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महान्यायामधवक्ताको कायाालय 

मसंहदरबार, काठमाडौं 
२०७६ साल 

  



दईु शव्द 

महान्यायामधवक्ताको कायाालयको दोस्रो रणनीमरक योजना हाल कायाान्वयनको क्रममा रहेको 
छ । योजनाले मनधाारण गरेका लक्ष प्रामिको लामग मनधााररर ववमभन्न वक्रयाकलापहरु हाल कायाान्वयन 
भई रहेका छन ् । रणनीमरक योजनाले मनधाारण गरेका वक्रयाकलापको कायाान्वयनकै क्रममा 
महान्यायामधवक्ताको कायाालयको मममर २०७६।१।२३ को मनणायानसुार मलुकुी फौजदारी 
कायाववमध संवहरा, २०७४ ले आत्मसार गरेको स्वच्छ सवुवुाइको अवधारणा र यसको कायाान्वयनमा 
सरकारी वकीलको भमूमकाका सम्बन्धमा अध्ययन गना कायादल गठन गररएको मियो । कायादलले 
मनक्तिर कायाादेश प्राि गरी सो को अमधनमा रही २०७६ आषाढ मसान्रमभत्र अध्ययन प्रमरवेदन 
प्रस्ररु गनुा पने मियो र सो अवमध मभत्र मसंक्तक्षि रुपमा अध्ययन प्रमरवेदन प्रस्ररु गररएको मियो । 
उक्त प्रमरवेदनलाई केही ववस्रमृरकरण गरी पनुाः यो अध्ययन प्रमरवेदन प्रस्ररु गररएको छ ।  

वास्रवमा स्वच्छ सनुवुाइसम्बन्धी अवधारणा आधमुनक फौजदारी ववमधशास्त्रको महत्वपूणा 
मसद्धान्रको रुपमा रहेको छ । ववश्वव्यावप रुपमा स्वीकार गररएको प्रस्ररु मसद्धान्रलाई नेपालको 
संववधानमा मौमलक हककै रुपमा स्वीकार गररएको छ । मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, 
२०७४ मा अन्ररााविय रुपमा स्वच्छ सनुवुाइका सम्बन्धमा ववकमसर नवीन मान्यराहरु र संववधानले 
अंमगकार गरेका मान्यराहरुलाई समेर समेटी पररमाक्तजार रुपमा व्यवस्िा गरेको छ । सरकार वादी 
हनुे फौजदारी मदु्दाको अनसुन्धानको प्रारक्तम्भक िरण अिाार जाहेरी दरखास्रको दराा प्रकृया देक्तख नै 
सरकारी वकीललाई संलग्न गराइएको पाइन्छ । यस सन्दभामा उक्त संवहराले स्वच्छ सनुवुाइका 
सम्बन्धमा गरेका व्यवस्िाहरुको बारेमा अध्ययनको आवश्यकरा महसूस गरी प्रस्ररु अध्ययन 
गररएको हो ।  

प्रस्ररु अध्ययनको लामग महान्यायामधवक्ताको कायाालयबाट कायादललाई मनक्तिर कायाादेश 
प्राि भएको मियो । कायादलले उक्त कायाादेशको अमधनमा रही प्रस्ररु ववषयमा आफ्नो अध्ययन 
गरेको छ । प्रस्ररु अध्ययनमा केही हससम्म स्वच्छ सनुवुाइको अवधारणालाई उल्लेख गररएको छ 
। मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहराले सरकारी वकीलको सम्बन्धमा गरेका व्यवस्िाहरु उल्लेख 
गररएको छ । यो अध्ययनले नेपालका सबै सरकारी वकीलहरु केही हदसम्म भए पमन लाभाक्तन्वर 
हनुे आशा गररएको छ । 
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   पररच्छेद-१ 

प्रारक्तम्भक 

१. पररिय 

न्याय सम्पादन प्रवक्रयालाई मनष्पक्ष एवम ् पूवााग्रहरवहर बनाउन आवश्यक पूवाशराको रुपमा 
स्वच्छ सनुवुाइ सम्बन्धी मान्यराको ववकास भएको पाइन्छ । वैयक्तक्तक स्वरन्त्रराको संरक्षण एवम ्
व्यक्तक्तको आधारभरू अमधकारको संरक्षणका ददसामा यस अवधारणा ववकास भएको हो । स्वच्छ 
सनुवुाई फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारभरू ववषय हनुकुा सािै व्यक्तक्तको मानव अमधकार संरक्षण 
गने कविको रुपमा रहेको छ । स्वच्छ सनुवुाईको हकको प्रयोग र पालनाले व्यक्तक्तको मानव 
अमधकारको संरक्षणको अवस्िालाई उजागर गदाछ । यस अमधकारको उल्लङ्घनले दोषी व्यक्तक्त 
उम्कने मात्र नभै मनदोष व्यक्तक्त पमन कसूरदार ठहररन र सजायको भागीदार बने्न संभावना रहन्छ । 
यसलाई आधमुनक फौजदारी न्याय प्रशासनको आत्माको रुपमा मलइन्छ । कानूनको शासन स्िापना 
गना एवं न्याय सम्पादन प्रकृयामा मानव अमधकार संरक्षण गना यो मसद्धान्रको ववकास भएको हो । 

समाज अस्वीकाया कायाहरुलाई मलुकुको फौजदारी कानूनले अपराधको रुपमा पररभावषर 
गरेको हनु्छ । फौजदारी कसूरको रुपमा पररभावषर कायाको उल्लघंन गने व्यक्तक्तलाई सोही कानूनले 
रोकेको दण्ड सजाय ददइन्छ । यसरी कसूर गने व्यक्तक्तलाई दण्ड ददन ुफौजदारी न्याय प्रशासनको 
उदे्दश्य भए पमन यसरी दण्ड दददा कानूनले मनधाारण गरेको प्रकृया पूरा गनुा पने हनु्छ । कुनैं पमन 
कसूर गने व्यक्तक्त अदालरबाट दोषी प्रमाक्तणर नभएसम्म मनदोष मामनन्छ । फौजदारी न्याय प्रशासन 
सञ्चालन गने मनकायहरुले त्यस्रो व्यक्तक्तलाई मनदोष छ भने्न अनमुान गरी कारवाही गनुा पछा । 
त्यस्रो व्यक्तक्तलाइ सनुवुाइको अवसर ददने, कानून व्यवसायीसँग सल्लाह मलन ेर प्रमरमनमधत्व गराउने 
अवसर ददने लगायरका अमधकारहरु प्रदान गररन्छन ्।  

 

स्वच्छ सनुवुाइको मसद्धान्र प्राकृमरक न्यायसँग सम्बक्तन्धर रहेको छ । कुनै पमन मदु्दाको 
कारवाहीको मसलमसलामा अवलम्बन गररने कायाववमधमा मनष्पक्षरा र स्पिरा रहन ु पदाछ भने्न 
प्राकृमरक न्यायको अपररहाया मान्यरा हो । यो मसद्धान्रका दईुवटा पक्ष रहेका छन ् । पवहलो, 
आफ्नो मदु्दामा आफै न्यायाधीश हनु ुहुँदैन अिाार पूवााग्रहको शून्यरा रहनपुदाछ भने्न हो भने दोस्रो, 
सनुवुाईको मौका प्रदान नगरी कुनै पमन कारवाही गररन ुहुँदैन । यो मान्यरालाई स्वच्छ सनुवुाइको 
मसद्धान्रले समेर समेटेको पाइन्छ ।  

फौजदारी न्याय प्रशासन सञ्चालन गदाा पालना गनुापने अमनवाया रत्वको रुपमा स्वच्छ 
सनुवुाइको मसद्धान्र (Doctrine of Fair Trial) लाई मलने गररन्छ । यसले मूलराः प्रवक्रयागर स्वच्छरा, 
सनुवुाइको अवसर, प्रमरवादको अवसर, प्रमरमनमधत्वको अवसर, जवरजस्री ववरुद्धको अवसर, प्राकृमरक 



न्यायका मसद्धान्रको अवलम्बन रिा पालना, मनष्पक्षरा, इमानदारररा रिा पक्षपार एवं स्वािारवहर 
व्यवहारसँग सरोकार राख्दछ । खासगरी यसले कानूनको दृविमा समानरा (Equality Before Law), 

कानूनद्वारा समान उपिार (Equal Protection of Law) र न्यायमा समान पहुँि (Access to 

Justice)को अमधकारलाई समुनक्तिर गदाछ ।  
  
फौजदारी न्याय प्रशासन सञ्चालन गदाा स्वच्छ सनुवुाइको मसद्धान्रको पालना गने गरी 

संववधान र कानूनमा यस सम्बन्धी ब्यवस्िा गररएको हनु्छ । नेपालको संववधान (२०७२) को धारा 
२० मा न्याय सम्बन्धी हकलाई मौमलक हकको रुपमा व्यवस्िा गरेको छ । यस अन्रगार प्रत्येक 
व्यक्तक्तलाई स्वरन्त्र, मनष्पक्ष र सक्षम अदालर वा न्यावयक मनकायबाट स्वच्छ सनुवुाइको हक हनु े
व्यवस्िा गररएको छ । कुनै पमन व्यक्तक्तलाई पक्राउ भएको कारण सवहरको सूिना नददई िनुामा 
नराक्तखन,े पक्राउमा परेका व्यक्तक्तलाई पक्राउ परेको सयमदेक्तख नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग 
सल्लाह मलन पाउने रिा कानून व्यवसायीद्वारा पपुाक्ष गने हक हनुे, त्यस्रो व्यक्तक्तले आफ्नो कानून 
व्यवसायीसँग गरेको परामशा र मनजले ददएको सल्लाह गोप्य हनु े कुराको ग्यारेण्टी गरेको छ । 
मलुकुी अपराध संवहरा, २०७४ को दफा १० मा फौजदारी न्यायका सामान्य मसद्धान्रहरुअन्रगार 
कुनैं व्यक्तक्त सक्षम अदालर वा न्यावयक मनकायबाट हनुे कारबाहीमा स्वच्छ सनुवुाईबाट वक्तञ्चर हनुे 
छैन भने्न व्यवस्िा गरेको छ । सािै फौजदारी न्यायका अन्य मसद्धान्रहरु समेर उक्त संवहरामा 
व्यवस्िा गरेको पाइन्छ । 

नेपालको सन्दभामा सरकारी वकीललाई न्याय प्रशासन सञ्चालन गने महत्वपूणा क्तजम्मेवारी 
संववधान र कानूनमा व्यवक्तस्िर गररएको छ । नेपालको संववधान (२०७२) ले नेपाल सरकारको 
रफा बाट मदु्दा िलाउने वा निलाउने भने्न अक्तन्रम मनणाय गना अमधकार महान्यायामधवक्ताको हनुे 
व्यवस्िा गरेको छ । महान्यायामधवक्ताको उक्त संवैधामनक क्तजम्मेवारी प्रत्यायोक्तजर प्रावधान अनसुार 
मनज मारहरका सबै सरकारी ववकलहरुले सम्पन्न गदाछन ्। मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, 
२०७४ ले सरकारवादी हनुे फौजदारी मदु्दाहरुको अनसुन्धान, अमभयोजन र कारवाही समेरका 
िरणहरुमा सरकारी वकीलको क्तजम्मेवारी र भमूमकालाई बढाएको छ । उक्त संवहराको अनसूुिी १ 
र २ का मदु्दाहरुमा अमभयोग पत्र सरकारी वकीलबाट मात्र दायर हनुे व्यवस्िा गररएको छ । 
मलुकुी अपराध संवहरा र मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा लागू भएपमछ ववगरमा कायाान्वयनमा 
रहेका सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ रिा मलुकुी ऐन (२०२०) खारेज गररएका छन ्।  

 

स्वच्छ सनुवुाइको हक स्िावपर गने सन्दभामा फौजदारी न्याय प्रशासन सञ्चालन गने 
मनकायहरु अदालर, सरकारी वकील, प्रहरी लगायर सबैको महत्वपूणा भमूमका रहेको हनु्छ । री 
मनकायहरुले संववधान प्रदत्त न्याय सम्बन्धी हकको फौजदारी मदु्दाका हरेक िरणमा सम्मान र 



पालना गनुापछा । फौजदारी मदु्दाको अनसुन्धान, अमभयोजन वा अदालरी कारवाहीका हरेक िरणमा 
संववधान रिा कानून प्रदत्त हकको सम्मान र पालना गनुा पछा ।  

पररवमरार सन्दभामा नेपालको संववधान (२०७२) र अन्य कानूनमा स्वच्छ सनुवुाइको हक 
सम्बन्धी गररएका व्यवस्िाहरु, मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहराले स्वच्छ सनुवुाईको हकलाई 
स्िावपर गना ददएको भमूमका र क्तजम्मेवारी, सरकारी वकीलले पररवमरार सन्दभामा ध्यान ददनपुने 
कुराहरु लगायर सवोच्ि अदालरबाट स्वच्छ सनुवुाइका सन्दभामा जारी गररएका ववमभन्न फैसला वा 
आदेशहरुको समेर अध्ययन गनुा जरुरी देक्तखएको छ । सोही आवश्यकरालाई महसूस गरी 
महान्यायामधवक्ताको कायाालयले आफ्नो दोस्रो पञ्चवषीय रणनीमरक योजना कायाान्वयनको 
मसलमसलामा स्वच्छ सनुवुाइका सन्दभामा मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ ले आत्मसार 
गरेको स्वच्छ सनुवुाइको अवधारणा र यसको कायाान्वयनमा सरकारी वकीलको भमूमकाका 
सम्बन्धमा अध्ययन गना कायादल गठन गने मनणाय गररएको र सो अनरुुप प्रस्ररु अध्ययन गररएको 
छ ।  
@= अध्ययनको उद्दशे्य 

मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ ले स्वच्छ सनुवुाइका सन्दभामा सरकारी 
वकीललाई ददएको भमूमका र क्तजम्मेवारीका ववषयमा अध्ययन गदाा यस अध्ययनका उदे्दश्यहरु देहाय 
बमोक्तजम रहेका छन-् 

• स्वच्छ सनुवुाइको हक सम्बन्धी अवधारणाको अध्ययन गने  
• स्वच्छ सनुवुाइका सम्बन्धमा सवोच्ि अदालरले प्रमरपादन गरेका मसद्धान्र \दृविकोणको 

अध्ययन गने । 

• स्वच्छ सवुवुाइका मान्यराहरुको कायाान्वयनमा सरकारी वकीलले मनवााह गनुापने भमूमकाका 
सन्बन्धमा अध्ययन गने । 

#= कायादलको गठन  
महान्यायामधवक्ताको कायाालयको दोश्रो पञ्चवषीय रणनीमरक योजनाको कायाान्वयनको 

सन्दभामा मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ ले आत्मसार गरेको स्वच्छ सवुवुाइको 
अवधारणा र यसको कायाान्वयनमा सरकारी वकीलको भमूमका सम्बन्धमा अध्ययन प्रमरवेदन रयार 
गना महान्यायामधवक्ताको कायाालयको मममर २०७६।१।२३ गरेको मनणायानसुार देहाय बमोक्तजम 
अध्ययन कायादल गठन गररएको छाः-  

अनगुमनकराााः सहन्यायामधवक्ता श्री सूयाराज दाहाल 

संयोजकाः उपन्यायामधवक्ता श्री खेमराज भट्ट 



सदस्याः शाखा अमधकृर श्री श्यामहरर अमधकारी 
सदस्याः शाखा अमधकृर श्री भक्ती उपाध्याय 

सदस्याः सक्तिवाः शाखा अमधकृर श्री क्तशव वाग्ले 

सदस्याः शाखा अमधकृर श्री राजन खनाल 

सदस्याः शाखा अमधकृर श्री क्तशक्तशर लाममछान े

सदस्याः प्रमरमनमध, सवोच्ि अदालर 

४. कायाादेश 

यस कायादललाई देहाय बमोक्तजम कायाादेश प्राि भएको छाः- 
!_ स्वच्छ सनुवुाइको अवधारणागर पक्षको आधारमा मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ ले 
समेटेका मान्यराहरुलाई पवहिान गनुापने । 

@_ ववगरमा प्रिमलर मलुकुी रिा सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ र हालको मलुकुी फौजदारी 
कायाववमध संवहरा, २०७४ ले ग्रहण गरेका स्वच्छ सनुवुाइका मान्यराहरुको रलुनात्मक अध्ययन गने 
। 

#_ स्वच्छ सनुवुाइका मान्यराहरु सम्बन्धमा सवोच्ि अदालरबाट भएका कक्तम्रमा १० वटा मदु्दाका 
फैसला\आदेशको अध्ययन गरी सोको आधारमा सवोच्ि अदालरको दृविकोण ववश्लषेभण गनुापने । 

$_ अध्ययन प्रमरवेदनको मस्यौदा उपर कम्रीमा दईुपटक सम्बद्ध सरोकारवालासँग समूहगर 
छलफल गरी सझुाव संकलन गनुापने । 

%_ स्वच्छ सनुवुाइका मान्यराहरुको कायाान्वयनमा सरकारी वकीलको भमूमकाको सम्बन्धमा अध्ययन 
गने र सधुारका क्षेत्रहरु पवहिान गनेपने । 

^_ कायादलले आगामी असार पसान्रमभत्र अनसुन्धानमूलक अध्ययन प्रमरवेदनको ढाँिामा अक्तन्रम 
प्रमरवेदन रयार गरी महान्यायामधवक्ताको कायाालयमा पेश गनुा पने । 

&_ अध्ययनको प्रारुप यो पत्र प्राि भएको मममरले १५ ददन मभत्र योजन, अनसुन्धान रिा अनगुमन 
ववभागमा पेश गनुापने । 

५. अध्ययन ववमध 

यस कायादललाई प्राि कायाादेश अनसुार अध्ययनको ववमध सैद्धाक्तन्रक रहेको छ । 
अवधारणागर जानकारी ददन ववमभन्न लेख रिनाहरुलाई आधारको रुपमा मलइएको छ । संववधान 
एवं कानूनमा भएका व्यवस्िाको अध्ययन गररएको छ । स्वच्छ सनुवुाइको ववषयमा सवोच्ि 
अदालरले प्रमरपादन गरेका महत्त्वपूणा दश वटा फैसलाहरुको छनौट गरी मरनीहरुको समेर अध्ययन 



गररएको छ । अध्ययनको प्रारक्तम्भक मस्यौदा रयार गरी सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राि 
सझुावहरुलाई पमन अध्ययनमा समावेश गररएको छ । 

६. पूवा कायाको सममक्षााः  
क. स्वच्छ सनुवुाइ सम्बबन्धी स्रोर पकु्तस्रका  

महान्यायामधवक्ताको कायाालयबाट २०७४ सालमा नेपालको अपराध अनसुन्धान, अमभयोजन 
रिा न्याय मनरुपण र फैसला कायाान्वयनका प्रकृयाहरुमा स्वच्छ सनुवुाइको हकको व्यवहाररक 
समुनक्तिररारफा  जोड ददन े उदे्दश्यले रयार गररएको प्रस्ररु स्रोर पकु्तस्रकालाई स्वच्छ सनुवुाइको 
हकको सैद्धाक्तन्रक अवधारणाबारे जानकारी मलइएको छ । 

ख. मानव अमधकार र स्वच्छ सनुवुाइको हकाः एक अध्ययन 

मानव अमधकार आयोगद्वारा प्रकाशन भएको सम्बाहक नामक बलेुवटनमा सह न्यायामधवक्ता 
श्री संक्तजवराज रेग्मीद्वारा लेक्तखएको प्रस्ररु लेखमा स्वच्छ सनुवुाइको अवधारणा, मानव अमधकारसँग 
यसको सम्बन्ध लगायरका ववषयमा ििाा गररएको छ । उक्त लेखलाई पमन अध्ययनको क्रममा 
आधारको रुपमा मलइएको छ । 

ग. मानव अमधकारसम्बन्धी श्रोर सामाग्री 
न्यावयक प्रमरष्ठानद्वारा प्रकाशन गररएको मानव अमधकार श्रोर सामाग्री भाग २ मा प्रकाक्तशर 

ववषयसँग सम्बक्तन्धर लेखहरु प्रस्ररु ववषयमा महत्वपूणा सामाग्रीको रुपमा रहेका छन ्। 

 ७. अध्ययनको समयावमध 

महान्यायामधवक्ताको कायाालयबाट प्राि कायाादेशमा प्रस्ररु अध्ययनका लामग २ मवहनाको 
समयावमध मनधाारण गररएको मियो । अध्ययनको प्रारक्तम्भक मस्यौदा उपरको छलफल मनधााररर 
समयावमधमभतै्र गररएको मियो । काया व्यस्रराका कारण अक्तन्रम प्रमरवेदन प्रस्ररु गना रोवकएको 
समयभन्दा केही समय बढी लाग्न गएको छ । 

८. अध्ययनको सीमा 
यस अध्ययन समूहलाई स्वच्छ सनुवुाइको ववषयमा अध्ययन गना कायाादेश ददइएको छ । 

यस कायाादेशको अमधनमा रही आफ्नो अध्ययन गरेको छ । उक्त कायाादेश अनसुार वरामान 
संववधान र मलुकुी फौजदारी संवहराले स्वच्छ सनुवुाइका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्िाको बारेमा 
वववेिना गरी ववगरमा मलुकुी ऐन र सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ मा भएका व्यवस्िाहरुसँग 
रलुनात्मक अध्ययन गररएको छ । अध्ययन सरकारी वकीलको भमूमकासँग सम्बक्तन्धर रहेको छ । 
स्वच्छ सनुवुाइका सम्बन्धमा कायाादेशमा उल्लेख भए अनसुार सवोच्ि अदालरबाट प्रमरपाददन 



मसद्धान्रहरुमा महत्त्वपूणा १० वटा मसद्धान्रहरु छानी री फैसलाहरुमा प्रमरपाददर मसद्धान्रहरुको 
ववश्लशेण गररएको छ । स्वच्छ सनुवुाइका मान्यराहरुको कायाान्वयनमा सरकारी वकीलको 
भमूमकाका ववषयमा केही सझुावहरु प्रस्ररु गररएको छ । 

९. अध्ययनको संरिनााः  
यस अध्ययन प्रमरवेदनमा छ वटा पररच्छेदहरु रहेका छन । पररच्छेद एकमा प्रारक्तम्भक 

ववषयहरु रहेका छन ्। पररच्छेद दईुमा स्वच्छ सनुवुाइ सम्बन्धी सैद्धाक्तन्रक अवधारणा रहेको छ । 
पररच्छेद रीनमा स्वच्छ सनुवुाइ सम्बन्धी संवैधामनक एवं कानूनी व्यवस्िा र सरकारी वकीलको 
भमूमका ववषयमा वववेिना गररएको छ । पररच्छेद िारमा स्वच्छ सनुवुाइका मान्यराहरुको 
सम्बन्धमा वरामान र ववगरका कानूनी व्यवस्िाहरुको रलुनात्मक अध्ययन रहेको छ । अन्त्यमा 
छैठौं पररच्छेदमा अध्ययनको प्रामि मनष्कषा र सझुावहरु प्रस्ररु गररएको छ ।  

 

  



पररच्छेद- २ 

स्वच्छ सनुवुाइको सैद्धाक्तन्रक अवधारणा 
२.१ पररिय र पररभाषा 

न्याय सम्पादन प्रवक्रयालाई मनष्पक्ष एवम ् पूवााग्रहरवहर रुपमा सम्पादन गना आवश्यक 
पूवाशराको रुपमा स्वच्छ सनुवुाईको अमधकारलाई मलने गररन्छ । फौजदारी कसूरमा अमभयोग 
लागेको व्यक्तक्तले आफूउपर लागेको आरोपको सम्बन्धमा सनुवुाइका हरेक िरणहरुमा स्वच्छरा 
पूवाक सवुवुाइ हनुपुने अमधकार राख् दछ । यसले व्यक्तक्तको वैयक्तक्तक स्वरन्त्ररा रक्षा गछा । कुनैं 
व्यक्तक्त कसूरदार हो वा होइन भने्न कुराको परीक्षण मनष्पक्ष र स्वच्छ रुपमा हनु ुपने मान्यरा स्वच्छ 
सनुवुाइको हो ।  

 

वैयक्तक्तक स्वरन्त्रराको संरक्षण एवम ् व्यक्तक्तको आधारभरू अमधकारको संरक्षणका लामग 
स्वच्छ सनुवुाई सम्बन्धी अवधारणाको ववकास भएको हो ।न्याय गरेर मात्र हुँदैन, गरेको जस्रो 
देक्तखनपुदाध, राज्य शक्तक्तको प्रयोग गने व्यक्तक्त वा मनकालयले स्वेच्छािारी रुपमा नभई उक्तिर रुपमा 
त्यसको प्रयोग गनुा पछा, न्याय वस्रगुर रथ्यमा आधाररर हनुपुछा भने्न मान्यराबाट स्वच्छ सनुवुाइको 
मसद्धान्रको ववकास भएको हो । कानूनका अगामड समानरा, कानूनको सवोच्िरा र स्वच्छ एवं 
मनष्पक्ष न्याय प्रणालीजस्रा मान्यराहरुले स्वच्छ सनुवुाइको मान्यरालाई ववस्रार गरेको हो । हाल 
आएर यसलाई फौजदारी कानूनको महत्वपूणा मसद्धान्रको रुपमा सबैजसो न्याय प्रणालीहरुले स्वीकार 
गरेको पाइन्छ । 

स्वच्छ सनुवुाईको अमधकार व्यक्तक्तको आधारभरू मानव अमधकार हो । स्वच्छ सनुवुाइको 
प्रयोग र पालनाले व्यक्तक्तको मानव अमधकारको संरक्षणको अवस्िालाई हेना सवकन्छ । यो 
अमधकारको उल्लङ्घनले दोषी व्यक्तक्त उम्कने मात्र नभै मनदोष व्यक्तक्त पमन कसूरदार ठहररन र 
सजायको भागीदार बन्न सक्दछ । रसिा मानव अमधकारसम्बन्धी मबमभन्न अन्ररााविय अमभलेखहरूले 
स्वच्छ सनुवुाईका हकको प्रत्याभरू गरेका र पक्ष रािहरूले आफ्नो देशमा कानूनी व्यवस्िा गरी यो 
अमधकारको कायाान्वयनको लामग पयााि संस्िागर र नीमरगर व्यवस्िा गनुापने दावयत्व हनु्छ । 
स्वच्छ सनुवुाईको हकको कायाान्वयनमा सम्बद्ध सबै मनकाय वा अमधकारीको महत्वपूणा भमूमका 
रहन्छ । अपराध अनसुन्धान गने मनकाय, अमभयोजनकराा, अदालर वा मदु्दा हेने अमधकारीलगायर 
प्रशासमनक काया सम्पादन गने अमधकारीले यसका मान्यरालाई अबलम्बन गरेमा नै कानूनको शासन 
कायम हनु र न्याय प्रणाली सवल हनु सक्दछ ।1

