनक वा थ वा नैितकताको र ा गनका लािग; 

काननू ारा यव था ग रएको र आव यक भएको हनपुनछ ।२.  येक रा य प ले यस महासि ध अनसुार कसरू भएको 
मािनन े कुन ै पिन घटना बारे उपयु ता अनसुार आ नो नाम उ लेख नग रकन समेत सिूचत गन स बि धत 
िनकायह स म पहचँ दान गन स ब धमा र यस महासि धमा यव था ग रए अनु पका ाचार–िव का 
िनकायह बाट सवसाधारण जनतालाई जानकारी हने यव था सिुनि त गन समिुचत उपायह  अवल बन गनछ । 

धारा १४ 

स पि  शु ीकरण रो ने उपायह  

१.  येक रा य प लेः 

(क)  मु ा र मू य को सार गनका लािग औपचा रक र अनौपचा रक सेवा दान गन ाकृितक वा काननूी यि ह  र 
सबै िकिसमका स पि  शु ीकरण कायलाई दु सािहत गन र प ा लगाउनका लािग आ नो काय े िभ  

आव यकता अनु प, खासगरी स पि  शु ीकरणसँग संवेदनशीलता रा न ेअ य िनकायह , लगायत बक र 
गैरबकज य िव ीय सं थाह का लािग सम  कृितको आ त रक िनयमन र सपुरीवे ण गन प ित थापना 
गनछन,् य तो प ितले उपभो ाका आव यकता र उपयु ता अनु प, लाभ ा  गन धनीको पिहचान गन, 
अिभलेख रा ने र शकंा पद कारोवारह को सचूना िदने कायलाई बढावा िदनेछ; 

(ख)  यस महासि धको धारा ४६ को ितकूल नहने गरी, स पि  शु ीकरणको ितरोध गन ितब  रहकेा शासिनक, 

िनयामक, काननू काया वयन गन र अ य िनकायह सँग (आ नो मलुुकको काननू बमोिजम उपयु ता अनसुार 
याियक िनकायह  समेत) आ नो मलुुकको काननू ारा यव था ग रएका शतह िभ  रही राि य र अ तराि य 
तहमा सहयोग गन र सचूना आदान– दान गन मता सिुनि त गनछन ्र यस उ े यका लािग स भािवत स पि  

शु ीकरणसँग स बि धत सचूना संकलन गन, िव ेषण गन र वािहत गन राि य के को पमा काय गन िव ीय 
िनगरानी एकाई थापना गन िवचार गनछ । 

२.  रा य प ह ले, वैध पँजीको ओहोर–दोहोरमा कुनै पिन िकिसमले अवरोध नगन गरी र सचूनाको समिुचत योगलाई 
सिुनि त गन सरु ा यव थाह को अधीनमा रही, आ ना सीमाह िभ  नगद र समिुचत िविनयोजन अिधकारप को 
ओहोर–दोहोर (movement) प ा लगाउने र िनगरानी गन स भा य उपायह  लाग ूगन िवचार गनछन ् । य तो उपाय 
अ तगत यि  तथा यवसायह ले उ लेखनीय प रमाणमा नगद र समिुचत िविनयोजनप ह को हने सीमा वारपार 
थाना तरणको बारेमा सचूना िदनपुन कुरा पन स नेछ । 

३.  रा य प ह ले मु ा िव ेषक लगायतका िव ीय सं थाह को लािग आव यक पन उपयु  र स भा य उपायह  

अवल बन गन िन नानसुार िवचार गनछनः् 

(क)  िव तुीय मा यमबाट रकम कलम थाना तरण गन स बि धत फममा उ मकताबाट एकदमै सही र सारभतू 
सचूना एवं स बि धत जानकारीह  समावेश गनपुन; 
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(ख)  भु ानीका ृंखलाब  तहभ र न ैय ता सचूना कायम रा ने; 

(ग)  स पणू सचूना ा  नभएका उ मकताबाट रकम कलम थाना तरण भएकोमा बढी सतकता अपनाउने । 

४.  यस धाराको शत अनु प र यस महासि धका अ य धाराह को ितकूल नहन े गरी आ त रक पमा िनयामक र 
सपुरीवे णीय णाली थापना गन ममा रा य प ह लाई स पि  शु ीकरण िव  कायरत े ीय, अ तर े ीय र 
बहप ीय सङ्गठनह का स ब  यासह लाई मागदशनको पमा योग गन आ ान ग र छ । 

५.  रा य प ह ले स पि  शु ीकरणको ितरोधका लािग याियक, काननू काया वयन र िव ीय िनयामक िनकायह  

बीच िव यापी, े ीय, उप े ीय र ि प ीय सहयोगको िवकास र वधन गन यास गनछन ्। 

 

प र छेद– तीन 

अपराधीकरण र कानून काया वयन 

धारा १५ 

राि य सावजिनक अिधकारीको घुस रसवत स ब धी 

येक रा य प ल े िन न कायह  मनसायपवूक ग रएमा यसलाई फौजदारी कसरू थािपत गन गरी आव यकता अनसुार 
िवधाियक  र अ य उपायह  अवल बन गनछः 

(क)  कुन ैसावजिनक अिधकारीबाट िनजको सावजिनक कत यह  पालना गराउन वा पालना गन इ कार गराउनका लािग 
य तो सावजिनक अिधकारी वयंलाई वा अ य यि  वा िनकायलाई य  वा अ य  पमा, कुन ैअनिुचत 
लाभका लािग ित ा गन,ु ताव गन ुवा दान गन;ु 

(ख)  कुन ैसावजिनक अिधकारीले आ नो सावजिनक कत यह  पालना गन वा पालना गनबाट इ कार गनका लािग य तो 
सावजिनक अिधकारी वयं आफँैलाई वा अ य यि  वा िनकायका लािग य तो सावजिनक अिधकारीले य  वा 
अ य  पमा कुनै अनिुचत लाभको िनि त याचना गन ुवा वीकार गन ु। 

धारा १६ 

िवदेशी सावजिनक अिधकारी र सावजिनक अ तराि य सङ्गठनह का 

अिधकारीको घुस रसवत स ब धी 

१.  येक रा य प ले, कुनै िवदशेी सावजिनक अिधकारी वा कुनै सावजिनक अ तराि य सङ्गठनको अिधकारीलाई 
िनजबाट उसको पदीय कत य पालना गराउन वा उसको पदीय कत य पालना नगराउन, कुनै यवसायज य काय ा  गन 
वा य तो काय कायम रा न वा अ तराि य यवसायज य कायस चालनका िसलिसलामा अनिुचत फाइदाका लािग, 
य  वा परो  पमा अिधकारी वयं वा अ य यि  वा िनकायलाई अनिुचत लाभको ित ा गन वा ताव रा ने 
वा दान गन काय मनसायपवूक गरेमा य तो कायलाई आव यकता अनसुार फौजदारी कसरू थािपत गनस ने गरी 
िवधाियक  र अ य उपायह  अवल बन गनछ । 

२.  येक रा य प ले, कुन ै िवदशेी सावजिनक अिधकारीले वा कुन ैसावजिनक अ तराि य सङ्गठनको अिधकारीले 

उसको पदीय कत य पालना ग रिदए वापत वा गन इ कार गर◌ी िदए वापत कुन ै िनकायलाई य  वा परो  पमा 
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अनिुचत लाभका लािग य तो अिधकारीले आ ह गन वा वीकार गन काय मनसायपवूक गरेमा य ता कायलाई 
आव यकता अनसुार फौजदारी कसरू थािपत गन िवधाियक  वा अ य उपायह  अवल बन गन िवचार गनछ । 

धारा १७ 

सावजिनक अिधकारी ारा स पि को िहनािमना गन, दु पयोग गन वा अ य  लगाउने स ब धी 

येक रा य प ले कुन ैसावजिनक अिधकारीले आफँै वा अ य यि  वा िनकायलाई लाभ पु  याउनका लािग िनजको पदको 
आधारमा िनजमािथ सावजिनक अिधकारीका हिैसयतले सिु पएको कुनै सावजिनक वा िनजी रकम वा िधतोप ह  वा मू य रहकेो 
अ य कुन ैव त ुिहनािमना वा दु पयोग वा अ य  लगाउने गरी मनसायपवूक गरेको कायलाई फौजदारी कसरूको पमा थािपत 
गन आव यक िवधाियक  र अ य उपायह  अवल बन गनछ । 

धारा १८ 

भावको दु पयोग 

येक रा य प ले, दहेायका कुनै काय मनसायपवूक ग रएमा, ितनलाई आव यकता अनु प फौजदारी कसरू थािपत गन 
िवधाियक  वा अ य उपायह  अवल बन गन बारेमा िवचार गनछनः्– 

(क)  रा य प को शासन वा सावजिनक िनकायबाट स बि धत कायको मलू दु साहनकता वा अ य कुनै यि लाई 
अनिुचत लाभ पु  याउने ि बाट सावजिनक अिधकारी वा अ य यि लाई िनजको वा तिवक वा अनमुािनत भाव 
दु पयोग गराउनका लािग कुन ैसावजिनक अिधकारी वा अ य कुनै यि लाई य  वा अ य  पमा अनिुचत 
लाभ पु  याउन ित ा गन,ु ताव गन ुवा य तो लाभ दान गन;ु 

(ख)  रा य प को शासन वा सावजिनक िनकायबाट अनिुचत लाभ ा  गन ि बाट सावजिनक अिधकारी वा अ य कुन ै
यि लाई िनजको वा तिवक वा अनमुािनत भावको दु पयोग गराउनका लािग कुनै सावजिनक अिधकारी वा अ य 
कुनै यि ले आफँै वा अ य कुन ै यि ारा य  वा अ य  पमा अनिुचत लाभ पु  याउन याचना गन ु वा 
वीकार गन ु। 

धारा १९ 

कत यको दु पयोग 

 येक रा य प ले, कुन ै सावजिनक अिधकारीले आ नो कत यपालनको िसलिसलामा आफू वा अ य कुन ै यि  वा 
िनकायलाई अनिुचत लाभ ा  हन ेगरी काननूको उ लंघन ारा, कुन ैकाम गरेर वा नगरेर कत य वा पदको दु पयोग मनसायपवूक 

गरेको कायलाई आव यकता अनसुार फौजदारी कसरू थािपत गन िवधाियक  वा अ य उपायह  अवल बन गन बारेमा िवचार 
गनछ । 

धारा २० 

गैरकानूनी स प नता 

 येक रा य प ल,े आ नो मलुुकको संिवधान र काननूी प ितका आधारभतू िस ा तह को अधीनमा रही मनसायपवूक 

हािसल ग रएको गैरकाननूी स प नता अथात कुनै सावजिनक अिधकारीले आ नो वैध आ दानीको तलुनामा आफूसँग रहकेो 
स पि को सारभतू विृ लाई तकसङ्गत त रकाबाट पिु  गन नसकेको अव थालाई आव यकता अनसुार िवधाियक  र अ य 
उपायह  अवल बन गरी फौजदारी कसरू थािपत गन कुरा लाग ूगन िवचार गनछ । 
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धारा २१ 

िनजी े मा घुस रसवत 

येक रा य प ल,े आिथक, िव ीय वा यापा रक ि याकलापह को िसलिसलामा मनसायपवूक ग रएका दहेायका 
कायह लाई फौजदारी कसरू थािपत गन आव यकता अनसुार िवधाियक  र अ य उपायह  लाग ूगनतफ िवचार गनछः 

(क)  िनजी े को िनकायको लािग कुन ैपिन हिैसयतमा रही िनदिशत गन वा काय गन कुनै यि लाई िनजको कत यबाट 
यतु गन वा कुन ैकाम गराउन वा नगराउनका लािग य तो यि  वयं वा अ य कुनै यि लाई य  वा अ य  

पमा अनिुचत लाभ पु  याउन ित ा गन,ु ताव गन ुवा दान गन;ु 

(ख)  िनजी े को िनकायका लािग कुनै पिन हिैसयतमा रही िनदिशत गन वा काय गन कुन ै यि ले आ नो कत यबाट 
यतु हन वा कुन ैकाम गन वा नगनका लािग वयंले वा अ य यि का लािग य  वा अ य  पमा अनिुचत 
लाभको याचना गन ुवा वीकार गन ु। 

धारा २२ 

िनजी े को स पि  िहनािमना 

येक रा य प ले िनजी े को िनकायमा िनदशन गन वा काय गन कुनै पिन हिैसयतमा रहकेो यि ले, आिथक िव ीय वा 
यापा रक ि याकलापह को िसलिसलामा िनजलाई उसको पदीय िव ासको आधारमा दान ग रएको कुन ैस पि , िनजी कोष 
वा िधतोप  वा मू य रहन े कुनै पिन व त ु मनसायपवूक िहनािमना गरेको कायलाई कसरू थािपत गन आव यकता अनसुार 
िवधाियक  र अ य उपाय अवल बन गनतफ िवचार गनछ । 

धारा २३ 

आपरािधक आजनको शु ीकरण 

१.  येक रा य प ले आ नो मलुकुको काननूका आधारभतू िस ा त अनसुार दहेायका कुन ैकायह  मनसायपवूक 

ग रएमा ितनलाई फौजदारी कसरू थािपत गन आव यकता अनसुार िवधाियक  र अ य उपाय अवल बन गनछः 

(क) (i) आ नो कुनै कायबाट उ प न हन ेकाननूी कारवाहीको प रणामबाट ब न, कुन ैस पि  आपरािधक आजन हो भ न े
जानी जानी य तो स पि को गरैकाननूी उ पि लाई लुकाउन िछपाउन सो स पि को व प प रवतन गन ु वा 
ह ता तरण गन ुवा स ब  कसरू गनमा संल न रहकेो कुनै यि लाई सहयोग गन;ु 

(ii) कुनै स पि  आपरािधक आजन हो भ न ेजानीजानी य तो स पि को यथाथ कृित, ोत, थान, अवि थित, ओहोर–
दोहोर वा य तो स पि सँग स ब  वािम व वा अिधकार लुकाउने िछपाउने वा आकृित प रवतन गन काय गन ु। 

(ख) आ नो काननूी प ितका आधारभतू अवधारणाका अधीनमा रहीः 

(i) कुनै स पि  आपरािधक आजन हो भ न ेकुरा स पि  ा  गदाकै अव थामा जा दाजा द ै य तो स पि  ा  गन,ु भोग 
गन ुवा य तो स पि को योग गन;ु 

(ii) यस धाराबाट कसरू थािपत ग रएको कुन ैकाय गन, यसको उ ोग गन, सहयोग गन दु साहन िदन ुसिुवधा पु  याउन र 
परामश िदन सहभािगता जनाउन,ु संल नता रा न ुवा षडय  गन ु। 

२.  यस धाराको करण १ को काया वयन वा लाग ूगन उ े यका लािग; 
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(क)  येक रा य प ल ेयस धाराको करण १ लाग ूगन िसलिसलामा थािपत कसरूलाई यापक े स म लाग ूगन 
खो नछे; 

(ख)  येक रा य प ले यो महासि ध ारा थािपत फौजदारी कसरूलाई यनूतम पमा यापक े स म स ब  

कसरूमा समावेश गनछ; 

(ग)  पवू  ख ड (ख) को योजनका लािग थािपत कसरूिभ  िववादमा रहकेा रा य प ह को अिधकार े िभ  

र बािहर ग रएका कसरूह  समावेश हनेछन ्। तथािप, रा य प को अिधकार े  बािहर ग रएको कसरू थािपत 
कसरू तबमा  हनस छ जब यो स ब  यवहार जहाँ भएको हो यहाँको आ नै काननू अ तगत फौजदारी कसरू 
ह छ र यो धारा काया वयन गन वा लाग ूगन रा य प को आ नै मलुकुको काननू अ तगत सोही मलुुकमा कसरू 
गरे सरह फौजदारी कसरू हन स दछ; 

(घ) येक रा य प ले यो धारालाई भािवत गन काननूह  र य ता काननूमा भएका पिछ ला कुनै पिन प रवतन 
वा ितनीह को िववरणका ितह  संयु  रा सङ्घका महासिचवलाई दान गनछन;् 

(ङ)  यिद कुनै रा य प को आ नो मलुकुको काननूका आधारभतू िस ा तह बाट आव यक दिेखएमा, यस धाराको 
करण १ मा यव था ग रएका कसरूह  स ब  कसरू गन यि ह को हकमा लाग ूनहन स नछेन ्। 

