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1. काययिमको पररचय:  

उच्च सिकािी िकील कार्ाषलर्, इलाम तिा शजल्ला सिकािी िकील कार्ाषलर् ताप्लेजङुको संर्कु्त आर्ोजना ि 

पाशिभिा र्ाङििक गाउँपाशलका, ताप्लेजङुको सहकार्षमा शमशत २०७८/१०/२० गते पाशिभिा र्ाङिि 

गाउँपाशलकाको सभाहल, ताप्लेजङुमा समदुार्मा सिकािी िकील कार्षक्रम अन्तगषत फौजदारी कानून सम्बन्धी 
जानकारीछ फलफल ा ा अन्ारक्रिया काययिमछ २०७८  सम्पन्न भएको छ । सो कार्षक्रममा गाउँपाशलकाका 

पदाशधकािीहरु, ताप्लेजङु शजल्ला अदालतका शजल्ला न्र्ार्ाशधि, प्रमखु अनसुन्धान अशधकृत, सहार्क प्र.शज.अ., 

मालपोत अशधकृत, कोर् शनर्न्त्रक, ताप्लेजङु शजल्ला अदालतका तहशसलदाि, प्रहिी शनिीक्षक, काननू 

व्र्िसार्ी(अशधिक्ता), पत्राकाि तिा िडा प्रशतशनशधहरू लगार्त सिषसाधिणको सहभाशगता िहकेो शिर्ो । उक्त उच्च 

सिकािी िकील कार्ाषलर्, इलामका शन.सहन्र्ार्ाशधिक्ता श्री केििप्रसाद पन्तको अध्र्क्षतामा प्रमखु आशतथ्र् 

पाशिभिा र्ाङििक गाउँपाशलका अध्र्क्ष श्री केििकुमाि मेन्र्ाङिो,  ताप्लेजङु शजल्ला अदालतका न्र्ार्ाशधि श्री 

प्रकाि िाउत ि र्ाङििक गाउँपाशलकाका उपाध्र्क्ष श्री िनमार्ा गरुुङको शििेर् आशतथ्र्ता ि अन्र् अशतशि तिा 

सहभागीका उपशस्िशतमा सम्पन्न भएको हो । उक्त कार्षक्रममा शजल्ला सिकािी िकील कार्ाषलर्, ताप्लेजङुका 

सहार्क शजल्ला न्र्ार्ाशधिक्ता श्री पषु्पिाज बास्तोलाले स्िागत मन्तव्र् तिा कार्षक्रमको उद्दशे्र् माशि प्रकाि पानुष 

भएको शिर्ो । 

2. काययिमको उदे्दश् यः 
सिकािी िकील कार्ाषलर्को परिचर्, सिकािी िकील कार्ाषलर्ले सम्पादन गने कार्ष ि फौजदािी काननूको बािेमा 

जानकािी शदन ुमखु्र् उद्दशे्र् िहकेो कार्षक्रमा दहेार्का अन्र् उद्दशे्र्हरु िहकेा शिएः  

 िाज्र्ले जनतालाइ प्रिाह गनुषपने सेिाहरू स्िानीर् स्तिमा नै उपलधध गिाउन ु तिा फौजदािी काननूको िािेमा 

समदुार्लाई बुझाउन,ु 

 न्र्ाशर्क प्रणालीका महत्िपणूष सिोकाििाला प्रहिी, सिकािी िकील कार्ाषलर्, अदालत ि कािागाि कार्ाषलर्को 

बािेमा आम सिषसाधािण जनतालाई ससुशूचत गनुष,  

 िशंकत, अपिाध पीशडतको बािेमा समदुार्लाई जानकािी गिाउन,ु  

 काननुले सामान्र् मानेका मदु्दा, शििादहरुलाई स्िानीर् न्र्ाशर्क सशमशत माफष त शमल्न सशकने व्र्िस्िाको बािेमा 

जानकािी गिाउन,ु  

 मदु्दाको शििेर्तः अनसुन्धान प्रशक्रर्ामा स्िानीर् बाशसन्दा तिा जनप्रशतशनशधको भशूमकाको बािेमा जानकािी शदन ु। 