 

 

                                                           
1 मानव अमधकार र स्वच्छ सनुवुाइको हकाः एक अध्ययन, संजीवराज रेग्मी संवाहक राविय मानव अमधकार आयोग, नेपाल, पेज 
४२। 



स्वच्छ सनुवुाइको मान्यराले मूलराः प्रवक्रयागर स्वच्छरा, सनुवुाइको अवसर, प्रमरवादको 
अवसर, प्रमरमनमधत्वको अवसर, जवरजस्री ववरुद्धको अवसर, प्राकृमरक न्यायको अवलम्बन रिा 
पालना, मनष्पक्षरा, इमानदारररा रिा पक्षपार रिा स्वािारवहरव्यवहारसँग सरोकार राख्दछ । खासगरी 
कानूनको दृविमा समानरा, कानूनद्वारासमान उपिारको हक र न्यायमा समान पहुँिको अमधकार 
समुनक्तिर गनुा नै स्वच्छ सनुवुाइको मूल ध्येय हो । 2  स्वच्छ सनुवुाईको अमधकाराः पूपाक्ष देक्तख 
अक्तन्रम मनणायसम्मको अवमधसम्म अपररहाया हनु्छ । स्वच्छ सनुवुाईको मान्यराले अमभयकु्तको 
ववरुद्धमा गररने कानूनी कारवाहीको जानकारी र सूिना पाउनेदेक्तख कारवाहीको क्रममा पयााि 
सनुवुाईको अवसर प्रदान गने, आरोप प्रमाक्तणर नभएसम्म मनदोष मामनन,े मदु्दाका दवैु पक्षबाट प्रस्ररु 
भएका प्रमाणको मूल्याङ्कंन गरी सक्षम अदालरबाट मनष्पक्ष रुपमा न्यावयक मनणाय गने जस्रा कुरा 
समावेश हनु्छन ्। फौजदारी न्याय सम्पादन प्रवक्रयामा संलग्न रहने सावाजमनक अमधकारीहरुलाई 
सीमा लगाई वैयक्तक्तक स्वरन्त्रराको संरक्षण गने कडीको रुपमा स्वच्छ सनुवुाईको मसद्धान्रलाई मलन े
गररन्छ । 

 

एमनेिी इन्टरनेशनलले आफ्नो एउटा प्रमरवेदनमा स्वच्छ सनुवुाइको पररभाषा गरेको छ, जस 
अनसुार "the right to a fair trial is a fundamental safeguard to assure that individuals are not 

unjustly punished"3 

स्वच्छ कारवाहीको मसद्धान्र (Doctrine of Fair Trial) अन्रगार न्यावयक स्वच्छराका सािै 
प्रवक्रयागर स्वच्छरा (Procedural Fairness)  पमन आवश्यक रत्व हनु्छ । अिाार ्कानूनबमोक्तजमको 
प्रवक्रया र कायाववमध अवलम्बन गरेपमछ मात्र प्रमाणको आधारमा कोही व्यक्तक्त दोषी हो, होइन भनी 
मनणाय गना सवकन्छ ।4 स्वच्छ सनुवुाइका आधारमा मदु्दाको कारबाही गररन ुपदाछ । स्वच्छ सनुवुाइ 
भन्नाले देहायका ववषयहरु पदाछन-्5 

१. Right to access to a court or tribunal 
२. Right to equality of Arms 
३. Right to hearing by a competent tribunal 
४. Right to hearitg by an independent tribunal 
५. Reasonable opportunity of presenting the parties case 
६. Reasonable opportunity of and accused to defend himself/herself. 
 
स्वच्छ सनुवुाई फौजदारी न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई कसूरदारलाई ववमध र 

प्रवक्रयाको माध्यमबाट सजाय ददलाउने र पीमडरलाई न्याय ददलाउने मूलभरू मान्यरामा आधाररर 

                                                           
2 स्वच्छ सनुवुाइसम्बन्धी स्रोर पकु्तस्रका, महान्यायामधवक्ताको कायाालय, २०७४ भाद्र, पेज १ । 
3 वैमरमनक कानून व्यवसायीको क्षमरा ववकास स्रोर सामाग्री, न्यावयक प्रमरष्ठान, नेपाल २०७०, पेज नं. २ । 
4 क्तित्रदेव जोशी ववरुद्ध ववपक्षीाः न्याय पररषद् सक्तिवालय समेर नेकाप २०६९, अंक ७, मन. नं. ८८५७ । 
5 फौजदारी न्यायमा सुधारको आश, बलराम के.सी. अभियोजन जननल, अंक १ वर्न २०७५, पषृ्ठ २० । 



रहेको छ । कुनै पमन व्यक्तक्तउपर कसूर गरेको अमभयोग लगाउँदा रीरपूवाक संकमलर पयााि आधार 
र प्रमाण आवश्यक हनु्छन ्। कसूरको अमभयोग लाग्दैमा पमन कुनै व्यक्तक्त दोषी हुँदैन । कसूर गने 
व्यक्तक्तको हकमा कानूनको उक्तिर प्रवक्रयाको अबलम्बन गरी अनसुन्धान गनुापने हनु्छ । अनसुन्धान 
कायाअन्रगार व्यक्तक्तलाई पक्राउ गदाा, िनुामा राख्दा, प्रमाण संकलन गदाा, आरोप लगाउदा व्यक्तक्तका 
न्यूनरम ् अमधकारको सम्मान र संरक्षण गनुापदाछ भने अमभयोगको बारेमा सफाई पेश गने मौका 
प्रदान गनुापदाछ । सफाईमा पेश भएका रका  र प्रमाणका आधारमा आरोवपरका हकमा मनष्पक्ष र 
स्वच्छ रुपमा सनुवुाइ गरी मनणाय गररन ुपदाछ । 

स्वच्छ सनुवुाई न्यावयक प्रवक्रयाको आधारभरू मान्यरा हो भने मानव अमधकार संरक्षणको 
लामग महत्वपूणा उपाय पमन हो । राज्यले कसैप्रमर कुनै प्रकारको कारवाही गदाा वा मनणाय गदाा 
त्यस्रो व्यक्तक्त वा मनणायबाट असर पने व्यक्तक्तको भनाई सनुेर रीरपूवाकको प्रवक्रया अबलम्बन गरी 
मनणाय गनुापदाछ भने्न दृविकोण नै स्वच्छ सनुवुाईको मूलभरू मान्यरा हो । के कुरा स्वच्छ हो भन्न 
कदठन हनु्छ । त्यसैले भमनन्छ, "What is not unfair that is fair". दूवषररा (Unfairness) का 
रत्वहरूमा पूवााग्रह, अपारदशी प्रवक्रया, असमानरा, स्वरन्त्ररामा अनकु्तिर बन्देज, स्वेच्छािारररा, 
अनावश्यक मबलम्ब, आधार र कारण मबनाको मनणाय आदद हनु सक्दछन ् भने यस्रा रत्वको 
अभावसवहरको स्वच्छ, मनक्तिर र पक्षहरूको बीि समान व्यवहार अबलम्बन गररने प्रवक्रयाको 
स्वच्छरालाई यसले इंगीरं गदाछ ।6 स्वच्छ सनुवुाईको लामग देहायको कुराहरू आवश्यक पदाछाः7 

क) मदु्दा हेने अमधकारी वा अदालर कानूनद्वारा गदठर हनुपुछा । 

ख) मदु्दा हेने अमधकारी Competent, Independent र Impartial हनुपुछा । 

ग) अमभयोग लागेको अमभयोगको बारेमा उसले बझु्ने भाषामा ररुुन्र जानकारी गराउनपुदाछ । 

घ) अमभयकु्तलाई लागेको अमभयोगको बारेमा उसले प्रमररक्षालाई रयारीको लामग िनुामा 
रहेको अमभयकु्तलाई पयााि सहमुलयर र समय प्रदान गररददनपुदाछ । 

ङ) अमभयोग लागेको व्यक्तक्तले लागेको अमभयोगको बारेमा आफूले िाहेमा आफूले 
रोजेको   कानून व्यवसायीबाट प्रमररक्षा गराउन पाउन ु पदाछ, रर त्यस्रो अमभयकु्तले 
आमिाक कमजोरीका कारण आफै कानून व्यवसायी राख्न सक्दैन भने राज्यले मनाःशलु्क 
कानून  व्यवसायी उपलब्ध गराइददनपुछा । 

                                                           
6 संवाहक ,पेज नं. ४४ 
7 वकशोर भने्न रामबहादरु हमाल ववरुद्ध कारागार व्यवस्िापन ववभाग समेर, नेकाप। २०६७, अंक ४, मन.नं. ८३४५ । 

 



ि) अमभयोग लागेको व्यक्तक्तले मदु्दाको कावााहीमा आफै उपक्तस्िर भै आफ्नो साक्षी 
प्रमाण अदालरसमक्ष प्रस्ररु गन पाउनपुछा र आफ्नो साक्षी बकाउन र आफ्नो ववरुद्धका 
साक्षीको जीरह गना पाउने मौका पाउनपुदाछ । 

छ) अमभयकु्त भाषा नबझु्ने भए उसलाई भाषा बझु्ने दोभाष े(Interpreter) उपलब्ध   गराई 
ददनपुछा । 

न्यावयक प्रवक्रयामा स्वच्छ सनुवुाइको अवसर र कारणसवहरको मनणाय अमनवाया रुपमा अगामड 
आउँदछ । स्वच्छ सनुवुाईको अवधारणाले न्याय सम्पादन प्रवक्रयालाई व्यवक्तस्िर, मनयममर, ववश्वामसलो 
र अनसुरणयोग्य बनाउछ । स्वच्छ सनुवुाइको समुनक्तिरका लामग एउटा पक्ष मात्र होइन, संववधान, 

राविय ऐन कानून, अन्ररााविय कानून, न्यायाधीश, अनसुन्धान अमधकृर रिा सरकारी वकील, 

अदालरका अमधकृर रिा कमािारीहरु, पीमडर रिा साक्षीहरु, अन्य सरोकारवाला मनकाय रिा 
व्यक्तक्तहरु समेरको महत्वपूणा भमूमका हनु सक्छ ।  

 

२.२ स्वच्छ सनुवुाईका आवश्यक रत्वहरू 

 

अन्ररााविय मानव अमधकारसम्बन्धी व्यवस्िाका आधारमा स्वच्छ सनुवुाईका आवश्यक 
रत्वहरूलाई मनम्नानसुार उल्लेख गना सवकन्छाः8– 

• कुनै पमन आरोपमा कुनै पमन व्यक्तक्तलाई कानूनद्वारा स्िावपर सक्षम, स्वरन्त्र र मनष्पक्ष 
अदालर 

• न्यायामधकरणबाट मात्र सो आरोपका बारेमा सनुवुाई गररन ुपने । 

• सावाजमनक र खलु्ला रुपमा सनुवुाई गना पाउने हक हनुे । 

• उक्तिर र मनामसव समयमभत्र सनुवुाई गना पाउने हक हनुे । 

• कुनै पमन कसूरको आरोपमा पक्राउ परेको समयदेक्तख नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग 

परामशा गने र पपुाक्ष गना पाउने अमधकार रहने । 

• शंवकर रिा पीमडरको अमधकारको सम्मान गररने । 

• कुनै पमन व्यक्तक्तलाई लगाइएको आरोप प्रमाक्तणर नभएसम्म मनदोष रहेको अनमुान गररने । 

• मदु्दाका पक्षको न्यायमा सहज पहुँिको अमधकार रहने । 

• मदु्दाका पक्षहरूलाई समान रुपमा प्रमाण पेश गनेलगायर प्रमररक्षा गना पाउने अवसरको 
उपलब्धरा हनुे  

• अमभयोग लागेको व्यक्तक्तलाई अमभयोगका बारेमा िपू लाग्न पाउने हक र आफू ववरुद्ध प्रमाण 

ददन बाध्य नहनुे हक रहन्छ । 

• आरोपका सम्बन्धमा सफाई पेश गना पाउने र आरोपको समिानमा अमभयोजन पक्षद्वारा पेश 

                                                           
8 ऐजन पजे नं. ४५ । (सक्तजव सर) 



भएका प्रमाणको खण्डन गना पाउने अमधकार रहने । 

• मदु्दाका पक्षद्वारा पेश भएका प्रमाण र प्रिमलर कानून रिा न्यावयक मसद्धान्रका आधारमा 
न्यावयक मनकायबाट फैसला गररने र फैसलामा आधार र कारण उल्लेख हनुपुने 

• कसूर हुँदाका अवस्िामा प्रिमलर कानूनले रोकेभन्दा बढी सजाय नहनुे र कसूर नमामनन े
कायाका लामग सजाय गररन ुनहनुे । असहाय पक्षका लामग कानूनी सहायरा पाउने र भाषा 
नबझु्नेका लामग दोभाषकेो सहायरा उपलव्ध हनुे अवसरको व्यवस्िा हनु ुपदाछ । 