धारा २४ 

लुकाउने िछपाउने काय 

येक रा य प ले, यस महासि धको धारा २३ को ितकूल नहने गरी, यो महासि ध ारा थािपत कसरूमा सहभागी नभएको भए 
पिन यो महासि ध ारा थािपत कसरूह बाट नै य तो स पि  ा  भएको भ ने थाहा पाएर पिन य तो स पि  जानीजानी 
लुकाउन ेिछपाउने वा लगातार िनय णमा रा ने कायलाई आव यकता अनसुार फौजदारी कसरू थािपत गन िवधाियक  र अ य 
उपाय अवल बन गनतफ िवचार गनछ । 

धारा २५ 

यायमा अवरोध 

 येक रा य प ले दहेायका कुनै काय मनसायपवूक ग रएमा ितनलाई आव यकता अनसुार फौजदारी कसरू थािपत गन 
िवधाियक  र अ य उपाय अवल बन गनछः 

(क) यस महासि ध ारा थािपत कसरूको कारवाहीको स ब धमा झु ा सा ी परी णलाई उ े रत गन वा माण 

तुतीकरण कायमा ह त पे गन भौितक बल योग गन,ु ध काउन,ु तसाउन ुवा अनिुचत लाभको ित ा गन,ु 
ताव गन ुवा य तो लाभ दान गन;ु 

(ख) यो महासि ध ारा थािपत कसरूसँग स बि धत िवषयमा काननू काया वयन गन अिधकारी वा यायकम ले आ नो 
पदीय कत य पालना गनमा ह त ेप गन शारी रक बल योग गन,ु ध क  िदन ु वा तसाउन ु । यस करणमा 
उि लिखत कुनै पिन कुराले रा य प लाई अ  िकिसमका सावजिनक अिधकारीको र ाथ काननू बनाउन बाधा 
परेको मािनने छैन । 
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धारा २६ 

कानूनी यि को दािय व 

१.  येक रा य प ले आ ना काननूी िस ा तको अनकूुल हन ेगरी यस महासि ध ारा थािपत कसरूमा कुनै काननूी यि  

सहभागी भएमा यसको दािय व िनधा रत गन स ब धमा आव यक उपायह  अवल बन गनछ । 

२.  रा यका काननूी िस ा तह को अधीनमा रही काननूी यि को दािय व फौजदारी, दवेानी वा शासिनक हन स नेछ । 

३.  य तो दािय व ाकृितक यि ले कसरू गरी बहन गनपुन फौजदारी दािय वलाई ितकूल भाव नपान गरी कायम  
 हनेछ । 

४.  येक रा य प ले, खासगरी यस धारा अ तगत दािय व बहन गनपुन काननूी यि ले भावकारी, आनपुाितक र 
दु साहनो मखु (dissuasive) पमा आिथक सजाय लगायत फौजदारी वा गरैफौजदारी अनशुा ती यहोनपुन कुरा 
सिुनि त गनछ । 

धारा २७ 

सहभािगता र उ ोग 

१.  येक रा य प ले आ नो मलुकुको काननू अनु प, यो महासि ध ारा थािपत कसरूमा कुन ैपिन हिैसयत, ज तैः 
मितयार, सहयोगी वा उ साउने यि का पमा सहभागी ब ने कायलाई फौजदारी कसरू कायम गन आव यकता 
अनसुार िवधाियक  र अ य उपायह  अवल बन गनछ । 

२.  येक रा य प ले आ नो मलुकुको काननू अनु प, यो महासि ध ारा कसरू थािपत ग रएका काय गन कुन ै
उ ोगलाई फौजदारी कसरू थािपत गन आव यकता अनसुार िवधाियक  र अ य उपायह  अवल बन गन स नेछ । 

३.  येक रा य प ले आ नो मलुकुको काननू अनु प, यो महासि ध ारा कसरू थािपत ग रएका काय गन तयारी गन 
कायलाई फौजदारी कसरू थािपत गन आव यकता अनसुार िवधाियक  र अ य उपायह  अवल बन गन स नेछ । 

धारा २८ 

कसरूको त वको पमा जानकारी, आशय र उ े य 

यस महासि ध ारा थािपत ग रएको कसरूको त वको पमा आव यक पन जानकारी, आशय र उ े य ज ता कुराह  व तुगत 
त यपरक प रवेशबाट हण ग रनेछ । 

धारा २९ 

हद याद स ब धी कानूनी ावधान 

येक रा य प ले उपयु ता अनसुार यस महासि ध ारा थािपत ग रएका कुन ैपिन कसरूका स ब धमा काननूी कारवाही शु  गन 
आ नो मलुुकको काननूमा लामो हद याद स ब धी काननूी यव था थापना गन तथा आरोिपत कसरूदारले याय शासनलाई 
छ ने काय गरेकोमा हद याद स ब धी काननूी ावधानलाई लामो बनाउने वा हद याद स ब धी काननूी ावधानलाई िनलि वत 
गन यव था थािपत गनछ । 
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धारा ३० 

अिभयोजन, यायिनणयन र अनुशा ती 

१.  येक रा य प ले, यो महासि ध ारा कसरू थािपत ग रएको कुनै काय ग रएमा कसरूको मा ालाई यानमा रा द ै
यसको अनशुा तीको िनि त िज मवेार बनाउनेछ । 

२.  येक रा य प ले, आ नो काननूी प ित र संवैधािनक िस ा तह  अनु प आ ना सावजिनक अिधकारीह बाट 
उनीह लाई आ नो कायस पादन गन दान ग रएका छुट वा े ािधकारज य िवशेषािधकार र आव यक भएस म यो 
महासि ध ारा थािपत कसरूह को भावकारी अनसु धान, अिभयोजन र यायिनणयन कायलाई स भव तु याउने काय 
बीच समिुचत स तलुन थािपत गन वा कायम रा न आव यकता अनसुारका उपायह  अवल बन गनछ । 

३.  येक रा य प ले, यो महासि ध ारा थािपत कसरू गन यि  िव  अिभयोजन गन स ब धमा आ नो मलुकको 
काननू अ तगत विववेक य काननूी अिधकारको योग गदा ती कसरूह का स ब धमा काननू काया वयन गन 
उपायह को भावका रता अिभविृ  गन र य ता कसरूह लाई दु सािहत गन आव यकता ित समिुचत स मान 
सिुनि त गन यास गनछ । 

४.  यस महासि ध ारा कसरू थािपत ग रएका मु ाका स ब धमा येक रा य प ले आ नो मलुुकको काननूको र 
ितर ाका अिधकारह को समिुचत स मान गद, मु ाको सनुवुाइ हदँा वा पनुरावेदन गनका लािग थनुाबाट मु  गन 
िनणय स ब धी शतह का स ब धमा िवचार गदा पिछ हने फौजदारी कारवाहीह मा ितवादी उपि थत रहन स ने कुरा 
सिुनि त गन आव यक हने समिुचत उपायह  अवल बन गनछ । 

५.  येक रा य प ले कसरूह मा सजाय पाएका यि ह को पवू छुटकारा वा यारोलको स भािवत घटना मािथ िवचार 
गदा स बि धत कसरूको मा ालाई यानमा रा नेछ । 

६.  येक रा य प ले, आ नो काननूी प ितका आधारभतू िस ा तह को अनकूुल ताको सीमास म यस महासि ध ारा 
थािपत कसरूको अिभयु  रहकेो सावजिनक अिधकारीलाई स ब  अि तयारवाला ारा हटाउँदा, िनल बन गदा वा 
पनु थािपत गदा उपयु ता अनसुार िनद िषताको अनमुान ग रने िस ा तको स मान ित यान िददँ ैकायिविधह  

थािपत गन िवचार गनछ । 

७.  येक रा य प ले, कसरूको मा ाले अपे ा गरे अनु प आ नो प ितका आधारभतू िस ा तह को अनकूुल ताका 
सीमास म यो महासि ध ारा थािपत कसरूमा अदालतको आदशे वा अ य उपयु  मा यम ारा सजाय पाएका 
यि ह लाई आ नो मलुुकको काननूले िनधा रत गरेको समयाविधस म िन न कायको लािग अयो य ठहराउने 
कायिविधह  थािपत गन िवचार गनछः 

(क) सावजिनक पदमा रिहरहन; र 

(ख) रा यको स पणू वा आंिशक वािम व रहकेो ित ानको पदमा रिहरहन । 

८. यस धाराको करण १ ले िनजामती कमचारीह  िव  अिधकार ा  अिधकारीह ले अ यास गन अनशुासना मक 

कारवाहीमा ितकूल भाव पान छैन । 

९.  यस महासि धमा उि लिखत कुन ै पिन कुराले यस महासि ध ारा यव था ग रएका कसरूको िववरणसँग स बि धत 
िस ा त र रा य प को आ नै मलुुकको काननूबाट संरि त गन यवहारको वैधािनकता िनयि त गन अ य काननूी 
िस ा तह लाई भािवत गनछैन र य ता कसरूह मा सोही काननू बमोिजम अिभयोजन र द ड ग रनेछ । 
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१०.  रा य प ह ले यो महासि ध ारा थािपत कसरूमा सजाय पाएका यि ह लाई समाजमा पनुर◌्एक करणको वधन 
गन यास गनछन ्। 

धारा ३१ 

रो का, बरामदी र जफत 

१.  येक रा य प ले आ नो मलुुकको काननूी प ितबाट अिधकािधक पमा स भव भएस म िन न कुराह  जफत गन 
आव यकता अनु प दहेायका उपायह  अवल बन गनछः 

(क)  यो महासि ध ारा थािपत कसरूह बाट उ पि  भएका आपरािधक आजनह  वा य ता आजनह  सरह 
मू य रहकेो स पि  । 

(ख)  यो महासि ध ारा थािपत कसरूह को स दभमा योग भएका वा योगतफ लि त स पि , साधन वा अ य 
मा यमह  । 

२.  येक रा य प ले यस धाराको करण १ मा उि लिखत कुन ैपिन व तुको अ ततः जफतको योजनका लािग य तो 
व तुको पिहचान, खोजी, रो का वा बरामद ज ता काय स भव बनाउन आव यकता अनसुारका उपायह  अवल बन 
गनछ । 

३.  येक रा य प ले यस धाराको करण १ र २ अ तगत रो का रािखएको, बरामद ग रएको वा जफत ग रएको 
स पि को स म िनकाय ारा शासन गन आ नो मलुुकको काननू बमोिजम आव यकता अनसुार िवधाियक  र अ य 
उपायह  अवल बन गनछ । 

४.  यिद य तो आपरािधक आजन पणू वा आंिशक पमा अक  कुनै स पि मा पा तरण वा प रवतन ग रएको भए यस 

धारामा उि लिखत उपायको लािग य तो आजनको स ा य तो पा त रत वा प रवितत स पि  न ैिज मवेार हनेछ । 

५.  यिद य तो आपरािधक आजन वैधािनक ोतबाट ा  ग रएको स पि सँग िमसाइएको रहछे भन ेयसरी िमसाइएको 
आजन मु याङ्िकत मू य को हदस म रो का रा ने र बरामद गन अिधकारमा ितकूल भाव नपन गरी य तो स पि  

जफत गन सिकनेछ । 

६.  य तो आपरािधक आजनबाट ा  हन आएको आ दानी, आपरािधक आजनको पा तरण वा प रवतन ग रएको 
स पि बाट िनकािलएको आ दानी वा अ य लाभह  यस धारामा उि लिखत उपायह  ित आपरािधक आजन ज तै 
सोही त रका र सोही मा ामा िज मवेार हनेछन ्। 

७.  यस महासि धको यसै धारा र धारा ५५ को योजनका लािग येक रा य प ले आ ना अदालतह  वा अ य स म 
िनकायह लाई बिकङ्ग वा िव ीय वा यापा रक अिभलेखह  उपल ध गराउन वा बरामद गन आदशे जारी गन स म 
बनाउनेछ । कुनै रा य प ले बक गोपनीयताको आधारमा यस करणका ावधान अ तगत काय गन इ कार गन छैन । 

८.  रा य प ह ले आ नो मलुकुको काननूका आधारभतू िस ा तह  एवं याियक र अ य कारवाहीह को अनकूुल 

ताको सीमािभ  रही कसरूदारले आरोिपत आपरािधक आजन वा जफत हनस न ेअ य स पि को वधैािनक उ पि  बारे 
बताउनपुन कुराको स भा यता बारे िवचार गन स नछेन ्। 

९.  यस धाराका ावधानह को या या वा तिवक ते ो प का अिधकारह को ितकूल हने गरी ग रने छैन । 
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१०.  यस धारामा उ लेख ग रएको कुन ैपिन कुराले यहाँ उि लिखत यव थाह को या या ग रँदा वा लाग ूग रँदा रा य 
प को आ नै मलुुकको काननूका ावधानको अधीनमा रही ग रने िस ा तलाई भािवत गन छैन । 

धारा ३२ 

सा ी, िवशेष  र पीिडतको सरु ा 

१.  येक रा य प ले आ नो मलुकुको काननूी णाली अनु प र आ ना साधनको सीमािभ  रही यो महासि ध ारा 
थािपत कसरूका स ब धमा बकप  गन सा ी र िवशेष  एवं उपयु ता अनसुार उनीह का नातेदार र अ य िनकट थ 

यि ह लाई स भािवत दु यवहार वा ासबाट भावकारी सरु ा दान गन समिुचत उपायह  अवल बन गनछ । 

२.  यस धाराको करण १ मा यव था ग रएका उपायह िभ  अ य कुराका अित र , ितवादीका अिधकारह को 
ितकूल नहने गरी, उिचत ि याको अिधकार लगायत दहेायका कुराह  समावेश हन स नेछनः् 

(क)  य ता यि ह को भौितक सरु ाको लािग आव यक र स भव भएस म उनीह लाई अ य  पनु थािपत 
गन र उपयु ता अनु प य ता यि ह को गो यता कायम रा न ेतथा उनीह को पिहचान र अवि थितको 
खलुासा गन सीमा तो न अनमुित िदने ज ता कायिविध थािपत गन कुराह ; 

(ख)  सा ी र िवशेष ह ले सा ी परी ण िदने ममा य ता यि ह को सरु ा सिुनि त गन त रका; ज तै– 

िभिडयो वा अ य उपयु  साधन ज तो स चार िविधको योगका मा यमबाट परी ण गन सिकने गरी 
अनमुित दान गन िनयमलाई मा यता िदन ेकुराह  । 

३.  रा य प ह ले यस धाराको करण १ मा उि लिखत यि ह को पनु थापन गन िवषयमा अ  रा यह सँग स झौता 
गन वा यव था गन िवचार गनछन ्। 

४.  यस धाराका ावधानह  पीिडत यि  सा ी रहसे म उनीह का लािग पिन लाग ूहनेछन ्। 

५.  येक रा य प ले आ नो मलुुकको काननूका अधीनमा रही कसरूदार िव का फौजदारी कारवाहीका येक उपयु  

चरणह मा ितवादीका अिधकारह मा ितकूल भाव नपन त रकाबाट पीिडत यि ह का ि कोण र 
सरोकारह लाई तुत गन तथा यान िदन स म बनाउनेछ । 

धारा ३३ 

सिूचत गन यि ह को सरु ा 

 येक रा य प ले यस महासि ध ारा थािपत कसरूसँग स बि धत कुनै त यका िवषयमा कुनै यि ले असल िनयतले र 
तकसङ्गत आधारह  सिहत स म िनकायह  सम  कुन ैसचूना पेश गरेमा िनजका िव  कुनै अवाि छत यवहार हनबाट 
सरु ा दान गन आ नो मलुुकको काननूी णालीमा समिुचत उपायह  अवल बन गन यव था गन िवचार गनछ । 

धारा ३४ 

ाचारज य कायह को प रणाम 

 येक रा य प ले, उनीह बाट असल िनयतले ा  ते ो प को अिधकारको समिुचत स मान गद, आ नो मलुुकका काननूका 
आधारभतू िस ा तह को अनकूुल हन े गरी, ाचारका प रणामह लाई स बोिधत गन उपायह  अवल बन गनछ । यस 

प र े मा रा य प ह ले कुन ैकरार खारेज गन वा र  गन, कुनै छुट िदन ेवा अ य य तै िलखत िफता िलन ेवा अ य कुन ै