3. उच्च/क्रजल्ला सरकारी वकील कायायलयबाट पेश/प्रस्ाुा भएको काययपत्र: 
कार्षक्रममा शजल्ला सिकािी िकील कार्ाषलर्, ताप्लेजङुका शजल्ला न्र्ार्ाशधिक्ता श्री र्िुिाज महत ि सहार्क 

शजल्ला न्र्ार्ाशधिक्ता श्री पषु्पिाज िास्तोलाले छुट्टा छुटै्ट कार्षपत्र प्रस्सतु गनुष भएको शिर्ो ।  कार्षक्रम शजल्ला सिकािी 

िकील कार्ाषलर्, ताप्लेजङुका नार्ि सधुबा श्री रुमादिेी गोलेले संचालन गनुषभएको शिर्ो ।  

 समदुार्मा सिकािी िकील कार्षक्रमको अिधािणा तिा परिचर्, मदु्दाका प्रकािहरू, फौजदािी मदु्दाहरू, िशंकतका 

अशधकािहरु ि शहिासत/कािागिमा िहकेा व्र्शक्तले पाउने आधािभतू सशुिधाहरू, किणी सम्बन्धी कसिुमा पीशडतको 

उमिे अनसुाि सजार् हुने शमलापत्र नहुने, कैद कट्टाको सम्बन्धमा, लाग ूऔर्धको सजार् तिा समदुार्प्रशतको अपेक्षा 

सम्बन्धमा शजल्ला सिकािी िकील कार्ाषलर् ताप्लेजङुका शजल्ला न्र्ार्ाशधिक्ता श्री र्िुिाज महत ि सहार्क 

शजल्ला न्र्ार्ाशधिक्ता श्री पषु्र्िाज बास्तोलाले कार्षपत्र प्रस्ततु गनुषभएको शिर्ो ।  



4 
 

 

4. फलफलमा उठेका मुख्य मुख्य क्रवषयहरु: 
कार्षपत्रको प्रस्ततुी पश्चात खलुा छलफलको आर्ोजना गरिएको शिर्ो, सहभागीको तफष बाट उठेका शलशखत तिा 

मौशखक सिालहरूलाई ताप्लेजङु शजल्ला अदालतका न्र्ार्ाशधि श्री प्रकाि िाउत, शनशमत्त सहन्र्ार्ाशधिक्ता श्री 

केिि प्रसाद पन्त, शजल्ला न्र्ार्ाशधिक्ता श्री र्िुिाज महत, मालपोत अशधकृत श्री लेखा पनेरु ि प्रहिी शनरिक्षक श्री 

कैलािकुमाि अशधकािी समतेल े आ-आफ्नो क्षेत्रका सिालहरूको सम्बोधन गनुषभएको शिर्ो । सहभाशगहरुका 

प्रशतशनशध सिालहरुलाई दहेार् अनसुाि प्रस्ततु गरिएको छः 

क. केशर कुमार मेन्याङवो: Living together लाई शििाहको रुपमा शलन सशकन्छ ? 

ख. ज्ञानप्रसाद दाहाल: १६ िर्ष नपगुी शििाह गिेका सम्बन्धमा शििाह दताषको व्र्िस्िा हुने शक नहुने ? 

ग. क्रभमबहादुर बस्नेा: शजल्ला अदालतबाट सम्बन्ध शिच्छेदको फैसला भएसकेपश्चात फेिी सम्बन्ध कार्म गनुष 

पिेमा के कसिी शििाह दताष हुने ?   

घ. जनादयन खक्रावडा: अन्तिजाशतर् बाल शििाह भई केटा बाल शििाहको कसिूमा िनुामा िहकेो, जबिजस्ती 

किणी सम्बन्धी कसिूमा शजल्ला प्रहिी कार्ाषलेि ् जाहिेी नशलएको/मदु्दा दताष नगरिशदएको ि एक ठाउँ/शजल्लामा 

भएको कसिूको जाहिेी अको ठाउँ/शजल्लामा शदन सशकने/नसशकने ? 