२.३ स्वच्छ सनुवुाईका िरणहरु 

न्याय सम्पादन प्रवक्रयामा अभ्यास गररने स्वच्छ सनुवुाईको अमधकारलाई रीन िरणमा 
अभ्यास गनुा पने देक्तखन्छ; मरनीहरु पवहलो अनसुन्धानको िरणमा, दोस्रो सनुवुाईको िरणमा र रेस्रो 
सनुवुाई पमछको िरणमा रहेका छन ् । फौजदारी कसूरको आरोपमा पक्राउ परेको कुनै पमन 
व्यक्तक्तले सनुवुाई पूवा अनसुन्धानको िरणमा प्राि गने अमधकारहरु यस प्रकार रहेका छन-् 
• जिाभावी रुपमा प्रक्राउ गने र िनुामा राख्न नहनुे, 
• पक्राउको कारण िाहा पाउने, 
• रत्काल कानून व्यवसायीसँग परामशा गना र कानूनी सहायरा पाउने, 
• गैर कानूनी पक्राउ वा िनुा उपर न्यावयक अमधकारी सक्षम उजरुी गना पाउने, 
• िनुामा रहेको अवस्िामा मानवीय व्यवहार पाउने, यारना ददन नपाइन,े 

• गोपमनयराको अमधकार, 
• िनुामा परेको अवस्िामा आफन्र एवम ्पररवारसँग भेटघाट गना पाउने । 

त्यसैगरी सनुवुाईको िरणमा अिाार ् न्याय सम्पादनको क्रममा देहायका अमधकारहरु प्राि 
हनु्छन ् 
• न्यायमा समान पहुँि र समानरा कायम हनुे, 
• स्वच्छ सनुवुाई हनुे, खलुा इजलासमा सनुवुाई हनुे, स्वरन्त्र र सक्षम न्यायालयबाट सनुवुाई हनु,े 

• दोषी प्रमाक्तणर नभएसम्म मनदोवषराको अनमुान गररने, 
• आफू ववरुद्ध लागेको आरोपका बारेमा जानकारी पाउने, 
• मबना वढलाई सनुवुाई हनुे, 
• आफै वा कानून व्यवसायीद्वारा प्रमररक्षा गना पाउने, 
• साक्षी परीक्षण गना पाउने, 
• दोभाषकेो सहयोग पाउने, 
• आफ्नो ववरुद्ध साक्षी हनु कर नलाग्न,े 

• एउटा कसूरमा एक पटक भन्दा बढी सजाय नगररने । 

पनुरावेदन गना पाउने अमधकार र अन्याय परेको अवस्िामा क्षमरपूमराको अमधकारलाई सनुवुाई 
पिारको अमधकारको रुपमा मलने गररन्छ । 



पररच्छेद- ३ 
 

स्वच्छ सनुवुाइसम्बन्धी हक र सरकारी वकीलको भमूमका 
स्वच्छ सनुवुाइ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्िा 

स्वच्छ सनुवुाइसम्बन्धी हकलाई नेपालको संववधानको धारा २० मौमलक हकको रुपमा 
व्यवस्िा गररएको छ । यसलाई नेपालको संववधानका अमरररक्त अन्ररााविय कानून रिा 
न्यायसम्बन्धी मान्यराहरुले समेर यसलाई समेटेको पाइन्छ । स्वच्छ सनुवुाइसम्बन्धी भएका राविय 
रिा अन्रराविाय कानूनी व्यवस्िाहरु यसप्रकार रहेका छन-् 

 

३.१ अन्ररााविय कानूनी व्यवस्िा 
 

स्वच्छ सनुवुाइ सम्बन्धी हक फौजदारी न्याय प्रशासनको ववश्वव्यापी रुपमा स्िावपर मान्यरा 
हो । यसलाई ववश्वका सबैजसो न्याय प्रणालीहरुले आत्मसार गरेका हनु्छन ् । खासगरी दद्वरीय 
ववश्वयदु्धको समामि पिार ववकमसर भएका अन्रराविाय दस्रावेजहरुमा यो मसद्धान्रले मान्यरा पाएको 
देक्तखन्छ । अन्ररााविय मानव अमधकार कानूनको रुपमा ववकमसर गररएका री ववमभन्न दस्रावेजहरुमा 
मानव अमधकारको प्रत्याभमूरका सािै मरनको संरक्षणका लामग आवश्यक प्रबन्ध गनुापने व्यवस्िा 
समेर गरेको पाइन्छ । फौजदारी अमभयोगको मनधाारणका सम्बन्धमा गररने फौजदारी अनसुन्धान 
रिा अमभयोजन र न्यावयक प्रवक्रयामा स्वच्छ सनुवुाईका मसद्धान्रको अबलम्बन मानव अमधकार 
संरक्षणको आधार हनुे कुरामा री दस्रावेजहरुले जोड ददइएको छ ।  

मानव अमधकारको ववश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले प्रत्येक व्यक्तक्तलाई जीवनको 
स्वरन्त्रराको अमधकार हनुे, सबै नागररक कानूनको दृविमा समान हनुे र भेदभाव मबना समान 
संरक्षणको हकदार हनुे प्रत्याभमूर गरेको छ ।9 यसै गरी कसैलाई पमन स्वेच्छािारी रुपमा मगरफ्रार 
नगररने यारना वा अपमानजनक व्यवहार नगररने, कुनै व्यक्तक्तउपर लगाईएको फौजदारी अमभयोगको 
मनरोपण गदाा र अन्य कुनै ववषयमा कुनै व्यक्तक्तको अमधकार र दावयत्वको मनरोपण स्वरन्त्र र मनष्पक्ष 
न्यायामधकरणबाट गररने र यसरी मनरोपण गदाा स्वच्छ र सावाजमनक सनुवुाई गररने व्यवस्िा रहेको 
छ । दण्डनीय कसूरको अमभयोग लागेको प्रत्येक व्यक्तक्तलाई प्रमररक्षाका लामग आवश्यक सबै 
प्रत्याभमूरहरू प्राि हनु,े सावाजमनक सनुवुाईमा कानूनबमोक्तजम दोषी प्रमाक्तणर नभएसम्म मनदोष भएको 

                                                           
9 मानव अमधकारको ववश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, धारा ७ । 



अनमुान गररन,े  कुनै काया गदाा वा नगदााका बखर कानूनअन्रगार दण्डनीय कसूर नमामनएको 
कायामा दोषी नठहराइने र कसूर गदााका बखरको कानूनले रोकेभन्दा बढी सजाय नगररने 
लगायरका व्यवस्िाहरू गररएको छ ।10

 

राजनीमरक रिा नागररक अमधकारसम्बन्धी अन्ररााविय प्रमरज्ञापत्र, १९६६ ले मानव 
अमधकारको मान्यरा नै स्वरन्त्ररा, न्याय र शाक्तन्रको आधारशीला हो भन्ने स्वीकार गदै नागररक 
रिा राजनीमरक अमधकारको उपभोग गना पाउने अवस्िाको मसजाना मानव जामरको आदशा हो भने्न 
कुरालाई मान्यरा ददएको छ । 

कसैलाई पमन स्वेच्छािारी रुपले पक्राउ नगररने, कानूनबमोक्तजम बाहेक कसैको वैयक्तक्तक 
स्वरन्त्ररा अपहरण नगररने, पक्राउ परेको व्यक्तक्तलाई पक्राउको कारणसवहरको सूिना र लगाइएको 
आरोपको जानकारी नददई िनुामा नराक्तखने, पक्राउ गररएको व्यक्तक्तलाई मदु्दा हेने अमधकारीसमक्ष 
उपक्तस्िर गराइन,े त्यस्रो व्यक्तक्तलाई मनामसव समयमभत्र सनुवुाई गरी पाउने वा छुट्कारा पाउने हक 
हनुे, न्यावयक कारवाहीको कुनै पमन िरणको सनुवुाईमा उपक्तस्िर हनुे, आरोवपर व्यक्तक्तलाई सक्षम, 

स्वरन्त्र र मनष्पक्ष अदालर वा न्यायामधकरणबाट मनष्पक्ष र सावाजमनक सनुवुाई गराई पाउने हक 
हनुे, आरोवपर व्यक्तक्तलाई मनजको प्रमररक्षाको रयारीका लामग पयााि समय पाउने, रोजेको कानून 
व्यवसायीसँग कुराकानी गना पाउने हक हनुे, आफू ववरुद्धका साक्षी प्रमाण परीक्षण गना पाउने र 
आफ्ना प्रमाण र साक्षी प्रस्ररु गना पाउने, आफ्ना ववरुद्ध प्रमाण ददन बाध्य नपाररन,े अदालरबाट 
भएको सजायउपर पनुरावलोकन गराई पाउने हक हनुे जस्रा स्वच्छ सनुवुाईसँग सम्बक्तन्धर 
अमधकारको व्यवस्िा यस प्रमरज्ञापत्रले गरेको छ ।11  

यसैगरी अन्ररााविय फौजदारी अदालरको मबधान, १९९८ ले अन्ररााविय फौजदारी अपराधको 
अनसुन्धानको मसलमसलामा कुनै पमन प्रकारको करकाप, जवजास्री वा त्रास, यारना वा अन्य कुनै 
स्वरुपको अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायको भागीदार बनाउन नहनुे व्यव स्िा 
गरेको छ । यसै गरी अनसुन्धानको क्रममा कसूर स्वीकार गना बाध्य नपाररने, कसूरको सम्बन्धमा 
िपू लाग्न पाउन,े कसूर स्वीकार गरेको वा िपू लागेको कारणले मात्र कसूरदार नठहराइने व्यवस्िा 
गररएको छ ।12  

 

 

                                                           
10 मानव अमधकारको ववश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, धारा ९,१०,११ । 
11 राजनीमरक रिा नागररक अमधकार सम्बन्धी प्रमरज्ञापत्र, १९६६ को धारा ७, ९ ,१३ र १४ 

12 अन्ररााविय फौजदारी अदालरको मबधान, १९९८ को धारा धारा ५५(२)(ख) . 



 

३.२ नपेालको संववधानमा स्वच्छ सनुवुाइको हक सम्बन्धी व्यवस्िा 
 नेपालको सन्दभामा वव.सं. २०४७ सालभन्दा अगामड संस्िागर रुपमा स्वच्छ सनुवुाइको 
मान्यरालाई पालना गररएको पाइदैन । नपेाल अमधराज्यको संववधान, २०४७ जारी भएपमछ कानूनी 
राज्यको मान्यरालाई उक्त संववधानको प्रस्रावनामा स्वीकार गररयो । मौमलक हकको रुपमा 
फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक अन्रगार स्वच्छ सनुवुाइसँग सम्बक्तन्धर हकहरुको व्यवस्िा गररएको 
देक्तखन्छ । उक्त संववधानमा व्यवस्िा गररएका स्वच्छ सनुवुाइसँग सम्बक्तन्धर मौमलक हकहरुमा 
रत्काल प्रिमलर कानूनले सजाय नहनुे कुनै काम गरेबापर कुनै व्यक्तक्त सजायको भागी नहनुे र कुनै 
पमन व्यक्तक्तलाई कसूर गदााको अवस्िामा प्रिमलर कानूनमा रोवकएभन्दा बढी सजाय नददइने, कुनै 
पमन व्यक्तक्तउपर अदालरमा त्यसै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मदु्दा िलाइने र सजाय नगररने, कुनै 
कसूरको अमभयोग लागेको व्यक्तक्तलाई आफ्नो ववरूद्ध साक्षी हनु कर नलगाइने, अनसुन्धान, रहवककार 
वा पपुाक्षको मसलमसलामा वा अरू कुनै वकमसमले िनुामा रहेको कुनै पमन व्यक्तक्तलाई शारीररक वा 
मानमसक यारना ददइने वा मनजसँग मनमाम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नगररन,े त्यस्रो 
व्यवहार गररएको व्यक्तक्तलाई कानूनले मनधााररर गरेबमोक्तजम क्षमरपूमरा ददइन,े पक्राउ भएको व्यक्तक्तलाई 
पक्राउ भएको कारण सवहरको सूिना यिाशक्य िाँडो नददईिनुामा नराक्तखने र त्यस्रो व्यक्तक्तलाई 
आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह मलन े र मनजद्वारा पपुाक्ष गने हकबाट बक्तञ्चर नगररने, 
पक्राउ गररएको र िनुामा राक्तखएको प्रत्येक व्यक्तक्तलाई पक्राउ भएको ठाँउबाट बाटाको म्याद 
बाहेक िौबीस घण्टामभत्र मदु्दा हेने अमधकारीका समक्ष उपक्तस्िर गराउन ुपने र कुनै पमन व्यक्तक्तलाई 
त्यस्रो अमधकारीको आदेशले बाहेक सो अवमधभन्दा बढी िनुामा नराक्तखने समेरका हकको व्यवस्िा 
भएको देक्तखन्छ ।13 