863

सरकारी वक ल िद दशन 

 

उपचारा मक कारवाही गन ज ता काननूी कारवाहीका िवषयह मा ाचारलाई एउटा सा दिभक कारक त वको पमा िवचार 
गन स नछेन ्। 

धारा ३५ 

नो सानीको ितपूित 

 येक रा य प ले, आ नो मलुकुको काननूका िस ा तह को अनकूुल हने गरी कुनै िनकायह  वा यि ह ले ाचारज य 
कायको प रणाम व प कुन ै नो सानी यहोन ु परेकोमा य तो नो सानी पु  याउनेबाट ितपिूत ा  गन िकिसमको काननूी 
कारवाही शु  गन अिधकार सिुनि त गन आव यकता अनसुारका उपायह  अवल बन गनछ । 

धारा ३६ 

िविश ीकृत िनकायह  

 येक रा य प ले, आ नो मलुुकको काननूी णालीका आधारभतू िस ा तह  अनु प हने गरी काननू काया वयनको 
मा यमबाट ाचारको ितरोध गनका लािग िविश ीकृत िनकाय वा िनकायह  वा यि ह को िव मानता सिुनि त गनछ । 
य ता िनकाय वा िनकायह  वा यि ह लाई रा य प को काननूी प ितका आधारभतू िस ा तह  अनु प, उनीह ले आ ना 
काय भावकारी पमा र अनिुचत भाव िवना स प न गनस ने गरी आव यक वत ता दान ग रनेछ । य ता यि ह  वा 
िनकाय वा िनकायह का कमचारीलाई उनीह को कायस पादन गन समिुचत तािलम र ोतह  हन ुपनछ । 

धारा ३७ 

कानून काया वयन गन िनकायह  बीचको सहयोग 

१.  येक रा य प ले, यस महासि ध ारा थािपत कसरूका सहभागी हन े वा भएका यि ह लाई, उनीह बाट 
अनसु धानज य र माणमलूक सचूनाह  स म िनकायह लाई उपल ध गराउन ो सािहत गन र कसरूदारह लाई 
आपरािधक आजनबाट वि चत गराउन तथा य तो आजन िफता गराउने ममा स म िनकायह लाई त यपरक एवं 
खास िकिसमको सहयोग पु  याउन योगदान पु न स ने गरी समिुचत उपायह  अवल बन गनछ । 

२.  येक रा य प ले यस महासि ध ारा थािपत कसरूका स ब धमा उपयु  ठािनएका मु ाह मा, अनसु धान वा 
अिभयोजन ममा आधारभतू सहयोग दान गन अिभयु लाई सजायमा छुट िदलाउन ेस भावनातफ िवचार गनछ । 

३.  येक रा य प ले, आ नो मलुकुको काननूका आधारभतू िस ा तह  अनु प यो महासि ध ारा थािपत कसरूका 
स ब धमा, यसको अनसु धान वा अिभयोजनमा आधारभतू सहयोग पु  याउने यि लाई अिभयोजनबाट छुट दान 
गन स भावनातफ िवचार गनछ । 

४.  य ता यि ह को सरु ा स ब धी यव था, आव यक हरेफेरसिहत यस महासि धको धारा ३२ मा उ लेख भए 
बमोिजम हनेछ । 

५.  यस धाराको करण १ मा उ लेख ग रएको एका रा य प मा रहकेो कुन ै यि ले अक  रा य प का स म 
िनकायह लाई आधारभतू सहायता पु  याउन स ने भएमा स ब  रा य प ह  यस धाराको करण २ र ३ मा उ लेख 

ग रएको उपचारसँग स बि धत स भा य ावधानह  अक  रा य प ारा वीकान गरी स झौता वा अ य ब धमा 
वेश गन िवचार गन स नछेन ्। 
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धारा ३८ 

राि य िनकायह  बीचको सहयोग 

 येक रा य प ल,े आ नो मलुकुको काननू अनु प, एकातफ आ ना सावजिनक िनकायह  लगायत आ ना सावजिनक 

अिधकारीह  र अकाितर फौजदारी कसरूको अनसु धान र अिभयोजनका लािग िज मेवार आ ना िनकायह  बीचको सहयोगलाई 
आव यकता अनु प ो सािहत गन उपायह  अवल बन गनछ । य ता सहयोगिभ  िन न कुरा समावेश हन स नेछनः्– 

(क) यो महासि धको धारा १५, २१ र २३ बाट कसरू थािपत ग रएका कुनै कसरू भएको भनी िव ास गन सिकन े
तकसङ्गत आधारह  भएकोमा पिछ ला िनकायह लाई आ नै यासमा सचूना दान गन कुरा; वा  

(ख) पिछ ला िनकायह लाई अनरुोधका आधारमा सबै आव यक सचूना दान गन कुरा । 

धारा ३९ 

राि य िनकाय र िनजी े  बीचको सहयोग 

१.  येक रा य प ले आ नो मलुुकको काननू अनु प हने गरी, यस महासि ध ारा थािपत कसरू गन कायमा संल न 
रहकेा िवषयसँग स बि धत कुरामा, अनसु धान र अिभयोजन गन राि य र िनजी े का एकाइह , खासगरी िव ीय 
सं थाह  बीचको सहयोगलाई आव यकता अनु प ो सािहत गन उपायह  अवल बन गनछ । 

२.  येक रा य प ले यो महासि ध ारा कसरू थािपत ग रएका काय भएकोमा आ ना नाग रकह  र आ नो े िभ  

बसोबास गद आएका यि ह ले त स ब धमा अनसु धान र अिभयोजन गन राि य िनकायह लाई यसको सचूना 
िदन ेकायलाई ो सािहत गन िवचार गनछ । 

धारा ४० 

बकको गोपनीयता 

येक रा य प ले, यस महासि ध ारा थािपत कसरूह को िसलिसलामा आ नो मलुुकमा फौजदारी अनसु धानको स दभमा, 
बकको गोपनीयता स ब धी काननूह को काया वयनको ममा उ प न हन स ने बाधा यवधानह लाई हटाउन आ नो मलुुकको 
काननूी णालीिभ  समिुचत संय को उपल धता सिुनि त गनछ । 

धारा ४१ 

फौजदारी अिभलेख 

येक रा य प ले, उपयु  उ े य र शतका अधीनमा रही, अक  कुनै रा यमा आरोिपत कसरूदारलाई पिहले नै सजाय ग रएको 
कुराको सचूना यस महासि ध ारा थािपत कसरूह सँग स बि धत फौजदारी कारवाहीका िसलिसलामा िवचार गन आव यकता 
अनसुार िवधाियक  वा अ य उपायह  अवल बन गन स नेछ । 

धारा ४२ 

अिधकार े  

१.  येक रा य प ले यस महासि ध ारा थािपत कसरूह का स ब धमा दहेायका अव थामा अिधकार े  थािपत गन 
आव यकता अनसुारका उपायह  अवल बन गनछः 
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(क) सो रा य प को े िभ  य तो कसरू ग रएकोमा; 

(ख) य तो कसरू गदाका अव थामा सो रा य प को वजावाहक जहाजिभ  वा सो रा यको काननू अ तगत दता 
भएको हवाइजहाजिभ  कसरू गरेमा । 

२.  यस महासि धको धारा ४ को अधीनमा रही कुन ै रा य प ले दहेायका कुन ैकसरूका स ब धमा पिन अिधकार े  
कायम गन स नेछः 

(क)  स बि धत रा य प को नाग रक िव  कसरू ग रएमा; वा 

(ख)  स बि धत रा य प को नाग रक ारा वा सो रा य प को े िभ  बसोबास गद आएको रा यिवहीन यि ले 

कसरू गरेमा; वा 

(ग)  सो कसरू यस महासि धको धारा २३ को करण १ (ख) (ii) अ तगत थािपत कसरू भएको र यस 

महासि धको धारा २३ को करण १ (क) (i) वा (ii  वा (ख) (i) अ तगत थािपत कसरू आ नो े िभ  

गन उ े यले आ नो े  बािहर रही गरेमा; 

(घ)  रा य प कै िव मा कसरू ग रएकोमा । 

३.  यस महासि धको धारा ४४ को योजनका लािग, येक रा य प ले यस महासि ध ारा थािपत कसरूको कुन ै
आरोिपत कसरूदार आ नो े िभ  रहकेो र य तो यि  आ नो नाग रक भएको भ ने मा  आधारमा िनजलाई सपदुगी 
नग रएको अव थामा य तो कसरूमा अिधकार े  थािपत गन आव यकता अनसुारका उपायह  अवल बन गनछ । 

४.  येक रा य प ले यस महासि ध ारा थािपत कसरूका स ब धमा आरोिपत कसरूदार आ नो े िभ  रहकेो र 
िनजलाई सपदुगी नग रएकोमा आ नो े ािधकार थािपत गन आव यकता अनसुारका उपाय अवल बन गन स नेछ । 

५.  यिद कुनै रा य प लाई यस धाराको करण १ र २ को अिधकार े को योग गन ममा अक  कुनै रा य प ले सोही 
यवहारका स ब धमा अनसु धान, अिभयोजन वा याियक कारवाही ग ररहकेो भ ने कुराको सचूना ा  भएमा वा अ य 
कुनै त रकाबाट जानकारी हन आएमा, ती रा यका स म िनकायह ले उपयु ता अनु प आ ना कामह मा सम वय 
गन उ े यले एकअका बीच परामश गनछन ्। 

६.  अ तराि य काननूका सामा य मापद डको िवपरीत नहने गरी, रा य प ले थािपत गरेको फौजदारी अिधकार े को 
योगलाई यो महासि धले अ यथा गनछैन । 

प र छेद– चार 

अ तराि य सहयोग 

धारा ४३ 

अ तराि य सहयोग 

१.  रा य प ह ले फौजदारी िवषयमा यस महासि धको धारा ४४ दिेख ५० बमोिजम सहयोग गनछन ्। उपयु  भएस म र 
आ नो मलुुकका काननूको अनकूुल रहसे म, रा य प ह ले ाचारसँग स बि धत दवेानी र शासिनक िवषयह को 
अनसु धान र कारवाहीमा एक अकालाई सहायता पु  याउन िवचार गनछन ्। 
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२.  अ तराि य सहयोगका िवषयह मा दोहोरो अपरािधकतालाई वा छनीय ठािनएको अव थामा, यिद सहयोगको अपे ा 
ग रएको कसरूसँग स बि धत यवहार दवैु रा य प का काननूह  अ तगत फौजदारी कसरू मािनएको छ भन ेअनरुोध 

ग रएको रा य प को काननूले समान तहको कसरूमा राखे वा नराखेको वा अनरुोधकता रा यको काननूमा कसरूलाई 
उही श दावलीबाट नामाङ्िकत ग रए वा नग रएको जेसकैु भए पिन य ता शतह  परूा भएको मािननेछन ्। 

धारा ४४ 

सपुदगी 

१.  यो धारा यस महासि ध ारा थािपत कसरूह का स ब धमा सपदुगीको लािग अनरुोध ग रएको यि  अनरुोध ग रएको 
रा यिभ  रहकेो अव थामा लाग ूहनेछ । तर सपदुगीको लािग अनरुोध ग रएको कसरू अनरुोधकता र अनरुोध ग रएका 
दवैु रा यका आ–आ नो मलुुकका काननू अ तगत द डनीय हनपुनछ । 

२.  यस धाराको करण १ का ावधानह मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुन ै रा य प ले उसको काननूले 

अनमुित िदएमा आ नो मलुकुको काननूले द डनीय नभएको भए पिन यो महासि धबाट यव था ग रएका कसरूह सँग 
स बि धत यि लाई सपदुगी गन स नेछ । 

३.  सपदुगीको लािग अनरुोध ग रएको िवषयिभ  धेरै िभ न िभ न कसरूह  समावेश भएको अव थामा क तीमा एउटा कसरू 
यस धारा अ तगत सपदुगीयो य भएमा र ती म ये कुन ैकसरू सजायको अविधका िहसाबले सपदुगीयो य नभएमा पिन 
यस महासि ध ारा थािपत कसरूसँग स बि धत भएमा अनरुोध ग रएको रा यले ती कसरूह का स ब धमा पिन यो 
धारा लाग ूगन स नेछ । 

४.  रा य प ह  बीच िव मान रहकेा कुनै पिन सपदुगी सि धह मा यो धारा लाग ूहने कसरूह  सपदुगीयो य कसरूको 
पमा समावेश भएको मािननेछ । रा य प ले अब उ ा त आफूह  बीच स प न हने येक सपदुगी सि धमा य ता 
कसरूह  सपदुगीयो य कसरूको पमा समावेश गन िज मेवारी हण गदछन ् । कुन ै रा य प को काननूले यसै 

महासि धलाई सपदुगीको आधारको पमा योग गन अनमुित िदएको अव थामा सो रा यले यस महासि ध ारा 
थािपत कसरूह लाई राजनीितक कसरू मा नछैेन । 

५.  यिद कुन ैरा य प ले सपदुगीलाई सि धको आधारमा मा  गन सिकने गरी सशत बनाएकोमा य तो सपदुगी स झौता 
नभएको अक  कुनै रा य प बाट सपदुगीको अनरुोध ा  गरेमा, य तो रा यले यो धारा लाग ूहने कसरूका स ब धमा 
यसै महासि धलाई सपदुगीको काननूी आधारको पमा िवचार गन स नेछ । 

६.  कुनै रा य प ल ेसपदुगीलाई सि धको आधारमा मा  गन गरी सशत बनाएमा दहेाय बमोिजम गनछः 

(क)  यस महासि धको अनमुोदन, वीकृित वा सहमित वा सि मलनको िलखत दािखला गन समयमा संयु  

रा सङ्घका महासिचवलाई यस महासि धका अ य प सँग सपदुगी स ब धी सहयोग गदा यसै 

महासि धलाई काननूी आधारको पमा िलन ेवा निलने कुराबारे सिूचत गनछ; र 

(ख)  यिद कुनै रा य प ले यस महासि धलाई सपदुगी स ब धी सहयोगको काननूी आधारको पमा हण नगन 
भएमा, यो धारा लाग ूगनका लािग यो महासि धको अक  रा य प सँग उपयु ता अनसुार सपदुगी सि ध गन 
यास गनछ । 

७.  सपदुगी सि ध हनपुन शत नरा ने रा य प ह ले यो धारा लाग ूहने कसरूह लाई एकआपसमा सपदुगीयो य कसरूको 
पमा मा यता िदनछेन ्। 
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८.  सपदुगी अनरुोध ग रने रा यको आ नै काननू वा लाग ूहन ेसपदुगी सि धका शतह का अधीन थ हनेछ जसमा, अ य 
कुराका अित र  सपदुगी गन यनूतम सजाय आव यक पन शत र सपदुगी गन इ कार गन स ने आधारह  समावेश 

हनेछन ्। 

९.  रा य प ह ले, आ नो मलुुकको काननूका अधीनमा रही, यो धारा लाग ूहने कुनै पिन कसरूका स ब धमा सपदुगी 
स ब धी कायिविध िवकिसत गन र सो स ब धमा माण स ब धी यव था सरलीकृत गन यास गनछन ्। 

१०.  अनरुोध ग रएको रा य प ले, आ नो मलुुकको काननू र आ ना सपदुगी सि धह को अधीनमा रही अनरुोधकता 
रा यको अनरुोधमा तथा स ब  प रि थितको अिनवायता र अप रहायताबाट स तु  भएमा, सपदुगीको िनिम  अपे ा 
ग रएको यि  आ नो े िभ  रहकेो भए िनजलाई िहरासतमा िलन ेवा िनजलाई सपदुगीको कारवाहीमा उपि थत 
गराउन अ य समिुचत उपायह  अवल बन गन स नेछ । 

११.  कुनै रा य प को े िभ  कुनै आरोिपत कसरूदार फेला परेमा र य तो यि  आ नै दशेको नाग रक भएको भ न ेएक 

मा  आधारमा य तो यि लाई सपदुगी नगन भएमा, सपदुगी खोिजरहकेो रा य प को अनरुोधमा, य तो यि  