ङ. सपना क्रलम्बू: बहुशििाह भएको अिस्िामा कान्छी पट्टीको सन्तानको जन्म दताष कसिी हुने/नहुने ? 

च. जसमाया माङयुङ: बाब ुनभएको अिस्िामा नागरिकताको प्रमाणपत्र कसिी शलने ? 

छ. डम्बर क्रवश्वकमाय: जाशतर् भदेभािको नहोस....    

5. अक्राक्र हरूको धारणाः 
उक्त कार्षक्रममा प्रमखु अशतशि पाशिभिा र्ाङििक गाउँपाशलका अध्र्क्ष श्री केििकुमाि मने्र्ाङ्िोले आर्ोजनाको 

लाशग धन्र्िाद शददँ ैर्स्तो कार्षक्रमले फौजदािी मदु्दाको काम काििाहीमा मद्दत परु्ाषउने, कसिु नगनषको लाशग सचेत 

िनाउने कार्ष समते गने हुदँा र्स्ता कार्षक्रमहरू गरििहन ुपने िताउन ुभर्ो भने शिर्िे अशतशि शजल्ला न्र्ार्ाशधि श्री 

प्रकाि िाउतले छलफलमा उठेका शिर्र्हरुमा प्रष््टर्ाउँद ै र्स्ता कार्षक्रमहरु आगामी शदनहरुमा अदालतका तफष बाट 

समते गरिने बताउन ु भर्ो,  पाशिभिा गाउँपाशलका उपाध्र्क्ष श्री िनमार्ा गरुुङले आफुहरूलाई शदएको शजम्मिेािी 

िमोशजम न्र्ाशर्क सशमशतले कार्ष गिी िहकेो बताउन ुभर्ो । संचािकमी खगने्र अशधकािीले समदुार्मा सिकािी िकील 

कार्षक्रम सम्पणूष गाउँपाशलकाका संचालन गदाष ग्राशमण भगेका माशनसहरुले फौजदािी काननू सम्बन्धी जानकािी प्राप्त 

गने कुिा बताउन ुहुदँ ैकार्षक्रमको आर्ोजनाको लाशग धन्र्िाद शदन ुभर्ो ।   

6. काययिमबाट प्राप्त उपलक्रधधहरु 

 सिोकाििाला ि सिषसाधािणलाई सिकािी िकील ि सिकािी िकील कार्ाषलर्ले गने कामको जानकािी गिाउन 

मद्दत शमलेको,  

 जनप्रशतशनशध माफष त समदुार्मा चेतना फैलाउने प्रर्ास गरिएको,  
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 न्र्ाशर्क काम काििाही गने शनकार्ले पशन सेिाग्राहीसँग नशजकको ि प्रत्र्क्ष सम्बन्ध िाख्र ुपदषछ ि सेिाग्राहीको 

धािणा बझुी उनीहरुको भािना अनरुुप सहज सेिा प्रिाह गनुष पदषछ भन्ने अनभुि भएको । 

 जनप्रशतशनशधले शबशभन्न मचुलु्कामा गरिने हस्ताक्षिको महत्ि ि सो को काननुी व्र्िस्िाको बािेमा जानकािी गिाई 

कतषव्र् बोध समते गिाईएको । 

 शिशभन्न अपिाधीक कृर्ाकलाप ि त्र्समा हुने सजार्को बािेमा काननुी ज्ञान बािे जानकािी गिाइएको । 

 

7. सहभागीको सुझाव 

उपशस्ित स्िानीर् बाशसन्दा ि सिोकाििालाबाट प्राप्त सझुािहरुलाई दहेार् अनसुाि शटपोट गरिएको छः 

 र्स प्रकािको कार्षक्रम बर्षमा कशम्तमा ४ पटक गिी समदुार्का धेिै के्षत्र समट्ेन ुपने,  

 शनःिलु्क काननूी सहार्ता, शजल्ला काननूी सहार्ता सशमशतको कामको प्रचािप्रसाि गरि िास्तशिक पीशडतलाई 