नेपालको अन्रररम संववधान, २०६३ मा स्वच्छ सनुवुाइसम्बन्धी व्यवस्िालाई अझै व्यापक 
बनाएको मियो । उक्त संववधानमा न्यायसम्बन्धी हक अन्रगार कुनै पमन व्यक्तक्तलाई पक्राउ भएको 
कारण सवहरको सूिना नददई िनुामा नराक्तखन,े पक्राउमा परेका व्यक्तक्तलाई पक्राउ परेको समयमा नै 
आफूले रोजेको कानूनव्यवसायीसँग सल्लाह मलन पाउने हक हनुे, त्यस्रो व्यक्तक्तले आफ्नो कानून 
व्यवसायीसँग गरेको परामशा र मनजले ददएको सल्लाह गोप्य रहने र त्यस्रो व्यक्तक्तलाई आफ्नो 
कानून व्यवसायीद्वारा पपुाक्ष गने हकबाट वक्तञ्चर नगररने, पक्राउ गररएको व्यक्तक्तलाई पक्राउ भएको 
समयबाट बाटोको म्याद बाहेक िौबीस घण्टामभत्र मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष उपक्तस्िर गराउन ुपने र 
त्यस्रो अमधकारीबाट आदेशभएमा बाहेक पक्राउ भएका व्यक्तक्तलाई िनुामा नराक्तखने, रत्काल प्रिमलर 
कानूनले सजाय नहनुे कुनै काम गरे वापर कुनै व्यक्तक्त सजायको भागी हनुे छैन र कुनै पमन 
व्यक्तक्तलाई कसूर गदााको अवस्िामा प्रिमलर कानूनमा रोवकएभन्दा बढी सजाय नददइने, कुनै अमभयोग 
                                                           
13 नेपाल अमधराज्यको संववधान, २०४७, धारा १४ ।  



लगाईएको व्यक्तक्तलाई मनजले गरेको कसूर प्रमाक्तणर नभएसम्म कसूरदार नमामनने, कुनै पमन व्यक्तक्त 
ववरुद्ध अदालरमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मदु्दा निलाइने र सजाय नददइने, कुनै कसूरको 
अमभयोग लागेको व्यक्तक्तलाई आफ्नो ववरुद्ध साक्षी हनु कर नलगाइने, प्रत्येक व्यक्तक्तलाई मनज ववरुद्ध 
गररएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हनुे, कुनै पमन व्यक्तक्तलाई सक्षम अदालर वा न्यावयक 
मनकायबाट स्वच्छ सनुवुाइको हक हनुे, असमिा पक्षलाई कानूनमा व्यवस्िा भए बमोक्तजम मनाःशलु्क 
कानूनी सेवा पाउने हक हनुे लगायरका हकको व्यवस्िा गररएको छ ।14

 

   नेपालको संववधान (२०७२) मा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्िा गररएको छ, जसमा कुनै 
पमन व्यक्तक्तलाई पक्राउ भएको कारण सवहरको सूिना नददई िनुामा नराक्तखने, पक्राउमा परेका 
व्यक्तक्तलाई पक्राउ परेको समयदेक्तख नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह मलन पाउने रिा 
कानून व्यवसायीद्वारा पपुाक्ष गने हक हनुे, त्यस्रो व्यक्तक्तले आफ्नो कानून व्यवसायीसँग गरेको परामशा 
र मनजले ददएको सल्लाह गोप्य रहने, पक्राउ गररएको व्यक्तक्तलाई पक्राउ भएको समय रिा 
स्िानबाट बाटोको म्याद बाहेक िौबीस घण्टामभत्र मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष उपक्तस्िर गराउन ुपनेछ 
र त्यस्रो अमधकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तक्तलाई िनुामा नराक्तखने, रत्काल 
प्रिमलर कानूनले सजाय नहनुे कुनै काम गरे बापर कुनै व्यक्तक्त सजायभागी हनुे छैन र कुनै पमन 
व्यक्तक्तलाई कसूर गदााको अवस्िामा कानूनमा रोवकएभन्दा बढी सजाय नददइने, कुनै अमभयोग लागेको 
व्यक्तक्तलाई मनजले गरेको कसूर प्रमाक्तणर नभएसम्म कसूरदार नमामनन,े कुनै पमन व्यक्तक्त ववरुद्ध 
अदालरमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मदु्दा िलाइने र सजाय नददइने, कुनै कसूरको अमभयोग 
लागेको व्यक्तक्तलाई आफ्नो ववरुद्ध साक्षी हनु बाध्य नपाररने, प्रत्येक व्यक्तक्तलाई मनज ववरुद्ध गररएको 
कारबाहीको जानकारी पाउने हक हनुे, प्रत्येक व्यक्तक्तलाई स्वरन्त्र, मनष्पक्ष र सक्षम अदालर वा 
न्यावयक मनकायबाट स्वच्छ सनुवुाइको हक हनुे र असमिा पक्षलाई कानून बमोक्तजम मनाःशलु्क 
कानूनी सहायरा पाउने हक हनुे कुरा उल्लेख छ ।15

 

संववधानको धारा १२६ ले नेपालको न्यायसम्बन्धी अमधकार संववधान, कानून र न्यायका 
मान्य मसद्धान्रबमोक्तजम अदालर रिा न्यावयक मनकायबाट प्रयोग गररने व्यवस्िा गरेको छ भने धारा 
१५२ ले खास मदु्दाका लामग ववक्तशिीकृर अदालर, न्यावयक मनकाय वा न्यायामधकरणको गठन 
नगररने व्यवस्िा गरेको छ । सािै एक वषाभन्दा बढी कैद सजाय हनुे फौजदारी कसूरसम्बन्धी मदु्दा 

                                                           
14 नेपालको अन्रररम संववधान, २०६३, धारा २४ । 
15 नेपालको संववधान (२०७२) धारा २० । 



अदालर वा ववक्तशिीकृर अदालर वा सैमनक अदालर वा न्यावयक मनकाय बाहेक अन्य मनकायको 
अमधकार क्षेत्रमा नपने व्यवस्िा गरेको छ । 

 

कानूनी व्यवस्िााः 
 मलुकुी अपराध संवहरा, २०७४ 

लामो समयदेक्तखको प्रयास स्वरुप नेपालमा मलुकुी अपराध संवहरा, २०७४ र सो संहराहरु 
जारी भई २०७५ भदौ १ बाट लागू भएका छन ्। मलुकुी ऐन र सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, 

२०४९ लाई यी संवहराहरुले खारेज गरेको छ ।  
मलुकुी अपराध संवहरामा स्वच्छ सनुवुाईसँग सम्बक्तन्धर फौजदारी न्यायसम्बन्धी 

मसद्धान्रहरूलाई समावेश गररएको छ । उक्त मसद्धान्रहरू सो ऐन र अन्य कानूनअन्रगारका 
कसूरका सम्बन्धमा गररने अनसुन्धान, अमभयोजन रिा सनुवुाईसम्बन्धी कारवाहीका मसलमसलामा 
पालना गनुापने व्यवस्िा छ । मलुकुी अपराध संवहराले व्यवस्िा गरेका स्वच्छ सनुवुाइसँग सम्बक्तन्ध 
मसद्धान्रहरू मनम्न बमोक्तजम रहेका छन्16- 
कानूनबमोक्तजम गनुापने वा कानूनले क्षम्य मानेको कामलाई कसूर नमामनने,  
कानूनले सजाय नहनुे कुनै काम गरेबापर कुनै व्यक्तक्त सजायको भागी नहनुे र कुनै पमन व्यक्तक्तलाई 
कसूर गदााको अवस्िामा कानूनमा रोवकएभन्दा बढी सजाय नहनुे,  
रथ्यको भ्रममा परी कानूनबमोक्तजम गनुापने वा क्षम्य मामनएको ववश्वास गरी असल मनयरले गरेको 
कुनै काम कसूर नमामनन,े 

 एउटै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मदु्दा िलाइने र सजाय नगररने,  
कुनै व्यक्तक्त सक्षम अदालर वा न्यावयक मनकायबाट हनुे कारबाहीमा स्वच्छ सनुवुाईबाट वक्तञ्चर नहनुे, 
कुनै कसूरको अमभयोग लागेको व्यक्तक्तलाई आपm्नो मबरुद्ध साक्षी हनु कर नलाग्ने,  
कुनै कसूरको अमभयोग लागेको व्यक्तक्तलाई त्यस्रो कसूर गरेको प्रमाक्तणर नभएसम्म कसूरदार 
नमामनन,े  

मनजी रक्षाको अमधकार प्रयोग गदाा भए गरेको कुनै काम कसूर नमामनन ेप्रत्येक व्यक्तक्तलाई आफनो 
वा अरु कसैको क्तजउ, ज्यान वा सम्पक्तत्तलाई कुनै गैरकानूनी क्षमरबाट बिाउने अमधकार हनुे,  
कसूरको गम्भीररा र कसूरमा रहेको संलग्नराको आधारमा अमभयकु्तलाई सजाय मनधाारण गररने आदद 
रहेको छन । 

                                                           
16 मलुकुी अपराध संवहरा, २०७४, पररच्छेद २ 



 मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ 

फौजदारी मदु्दाको अनसुन्धान, अमभयोजन, दायरी, कारबाही, सनुवुाई र वकनारा रिा सोसँग 
सम्बक्तन्धर अन्य कायाववमध र त्यस्रा मदु्दामा भएको फैसला कायाान्वयनसम्बन्धी कायाववमध कानूनलाई 
सरलीकृर र समयानकूुल बनाउने उदे्दश्यका साि २०७५ भदौ १ बाट लागू भएको यो ऐनले 
फौजदारी कसूरको अनसुन्धान, अमभयोजन रिा मदु्दाको कारवाही प्रवक्रयामा अबलम्बन गनुापने 
कायाववमध सम्बन्धमा व्यवस्िाहरु गरेको छ । यस संवहरामा स्वच्छ सनुवुाइका सम्बन्धमा ववमभन्न 
कायाववमधगर व्यवस्िाहरु गररएको छ । यस संवहरामा भएका व्यवस्िाहरु यसप्रकार छन-् 
• कुनै कसूरको सम्बन्धमा प्राि जाहेरी दरखास्र वा सूिना भ्रमपूणा, झूठ्ठा वा काल्पमनक भई 

अनसुन्धान गना आवश्यक नभएमा वा मनरिाक देक्तखएमा रामेलीमा राख्न सवकने, (दफा ११) 
•  कसूरको अनसुन्धानको मसलमसलामा आरोवपर व्यक्तक्तलाई पक्राउ गनुापने भएमा त्यसको कारण 

खलुाई पक्राउ गनुापने व्यक्तक्तको पवहिान खलु्ने वववरणसवहर पक्राउ पूजी जारी गने अनमुमरको 
लामग मदु्दा हेने अमधकारीसमक्ष मनवेदन ददनपुने र मदु्दा हेने अमधकारीले अनमुमर ददएमा मात्र 
पक्राउ गनुापने, पक्राउ गदाा लगाइएको आरोपको सूिनासवहरको पूजी ददनपुने, (दफा ९) 

• अनसुन्धानको मसलमसलामा पक्राउ गरी वहरासरमा रहेको कुनै व्यक्तक्तलाई वहरासरमा राख्न 
आवश्यक नदेक्तखएमा धरौट वा जमानर मलई मनजलाई कुनै मािवर व्यक्तक्तको क्तजम्मामा हाक्तजर 
जमानीमा छाड्न वा रारेखमा राखी िनुा मकु्त गना सवकने ।(दफा १५) 
• वहरासरमा रहेको व्यक्तक्तको नक्तजकको व्यक्तक्तलाई वहरासरमा रहेको कुराको जानकारी ददनपुने । 
(दफा १३) 
• कसूरको अनसुन्धानका लामग २४ घण्टामभत्र पक्राउ परेको व्यक्तक्तलाई मदु्दा हेने अमधकारीसमक्ष 
उपक्तस्िर गराउनपुने र अदालरको अनमुमरले मात्र िप वहरासरमा राख्न सवकने, (दफा १४) 
• आरोवपर कसूरको सम्बन्धमा अनसुन्धान अमधकारीले सरकारी वकीलसमक्ष सम्बक्तन्धर 
अमभयकु्तको बयान मलने (दफा १६) यसरी बयानको क्रममा अमभयकु्तले सोमधएको प्रश्नको जाने 
सम्मको जवाफ ददई अनसुन्धानमा सहयोग गनुापने हनु्छ । रर आफूउपर कुनै कसूरको अमभयोग 
लाग्नसक्ने वकमसमको जवाफ ददन भने कर नलाग्न,े (दफा १७) 
• सरकारी वकीलले मदु्दा िलाउने मनणाय गरेकोमा लगाइएको अमभयोगसम्बन्धी कसूरको सूिना, 
कसूरसम्बन्धी वववरण, अमभयकु्तले गरेको कसूर र सो प्रमाक्तणर गने दशी प्रमाणको वववरण, अमभयोग 
र त्यसको आधार कारणहरू, अमभयकु्तलाई हनुपुने सजायको मागदावी र त्यसको कारण, क्षमरपूमरा 
भराई ददनपुने भए सोसम्बन्धी रकमको दावी मलई अमभयोगपत्र दायर गने, (दफा ३२) 