िव  अिभयोजन गनका लािग य तो मु ा त काल स म िनकाय सम  पेश गन ु य तो रा य प को दािय व हनेछ । 
य ता िनकायह ले आ नै राि य काननू अ तगतको अ य ग भीर कृितको कसरूको मु ा सरह मानी िनणय गन र 
कारवाही अगािड बढाउनछेन ् । स ब  रा य प ह ले अिभयोजनको भावका रतालाई सिुनि त गन, खासगरी 
कायिविधगत र माण स ब धी प ह मा एकअकालाई सहयोग गनछन ्। 

१२.  कदािचत कुनै रा य प ल ेआ नो नाग रकलाई सपदुगी वा शरणको अपे ा ग रएको सनुवुाइ वा कारवाहीको 
प रणाम व प ग रएको सजाय भो नका िनि त य तो यि लाई आ नै मलुुकमा िफता पठाउनपुन शत अनु प सपदुगी 
वा अ य त रकाले शरणागत गन स नेगरी आ नो मलुुकको काननूले अनमुित दान गरेकोमा र य तो रा य प  तथा 
य तो यि को सपदुगीको अपे ा ग ररहकेो रा य प  सो िवक प र अ  समिुचत दिेखएका शतमा सहमत भएमा 
य तो सशत सपदुगी वा शरण पिन यस धाराको करण ११ मा यवि थत दािय व िनवाहका लािग पया  हनछे । 

१३.  यिद सजाय काया वयन गन उ े यका लािग सपदुगी माग ग रएकोमा यसरी माग ग रएको यि  अनरुोध ग रने 
रा यको नाग रक भएका कारण इ कार ग रएको छ भन,े अनरुोध ग रएको रा य प ल ेआ नो मलुकुको काननूले 

अनमुित िदएमा र य तो काननूका आव यक शतका अनकूुल हन ेगरी, अनरुोधकता रा यको आ हमा सो रा यको 
आ नो काननू अ तगत िदइएको सजाय वा यसको बाँक  अशं काया वयन गन िवचार गनछ । 

१४.  कुन ै यि का स ब धमा यो धारा लाग ू हन ेकसरूका स दभमा कारवाही चिलरहकेोमा य तो कारवाहीका येक 

चरणह मा सो यि लाई िनज जनु रा य प को े िभ  छ यस मलुुकको काननूबाट द  सबै अिधकारह  र 
याभिूतह  लगायत यायपणू उपचारको याभिूत ग रनेछ । 

१५.  यस महासि धका कुनै पिन कुराको या या गदा कुनै यि लाई िनजको िलङ्ग, जाित, धम, राि यता, जातीय उ पि  

वा राजनीितक िवचारका आधारमा अिभयोजन वा सजाय गन योजनको लािग अनरुोध ग रएको हो भनी अनरुोध ग रने 
रा य प ले िव ास गनस ने सारभतू आधार भएमा वा अनरुोधको पालना गदा उि लिखत म ये कुन ैआधारमा िनजका 
ित पवूा ही ब ने अव था भएमा सपदुगी गन पन दािय व रहकेो भनी या या ग रनेछैन । 

१६.  रा य प ह ले स बि धत कसरूमा िव ीय िवषयह  पिन समावेश भएको भ ने एउटै आधारमा मा  सपदुगीको 
अनरुोधलाई इ कार गनस ने छैनन ्। 
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१७.  सपदुगी गन इ कार गनपुवू अनरुोध ग रने रा य प ले अनरुोधकता रा य प लाई उपयु  भएस म आ नो राय ततु 
गन पया  मौका दान गन र आरोपसँग स बि धत सचूना उपल ध गराउन अनरुोधकता रा यसँग परामश गनछ । 

१८.  रा य प ह ले सपदुगी कायाि वत गन वा यसको भावका रता अिभविृ  गनका लािग ि प ीय वा बहप ीय 
स झौता वा ब ध गन य न गनछन ्। 

धारा ४५ 

सजाय पाएका यि को ह ता तरण 

 रा य प ह ले यस महासि ध ारा थािपत कसरूका स ब धमा सजाय पाएका यि ह लाई कैद गन वा उनीह लाई अ य 
कारको वत ताबाट वि चत गरी त थानम ैसजाय परूा गनस ने यव था गन य ता यि लाई आ नै े मा ह ता तरण गन 
ि प ीय वा बहप ीय स झौता वा ब ध गन िवचार गन स नेछन ्। 

धारा ४६ 

पार प रक कानूनी सहायता 

१.  रा य प ह ले यस महासि धमा यव था ग रएका कसरूह सँग स बि धत अनसु धान, अिभयोजन र याियक 

कारवाहीमा यथास भव उदार पमा एकआपसमा पार प रक काननूी सहायता दान गनछन ्। 

२.  अनरुोधकता रा यमा महासि धको धारा २६ बमोिजम काननूी यि लाई उ रदायी बनाउन स ने गरी य तो कसरूको 
अनसु धान, अिभयोजन र याियक कारवाहीमा अनरुोध ग रने रा यका स ब  काननू, सि ध, स झौता र ब ध 

अ तगत स भव भएस म यापक पमा पार प रक काननूी सहायता दान ग रनेछ । 

३. यस धारा बमोिजम पार प रक काननूी सहायता दान गदा दहेायका कुन ैउ े यका लािग गन सिकनछेः– 

(क)  यि ह बाट माण वा बयान िलनका लािग; 

(ख)  याियक िलखतह  तामले गराउनका लािग; 

(ग)  खानतलासी, बरामदी र रो का रा ने काय कायाि वत गनका लािग; 

(घ)  व तु र थानको जाँचका लािग; 

(ङ)  सचूना, माणज य व त ुर िवशेष को मू याङ्कन दान गनका लािग; 

(च)  सरकारी, बिकङ्ग, िव ीय, सं थानज य वा यावसाियक अिभलेख लगायत स ब  िलखत र अिभलेखका 
मलू वा मािणत ित दान गनका लािग; 

(छ)  आपरािधक आजन, स पि , अ य मा यमह  वा माणज य उ े यका लािग अ य िचज व तहु को 
पिहचान गन वा प ा लगाउन ेकाय गनका लािग; 

(ज)  अनरुोधकता रा यमा यि ह को वैि छक उपि थितलाई सिुवधाजनक बनाउनका लािग; 

(झ)  अनरुोध ग रने रा यको आ नो मलुकुको काननूको ितकूल नहन ेअ य कुनै पिन सहयोगका लािग; 

(ञ)  यस महासि धको प र छेद पाँचका ावधान बमोिजम आपरािधक आजनको पिहचान, रो का र प ा लगाउने 
काय गनका लािग; 



869

सरकारी वक ल िद दशन 

 

(ट)  यस महासि धको प र छेद– पाँचका ावधान बमोिजम स पि  िफताका लािग । 

४.  रा य प का स म िनकायह ले आ नो मलुुकको काननूको ितकूल नहने गरी, पवू अनरुोध बगेर न ैपिन अक  रा य 
प को स म िनकायलाई फौजदारी िवषयसँग स बि धत य ता सचूनाह , जनु सचूनाले छानिवन वा फौजदारी 
कारवाहीलाई अिघ बढाउन वा सफलतापवूक स प न गनका लािग सहयोग पु  याउन स छ वा यस महासि ध बमोिजम 
पिछ लो रा य ारा तयार ग रएको अनरुोधको प िलन स छ भ न ेिव ास भएमा, य ता सचूना सार गन स नेछन ्। 

५.  यस धाराको करण ४ बमोिजम सचूना सार गदा सचूना दायक रा यका स म िनकायह  सम  चिलरहकेो 
छानिवन र फौजदारी कारवाहीह लाई ितकूल भाव नपान गरी ग रनेछ । सचूना ा  गन स म िनकायह ले पवू  

सचूना अ थायी पमा समेत गो य रा ने वा यसको योगमा ब दजे लगाउने अनरुोधको पालना गनछन ्। तथािप, यसले 

सचूना ा कता रा य प लाई आरोिपत यि लाई आ नो कारवाहीको ममा िनरपराध घोिषत गन िकिसमका सचूना 
सावजिनक गन रोक लगाउनछैेन । य तो अव थामा, सचूना ा  गन रा य प ले सचूनादाता रा य प लाई य तो 
सचूना सावजिनक गनपुवू सिूचत गनछ र य तो अनरुोध भएमा सचूनादाता रा य प सँग परामश गनछ । कुन ैअपवाद 
व प पवू सचूना िदन स भव नभएमा, सचूना ा  गन रा य प ले सचूना दायक रा य प लाई िवना कुनै िढलाई 
सचूना सावजिनक गरेको कुरा जानकारी गराउनेछ । 

६.  यस धाराका ावधानह ले पार प रक काननूी सहायता स ब धी िव मान वा पिछ लाग ूहने अ य कुनै ि प ीय वा 
बहप ीय सि धलाई पणू वा आंिशक पमा भाव पानछैनन ्। 

७.  स ब  रा य प ह  कुन ैपार प रक काननूी सहायता स ब धी सि धबाट बा यकारी नभएको अव थामा यस धारा 
अ तगत ग रएका अनरुोधका स ब धमा यस धाराका करण ९ दिेख २९ स मका यव थाह  लाग ूहनेछन ्। ती रा य 
प ह  य तो कुन ैसि धबाट बाँिधएको अव था भएमा य तो सि धका समाना तर ावधानका स ामा यस धाराका 
करण ९ दिेख २९ स मका यव थाह  लाग ू गन रा यह  सहमत नभएस म ितनै (सि धका) ावधानह  लाग ू
हनेछन ्। रा य प ह लाई सहयोग दान गन अव थामा ती ावधानह  लाग ूगन जोडदार पमा ो सािहत ग र छ । 

८.  रा य प ह ले बक गो यताको आधारमा यस धारा बमोिजमको पार प रक काननूी सहायता दान गन इ कार गन  
छैनन ्। 

९. (क)  अनरुोध ग रएको रा य प ले दोहोरो आपरािधकताको अभाव रहकेो अव थामा यस धारा बमोिजम 
सहयोगको लािग ग रएको अनरुोधको यु रमा यस महासि धको धारा १ मा विणत उ े यह लाई यानमा रा नेछ । 

(ख)  रा य प ह ले दोहोरो आपरािधकताको अभाव रहकेो भ न ेआधारमा यस धारा बमोिजम सहायता दान गन 
इ कार गन स नेछन ् । तथािप, अनरुोध ग रएको रा यले, आ नो काननूी प ितका आधारभतू 
अवधारणाह को अनकूुल हनगेरी दबावमलूक काय समावेश नहने गरी सहायता दान गनछ । कुन ै
अनरुोधमा अित सामा य कृितको िवषय समावेश भएको वा यो महासि धका अ य ावधान अ तगत न ै
अपेि त सहयोग वा सहायता ा  हने भएमा य तो सहायता गन इ कार गन सिकनेछ । 

(ग)  येक रा य प ले दोहोरो आपरािधकताको अभाव रहकेो अव थामा पिन यस धारा बमोिजमको 
सहायतालाई िव ततृ व प दान गन स म बनाउन आव यकता अनु पका उपायह  अवल बन गनतफ 

िवचार गन स नेछ । 

१०.  कुनै यि  एक रा य प को े िभ  थनुामा रहकेो वा सजाय भोिगरहकेो अव थामा य तो यि लाई यस 

महासि ध ारा कसरू कायम ग रएका िवषयमा अनसु धान वा अिभयोजन वा याियक कारवाहीका िसलिसलामा 
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पिहचान, सा ी परी ण वा माण ा  गन स ब धमा वा अ य सहायता दान गन उ े यका लािग अक  रा य प  

सम  उपि थत गराउन अनरुोध ग रएकोमा, दहेायका अव थाह  परूा भएको भए य तो यि लाई ह ता तरण गन 
सिकनेछः– 

(क) य तो यि ले वत तापवूक जानकारीयु  सहमित िदएमा; 

(ख) दवैु रा य प का स म िनकायह  आफूह ले समिुचत स झेका शतह को अधीनमा रही सहमत भएमा । 

११.  यस धाराको करण १० को योजनका लािगः 

(क)  जनु रा य प  सम  यि  ह ता तरण भएको हो सो रा यलाई, जनु रा यबाट य तो यि  ह ता तरण 

ग रएको हो सो रा य प ल े अ यथा अनरुोध गरेमा वा अि तयारी िदएमा बाहके य तो यि लाई 
िहरासतमा रा न ेअि तयारी वा दािय व हनछे । 

(ख)  जनु रा य प  सम  य तो यि  ह ता तरण भएको हो सो रा यले, जनु रा य प बाट य तो यि  

ह ता तरण ग रएको हो सो रा यको िहरासतमा य तो यि लाई दवैु रा य प का स म िनकायह बाट 
त काल वा अ यथा सहमित भए बमोिजम िवना कुनै िढलाइ िफता पठाउनपुन दािय व िनवाह गनछ । 

(ग)  जनु रा य प बाट य तो यि लाई ह ता तरण ग रएको हो सो रा यले य तो यि लाई ह ता तरण 

ग रएको रा यबाट फकाउनका लािग सपदुगीको कारवाहीको ार भ गन आव यक हनछैेन । 

(घ)  एउटा रा य प बाट अक  रा य प मा ह ता तरण भई य तो यि ले िहरासतमा बसेकोमा िनजले 

ह ता तरण गन रा यमा सजाय भोगे सरह य तो िहरासतमा बसेको अविधको सजायमा छुट पाउनेछ । 

१२.  जनु रा य प बाट य तो यि  यस धाराको करण १० र ११ बमोिजम ह ता तरण ग रएको हो सो रा य सहमत 
नभएस म, य तो यि  जनुसकैु राि यताको भए पिन, िनजलाई जनु रा यबाट ह ता तरण ग रएको हो, सो रा यबाट 
थान गनपुवू जनु रा यमा य तो यि लाई ह ता तरण ग रएको हो सो रा यमा कुनै काय गरेको नगरेकोमा 
अिभयोजन ग रने, थिुनने, दि डत ग रने वा िनजको कुन ैपिन वैयि क वत तामा ब दजे लगाइने छैन । 

१३.  येक रा य प ले पार प रक काननूी सहायता स ब धी अनरुोधह  हण गन र ती अनरुोधलाई कायाि वत गन वा 
काया वयन गन स म िनकायमा पठाउने उ रदािय व र अिधकार भएको एउटा के ीय िनकायको यव था गनछ । कुन ै
रा य प को पार प रक काननूी सहायता स ब धी पथृक प ित रहकेो कुन ैखास दशे वा े  भएमा य तो रा यले 

य तो दशे वा े का लािग सोही काय गन खास के ीय िनकायको यव था गन स नेछ । के ीय िनकायह ले ा  

अनरुोधको ुत र समिुचत काया वयन एवं आदान– दान कायलाई सिुनि त गनछन ् । के ीय िनकायले ा  

अनरुोधलाई काया वयनको िनि त स म िनकायमा पठाएकोमा यसले य तो स म िनकायलाई सो अनरुोधको ुत र 
समिुचत काया वयनको लािग ो सािहत गनछ । यस महासि धको अनमुोदन, वीकृित वा सहमित वा सि मलनको 
िलखत दािखला गन समयमा येक रा य प ले संयु  रा सङ्घका महासिचवलाई यस उ े यका लािग यव था 
ग रएको के ीय िनकायका बारेमा सिूचत गनछ । पार प रक काननूी सहायता र सो िवषयका अ य सचूना स ब धी 
अनरुोध पठाउँदा रा य प ह ले यव था गरेका के ीय िनकायमा पठाइनछे । रा य प को अिधकारमा ितकूल 

भाव नपन गरी य ता अनरुोध र सचूनाह  कुटनिैतक मा यम माफत स बोिधत हन र अ याव यक अव थाह मा 
रा य प ह  म जरु गरेमा यथास भव अ तराि य फौजदारी हरी सङ्गठन माफत िेषत गन यव था हनेछ । 
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१४.  अनरुोधह  िलिखत पमा वा स भव भएस म िलिखत अिभलेख तयार गन स ने मा यमको योग ारा अनरुोध ग रने 
रा य प लाई मा य हन ेभाषामा ग रनेछ, साथै य तो रा यले आिधका रकता थािपत गन स ने अव था अनु प 
ग रनेछ । यस महासि धको अनमुोदन, वीकृित वा सहमित वा सि मलनको िलखत दािखला गन समयमा येक रा य 
प ले संयु  रा सङ्घका महासिचवलाई आफुलाई वीकाय हन ेभाषा वा भाषाह  बारे सिूचत गनछ । अप रहाय 
अव था र रा य प ह ले सहमित जनाएको ि थितमा अनरुोधह  मौिखक पमा पिन गन सिकनेछ, तर यथास य 
िछटो यसलाई िलिखत पबाट पिु  ग रनेछ । 