लाभ प्रदान गरिनपुने, 

  न्र्ाशर्क सशमशतलाई बेलाबेलामा नर्ाँ तजुषमा भएका काननु लगार्तका िािेमा क्षमता शिकास ताशलम संचालन 

गनुषपने, 

 छलफलको समर् समते िढाउन ुपने । 

8. आयोजकको अनुभव (समस्याहरु/चुनौाीहरु) 

 

 कोशभड महामािीको कािण सहभाशगता न्र्नु िहन,ु मशहलाको उपशस्िशत अपेक्षा भन्दा कम िहकेो,  

 सहभागीहरुले मदु्दाको शिर्र्, अदालती काम काििाहीको शिर्र्, मालपोतको शिर्र्मा कुिा गिेको हुदँा जिाफ 

शदन कशठन भएको । 

 कार्षक्रममा सहभागीहरूले सशक्रर् रूपमा छलफलमा भाग शलएको ि शजल्ला न्र्ार्ाशधि, मालपोत अशधकृत ि 

आर्ोजकका तफष बाट सिकािी िकीलहरु छलफलमा उठेका शजज्ञासाहरुलाई स्पष्ट पािशदएकोले कार्षक्रम 

प्रभािकािी भएको ।  

9. आगामी काययिमका लाक्रग सुझाव 

 

 कार्षक्रमको संख्र्ा ि समर्ािधी बढाउन ुपने,  

 समदुार् स्तिमा शिर्षक शिर्िेमा िढी समर् शदई कार्षक्रम गिेमा िढी अिषपणूष हुने । 

 सिकािी िकीलले स्िानीर् स्तिमा संचालन गने कार्षक्रम स्िानीर् पदाशधकािी ि समदुार्मा गिी दईुबटा मोडल 

अपनाउन उपर्कु्त हुने । 
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10. व्यवस् ापन समुहः  
संर्ोजकः  श्री केििप्रसाद पन्त  

सह-संर्ोजक  श्री र्िुिाज महत 

प्रशतिदेक श्री िशजनकुमाि खड्का  

सहयोगीहरू श्री रुमादिेी गोले, श्री शिष्ण ुपोखिेल, श्री मीनप्रसाद खिास, श्री रुपेि शनिौला 
हलकुा सिािी चालक श्री ित्न प्रधान  
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उच्च सरकारी वकील कायायलयछ इलाम र क्रजल्ला सरकारी वकील कायायलयछ ााप्लेजुङ 

काययिमको नामः-  फौजदारी कानून सम्बन्धी जानकारीछ फलफल ा ा अन्ारक्रिया काययिमछ २०७८  

काययिम ााक्रलका 

शमशतः २०७८।१०।२० 

स्िानः पाशिभिा र्ाङििक गाउँपाशलका सभाहल । 

समर् शिर्र् सहजकताष 

११:३०-१२:०० कार्षक्रम सञ्चालन, अध्र्क्षता अशतशि आसन 

ग्रहण, परिचर् 

नार्ि सधुबा रुमादिेी गोले 

नेपालको राक्ररिय गान 

१२:००-१२:१५ स्िागत मन्तव्र् ि कार्षक्रमको उद्दशे्र्बािे प्रकाि सहार्क शजल्ला न्र्ार्ाशधिक्ता पषु्पिाज 

बास्तोला 

१२:१५-१:०० प्रस्तशुतकिण शजल्ला न्र्ार्ाशधिक्ता र्िुिाज महत, सहार्क 

शजल्ला न्र्ार्ाशधिक्ता पषु्पिाज बास्तोला 

१:००-१:३० अन्तिशक्रर्ा /प्रश्नोत्ति सहभागीहरू 

०१:३०- ०२:०० मन्तधर्  

०२:००-०२:१० धन्र्िाद/समापन मन्तव्र् शन. सहन्र्ार्ाशधिक्ता केिि प्रसाद पन्त 

०२:१०-०२:३० शचर्ा खाजा  
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काययिमका केही प्रक्राक्रनक्रध ाक्रस्वरहरु  
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