• मदु्दा निल्ने मनणाय गररएकोमा सोको प्रमरमलवप र मदु्दा िल्ने मनणाय भएकोमा अमभयोगपत्रको 
प्रमरमलवप सम्बक्तन्धर अमभयकु्तलाई ददने, (दफा ४०) 
• अदालरले अमभयोगपत्र साि उपक्तस्िर नभएका अमभयकु्तलाई समाह्वान वा पक्राउ पूजी जारी गरी 
अदालरमा उपक्तस्िर गराउने र आराप बारे बयान मलई मदु्दाको कारवाही गने, (दफा ५२) 
• आरोपका सम्बन्धमा रत्काल प्राि प्रमाणबाट कसूरदार हो भने्न मनामसव आधार भएमा मात्र 
अदालरले मदु्दाको पपुाक्षका लामग अमभयकु्तलाई िनुामा राख्न,े िनुामा राख्न ु नपने प्रकृमरका मदु्दामा 
कसूरदार देक्तखएकोमा धरौट वा जमानर मलई राररखमा राख्न,े अमभयोगको कसूरदार हो भने्न प्रमाणबाट 
नदेक्तखएकोमा राररखमा राखी कारवाही गने, (दफा ६७) 
• िनुछेक वा धरौट वा राररखमा राख्न ेगरी भएको आदेशमा क्तित्त नबझेुकोमा सम्बक्तन्धर पक्षले 
पनुरावेदन सनेु्न अदालरमा मनवेदन गनासक्ने, (दफा ७३) 
• प्रमाण बझु्न पवहलो पटक राररख रोवकएको मममरले एक वषामभत्र मदु्दाको वकनारा गनुापने र सो 
अबमधमभत्र वकनारा हनु नसकेमा िनुामा रहेको अमभयकु्तलाई िनुामा राक्तखएको भए धरौटी वा जमानर 
मलई मदु्दाको कारवाही वकनारा गना सवकने, (दफा ७७) 
• अमभयकु्तलाई लगाइएको अमभयोग प्रमाक्तणर भएमा हनुसक्ने अमधकरम ् कैदको सजायको 
अबमधभन्दा बढी िनुामा नराक्तखने, (दफा ७८) 
• िनुामा राख्दा अमधकार प्राि अमधकारीको आदेशले िनुवुा पूजी ददई िनुामा राख्नपुने, (दफा ८०) 
• वादीले उजूरीमा, अमभयकु्तले बयानमा र प्रमरवादीले प्रमरउत्तरमा आफ्ना साक्षी, मलखर, दशी प्रमाण 
खलुाउनपुने र अदालरले रोकेका ददन री प्रमाण मदु्दाका पक्षहरूले पेश गनुापने र पक्षहरूको 
उपक्तस्िमरमा परीक्षण गररने,  (दफा ९९) 
• अमभयकु्त अदालरमा उपक्तस्िर भएपमछ अदालरले अमभयकु्तउपर लगाइएको अमभयोग, रत्सम्बन्धी 
रथ्यसवहरको वववरण र अमभयोग प्रमाक्तणर गना उजूरवालाले पेश गरेको प्रमाण रिा अमभयोग 
प्रमाक्तणर भएमा हनुे सजाय स्पि रुपमा सम्झाई बझुाई अमभयोगपत्रमा मलएको माग दावी पढेर 
सनुाउनपुदाछ । यसरी सनुाउँदा अमभयकु्तले अमभयोगपत्रमा पेश भएका प्रमाणको नक्कल वा प्रमरमलवप 
मलन िाहेमा त्यसको मौका ददनपुने, अमभयोग रिा अमभयोगमा हनुसक्ने सजाय सनुाई अदालरले 
अमभयकु्तको के भनाई छ भनी सोधी मनजको बयान अमभलेख गनुापने, (दफा १२१) 
• अदालरमा उपक्तस्िर गराइएको अमभयकु्तसँग बयान मलन ु अगामड नै मनजले कुनै कानून 

व्यवसायीसँग सल्लाह मलन िाहेमा त्यसको मौका ददनपुने, (दफा १२२) 
• अमभयकु्तले मनजउपर लगाइएको कसूर स्वीकार गरी साववरी बयान गरेकोमा अदालरले बयानको 



सत्यरा र ववश्वसनीयरालाई समेर वविार गरी रत्काल उक्त मदु्दाको फैसला गनासक्ने ।(दफा 
१२३) 
अमभयकु्तले कसूर स्वीकार नगरेको अवस्िामा अदालरले मदु्दामा ठहर गनुापने कुरा यवकन गनाको 
लामग वादी रिा प्रमरवादी बीि छलफल गराउने र यस्रो छलफलमा अमभयकु्तले िाहेमा मनजको 
कानून व्यवसायी समेर उपक्तस्िर हनुसक्ने, ।(दफा १२३) 

• अदालरले मदु्दाको पपुाक्ष र सनुवुाई खलु्ला इजलासमा गनुापने । (दफा १२९) 
कसूरको अमभयोग लागेको अमभयकु्तले आफ्नो प्रमररक्षाका लामग रोजेको कानून व्यवसायी मनयकु्त गरी 
बहस पैरवी गराउन सक्ने र जन्म कैदको सजाय वा दश वषा वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हनुसक्न े
कसूरको आरोप लागेको अमभयकु्तले कानून व्यवसायी मनयकु्त नगरेमा अदालरले त्यस्रो अमभयकु्तको 
हकमा अदालरको रफा बाट मनयकु्त कानून व्यवसायीबाट प्रमररक्षा गना आदेश ददनसक्ने । (दफा 
१३०) 

• मदु्दामा प्रमाण बझु्ने काया समाि भएको सामान्यरया एक मवहनामभत्र मदु्दाको फैसला गनुापने, 

। (दफा १३१) 
• फैसलाको सूिना वा नक्कल मदु्दाका पक्षलाई अदालरले ददनपुने र फैसलामा क्तित्त नबझु्ने 

पक्षले फैसला भएको िाहा पाएको मममरले सत्तरी ददनमभत्र पनुरावेदन सनेु्न अदालरमा 
पनुरावेदन गनासक्ने । 

संववधान र कानूनले व्यवस्िा गरेका उपयुाक्त व्यवस्िाका अमरररक्त स्वच्छ सनुवुाइसँग 
सम्बक्तन्धर मनम्न मलक्तखर व्यवस्िा समेर स्वच्छ सनुवुाइको अमधकारमसर सम्बक्तन्धर रहेका छन-् 
• यारना ववरुद्धको र मानवीय व्यवहार पाउन ेअमधकाराः17 पक्राउ परेको वा िनुामा रहेको व्यक्तक्तलाई 

शारीररक वा मानमसक यारना ददइने वा मनजसँग मनमाम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार 
गररने छैन र यस्रो काया कानून बमोक्तजम दण्डनीय हनुेछ र त्यस्रो व्यवहारबाट पीमडर 
व्यक्तक्तलाई कानून बमोक्तजम क्षमरपूमरा पाउने हक हनुेछ भने्न व्यवस्िा गररएको छ । 

• म्याद िपका क्रममा शारीररक जािँ गराई पाउन े अमधकाराः वहरासरमा राख्न े अनमुमरको लामग 
उपक्तस्िर गराइएको ब्यक्तक्तले िाहेमा आफ्नो शारीररक जाँि गरी पाउनका लामग मदु्दा हेने 
अमधकारी समक्ष मनवेदन ददन सक्ने व्यवस्िा छ ।18

 

                                                           
17 नेपालको संववधान (२०७२) धारा २२  
18 मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ दफा १४(५)  



• दोभाषकेो अमधकार 19 - नपेाली भाषा बझु्न नसक्ने व्यक्तक्तका लामग दोभाष े राख्न े पाउने व्यवस्िा 
गररएको छ ।  

२.३ अपराध पीमडरको संरक्षण र कानूनी उपिार सम्बन्धी प्रावधान 

फौजदारी न्यायको अको महत्वपूणा पाटो भनेकै पीमडरलाई राहर रिा न्याय ददलाउने भएको 
हुँदा समग्रमा फौजदारी न्याय प्रशासनले पीमडर पक्षीय न्यायलाई ववशेष ध्यान ददन ु पदाछ भने्न 
अवधारणा रहेको छ । यसै अवधारणा अनसुार नै दोषीलाई कानूनी प्रवक्रया पूरा गरी कानून 
बमोक्तजम सजाय गनुा पदाछ र पीमडरले उपिार सरुक्षा एवम ् क्षमरपूमरा पाउन ु पदाछ भने्न मसद्धान्र 
रहेको छ ।20

 

फौजदारी कानूनले गना भनेको काम नगरेर र नगनुा भनेको काम गरेको पररणामस्वरुप 
शारीररक, आमिाक, मानमसक आदद कुनै प्रकारको पीडा पगेुकाहरू नै पीमडर मामनन्छन ्। फौजदारी 
न्याय प्रशासनको एक महत्त्वपूणा पक्ष अपराध पीमडर हो । घवटर अपराधबाट सबैभन्दा बढी असर 
सो अपराधबाट पीमडर व्यक्तक्तलाई परेको हनु्छ । ववश्वका ववमभन्न देशका राविय कानून प्रणालीले 
अमभयकु्तको अमधकारको मात्र संरक्षण गरेको र अमभयकु्तहरूको सम्बन्धमा मातै्र जोड ददएको पाइन्छ 
। पीमडरहरूको अमधकार, आवश्यकरा र वहरलाई कम महत्व ददने गररन्थ्यो । यसिा अपराध 
पीमडरको अमधकारको पमन संरक्षण हनु ु पछा, यसलाई फौजदारी न्याय प्रशासनको एक महत्वपूणा 
पाटोको रुपमा हेररन ुपछा भने्न रफा  अन्ररााविय रुपमा नै आवाज उठ्न िालेको पाइन्छ । अपराध 
पीमडरको अमधकारको संरक्षणको लामग अन्ररााविय रुपमा ववमभन्न प्रयासहरु हदैु आएका छन ् । 
अपराध पीमडरहरूलाई फौजदारी न्याय प्रणालीबाट ववमखु हनु नददन फौजदारी न्याय प्रणालीसँग 
सम्बद्ध मनकाय र पदामधकारीहरूले पीमडरप्रमर सम्मान व्यक्त गदै उनीहरूको सरोकार, आवश्यकरा र 
वहरप्रमर संवेदनशील रहन ुपने कुराप्रमर ध्यान ददन िामलएको पाइन्छ ।  

अपराध पीमडरहरूको संरक्षण गनुा राज्यको दावयत्व हो भने त्यसरी संरक्षण प्राि गनुा 
पीमडरको अमधकारको कुरा हो । पीमडरसँग गररने व्यवहार पमन पीमडर संरक्षणको एउटा महत्वपूणा 
पक्ष हो । अनसुन्धान अमधकारी, प्रहरी, अमभयोजनकराा, अदालर लगायर कानून कायाान्वयन गने 
मनकाय वा पदामधकारीहरू रिा पीमडरसँग सम्पका मा आउने जो कोहीले पमन पीमडरसँग व्यवहार गदाा 
खास मापदण्ड मभत्र रहन ुपदाछ । पीमडरको उद्धार, अनसुन्धान, रहवककार, अमभयोजन रिा मदु्दाको 

                                                           
19दोभाषे सेवाको प्रयोग सम्बन्धी मनदेक्तशका, २०७२, सवोच्ि अदालर 
20 मानव अधधकार स्रोत सामाग्री, राष्ट्ष्िय न्यायय प्रयतष्ठान, पषृ्ठ ५४८ 



सम्पूणा कारवाहीको क्रममा संववधान, कानून, अन्ररााविय सक्तन्ध संझौरा, प्रमरज्ञापत्र, घोषणापत्रले प्रदान 
गरेका हक अमधकारको संरक्षण हनुे हरसम्भव प्रयास गररन ुपछा ।21

 

नेपालको संववधान र अन्य कानूनहरुले समेर अपराध पीमडरको अमधकारलाई महत्वपूणा 
स्िान ददएको छ । नेपालको संववधानको धारा २१ मा अपराध पीमडरको हक अन्रगार अपराध 
पीमडरलाई आफू पीमडर भएको मदु्दाको अनसुन्धान रिा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने रिा 
कानून बमोक्तजम सामाक्तजक पनुाःस्िापना र क्षमरपूमरा सवहरको न्याय पाउने हक हनुे व्यवस्िा छ । 
मलुकुी अपराध संवहरा, २०७४ को दफा ३२ मा अपराध पीमडरलाई मदु्दाको कारबाहीको जानकारी 
र क्षमरपूमरा पाउने हक हनुे कुरा उल्लेख छ । यसका सािै उक्त संवहराले अपराध पीमडरलाई 
क्षमरपूमरा सम्बन्धी ववमभन्न व्यवस्िाहरु समेर गरेको छ ।  

३.४ स्वच्छ सनुवुाइसँग सम्बक्तन्धर अमधकारहरुाः  
स्वच्छ सनुवुाइको हक फौजदारी न्यायको महत्वपूणा हक हो । यस अन्रगार सरकारवादी 