१५.  पार प रक काननूी सहायता स ब धी अनरुोधमा दहेायका कुरा हनछेनः् 

(क) अनरुोध गन िनकायको पिहचान हन ेकुरा; 

(ख) अनसु धान, अिभयोजन वा याियक कारवाही ग ररहकेो िनकायको नाम र यसका कायह  तथा अनरुोधसँग 
स बि धत अनसु धान, अिभयोजन वा याियक कारवाहीको िवषयव तु र यसको कृित; 

(ग) याियक िलखतह  तामले गन उ े यसँग स बि धत अनरुोधह  बाहकेका िवषयमा स ब  त यह को सारांश; 

(घ) अपे ा ग रएको सहयोगको व प र अनरुोधकता रा यले पालना गनपुन ठानेको कुनै खास कायिविधको िववरण; 

(ङ) स भव भएस म स ब  यि को पिहचान, अवि थित र राि यता; र 

(च) माण, सचूना र कारवाहीको अपे ा गनकुो उ े य । 

१६.  अनरुोध ग रने रा य प ले य तो अनरुोध कायाि वत गन स ने भएमा वा आ नो मलुुकको काननू अनु प य तो 
अनरुोध कायाि वत गन आव यक पन ठानमेा थप सचूनाको लािग आ ह गन स नेछ । 

१७.  कुनै अनरुोधको काया वयन गदा अनरुोध ग रने रा य प को आ नै मलुुकको काननू अनसुार र अनरुोध ग रने रा य 
प कै काननूको ितकूल नहने हदस म र स भव भएस म अनरुोधमा उि लिखत कायिविध बमोिजम कायाि वत 
ग रनेछ । 

१८.  आ नो मलुुकको काननूका आधारभतू िस ा तसँग अनकूुल हन ेतथा स भव भएस म कुन ै यि  एउटा रा य प को 
े िभ  रहकेो र य तो यि लाई अक  रा य प को याियक िनकाय ारा सा ी वा िवशेष का पमा सनुवुाइ गनपुन 
भएमा, पिहलो रा य प ल ेअक  रा य प को अनरुोधमा, स बि धत यि  अनरुोधकता रा यको े मा वैयि क 

पमा उपि थत हन स भव नभएमा वा इ छुक नभएमा, य तो यि को सनुवुाइ य स मेलन (video conference) 

बाट स प न गन अनमुित िदन स नेछ । रा य प ह  अनरुोधकता रा य प को याियक िनकायबाट सनुवुाइको 
स चालन गन र अनरुोध ग रन े रा यको याियक िनकायका तफबाट उपि थत रही य तो सनुवुाइ गन सहमत हन 
स नेछन ्। 

१९.  अनरुोधकता रा य प ले, अनरुोध ग रएको रा य प को पवू सहमित िवना, अनरुोधमा उ लेख भए भ दा बाहकेका 
अनसु धान, अिभयोजन वा याियक कायवाहीका लािग, य तो अनरुोध ग रएको रा य प ारा उपल ध गराइएका 
सचूना वा माण सार गन वा योग गन छैनन ् । यस करणमा उ लेख भएका कुनै पिन कुराले अनरुोधकता रा य 
प लाई आ नो कारवाहीको िसलिसलामा कुनै अिभयु लाई िनरपराध घोिषत गन िकिसमका सचूना वा माण, 

खलु त गनबाट रो नेछैन । पिछ लो अव थामा, अनरुोधकता रा यले खलु त गन ुअगािड अनरुोध ग रने रा य प लाई 
सिूचत गनछ र यसरी अनरुोध ग रएकोमा अनरुोध ग रने रा य प सँग परामश गनछ । यिद, कुनै अपवादा मक 
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अव थामा, पवू सचूना स भव नभएमा अनरुोधकता रा य प ल ेअनरुोध ग रने रा य प लाई खलु त ग रएको 
िवषयका बारेमा िवना कुन ैिढलाई सचूना गनछ । 

२०.  अनरुोधकता रा य प ले अनरुोध ग रने रा य प सँग अनरुोध काया वयन गन आव यक पन हदस म बाहके अनरुोधमा 
उि लिखत त य र सारलाई गो य रािखिदने अपे ा गन स नेछ । यिद अनरुोध ग रने रा य प ले गो यता कायम 
रा नपुन शतको पालना गन नस ने भएमा अनरुोधकता रा य प लाई त कालै सिूचत गनछ । 

२१.  पार प रक काननूी सहायता िन न अव थामा इ कार गन सिकनेछः 

(क) यसै धाराका ावधान अनु प अनरुोध ग रएको नभएमा; 

(ख) अनरुोध ग रएको रा य प ले य तो अनरुोध काया वयन गदा आ नो सावभौिमकता, सरु ा, सावजिनक 

सु यव था वा अ य आधारभतू िहतको  ितक◌लू हने लागमेा; 

(ग) आ नै अिधकार े  अ तगत य तै कारको कुनै कसरूसँग स बि धत अनसु धान, अिभयोजन र याियक 

कारवाहीको अधीनमा रही, अनरुोध ग रएको कायलाई अगािड बढाउन अनरुोध ग रएको रा य प का 
िनकायह लाई आ नै मलुुकको काननू ारा िनषेिधत अव था भएमा; 

(घ) अनरुोध बमोिजम आपसी काननूी सहायता दान गदा अनरुोध ग रएको रा य प को काननूी प ित िवपरीत हन 
स ने भएमा । 

२२.  रा य प ह ले स बि धत कसरूमा िव ीय िवषयह  पिन समावेश भएको भ ने एउटै आधारमा पार प रक काननूी 
सहायताको अनरुोधलाई इ कार गनस ने छैनन ्। 

२३.  पार प रक काननूी सहायता दान नगनकुा कारणह  दान ग रनेछ । 

२४.  अनरुोध ग रएको रा य प ले मलूतः अनरुोधका आधारमा यथास य िछटो पार प रक काननूी सहायताको अनरुोधलाई 
काया वयन गनछ र अनरुोधकता रा य प ल ेकुन ैसमयाविध सझुाव गरेको भए यसलाई स भव हने पणू हदस म हण 

गनछ र यसका लािग कारण पिन िदइनेछ । अनरुोधकता रा य प ल ेआ नो अनरुोधका स ब धमा स तु  हन अनरुोध 

ग रएको रा य ारा िलइएका उपायह को ि थित र गितसँग स बि धत सचूनाका लािग तकसङ्गत अनरुोध गन स नेछ 

। अनरुोध ग रएको रा य प ले, अनरुोधकता रा यका तकसङ्गत अनरुोधका स ब धमा अनरुोधको ि थित र अनरुोध 

अिघ बढाउँदाको गितको बारे जवाफ िदनछे । अनरुोधकता रा यलाई तदपुरा त सहायता आव यक नभएमा सोको 
सचूना त कालै अनरुोध ग रएको रा य प लाई दान गनछ । 

२५.  अनरुोध ग रएको रा य ारा चिलरहकेो अनसु धान, अिभयोजन वा याियक कारवाहीमा ह त पे पु  याउने आधारमा 
पार प रक काननूी सहायतालाई थिगत गन सिकनेछ । 

२६.  यस धाराको करण २१ बमोिजम इ कार गन ुवा करण २५ बमोिजम काया वयन कायलाई थिगत गनभु दा अगािड, 
अनरुोध ग रएको रा य प ले आव यक स झे अनु पका अव था र शतह का अधीनमा रही सहायता दान गन 
सिकने वा नसिकने भ न ेिवषयमा िवचार गन अनरुोधकता रा य प सँग परामश गनछ । यिद अनरुोधकता रा य प ल े

य ता शतह को अधीनमा रही सहायता वीकार गरेमा ती शतह को पालना गनछ । 

२७.  यस धाराको करण १२ को काया वयनको ितकूल नहने गरी, कुन ैसा ी, िवशेष  वा अ य यि ले, अनरुोधकता 
रा यको अनरुोधमा, अनरुोधकता रा यको े िभ  कारवाहीमा माण िदन वा अनसु धान, अिभयोजन वा याियक 

कारवाहीमा सहयोग पु  याउन सहमित दान गरेमा, य तो यि लाई, अनरुोध ग रएको रा य प को े बाट थान 
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गन ुअिघ, िनजले सो े मा कुन ैकाय गरी, नगरी वा सजाय सनुाइएको अव थामा पिन, िनजलाई अिभयोजन ग रने, 
थिुनने, दि डत ग रने वा िनजको वयैि क वत ता िनयि त ग रने छैन । कुन ैसा ी वा िवशेष  वा अ य यि लाई 
ा  य तो सरुि त यवहार लगातार प  िदनभ दा बढीको समय प ात वा िनजको उपि थित आव यक नभएको भ न े
कुराको आिधका रक सचूना याियक अिधकारील ेसिूचत गरेको िमितका स दभमा रा य प ह ले सहमित जनाएको 
समय पिछ वा सो रा य छोड्न ेमौका दान ग रएकोमा पिन अब य तो अनरुोधकता रा यको े िभ  वेि छक पमा 
रह ेबसेमा वा य तो मलुुकबाट बािहर गए पिन आ नो वे छाले पनुः फकको अव थामा समा  हनेछ । 

२८.  स बि धत रा य प ह ले अ यथा सहमित जनाएको अव थामा बाहके अनरुोध काया वयन स ब धी साधारण 

खचह  अनरुोध ग रएको रा य प ारा यहो रनेछ । यिद अनरुोधका प रपालनाका लािग ठूलो वा िवशेष िकिसमको 
खच लागमेा वा ला ने भएमा स बि धत रा य प ह ले अनरुोधको काया वयन कसरी गन भ न े लगायत कुन 
त रकाबाट खच यहोन भ न ेबारेका अव था र शतह  सिुनि त गन परामश गनछन ्। 

२९.  अनरुोध ग रएको रा य प लेः 

(क)  आ नो मलुुकको काननू बमोिजम सवसाधारण जनतालाई उपल ध गराइन े िकिसमका आफूसँग रहकेा 
सरकारी अिभलेख, िलखत वा सचूनाका  ितह  अनरुोधकता रा य प लाई दान गनछ; 

(ख)  आ नो मलुुकको काननू बमोिजम सवसाधारण जनतालाई उपल ध नगराइने िकिसमका आफूसँग रहकेा कुन ै
सरकारी अिभलेख, िलखत वा सचूनाका ितह  उिचत लागकेा शतह को अधीनमा रही, आ नो िववेकमा, 
पणू वा आंिशक पमा अनरुोधकता रा य प लाई दान गन स नेछ । 

३०.  रा य प ह ले, यो धाराका ावधानह लाई यावहा रक भाव िदन वा बढावा िदन र यसको उ े य पिँतका लािग, 
आव यकता अनसुार ि प ीय वा बहप ीय स झौता वा ब ध गन स भावनातफ िवचार गनछन ्। 

धारा ४७ 

फौजदारी कारवाहीको थाना तरण 

रा य प ह ले, अिभयोजनमा यान केि त गन ि बाट, खासगरी ती मु ाह , जसमा िविभ न अिधकार े ह  समावेश 

भएका छन,् लाई थाना तरण गदा समिुचत याय स पादनको िहत संर ण हने ठानमेा, यस महासि ध ारा थािपत कसरूको 
अिभयोजनको कारवाहीलाई एक अक  रा यमा थाना तरण गन स भावनातफ िवचार गनछन ्। 

धारा ४८ 

कानून काया वयनमा सहयोग 

१.  रा य प ह ले यस महासि ध ारा यव था ग रएका कसरूको ितरोध गन िसलिसलामा, आ–आ ना मलुुकका 
काननूी र शासिनक प ितको अनकूुल हन ेगरी, काननू काया वयन स ब धी कायको भावका रता अिभविृ  गन 
एकअकासँग िनकट थ रही सहयोग गनछन ् । रा य प ह ले मलूतः दहेायका काय गन भावकारी उपायह  

अवल बन गनछनः् 

(क)  स बि धत रा य प ह ले समिुचत ठानमेा अ य फौजदारी ि याकलापह सँग स ब ध रा ने लगायत यस 

महासि ध ारा यव था ग रएका कसरूका सबै प ह सँग स बि धत सचूनाह को सरुि त र ुतदर आदान–
दान गनका लािग माग श त गन आ ना स म िनकायह , एजे सीह  र सेवाह का बीच आव यकता 
अनसुार स चारका स पक–सय ह  थापना गन र ितनको अिभविृ  गन; 
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(ख)  यस महासि ध ारा यव था ग रएका कसरूह सँग स बि धत िन न िवषयमा छानिवन गदा अ  रा य 
प ह लाई सहयोग पु  याउने; 

(i)  य ता कसरूह मा संल न शंका पद यि ह को पिहचान, अवि थित र ि याकलापह  वा स ब  अ य 
यि ह  रहकेो थान, 

(ii)  य ता कसरू गरी ा  ग रएको आपरािधक आजन वा स पि को ओहोरदोहोर, 

(iii)  य ता कसरू गदा योग ग रएका वा योग गन इ छा रािखएका स पि , साधन र अ य मा यमह को 
ओहोर–दोहोर । 

(ग)  िव ेषण वा अनसु धानको योजनका लािग उपयु ता अनसुार व तुको आव यक अदत वा प रमाण 

उपलबध गराउने, 

(घ)  यस महासि धबाट यव था ग रएका कसरू गन योग ग रएका गलत पिहचानका लािग योग भएका, 
जालसाज ग रएका, हरेफेर ग रएका वा झु ा िलखतह  र लकुाउन ेिछपाउने स ब धी ि याकलाप गन अ य 
साधनह  लगायत खास कारका साधन र त रकाह सँग स बि धत सचूना एक–अका रा य प बीच 

उपयु ता अनु प आदान– दान गन; 

(ङ)  स बि धत रा य प ह  बीच स प न ि प ीय स झौता वा ब धह को अधीनमा रही स पक 

अिधकारीह को पद थापन लगायत कमचारी र िवशेष ह को आदान दान अिभविृ  गन आ ना स म 
िनकायह , एजे सीह  र सेवाह  बीच भावकारी सम वयको माग श त गन; 

(च)  यस महासि धमा यव था ग रएका कसरूको अि म पिहचानका लािग सचूनाह को आदान– दान गन र 
उपयु  हन े शासिनक तथा अ य उपायह मा    सम वय कायम गन । 

२.  यस महासि धलाई भावका रता दान गन ि ले, रा य प ह ले, आ ना काननू काया वयन िनकायह  बीचको 
य  सहयोगका लािग ि प ीय वा बहप ीय स झौता वा ब धह मा वेश गन र पिहलेदिेख नै यस कारका 
स झौता वा ब धह  रहकेोमा ितनलाई संशोधन गनका लािग िवचार गनछन ् । यस कारका स झौता वा ब धह  

स ब  रा य प ह को बीचमा नभएको अव थामा य ता रा य प ह ले यस महासि ध ारा यव था ग रएका 
कसरूह का स ब धमा पार प रक काननू काया वयन सहयोगको आधारिशलाको पमा यसै महासि धलाई वीकार 
गन िवचार गन स नेछन ् । रा य प ह ले आ ना काननू काया वयन गन एजे सीह  बीच सहयोग अिभविृ  गन 
उपयु ता अनसुार अ तराि य र े ीय सङ्गठनह  लगायत सबै स झौता र ब धह कोपणू सदपुयोग गनछन ्। 

३.  आधिुनक िविध योग गरी ग रएका यस महासि धमा समािव  कसरूह को ितकार गन रा य प ह ले आ ना 
साधन ोतले याएस म सहयोग गन यास गनछन ्। 