फौजदारी मदु्दामा कुनै व्यक्तक्त उपर अमभयोग लागेपमछ अनसुन्धान, अमभयोजन र न्याय मनरोपणको 
सन्दभामा अदालर वा न्यावयक मनकायमा प्रस्ररु गररने व्यक्तक्तको हक आकवषार हनु्छ । खासगरी 
मदु्दाको एउटा पक्ष (वादी) को रुपमा राज्य नै रहेको हनु्छ जसको अनसुन्धानमा प्रहरी प्रशासन 
लागेको हनु्छ भने अमभयोजनको लामग सरकारी वकील रहेको हनु्छ र अको पक्ष अमभयकु्तले प्रमररक्षा 
गनुापने अवस्िा रहन्छ । राज्यबाट अमभयकु्त ववरुद्ध सजायका लामग कारवाही गने भएकोले राज्यको 
अिाह शक्तक्त र साधनको दरुुपयोग पमन हनु सक्छ र सनुवुाइमा समान रुपमा अमभयकु्तले आफ्नो 
अमधकारको कुरा राख्न नसक्ने अवस्िा हनु सक्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखी स्वच्छ सनुवुाइको 
रुपमा अमभयकु्तको केही अमधकारहरु अन्ररााविय मानवअमधकारको रुपमा नै व्यवस्िा गने गररएको 
छ । अन्ररााविय रुपमा स्वच्छ सनुवुाइसम्बन्धी केही आधारभरू मसद्धान्रहरु ववकमसर भएका छन ्
। यससँग सम्बक्तन्धर केही महत्वपूणा मसद्धान्रहरु यसप्रकार छन-् 

क. मनोमानी मगरफ्रारी ववरुद्धको हकाः  
फौजदारी कानूनले मनषधे गरेको कसूरमा संलग्न रहेको मनामसव आधारमा मात्र कुनै पमन 

व्यक्तक्तलाई अनसुन्धानका लामग पक्राउ गना र वहरासरमा राख्न सवकन्छ । यसरी पक्राउ गदाा 
कानूनले मनधाारण गरेको कायाववमध र प्रवक्रयाको अबलम्बन गनुापछा । पक्राउ गररएको व्यक्तक्तलाई 
पक्राउ गररएको कारण र वहरासरमा मलएको कुराको जानकारी ददनपुछा । िनुा वा पक्राउ पनुाको 
कारणबारे िाहा पाउन ु त्यस्रो व्यक्तक्तको नैसमगाक अमधकार हो । यसरी मनोमानी िनुा र 
मगरफ्रारीको हकलाई मौमलक हकको रुपमा मान्यरा ददएको पाइन्छ ।  
                                                           
21 मानव अधधकार स्रोत सामाग्री, राष्ट्ष्िय न्याययक प्रयतष्ठान पषृ्ठ २२० 



व्यक्तक्तगर स्वरन्त्ररा मामनसको अहरणीय अमधकार भएको रथ्यलाई ववश्वव्यापी रुपमा 
मान्यरा ददएको छ । रर केही यस्रा पररक्तस्िमरहरू छन ् जसमा मामनसका केही स्वरन्त्रराहरू 
सीममर गना आवश्यक पदाछ । व्यक्तक्त िनुामा वा पक्राउमा परेको अवस्िामा उसका 
स्वरन्त्रराहरूलाई सीममर गने अमधकार राज्यलाई प्राि हनु्छ । रर राज्यको त्यो काया बैध र 
इमानदारररापूणा हनुपुदाछ ।22

 

 मानव अमधकारको ववश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले कसैलाई पमन स्वइच्छािारी रुपमा पक्राउ 
गररने, िनुामा राक्तखने वा देश मनकाला गररने छैन भने्न व्यवस्िा गरेको छ 23  । नागररक रिा 
राजनीमरक अमधकार सम्बन्धी अन्रराविय प्रमरज्ञापत्र १९६६ को धारा ९(१) मा प्रत्येक व्यक्तक्तलाई 
स्वरन्त्ररा र सरुक्षाको अमधकार रहने व्यवस्िा छ । प्रमरज्ञापत्रको धारा ९(२) मा पक्राउ गररएको 
व्यक्तक्तलाइा  पक्राउ गने समयमा मनजलाई पक्राउ गरेको कारण सवहरको सूिना ददइने र मनज 
ववरूद्ध लगाइएको आरोपको जानकारी ररुून्र ददइने कुराको समुनक्तिर गररएको छ । 

नेपालको संववधानको धारा २० को उपधारा (१) मा कुनै पमन व्यक्तक्तलाई पक्राउ भएको 
कारण सवहरको सूिना नददई िनुामा नराक्तखने, पक्राउमा परेका व्यक्तक्तलाई पक्राउ परेको समयदेक्तख 
नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह मलन पाउन ेरिा कानून व्यवसायीद्वारा पपुाक्ष गने 
हक हनु,े त्यस्रो व्यक्तक्तले आफ्नो कानून व्यवसायीसँग गरेको परामशा र मनजले ददएको सल्लाह गोप्य 
रहने व्यवस्िा गरेको छ । मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ मा कुनै कसूरसँग सम्बक्तन्धर 
व्यक्तक्तलाई पक्राउ गदाा मदु्दा हेने अमधकारीको अनमुमर मलन ुपने, पक्राउ गररएको व्यक्तक्तलाई पक्राउ 
पूजी ददन ुपने व्यवस्िा गरेको छ ।24  

प्रमे िौलागाईं वव. श्री ५ को सरकारको मदु्दा25 Due process of Law मभत्र Substantive 

Due Process र procedural due process दवैु पने हुँदा कुनै एकको पमन अभावमा कारबाही गरेको 
देक्तखन आएमा यसरी भए गरेको कारबाहीलाई काननुसंगर मान्न नसवकन ेभनी व्याख्या गररएको छ 
। कमल प्रसाद बास्रोला वव. ववशेष प्रहरी ववभागसमेर भएको मदु्दा 26 मा िनुामा रहने व्यक्तक्तलाई 
िनुामा रहनपुनााको कारण जानकारी ददने उदे्दश्यले िनुवुा पकु्तजा ददनपुने व्यवस्िा गररएको र 
अनसुन्धान परुा भई नसकेको क्तस्िमरमा कुन ऐनको कुन दफा उपदफा अन्रगार अमभयोग लगाउने हो 

                                                           
22 पराजलुी  सूया, स्वच्छ सनुवुाई  सम्बन्धी  अवधारणा, मानव अमधकार सम्बन्धी  श्रोर सामग्री, राविय न्यावयक प्रमरष्ठान, पषृ्ठ १५४ 
23 मानव अमधकारको ववश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, धारा ९ 
24 मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४, दफा ९ 
25 न.ेका.प. २०६१ प.ृ १७० 
26 २०४९ सालको ररट नं. २३१७ स. अ. २०४९।०२।३२।१ 



मनक्तिर गना नसवकनेसमेर हदुा ऐनको दफा खलुाई िनुवुा पकु्तजा नददएको अ. वं. १२१ नं. ववपररर 
नहनुे भनी व्याख्या गररएको पाइन्छ । 

 

ख. रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह मलन पाउनाेः 
पक्राउ परेको व्यक्तक्तले मनजले िाहेको कानून व्यवसायीसँग परामशा मलन पाउने उसको 

अमधकारको कुरा हो । कुनै व्यक्तक्त िनुामा पनाासाि उसले हरेक िरणमा स्वच्छ सनुवुाइको 
अमधकार राख्दछ । आफ्नो अमधकारको उपभोग गना र आफूलाई लागेको आरोपको प्रमररक्षा गने 
पक्राउ परेको समयदेक्तख नै उसले कानून व्यवसायीलाई भेट्न पाउने, सल्लाह मलन पाउने, आफ्नो 
कानून व्यवसायीबाट प्रमरमनमधत्व गना पाउने अमधकार रहेको हनु्छ । नागररक रिा राजनीमरक 
अमधकार सम्बन्धी अन्रराविय प्रमरज्ञापत्र १९६६ धारा १४(३)मा आफू स्वयं वा आफूले रोजेको 
काननु व्यवसायी माफा र प्रमररक्षा गने, परामशा मलन,े काननु सहायरा नभएको अवस्िामा यस 
अमधकारको बारेमा जानकारी पाउने अमधकार समेर समुनक्तिर गरेको छ । 

 
  नेपालको संववधानको धारा २०(२) ले पक्राउ परेको समयदेक्तख नै आफूले रोजेको काननु 
व्यवसायीसँग सल्लाह मलन पाउने, काननु व्यवसायीद्वारा नै पूपाक्ष गराई पाउने हक समुनक्तिर गरेको 
छ । त्यस्रो व्यक्तक्तले आफ्नो काननु व्यवसायीसँग गरेको परामशा र मनजले ददएको सल्लाह गोप्य 
रहने कुरा समेर समुनक्तिर गरेको छ । सािै धारा २० (१०) ले असमिा  पक्षलाइा  कानन ु
बमोक्तजम मनाःशलु्क काननुी सहायरा पाउने हक समेर समुनक्तिर गरेको छ । 

सन ् १९६६ मा अमेररकी सवोच्ि अदालरले Mirinda v. Arizona को मदु्दामा 27  अमभयकु्तले 
आफू ववरुद्ध लगाइएको अमभयोगमा बयान ददनभुन्दा अगामड कानून व्यवसायीबाट परामशा मलन े र 
बयान ददने क्रममा पमन आफ्नो कानून व्यवसायी सािै राख्न पाउने, यदद आमिाक कमजोरीका कारणले 
अमभयकु्तले काननु व्यवसायी मनयकु्त गना नसक्न ेभएमा राज्यको रफा बाट मनाःशलु्क कानून व्यवसायी 
रोक्न सक्ने समेर जानकारी गराई अमभयकु्तको बयान मलनपुने भने्न उल्लेख गरेको छ । 

नेपालको सवोच्ि अदालरले यज्ञमूमरा वन्जाडे वव. वाग्मरी ववशेष अदालर समेर मदु्दा 28  मा 
कानूनी सहायरा पाउने अमधकारमभत्र कुनै व्यक्तक्तले आफुले राखेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह 
मलन रिा मनजद्वारा पपुाक्ष गना पाउँछ भने्न अमधकारको बारेमा िाहा नभएको व्यक्तक्तलाई मनजले 

                                                           
27 384 U.S.436 
28 ने.का.प.२०२७, मन.नं. ५४७, पषृ्ठ नं १५७ 



त्यस्रो अमधकरको उपभोग गना पाउँछ भने्न कुराको जानकारी पाउने अमधकार समेर पदाछ भने्न 
व्याख्या गरेको छ । 

ग. मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष िौबीस घण्टामभत्र उपक्तस्िर हनु पाउन ेअमधकार 
कुनै कसूरको अनसुन्धानको मसलमसलामा पक्राउ परेको व्यक्तक्तलाई सम्बक्तन्धर अनसुन्धान 

अमधकारीले त्यस्रो पक्राउ वा िनुालाई वैधरा प्रदान गना मदु्दा हेने अमधकारीलाई जानकारी गराउने 
वा वहरासरमा राख्न ेअनमुमर मलने प्रकृया पूरा गनुा पछा । त्यस्रो आदेशमबना िनुामा राख्न हुंदैन । 
नेपालको संववधानको धारा २० को फौजदारी न्यायको हक अन्रगार उपधारा (३) मा पक्राउ 
गररएको व्यक्तक्तलाई पक्राउ भएको समय र स्िानबाट बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टामभत्र मदु्दा हेने 
अमधकारी समक्ष उपक्तस्िर गराउनपुनेछ र त्यस्रो अमधकारीबाट आदेश भएको बाहेक पक्राउ भएको 
व्यक्तक्तलाई िनुामा राक्तखने छैन भने्न व्यवस्िा गररएको छ । 

 नागररक रिा राजनीमरक अमधकार सम्बन्धी अन्रराविय प्रमरज्ञापत्र १९६६ मा 29  कुनै 
फौज्दारी अमभयोगमा पक्राउ गररएको वा िमुनएको कुनै पमन व्यक्तक्तलाई न्यायधीश वा काननुद्वारा 
न्यावयक शक्तक्तको प्रयोग गना पाउने अमधकार प्राि अमधकारी समक्ष ररुुन्र उपक्तस्िर गराइनेछ त्यस्रो 
व्यक्तक्तलाई मनामसब मावफकको समयमभत्र सनुवुाइ गररपाउने वा छुटकारा पाउने अमधकार हनुेछ भने्न 
व्यवस्िा गररएको पाइन्छ ।  

मलुकुी फौज्दारी कायाववमध संवहरा, २०७४ को दफा १४ मा अनसुन्धानको मसलमसलामा 
पक्राउ परेको व्यक्तक्तलाई २४ घण्टामभत्र मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष उपक्तस्िर गराउनपने मनजको 
आदेश पमछमात्र सोभन्दा बढी बवढमा २५ ददनसम्म िनुामा राख्न व्यवस्िा गररएको छ । 

सवोच्ि अदालरले अम्बर गरुुङ्ग वव. मत्र.वव.वव., सरुक्षा प्रहरी गाडासमेर भएको मदु्दामा 30 
प्रहरीद्वारा मगरफ्रार गरी २४ घण्टामभत्र मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष उपक्तस्िर नगराई िनुामा राखेको 
काया संववधान काननु सम्मर नहनुे भनी सीरादेवी िौलागाईं वव. गहृ मन्त्रालयको मदु्दामा31 अपराध 
घटीसकेको अवस्िामा २४ घण्टामभत्र मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष उपक्तस्िर गराई िनुामा राख्नपुनेमा 
नजरबन्दमा राखेको काननु ववपररर हनुे भनी र पणु्यप्रसाद काफ्ले वव. म्याग्दी क्तजल्ला अदालर भएको 
मनवेदनमा 32 यस काननुको आधारमा पपुाक्षका लामग िनुामा राख्नपुने भने्न अमधकारप्राि मनकायबाट 
स्पि र वकटानी आदेशवेगर िनुामा राख्न काननुसंगर नहनुे भनी, सबीना शे्रष्ठ वव अक्तख्रयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग भएको मदु्दामा धरौट जमानर ददन नसकेको वा नददएकोले िनुामा राख्दा पमन 