धारा ४९ 

सयंु  अनुस धान 

 रा य प ह ले, एक वा एकभ दा बढी रा यह मा अनसु धान, अिभयोजन वा याियक कारवाही गनपुन िवषयव तुह का 
स ब धमा, स ब  िनकायह ले संयु  अनसु धना मक िनकायह  थापना गनस ने गरी ि प ीय वा बहप ीय स झौता वा 
ब धह  स प न गन िवचार गनछन ्। य ता स झौता र ब धह को अभावमा, संयु  अनसु धान गनपुन हन आएमा मु  ैिप छे 
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स झौता गरी गन सिकनेछ । यस कायमा संल न रा य प ह ले जनु रा य प को े मा अनसु धान हने हो यसको 
सावभौमस ाको पणू स मान गन कुरा सिुनि त गनछन ्। 

धारा ५० 

िवशेष अनुस धाना मक िविधह  

१.  येक रा य प ले, ाचारलाई भावकारी पमा ितरोध गन आ नै दशेको काननूी यव थाका आधारभतू 
िस ा तह ले अनमुित िदएको हदस म र आ नै मलुुकको काननूले िनधा रत गरेका शतह  अनु प, आव यकता 
अनसुार, आ नो साधन ोतले याएस म, आ ना स म िनकायह ारा िनयि त आपिूतको समिुचत योगका लािग 
र उपयु  लागेमा आ नो े िभ  िव तुीय वा अ य िकिसमका सरुाक  र गु  कारवाही ज ता अ य िवशेष 
अनसु धाना मक िविधह  तथा ती िविधबाट ा  माणह लाई अदालतमा हणयो य बनाउन अनमुित दान 
गनछ । 

२.  रा य प ह लाई यस महासि धमा यव था ग रएका कसरूह को अनसु धान गन उ े यले आव यकता अनसुार, 
अ तराि य तहमा सहयोग कायम गन स दभमा, िवशेष अनसु धाना मक िविधह  योगमा याउन समिुचत ि प ीय 
वा बहप ीय स झौता वा ब धह  स प न गन ो सािहत ग रएको छ । य ता स झौता वा ब धह  रा यह को 
सावभौिमक समानताको िस ा तको पणू पालना हने गरी स प न हनेछन ् र लाग ू ग रनछेन ् तथा य ता स झौता र 
ब धह का यव थाह कोअिनवाय पमा पालना ग रनेछ । 

३.  यस धाराको करण २ मा यव था ग रएका स झौता वा ब धह को अभाव रहकेो अव थामा, अ तराि य तहमा 
य ता िवशेष अनसु धाना मक िविधह को योग स ब धी िनणय गनपुदा मु  ै िप छे अलग–अलग ग रनेछ र 
आव यक भएमा, स बि धत रा य प ह ारा िव ीय ब ध र अिधकार े को योगसँग स बि धत िवषयलाई पिन 
यानमा रा न सिकनेछ । 

४.  अ तराि य तहमा िनयि त आपतु  उपयोग स ब धी िनणयिभ  स बि धत रा य प को सहमितमा व तु वा रकमलाई 
पणू वा आंिशक पमा हटाउन वा थाना तरण गन वा यथावत रा नका लािग रो ने र अनमुित िदने ज ता प ितह  

समावेश हन स नछेन ्। 

 

प र छेद– पाँच 

स पि  िफता 

धारा ५१ 

सामा य ावधान 

यस प र छेद बमोिजम स पि  िफता गन काय यस महासि धको आधारभतू िस ा त हो र रा य प ह ले यस स ब धमा एक–

अकालाई अिधकािधक मा ामा सहयोग र सहायता दान गनछन ्। 

धारा ५२ 

आपरािधक आजनको ह ता तरणको रोकथाम र खोजपडताल 
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१. येक रा य प ले यस महासि धको धारा १४ को ितकूल नहने गरी, आ नो मलुुकको काननू अनु प हन ेगरी, 
आव यकता अनसुार आ नो े िभ का िव ीय सं थाह ले उ च–मू य का–खातामा ज मा ग रएको रकमका लाभ 

ा कता मािलकको पिहचान गन समिुचत कदम चा न र मह वपणू सावजिनक कायमा संल न रहकेा वा रिहरहकेा 
यि  आफँै वा िनजका तफबाट र ितनीह का प रवारका सद यह  एवं िनकट थ यि ह ारा खोिलएका वा कायम 
रािखएका खाताह को यापक जाँचपडताल गन एवं ाहकह को पिहचान सिुनि त गन आव यक पन उपायह  

अवल बन गनछ । य ता यापक जाँचपडताल स म िनकायह लाई सिूचत गन उ े यका लािग शंका पद कारोवारह  

प ा लगाउने िकिसमले तकसङ्गत पमा तजमुा ग रनेछ र यसलाई कुनै वैधािनक ाहकसँग यवसाय गन िव ीय 
सं थाह लाई िन सािहत गन वा वि चत गनगरी या या गन हदँनै । 

२.  यस धाराको करण १ मा यव था ग रएका उपायह लाई लाग ू गन कुरालाई सरलीकृत गन येक रा य प ले, 

आ नो मलुकुको काननू बमोिजम र स पि  शु ीकरण िव  गिठत े ीय, अ तर े ीय र बहप ीय सङ्गठनह का 
सा दिभक यासह बाट े रत रही िन न काय गनछः 

(क) आ नो अिधकार े िभ का िव ीय सं थाह बाट क ता कारका ाकृितक वा काननूी यि ह का 
खाताह  मािथ यापक जाँचपडतालको अपे ा ग रएको हो सो िवषय, खास िकिसमबाट यान िदनपुन खाता 
र कारोवारको िकिसम तथा स बि धत खाताका स ब धमा खाता खो ने, कायम रा ने र अिभलेख रा न े
समिुचत उपायह  स ब धी िवषयमा सझुावह  जारी गन काय; र 

(ख) अक  रा य प को अनरुोधमा वा आ नै यासमा, िव ीय सं थाह ले अ यथा पिहचान गरेका ाकृितक र 
काननूी यि ह का अित र  िव ीय सं थाह का खाताह को यापक जाँचपडतालकोअपे ा ग रएको हो 
सो स ब धमा उपयु ता बमोिजम आ नो अिधकार े िभ का िव ीय सं थाह लाई सिूचत गन काय; 

३.  यस धाराको करण २ (क) का स दभमा, येक रा य प ले, उपयु  समयाविधभर आ ना िव ीय सं थाह ले यसै 

धाराको करण १ मा उ लेख भएका यि ह  संल न रहकेा खाताह  र कारोवारह का पया  अिभलेखह  रा ने 
उपायह  अवल बन गनछन,् जसबाट क तीमा पिन ाहकको पिहचानसँग स बि धत सचूना लगायत लाभ ा कता 
मािलकका सचूनाह  रािखरा ने भ ने कुरा सिुनि त हनेछ । 

४.  यस महासि ध ारा थािपत कसरूह सँग स बि धत आपरािधक आजन ह ता तरण गन काय रो ने र प ा लगाउने 
उ े यले येक रा य प ल,े भौितक उपि थित नभएका र िनयमन ग रएका िव ीय समहूसँग स ब धन नभएका बकह  

थापना गन रोक लगाउन, आ ना िनयमनकता र िनय ण गन िनकायह को म तबाट समिुचत र भावकारी उपायह  

अवल बन गनछ । यसको अलावा रा य प ह ले ती सं थाह , जसले भौितक उपि थित नभएका र िनयमन ग रएका 
िव ीय समहूसँग स ब धन नभएका बकह लाई आ नो खाता योग गन िद छन,् ितनीह लाई य ता सं थासँग 
समाना तर बिकङ्ग स ब धमा वेश गन वा य तो स ब ध कायम गन निदन र िवदशेी िव ीय सं थासँग स ब ध 

कायम गन कुरा िव  चनाखो रा न आ ना िव ीय सं थाह लाई शत तो नतेफ िवचार गन स नछेन ्। 

५.  येक रा य प ले आ नो मलुुकको काननू बमोिजम सावजिनक अिधकारीह ले भावकारी पमा िव ीय अव था 
सावजिनक गन प ित थापना गन र यसको पालना नगरेमा समिुचत सजायको यव था गनछ । येक रा य प ल,े 

यस महासि ध ारा थािपत कसरूको अनसु धान गन, यसको दावी गन र आपरािधक आजन िफता ा  गन अ  रा य 
प का स म िनकायसँग सचूना आदान– दान गन आ ना स म िनकायह लाई अनमुित दान गन आव यकता 
अनु पका उपायह  अवल बन गन पिन िवचार गनछ । 
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६.  येक रा य प ले आ नो मलुुकको काननू बमोिजम, िवदशेमा रहकेा िव ीय खातामा सरोकार रा नवेा ह ता र गन 
वा अ य अि तयारी रा न ेउपयु  सावजिनक पदािधकारीह ले य तो खातासँगको स ब ध बारे उपयु  िनकायलाई 
सिूचत गन र य ता खाता स ब धी उपयु  अिभलेख रा न आव यकता अनु प यव था गन उपाय अवल बन गन 
िवचार गनछ । य तो उपायले सो प रपालना नगनलाई समिुचत सजायको यव था समेत गनछ । 

धारा ५३ 

स पि  य  पमा िफता गन स ब धी उपायह  

येक रा य प ले आ नो मलुुकको काननू अनु पः 

(क) यस महासि ध ारा यव था ग रएका कसरूह  गरी आजन ग रएको स पि मा हक वा वािम व थािपत गन 
आ ना अदालतमा दवेानी मु ा दायर गनअक  रा यलाई आव यकता अनसुार अनमुित दान गन उपायह  

अवल बन गनछ; 

(ख) यस महासि ध ारा यव था ग रएका कसरू गनबाट य तो कसरूबाट पु  याइएको हािन नो सानी स ब धमा अक  

रा य प लाई ितपिूतवा नो सानी भराउन आदशे िदन आव यकता अनसुार आ ना अदालतह लाई अनमुित 
दान गन उपायह  अवल बन गनछ; र 

(ग) यस महासि ध ारा यव था ग रएका कसरू गरी आजन गरेको स पि  मािथ वैधािनक वािम वको दावी गन अक  

रा य प लाई मा यता िदनका लािग, जफत स ब धी िनणयको िसलिसलामा अदालत वा स म िनकायह लाई 
आव यकता अनसुार अनमुित दान गन उपायह  अवल बन गनछ । 

धारा ५४ 

जफत स ब धमा अ तराि य सहयोग माफत स पि  िफता स ब धी सयं  

१.  येक रा य प ले आ नो मलुुकको काननू बमोिजम हन ेगरी, यस महासि ध ारा यव था ग रएका कसरू गरी आजन 
ग रएको वा यसमा समावेश ग रएकोस पि का स ब धमा यस महासि धको धारा ५५ बमोिजम पार प रक काननूी 
सहायता दान गदाः 

(क) अक  रा य प को अदालत ारा जारी ग रएको जफत स ब धी आदशेलाई कायाि वत गन आ ना स म 
िनकायलाई अनमुित िदन आव यकता अनसुारका उपायह  अवल बन गनछ; 

(ख) आ नो अिधकार े िभ का िवषयमा, िवदशेी उ पि को कुनै स पि  स ब धमा स पि  शु ीकरणको कसरूको 
याियक कारवाही गन ममा जफतको आदशे जारी गन वा आ नै अिधकार े िभ को हनस ने अ य कुन ै
कसरूका स ब धमा वा आ नै मलुकुको काननू ारा अि तयारी दान गन आव यकता अनु पका उपाय अवल बन 
गनछ; र 

(ग) मृ य ुभएको, पलायन भएको, अनपुि थत रहकेो वा अ य कुनै समिुचत अव थामा कसरूदारलाई अिभयोजन गन 
नसिकने भएमा दोषी ठहर नभएको भए पिन य तो स पि  जफत गन अनमुित दान गन आव यकता अनु पका 
उपायह  अवल बन गन िवचार गनछ । 

२.  आ नो मलुुकको काननू बमोिजम येक रा य प ले यस महासि धको धारा ५५ को करण २ बमोिजम अनरुोध 

ग रएको पार प रक काननूी सहायता दान गदाः 
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(क) अनरुोधकता रा यको अदालत वा स म िनकायलेजारी गरेको रो का रा ने वा बरामद गन आदशेमा अनरुोध 

ग रएको रा यलाई रो का रा न ेवा बरामद गन काय गन पया  आधारह  छन ्र यस धाराको करण १ (क) को 
उ े यका लािग य तो स पि लाई अ ततः जफत ग रनेछ भनी िव ास गन सिकने तकसङ्गत आधार भएमा 
आ ना स म िनकायह लाई य तो स पि  रो का रा ने वा बरामद गन बारे अनमुित दान गन आव यकता 
अनु प उपाय अवल बन गनछ, 

(ख) स पि  रो का रा न वा बरामद गन ग रएको अनरुोधमा पया  आधार भएको र यस धाराको करण १ (क) को 
योजनका लािग य तो स पि  अ ततः जफत गन सिकनेछ भनी िव ास गन तकसङ्गत आधार भएको भनी 
अनरुोध ग रने रा यलाई िव ास िदलाएमा आ नो स म िनकायह लाई य तो स पि  रो का रा ने वा बरामद 
गन बारे अनमुित दान गन आव यकता अनसुार उपाय अवल बन गनछ; र 

(ग) वैदिेशक िगर तारी वा स पि  आजन स ब धी फौजदारी आरोपज ता आधारमा य तो स पि  जफत गनका लािग 
संर ण गन आ ना स म िनकायह लाई अनमुित दान गन थप उपायह  अवल बन गनतफ िवचार गनछ । 

धारा ५५ 

जफतको योजनका लािग अ तराि य सहयोग 

१.  यस महासि ध ारा थािपत कसरूका स ब धमा अिधकार े  भएको कुनै रा य प ले यसै महासि धको धारा ३१ को 
करण १ मा उ लेख भए बमोिजम आ नो े िभ  रहकेो आपरािधक आजन, स पि , साधन वा अ य मा यमह को 
जफत स ब धमा े ािधकार भएको अक  कुन ै रा य प बाट अनरुोध ा  गरेमा आ नो मलुुकको काननूी प ित 
बमोिजम हने गरी अनु प स भव भएको हदस म दहेायका कायह  गनछः 

(क) जफतको आदशे ा  गन उ े यका लािग आ ना स म िनकाय सम  अनरुोध गन र य तो आदशे दान 
ग रएकोमा यसलाई कायाि वत गन; वा 

(ख) यस महासि धको धारा ३१ को करण १ र धारा ५४ को करण १ (क) अनसुार अनरुोधकता रा य प को 
े िभ को अदालत ारा जारी ग रएको जफत स ब धी आदशे यिद अनरुोध ग रएको रा यको े िभ  रहकेो धारा 
३१ को करण १ मा उि लिखत आपरािधक आजन, स पि , साधन वा अ य मा यमसँग स बि धत भएमा 
अनरुोध ग रएको हदस म यसलाई काया वयन गनउ े यले आ ना स म िनकाय सम  पेश गन । 

२.  यस महासि ध ारा यव था ग रएको कुन ैकसरूसँग स बि धत िवषयमा आ नो अिधकार े  भएमा अक  रा य प ले 

गरेको अनरुोधका िसलिसलामा, अनरुोध ग रएको रा य प ल,े यस धाराको करण १ अ तगत ग रएको अनरुोध 

बमोिजम वा अनरुोधकता रा यबाट ग रने वा तिवक जफतको आदशे स ब धी योजनका लािग यो महासि धको धारा 
३१ को करण १ मा उि लिखत आपरािधक आजन, स पि , साधन वा मा यमह को पिहचान गन, प ा लगाउन र 
रो का रा न वा बरामद गन अनरुोध ग रएको रा यले आव यक उपायह  अवल बन गनछ । 

३.  यस महासि धका धारा ४६ का ावधानह  यस धाराका स ब धमा पिन आव यक हरेफेरसिहत लाग ूहनछेन ् । धारा 
४६ को करण १५ मा यव था ग रएका सचूनाको अलावा यस धारा बमोिजम ग रएको अनरुोधमा दहेायका कुराह  

रहनछेनः् 

(क) यस धाराको करण १ (क) सँग स बि धत अनरुोधको हकमा, जफत गन भिनएको स पि को स भव भएस म 
यसको अवि थित र सा दिभक भएमा य तो स पि को अनमुािनत मू य र अनरुोध ग रएको रा यलाई उसको 
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आ नो मलुुकको काननू बमोिजम आदशे ा  गन पया  हने भनी अनरुोधकता रा यले िव ास गरेका त यह को 
िववरण लगायतका कुराह ; 

(ख) यस धाराको करण १ (ख) सँग स बि धत अनरुोधको हकमा, अनरुोधकता रा य प ले आधार बनाएको जफत 
स ब धी आदशेको काननू बमोिजम वीकाय हने ित, य तो आदशे काया वयनका लािग अनरुोध ग रएका त य 
र सचूनाह को िववरण, वा तिवक ते ो प लाई पया  सचूना दान गन अनरुोधकता रा य प ले अवल बन 
गरेका उपायह  उ लेख भएको िववरण र उिचत ि याको सिुनि तता र जफत गन आदशे अि तम भएको भ न े
िववरण स ब धी कुराह ; 

(ग) यस धाराको करण २ सँग स बि धत अनरुोधको हकमा, अनरुोधकता रा यले भर गरेका त यह को िववरण 

(statement) र अनरुोध ग रएका कायह को िववरण (description) र उपल ध भएस म अनरुोधमा आधा रत 
रहकेो आदशेको काननू बमोिजम वीकाय हने ित स ब धी कुराह  । 

४.  अनरुोध ग रएको रा य प ले यस धाराको करण १ र २ बमोिजम िनणय वा काय गदा आ नो मलुुकको काननूका 
ावधान र यसका कायिविधगत िनयमह  वा अनरुोधकता रा य प का लािग ब धनकारी हने ि प ीय वा बहप ीय 
स झौता वा ब ध बमोिजम तथा यसको अधीनमा रही सोही बमोिजम ग रनेछ । 

५.  येक रा य प ले यो धारालाई भािवत गन काननू तथा िनयमह  र य ता काननू तथा िनयममा तदपुरा त भएका 
प रवतनह  वा ितनको िववरण स ब धी ित संयु  रा सङ्घका महासिचवलाई उपल ध गराउनेछ । 

६.  यिद कुन ैरा य प ले यस धाराका करण १ र २ मा उि लिखत उपायह लाई स बि धत सि धमा सशत पमा हण 

गन गरी चयन गरेमा य तो रा य प ले यस महासि धलाई आव यक र पया  सि धको आधारको पमा िवचार  
गनछ । 

७.  यिद अनरुोध ग रएको रा यलाई पया  मा ामा र समयमै माण ा  नभएमा वा स पि को मू य भएमा यस धारा 
बमोिजमको सहयोग गन इ कार गन वा अ थायी उपायह लाई हटाउन पिन सिकनेछ । 

८.  यस धारा बमोिजम कुनै अ थायी उपायलाई हटाउनपुवू अनरुोध ग रएको रा य प ले स भव भएस म अनरुोधकता 
रा यलाई उपायलाई िनर तरता िदन ेप मा आ ना कारण ततु गन मौका दान गनछ । 

९.  यस धाराका ावधानह लाई वा तिवक ते ो प कोअिधकारलाई मका पन गरी या या ग रने छैन । 

धारा ५६ 

िवशेष सहयोग 

 यिद यस महासि ध अनसुारका आपरािधक आजनह को बारेको सचूना िदनाले अक  रा य प लाई अनसु धान, अिभयोजन 
अथवा काननूी ि या ार भ गन वा तािलम गन म त पु न ेलागेमा वा उ  रा य प ल ेयस महासि धको यस प र छेद बमोिजम 
सोको लािग अनरुोध गन स ने लागेमा आ नो मलुुकको काननूकोिवपरीत नहन ेगरी येक रा य प ल ेआ नो अनसु धान, 
अिभयोजन र काननूी ि या मािथ ितकूल असर नपन गरी सो महासि धको प  भएको अक  रा यलाई पवू अनरुोध िवना न ै
उपल ध गराउने बारे उपायह  अवल बन गन यास गनछ । 
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धारा ५७ 

स पि  िफता र ब दोव ती 

१.  यस महासि धको धारा ३१ वा ५५ बमोिजम रा य प ले जफत गरेको स पि , सो रा य प ल,े यस महासि ध र आ नै 
मलुुकको काननू अनसुार, यस धाराको करण ३ बमोिजम, यसको पवूवत् वैध वामीलाई िफता गन लगायतको 
ब दोव ती गनछ । 

२. येक रा य प ले, आ नो मलुकुको काननूका आधारभतू िस ा तह  अनु प हन े गरी, वा तिवक ते ो प का 
अिधकारह लाई यानमा रा द,ै यस महासि ध अनु प अक  रा य प ारा ग रएको अनरुोधका स दभमा काय गदा 
जफत ग रएको स पि  िफता गन आ ना स म िनकायह लाई सबल तु याउन आव यकता अनसुार िवधाियक  र 
अ य उपायह  अवल बन गनछ । 

३.  यस महासि धको धारा ४६ र ५५ तथा यसै धाराको करण १ र २ बमोिजम अनरुोध ग रएको रा य प ल ेदहेाय 
बमोिजम गनछः  

(क) यस महासि धको धारा १७ र २३ मा उ लेख भए बमोिजम सावजिनक कोषको िहनािमना वा िहनािमना ग रएको 
सावजिनक कोषको शु ीकरण स ब धी िवषयमा जफत स ब धी काय धारा ५५ अनसुार र अनरुोधकता रा य 
प को अि तम िनणयका आधारमा कायाि वत ग रएको भए (जनु शत अनरुोध ग रएको रा य प बाट प र याग 
गन सिक छ) य तो जफत ग रएको स पि  अनरुोधकता रा य प लाई िफता गन; 

(ख) यस महासि धिभ  उ लेख ग रएका अ य कसरूसँग स बि धत आजनका िवषयमा, जफत स ब धी काय यस 

महासि धको धारा ५५ अनसुार र अनरुोधकता रा य प को अि तम िनणयको आधारमा कायाि वत ग रएको भए, 
साथै अनरुोधकता रा य प ले जफत ग रएको स पि को पवू वािम व तकसङ्गत पमा थािपत गदछ भन े
अथवा जब अनरुोध ग रएको रा यले अनरुोधकता रा यलाई जफत ग रएको स पि  िफता गन आधारको पमा 
नो सानीलाई मा यता िद छ भने, अनरुोध ग रएको रा य प बाट कुनै शतलाई प र याग गन सिकने भए, जफत 
ग रएको स पि  अनरुोधकता रा य प लाई िफता गन; 

(ग) बाँक  अ य सबै िवषयका हकमा जफत ग रएको स पि  यसको पवूवत वैधािनक वामीलाई िफता गरी वा 
कसरूका पीिडत प लाई ितपिूत िदई अनरुोधकता रा यमा य तो स पि  िफता गन उ च ाथिमकता दान  
गन ।   

४.  रा य प ल ेअ यथा िनणय नगरेको अव थामा अनरुोध ग रएको रा य प ले यस धारा बमोिजम जफत ग रएको 
स पि  िफता वा ब दोव त गन स ब धमा अनसु धान, अिभयोजन वा याियक कारवाही गन ममा वा तवमा 
लागेकोतकसङ्गत खच उपयु ता अनसुार क ा गन स नेछ । 

५.  रा य प ह ले जफत ग रएको स पि को अि तम ब दोव तीका लािग मु  ै िप छे िवचार गन गरी स झौता गन वा 
पार प रक पमा वीकाय हन े ब धह  गन उपयु ता अनसुार िवशेष ढङ्गले िवचार गन स नछेन ्। 

धारा ५८ 

िव ीय िनगरानी एकाइ 

रा य प ह ले यस महासि ध ारा यव था ग रएका आपरािधक आजनह को थाना तरणलाई िनयि त गन र ितरोध गन तथा 
य ता आजन िफता गन उपाय र त रकाको वधन गन एक–आपसमा सहयोग गनछन ्तथा यस योजनका लािग शंका पद 
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िव ीय कारोवार बारे स म िनकायह लाईसिूचत गनका लािग सचूना ा  गन, िव ेषण गन र वाह गन िज मेवारीसिहतको 
िव ीय िनगरानी एकाई थापना गनतफ िवचार गनछन ्। 

धारा ५९ 

ि प ीय र बहप ीय स झौता र ब धह  

 रा य प ह ले महासि धको यस प र छेद बमोिजम हण ग रएकोअ तराि य सहयोग अिभविृ का लािग ि प ीय वा 
बहप ीय स झौता वा ब धह  स प न गन िवचार गनछन ्। 

१.  येक रा य प ले, आव यकता अनसुार, ाचार िनय ण गन र ितरोध गन िज मेवारी पाएका आ ना कमचारीलाई 
िदइन े िवशेष तािलम काय मह को शु वात, िवकास वा सधुार गनछ । य ता तािलम काय मह ले अ य कुराका 
अित र  दहेायका े ह मा यान िदनस न ेछनः् 

(क)  माण संकलन र अनसु धानमलूक प ितह को उपयोिगता लगायत ाचार िनय ण गन, प ा लगाउन,े 
अनसु धान गन, द ड िदने र िनय ण गन भावकारी उपायह ; 

(ख)  ाचार िव को रणनीितक नीितको िवकास र योजना िनमाण मता विृ ; 

(ग)  यस महासि धका शत पिूत गन गरी पार प रक काननूी सहायता स ब धी अनरुोधह  तयार गन स म 
िनकायह को तािलम; 

(घ)  सावजिनक ख रद िब  र िनजी े  लगायतका सं थाह , सावजिनक सेवा यव थापन र सावजिनक 

िव को यव थापनको मू याङ्कनतथा सबलीकरण; 

(ङ)  यस महासि ध ारा यव था ग रएका आपरािधक आजनह  को थाना तरणलाई िनय ण गन र ितरोध गनर 
य ता आजन िफता गनस ब धमा; 

(च)  यस महासि ध ारा यव था ग रएका आपरािधक आजनह को थाना तरण, प ा लगाउनरे रो का रा ने 
स ब धमा;  

(छ)  यस महासि ध ारा यव था ग रएका आपरािधक आजनह कोओहोर–दोहोर मािथ िनगरानी रा ने र 
थाना तरणका त रका एवं य ता आजनलाई लुकाउन ेवा पिहचान बद नेत रका; 

(ज)  यस महासि ध ारा यव था ग रएका आपरािधक आजनह  िफता गराउन माग श त गनसमिुचत र 
भावकारी काननूी र शासिनक संय  तथा प ित; 

(झ)  याियक िनकायह लाई सहयोग पु  याउन,े पीिडत र सा ीह को सरु ाको लािग योग हन ेप ित; र (ञ) 

राि य र अ तराि य काननूी िवषय र भाषामा तािलम । 

२.  रा य प ह ले, मलूतः यसै धाराको करण १ मा उि लिखत े ह मा भौितक समथन र तािलम लगायत ाचारको 
ितरोध गन उनीह का योजना र काय मह लाई फाइदा पु  याउन ेगरी तथा सपदुगी र पार प रक काननूी सहायताका 
े मा रा य प ह  बीचको अ तराि य सहयोगलाई सरलीकृत तु याउनेगरी स ब  अनभुव र िविश ीकृत ानको 
पार प रक अदान– दान र सहयोग तथा तािलम स ब धी िवषयमा आ–आ नो मता अनसुार, खासगरी िवकासो मखु 

मलुुकह लाई लाभदायक हन ेगरी एक–अकालाई यापक मा ामा ािविधक सहायता दान गन िवचार गनछन ्। 
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३.  रा य प ह ले, अ तराि य र े ीय सङ्गठनह मा र स बि धत ि प ीय र बहप ीय स झौता वा ब धह मा 
काया वयन र तािलम स ब धी ि याकलापह लाई बढावा िदन े यासह लाई आव यकता अनसुार सबलीकरण 

गनछन ्। 

४.  रा य प ह ले ाचारलाई ितरोध गन स म िनकाय र समाजको सहभािगतामा रणनीित र काययोजनाह  िवकिसत 
गन उ े यले आ–आ ना मलुुकमा ाचारका िकिसम, कारण, भाव र मू य सँग स बि धत मू याङ्कन, अ ययन र 
अनसु धान स चालन गन स ब धमा अनरुोधका आधारमा एक–अकालाई सहायता गन िवचार गनछन ्। 

५.  रा य प ह ले यस महासि ध ारा यव था ग रएका आपरािधक आजनह  िफता गन कायलाई सरलीकृत गनका 
लािग सो उ े य ाि को िनि त म त पु  याउन स ने िवशेष ह को नाम एक–अकालाई दान गन कायमा सहयोग गन 
स नेछन ्। 

६.  रा य प ह ले िवकासो मखु मलुकु र सं मणकालीन अथ यव था भएका मलुुकका िवशेष सम या र आव यकताह  

लगायत सहयोग, ािविधक सहायता अिभविृ  तथा आपसी सरोकारका सम याह  मािथको छलफललाई ो सािहत 
गन उप े ीय, े ीय र अ तराि य स मेलनह कोउपयोग स ब धमा िवचार गनछन ्। 

७.  रा य प ह ले यस महासि धलाई ािविधक सहायता काय म र प रयोजना माफत काय प िदन िवकासो मखु दशे र 
सं मणकालीन अथ यव था भएका मलुुकह का यासह लाई िव ीय पमा म त पु  याउने उ े यले वैि छक 

संय  थापना गन िवचार गनछन ्। 

८.  येक रा य प ले यो महासि ध काया वयन गन उ े यले िवकासो मखु मलुकुह का काय म र प रयोजनाह लाई 
लाग ूऔषध र अपराध स ब धी संयु  रा सङ्घीय कायालय माफत संव ्धन गनसो कायालयलाई वैि छक पमा 
योगदान िदन िवचार गनछन ्। 

धारा ६१ 

ाचार स ब धी सचूना सकंलन, आदान– दान र िव े षण 

१.  येक रा य प ले िवशेष ह को परामशमा आ नो े िभ को ाचारको विृ  लगायत ाचारको अपराध ग रने 
प रि थितको िव ेषण गन िवचार गनछ । 

२.  रा य प ह ले एक–आपसमा अ तराि य तथा े ीय सङ्गठनह  माफत, स भव भएस म, समान प रभाषा, 
मापद ड र कायप ित लगायत ाचार िनय ण र ितरोध गन आदश यवहार िवकिसत गन उ े यले त याङ्कह , 

ाचारसँग स बि धत िव ेषणा मक िवशेष ता र सचूनाह  िवकिसत गन र िह सेदार ब नतेफ िवचार गनछन ्। 

३.  येक रा य प ले ाचारलाई ितरोध गन वा तिवक उपायह  र आ ना नीितह को िनरी ण गन र ितनको 
भावका रता एवं द ताकोमू याङ्कन गन िवचार गनछ । 

धारा ६२ 

अ य उपायह ः आिथक िवकास र ािविधक सहायता ारा महासि धको काया वयन 

१.  रा य प ह ले आम समदुायमा र िवशेषतः िदगो िवकासमा पन ाचारका नकारा मक असरह लाई यानमा रा द,ै 
अ तराि य सहयोगका मा यमबाट, स भव भएस म यो महासि धलाई अिधकतम पमा काया वयन गन सहयोगी हन े
उपायह  अवल बन गनछन ्। 
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२.  रा य प ह ले आपसी एवं अ तराि य र े ीय सङ्गठनह को सम वयमा स भव भएस म दहेायका कायह  गन 
ठोस यासह  गनछनः् 

(क)  ाचारको िनवारण तथा ितरोध गनका लािग िवकासो मखु मलुकुको मता विृ  गन उ े यले य ता 
मलुुकह सँग िविभ न तहमा सहयोग अिभविृ  गन; 

(ख)  िवकासो मखु मलुुकह लाई भावकारी पमा ाचार िनवारण र ितरोध गन तथा ती मलुुकह लाई यस 

महासि धको सफलतापवूक काया वयन गन कुरामा म त पु  याउने यासमा टेवा पु  याउन िव ीय र व तुगत 
सहायता अिभविृ  गन । 

(ग)  िवकासो मखु र सं मणकालीन अथ यव था भएका मलुुकह लाई यस महासि धको काया वयनका िनि त 
आव यक पन ािविधक सहायता दान गन । यस योजनका लािग रा य प ह ले मलूतः यसै उ े यको 
लािग यवि थत संयु  रा सङ्घको आिथक यव था स ब धी संय को तोिकएको खातामा पया  र 
िनयिमत पमा वैि छक योगदान िदन यास गनछन ् । रा य प ह ले, आ नो मलुकुको काननू र यस 

महासि धका ावधानह  बमोिजम जफत गरेको आपरािधक आजनका सापिे क मू य वा स पि को िनि त 
ितशत रकम सो खातामा योगदान िदन िवशेष यान िदन पिन स नछेन ्। 

(घ)  यस महासि धका उ े य प रपिूतका लािग िवकासो मखु मलुुकह लाई सहयोग गनका लािग उनीह लाई यस 

धारा बमोिजमका यासह , मलूतः थप तािलम काय मह  वा आधिुनक साधन दान गन कायमा 
उपयु ता अनसुार संल न गराउन अ  रा यह  र िव ीय सं थाह लाई ो सािहत र े रत गन । 

३.  यी उपायह ले हालको वैदिेशक सहायता ितब ता वा ि प ीय, े ीय वा अ तराि य तरका अ य िव ीय सहयोग 
ब धह लाई स भव भएस म ितकूल भाव पान छैनन ्। 

४.  रा य प ह ले ाचार िनवारण, पिहचान र िनय ण गन तथा यस महासि धले यव था गरेको अ तराि य 
सहयोगका साधनलाई भावकारी तु याउन आव यक पन िव ीय ब धलाई यानमा रा द ै व तुगत र आधारभतू 
सहायताका िवषयमा ि प ीय र बहप ीय स झौता वा ब धह  स प न गन स नेछन ्। 

प र छेद– सात 

काया वयनका सयं ह  

धारा ६३ 

महासि धका रा य प ह को स मेलन 

१.  यस महासि धमा यव था ग रएका उ े यह को ाि  एवं यसको काया वयनको संव ्धन तथा पनुरावलोकन गनका 
लािग रा य प ह का बीचमा मता र सहयोगमा सधुार याउन यस महासि धका रा य प ह को स मेलन थापना 
ग रएको छ । 

२.  संयु  रा सङ्घका महासिचवले यो महासि ध लाग ूभएकोएक वष यतीत हन ुअगावै रा य प ह को स मेलन 
बोलाउनेछन ् । त प ात, रा य प ह का स मेलनका िनयिमत बठैकह  स मेलनले अङ्गीकार गरेका कायिविध 

स ब धी िनयम बमोिजम ब नछेन ्। 
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३.  रा य प ह को स मेलनले पयवे कह को वेश र सहभािगतासँग स बि धत िनयमह  लगायत यस धारामा यव था 
ग रएका ि याकलापह को काया वयन स ब धी एवं ती ि याकलाप स चालन गन ला ने खचको भु ानी स ब धी 
कायिविधगत र अ य िनयम पा रत गनछ । 

४.  रा य प ह को स मेलन यस धाराको करण १ मा यव था ग रएका उ े य ाि का लािग दहेायका गितिविध 

लगायतका ि याकलाप, कायिविध र प ितह मा सहमत हनेछः 

(क)  वैि छक योगदान प रचालन गन ो सािहत गन लगायत यस महासि धका धारा ६० र ६२ तथा प र छेद 
दईुदिेख पाँच अ तगतका ि याकलापमा सहयोग पु  याउने; 

(ख)  यस धारामा उ लेख भएका स ब  सचूना लगायतका मा यमह बाट आपरािधक आजन िफता गन र 
ाचार िनवारण र ितरोधका सफल यवहार तथा ाचारका तौरत रका र विृ  स ब धी सचूनाह  रा य 

प ह का बीचमा आदान– दान गन सहयोग पु  याउने; 

(ग)  स ब  अ तराि य र े ीय सङ्गठनह  तथा संय  एवं गरैसरकारी सं थाह लाई सहयोग पु  याउने; 

(घ)  कामको अनाव यक पनुराविृ बाट छुटकारा पाउनका लािग ाचारको ितरोध र िनवारण गनका लािग 
अ य अ तराि य र े ीय संय ह ले उ पादन गरेका स ब  सचूनाह को समिुचत योग गन; 

(ङ)  रा य प ह ारा महासि धको काया वयनलाई आविधक पमा पनुरावलोकन गन; 

(च)  यस महासि धको सधुार र काया वयनका लािग सझुावह  िदन;े 

(छ)  यस महासि धको काया वयनका स ब धमा रा य प ह का ािविधक सहायताका आव यकता बारे यान 
पु  याउन ेर सो योजनका लािग आव यक दिेखएका काय गन सझुाव िदन े। 

५.  यस धाराको करण ४ को योजनका लािग, रा य प ह को स मेलनले, यस महासि धको काया वयनका स ब धमा 
रा य प ह ले अवल बन गरेका उपायह  र यसो गदा उनीह ले भो नपुरेका किठनाइह  बारे उनीह ले दान गरेका 
सचूना र रा य प ह को स मेलनले थापना गन स ने परूक पनुरावलोकन संय को मा यमबाट आव यक जानकारी 
ा  गनछ । 

६.  येक रा य प ले, रा य प ह को स मेलनले आव यक स झे बमोिजम, यो महासि ध काया वयन गन स ब धी 
आ ना काय म, योजना र यवहार, लगायत िवधाियक  र शासिनक उपायह  बारे रा य प ह को स मेलनलाई 
सचूना दान गनछ । रा य प ह को स मेलनले, स म अ तराि य सङ्गठनह  र रा य प ह बाट ा  अित र , 

सचूना लगायत अ य कुरा ा  गन र य ता सचूना मािथ कारवाही गन सबभ दा भावकारी त रकाको जाँचबझु गनछ । 
रा य प ह को स मेलन ारा िनिद  हन ेकायिविध बमोिजम स ब  गरैसरकारी सं थाह बाट आिधका रक पमा 
तुत ग रएका आगतह  मािथ पिन िवचार गन सिकनेछ । 

७.  रा य प ह को स मेलनले आव यक स झेमा यस महासि धको भावकारी काया वयनमा सहयोग पु  याउन यस 

धाराको करण ४, ५ र ६ बमोिजम कुनै उपयु  संय  वा िनकाय थापना गनछ । 
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धारा ६४ 

सिचवालय 

१.  संयु  रा सङ्घका महासिचवले यस महासि धका रा य प ह को स मेलनलाई आव यक सिचवालय सेवा दान 
गनछन ्। 

२.  सिचवालयलेः 

(क)  रा य प ह को स मेलनलाई यस महासि धको धारा ६३ मा यव था ग रएका ि याकलापह लाई 
कायाि वत गन र रा य प ह को स मेलनका बैठकह को ब ध िमलाउन र आव यक सेवा दान गन 
सहयोग गनछ;  

(ख)  यस महासि धको धारा ६३ का करण ५ र ६ मा उ लेख भए बमोिजम रा य प ह को स मेलनलाई सचूना 
दान गन स ब धमा अनरुोध भएमा रा य प ह लाई सहयोग गनछ; र 

(ग)  स ब  अ तराि य र े ीय सङ्गठनका सिचवालयह सँग आव यक सम वय सिुनि त गनछ । 

प र छेद– आठ 

अि तम यव थाह  

धारा ६५ 

महासि धको काया वयन 

१.  येक रा य प ले यस महासि ध अ तगतका दािय वह को काया वयनलाई सिुनि त गन, आ नो मलुकुको काननूका 
आधारभतू िस ा तह  अनु प हने गरी, िवधाियक  र शासिनक लगायतका आव यक उपायह  अवल बन गनछ । 

२.  येक रा य प ले ाचारको िनवारण र ितरोधका लािग यस महासि धले यव था गरेका भ दा थप किठन वा कठोर 
उपायह  अवल बन गन स नेछ । 

धारा ६६ 

िववादको समाधान 

१.  यस महासि धको या या वा काया वयनसँग स बि धत िववाद रा य प ह ले वाता ारा समाधान गन यास गनछन ्।  

२.  यस महासि धको या या वा काया वयन स ब धमा दईु वा दईुभ दा बढी रा य प ह  बीच उ प न िववाद मनािसव 
समयिभ  वाता ारा समाधान हन नसकेमा, ती म येका कुन ैएक रा य प को अनरुोधमा, म य थताका लािग ततु 
ग रनेछ । यिद म य थताको लािग अनरुोध ग रएको िमितले छ मिहनािभ  ती रा य प ह  म य थको गठन गन सहमत 
हन नसकेमा, ती म येको कुनै एउटा रा य प ल ेअ तराि य यायालयको िवधान बमोिजम अनरुोध गरी सो िववाद 
उ  यायालयमा ेिषत गन स नेछ । 

३.  येक रा य प ले, यस महासि धमा ह ता र, अनमुोदन, वीकृित वा समथन वा सि मलन गदाको अव थामा यस 

धाराको करण २ को यव था आफुलाई ब धनकारी नहने भ ने कुराको घोषणा गन स नेछन ्। यस कारको आर ण 

रा न ेकुनै रा यका स दभमा यस धाराको करण २ बाट अ  रा य प ह  बा य हन ेछैनन ्। 
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४.  यस धाराको करण ३ बमोिजम आर ण राखेको कुन ैपिन रा य प ल ेसंयु  रा सङ्घका महासिचवलाई सिूचत गरी 
कुनै पिन समयमा सो आर ण िफता िलन स नेछ । 

धारा ६७ 

ह ता र, अनुमोदन, वीकृित, समथन र सि मलन 

१.  यो महासि ध सन ्२००३ को ९ िडसे बरदिेख ११ िडसे बरस म मिे सकोको मे रडामा र तदपुरा त सन ्२००५ को ९ 

िडसे बरस म संयु  रा सङ्घको मु यालय, ययूोकमा सबै रा यह को ह ता रका लािग खलुा रहनछे । 

२.  यस धाराको करण १ बमोिजम यस महासि धमा, कुनै े ीय आिथक एक करण सङ्गठनको क तीमा कुनै एक सद य 
रा यले ह ता र गरेको भए, य तो सङ्गठनका लािग पिन यो महासि ध ह ता रका लािग खलुा रहनेछ । 

३.  यो महासि ध अनमुोदन, वीकृत वा समथन गनपुनछ । अनमुोदन, वीकृित वा समथनको िलखत संयु  रा सङ्घका 
महासिचव सम  दािखला ग रनेछ । े ीय आिथक एक करण सङ्गठनको क तीमा कुनै एक सद यले अनमुोदन, 
वीकृित वा समथनको िलखत दािखल गरेको भए य तो सङ्गठनले पिन आ नो य तो िलखत दािखला गन स नेछ । 
अनमुोदन, वीकृित वा समथनको सो िलखतमा य तो सङ्गठनले यस महासि धले यव था गरेका िवषयह का 
स ब धमा आ नो काय े कोसीमाको बारेमा घोषणा गनछ । य तो सङ्गठनले आ नो काय े को सीमाका बारेमा 
कुनै सा दिभक प रवतन गरेमा यसको सचूना समेत अिभलेख अिधकारीलाई दान गनछ । 

४.  यो महासि ध कुन ैपिन रा य वा आ नो क तीमा कुनै एक सद य यस महासि धको सद य रहकेो कुनै े ीय आिथक 

एक करण सङ्गठनबाट हन ेसि मलनका लािग खलुा रहनछे । सि मलनको िलखत संयु  रा सङ्घका महासिचव 
सम  दािखला ग रनेछ । े ीय आिथक एक करण सङ्गठनले महासि धको सि मलनका समयमा यस महासि धले 

यव था गरेका िवषयह का स ब धमा आ नो काय े कोसीमाको बारेमा घोषणा गनछ । य तो सङ्गठनले आ नो 
काय े कोसीमाका बारेमा कुनै सा दिभक प रवतन गरेमा य तो सचूना समते अिभलेख अिधकारीलाई दान गनछ ।  

धारा ६८ 

ार भ 

१.  यो महासि ध अनमुोदन, वीकृित, समथन वा सि मलनको तीसौ ँ िलखत दािखला भएपिछको न बऔे ँ िदनमा ार भ 

हनेछ । यस करणको योजनका लािग, े ीय आिथक एक करण सङ्गठनले ज मा गरेको कुन ैआलेखलाई य तो 
सङ्गठनका रा य प ह ले ज मा गरेकोभ दा अित र  मा ामा गणना ग रने छैन । 

२.  यस महासि धको अनमुोदन, वीकृित, समथन वा सि मलन गरेको तीसौ ँ िलखत दािखला भएपिछ येक रा य वा 
े ीय आिथक एक करण सङ्गठनका लािग, यो महासि ध य तो रा य वा सङ्गठनले स ब  िलखत दािखला गरेको 
तीस िदनपिछ वा यस धाराको करण १ बमोिजम यो महासि ध ार भ भएको िदन म ये जनु पछािड ह छ, सोही 
िमितबाट ार भ हनछे । 

धारा ६९ 

सशंोधन 

१.  यो महासि ध ार भ भएको िमितले पाँच वष यितत भएपिछ कुन ै रा य प ले संशोधनको ताव रा न स नेछ र 
य तो ताव संयु  रा सङ्घका महासिचव सम  पठाउनेछ, िनजले तदपुरा त तािवत संशोधन मािथ िवचार र 
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िनणय गनका लािग सो ताव बारे रा य प ह  र रा य प ह को स मेलनलाई सिूचत गनछन ् । रा य प ह को 
स मेलनले येक संशोधनमा सवस मित ा  गन हरस भव यास गनछ । सवस मितका लािग सबै यासह  गदा 
पिन कुन ै सहमितमा पु न नसिकएमा य तो संशोधनलाई, अि तम उपायको पमा, रा य प ह को स मेलनको 
बठैकमा उपि थत भई मतदान गन रा य प ह को दईुितहाई बहमतले पा रत गनआुव यक हनेछ । 

२.  े ीय आिथक एक करण सङ्गठनह ले आ नो काय े िभ का िवषयमा, यस धारा बमोिजम आ नो मतािधकारको 
योग गदा यस महासि धका प  भएका आ ना सद य रा यह को सं या बराबरको मतको सं याका आधारमा 
गनछन ्। य ता सङ्गठनह ले आ ना सद यह ले आ नो मतािधकार योग गरेको अव थामा आ नो मतािधकारको 
योग गन छैनन ्भने नगरेको अव थामा गनछन ्। 

३.  यस धाराको करण १ बमोिजम पा रत संशोधन रा य प ह ारा अनमुोिदत, वीकृत वा समिथत हनपुनछ ।  

४.  यस धाराको करण १ बमोिजम पा रत ग रएका संशोधन, य तो संशोधनको अनमुोदन, वीकृित वा सहमितकोिलखत 
संयु  रा सङ्घका महासिचव सम  दािखला गरेको िमितले न बे िदनपिछ सो रा य प का हकमा ार भ हनछे । 

५.  कुनै संशोधन ार भ भएकोमा, य तो संशोधन जनु रा य प ह ले सो कुरा आफुलाई ब धनकारी हने भनी आ नो 
स मित (consent) दान गरेका छन,् ितनीह को हकमा ब धनकारी हनेछ । अ  रा य प ह  यो महासि धका 
ावधानह  र आफूले पिहले नै अनमुोदन गरेका, वीकार गरेका वा समथन गरेका संशोधनह  पालना गन बा य 
हनेछन ्। 

धारा ७० 

अलग हने 

१.  कुनै रा य प ले संयु  रा सङ्घका महासिचवलाई िलिखत जानकारी िदई यो महासि धबाट अलग हन स नेछ । 
महासिचवलाई य तो जानकारी ा  भएको िमितले एक वषपिछ य तो यव था भावकारी हनेछ । 

२.  कुनै े ीय आिथक एक करण सङ्गठनका सबै रा य प ले यो महासि ध प र याग गरेको अव थामा य तो 
सङ्गठनको यस महासि धको सद यता समा  हनेछ । 

धारा ७१ 

अिभलेख अिधकारी र भाषाह  

१.  यस महासि धको अिभलेख अिधकारीको पमा संयु  रा सङ्घका महासिचवलाई तोिकएको छ । 

२.  अरबी, िचिनया, अं ेजी, ा सेली, रिसयाली र पेनी भाषाका यस महासि धका मलू ितह  समान पले ामािणक 

रहकेा छन ् र संयु  रा सङ्घका महासिचव सम  दािखला ग रने छन ् । यस कुराको सा ीको पमा स बि धत 
सरकारह बाट िविधवत पमा अि तयार ा  गरेका दहेायका सवािधकार स प न ह ता रकारी ितिनिधह ले यस 

महासि धमा ह ता र गरेका छन ् । 
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