                                                           
29 नागररक रिा राजनीमरक अमधकार सम्बन्धी अन्रराविय प्रमरज्ञापत्र १९६६, को धारा ९(३) 
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  ने.का.प. २०४९, मन. नं. ४४५०, पषृ्ठ ३१ 
31 

  स. अ. बलेुवटन  २०६१, पूणाांक ३०५, पषृ्ठ २४ 
32   स. अ. बलेुवटन २०५३, पूणाांक ९४,  पषृ्ठ ५ 



२४ घण्टामभत्र मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष उपक्तस्िर गराई िनुामा राख्नपुने33 भनी व्याख्या गररएको छ 
। 

घ. प्रिमलर काननु ववपररर र प्रिमलर कानूनमा रोवकएभन्दा बढी सजाय नहनु े

फौजदारी कानूनद्वारा अपराध भनी घोषणा नगरी कुनैं पमन काया अपराध मामनदैन । फौज्दारी 
न्याय प्रणालीमा प्रिमलर सूत्र Nullam Crimen sene Lege (No Crime without law,  Nullam 

Crimen sene Poena (No punishment without law)  मा यो मसद्धान्र आधाररर रहेको छ । 
राज्यको ववधावयकी मनकायद्वारा कुनै मानवीय व्यवहारलाई अपराध घोषणा नगरी र सजाय नरोकी  
सजाय गना रिा त्यसको बक्तखालाप हनुे गरी कारबाही गना हुंदैन । यदद त्यस्रो काया भएको रहेछ 
भनेपमन प्राकृमरक न्यायको मसद्धान्र ववपररर मामनन्छ । 

नेपालको संववधानमा प्रिमलर काननु ववपररर नहनु ेकाम गरेवापर सजाय नहनुे र कुनै पमन 
व्यक्तक्तलाई कसूर गदााको अवस्िामा कानूनमा रोवकएभन्दा बढी सजाय ददइने छैन भने्न संवैधामनक 
व्यवस्िा रहेको छ ।34 मलुकुी अपराध संवहरा, २०७४ ले कानून बमोक्तजम गनुा पने वा कानूनले 
क्षम्य मानेको कामलाई कसूर मामनने छैन,35 कानूनले सजाय नहनुे कुनै काम गरे बापर कुनै व्यक्तक्त 
सजायको भागी हनुे छैन र कुनै पमन व्यक्तक्तलाई कसूर गदााको अवस्िामा कानूनमा रोवकएभन्दा बढी 
सजाय हनुे छैन36 भन्ने व्यवस्िा गररएको छ ।  

ङ. पिारदशी असर हनु ेगरी कानून बनाउँन नपाइन े 

फौजदारी कानून पिारदशी असर (Ex-post facto law) हनुे गरी बनाउँन पाइदैन । 
भइसकेको कुनै कायालाई पमछ गएर कानून बनाएर कसूर कायम गना र त्यसमा सजाय गना समेर 
हुँदैन । पछामडको मममरमा मनमााण भएर पवहले अिाार भरूकालका काम कारवाहीमा लागू नहनुे 
कुरालाई यस मसद्धान्रले जोड ददएको छ । कुनै कायालाई कानूनद्वारा अपराध घोषणा गने वा नगने 
भने्न कुरा ववधावयकी अमधकारको कुरा भएपमन ववधावयकाले फौजदारी कानून मनमााण गदाा पिारदशी 
असर हनुे वकमसमले गना पाउदैन । कुनै काया गदााका वखरमा त्यसलाई प्रिमलर कानूनले अपराध 
मानेको रहेनछ र वैध वकमसमको काया रहेछ भने त्यस्रो काया गरेवापरमा कसैलाई सजाय गररन ु
प्राकृमरक न्यायको मसद्धान्र ववपररर मामनन्छ । यस मसद्धान्रका दईु पक्ष छन-् पवहलो पिारदक्तशा 
असर पने गरी अपराध घोषणा नगररने र कारवाही समेर नगररने हो भने दोस्रो अपराध हुँदाका बखर 
कानूनमा रोवकएभन्दा बढी सजाय नहनुे भने्न हनु ।37 

                                                           
33   ने.का.प. २०६५, अंक १, नन.न. ७९१२ 
34 नेपालको संववधान (२०७२) धारा २०(४) 
35 मलुकुी अपराध संवहरा, २०७४ दफा ६ 
36 ऐ. ऐ. दफा ७ 
37 फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक, वटकाराम आिाया, लोकराक्तन्त्रक संववधानका आधारहरु, सारिी अध्ययन रिा अनसुन्धान केन्द्र पषृ्ठ 
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भरूप्रभावी कानूनबाट संरक्षण पाउने न्यायको आधारभरू मसद्धान्र हो । त्यसरी कानून बनाई 
सजाय गररन ु अन्यायपूर ् र प्रमरशोधयकु्त हनु्छ । मानव अमधकारको स्िावपर मूल्य र मान्यरा 
ववपररर हनु्छ । 38रर कायाववमध कानूनमा यो मसद्धान्र लागू हुँदैन । अमेररकी सवोच्ि अदालरले 
Calder v. Bull (1798) 39  को मदु्दामा भरूप्रभावी काननु मभत्र मनम्न ४ वटा कुरा समावेश हनुे 
ब्याख्या गरेको छ: 

▪ कुनै काम गदााका बखर मनदोष मामनने व्यक्तक्तलाई अपराधी मानी सजाय गने प्रकृमरको 
काननु बनाउन नपाइन े

▪ अपराध हुंदाका बखर समान्य प्रकृमरको मामननेमा त्यसलाई गम्भीर बनाएर सजाय गने 

▪ अपराध हुंदाका बखरमा कम सजाय गररने व्यवस्िा भएकोमा सजायको मात्रा बढाई 
सजाय रोक्ने  

▪ कसरु गदााको अवस्िामा कसूर प्रमाक्तणर हनु जेजमर प्रमाण आवश्यक पदाथ्यो त्योभन्दा 
कमजोर वा िोरै प्रकृमरको प्रमाण आवश्यक भनी कायाववमधमा पररवरान गने । 

नेपालको संववधान र मलुकुी अपराध संवहरा, २०७४ ले उक्त मसद्धान्रलाई आत्मसार गरेको छ 
। यस पूवाका संववधान र कानूनमा पमन पिारदशी असर हनुे गरी कानून बनाउन नपाइने कुरालाई 
स्वीकार गररएको मियो । सवोच्ि अदालरबाट ववमभन्न मदु्दाहरुमा पिारदशी असरका सम्बन्धमा 
ववमभन्न कोणबाट व्याख्या गररएको पाइन्छ । सवोच्ि अदालरले नेपाल अमधराज्यको संववधान, 

२०४७ जारी हनु ुपूवा श्री ५ को  सरकार वव. अनारमसं काकी भएको मदु्दामा संववधानको व्यवस्िा 
ववपररर ववध्वंसात्मक अपराध (ववशेष मनयन्त्रण रिा सजाय) ऐन, २०४२ लागू गरी  संववधान र 
मानव अमधकारको मसद्धान्र ववपररर रहेको भनी सवोच्ि अदालरमा ररट दायर भएरा पमन उक्त ऐन 
संववधान र काननु अनकुुल नै देक्तखने भने्न ठहर40 भएको पाइन्छ । रर वव.सं. २०४७ सालपमछका 
ववमभन्न मदु्दाहरुमा सवोच्ि अदालरले फौजदारी कानूनलाई पिारदशी असर हनुे गरी मनमााण गना 
नपाइने गरी व्याख्या भएको पाइन्छ । वकसन शे्रष्ठ ववरुद्ध नपेाल सरकार भएको मदु्दा41 मा वैदक्तशक 
रोजगार ऐनको संशोधनले सजायमा बढोत्तरी गरेको भएरापमन वारदार हदुाका अवस्िाको काननुभन्दा 
बढी सजाय गना नहनुे भनी व्याख्या भएको छ । यसैगरी उत्तम लामा वव. श्री ५ को सरकार भएको 
मदु्दामा जीउ मास्ने बेच्ने ऐन, २०४३ आउनभुन्दा पवहले भएको अपराधमा उक्त काननु बमोक्तजम 
सजाय गदाा उक्तिर ठहराएको पाइन्छ भने सोही मदु्दामा न्यायधीश बलराम के सी ले असहमर राय 
लेख्दै त्यसरी सजाय गररन ुसंववधान ववपररर हनुे42 भनी व्याख्या भएको छ ।  

                                                           
38 ऐ.ऐ. पषृ्ठ १२८ 
39 3 Dall. 386 (US 1798) 

40   ने.का.प. २०४५, प.ृ ९८६ 

41   सवोच्ि अदालर बलेुवटन २०५२, पूणाांक १८,  प.ृ ११ 

42  ने.का.प. २०६१  अंक ९ मन.नं. ७४३२ 



 

ि. दोहारो खरराको मसद्धान्र 

फौजदारी कानून उल्लघंन गरे वापर एक पटक मात्र सजाय पाउन ुपने मान्यरा फौजदारी 
न्यायको महत्वपूणा मसद्धान्र हो । एउटै व्यक्तक्तलाई एउटै कसूरमा एक पटक भन्दा बढी मदु्दा 
िलाई सजाय गना पाइदैन भने्न यस मसद्धान्रको मान्यरा हो । यो प्राकृमरक न्यायमसर सम्बक्तन्धर 
रहेको छ । प्राकृमरक काननुले पमन एउटै अपराधमा दईुपटक पूपाक्ष गररन ु हदैुन भने्न मान्यरा 
राख्दछ यसले कुनै व्यक्तक्तलाई एउटा कसूरमा बारम्बार कारबाही र सजाय हनुबाट रोक्छ । यो 
मसद्धान्रको ववकास Common Law देशहरुमा १३ औ ंशराव्दीमा भएको हो । रोमन ल को स्िावपर 
उक्तक्त "Nemo debet bis vaxari pro una et eadem causa" (Noone shall be prosecuted a second 

time for one in the sqame offence) अिाार ् कसैलाई पमन एउटा र उही अवस्िामा २ पटक 
कारबाही गररने छैन" मा आधाररर छ । यो मसद्धान्र पवहले मदु्दा िलाएको वा सजाय पाएको र 
पवहले मदु्दा िलाएको वा सफाई पाएको दवैु अवस्िामा आकवषार हनु्छ । यस मसद्धान्रको पछामड 
दोहोरो सजाय गदाा राज्यको श्रोर साधन शक्तक्तको दरुुपयोग हनुे र त्यसो गनुा उक्तिर र न्यायपूणा 
नहनुे रका  ददइन्छ ।यो मसद्धान्र लागू हनु सक्षम अदालरमा मदु्दा िलाएको र फैसला भएको भन े
हनुपुछा ।स्वदेश वा ववदेश जहां भएपमन सक्षम मनकायमा मदु्दा िली कारबाहीको टुङ्गो लागेको 
अवस्िामा पमन यो मसद्धान्र आकवषार हनु्छ43। 

नेपालको संववधानको धारा २०(६) मा कुनै पमन व्यक्तक्त ववरुद्ध अदालरमा  एकै कसूरमा 
एक पटकभन्दा बढी मदु्दा िलाइने  र सजाय नददइने व्यवस्िा गरेकोछ । फौज्दारी अपराध संवहरा 
२०७४ को दफा ९ मा पमन सोही व्यवस्िा गररएको पाइन्छ ।  

 

३.४ स्वच्छ सनुवुाइका मान्यराहरुको कायाान्वयनमा सरकारी वकीलको भमूमका 
 

नेपालको संववधानले कुनै अदालर वा न्यावयक मनकाय वा अमधकारी समक्ष नेपाल सरकारको 
रफा बाट मदु्दा िलाउने वा निलाउने भने्न कुराको अक्तन्रम मनणाय गने अमधकार महान्यायामधवक्तालाई 
हनुे व्यवस्िा गरेको छ । 44मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ को अनसूुिी १ र २ 
अन्रगारका मदु्दाहरुमा सम्बक्तन्धर अदालर वा न्यावयक मनकायसमक्ष अमभयोग पत्र दायर गने 
अमधकार सरकारी वकीललाई छ ।45अनसूुिी १ का मदु्दाहरुमा नेपाल प्रहरीले अनसुन्धान गदाछ भन े
अनसूुिी २ अन्रगारका मदु्दाहरुमा सम्बक्तन्धर कानूनमा रोवकएको अमधकारीले अनसुन्धान गछा । 

                                                           
43  Hari Bans Tripathi: Fundamental rights and Judicial Review in Nepal, (2002), Pairavi Prakashan, kathmandu, p. 
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45मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४, दफा ३२ र ४३ 



अनसुन्धान, अमभयोजन र कारवाहीको काममा मलुकुी फौजदारी संवहराले री कायाहरु प्रहरी, सरकारी 
वकील र अदालरले गने गरी रोकेको छ । मदु्दा िलाउने महान्यायामधवक्ताको अमधकार मनजबाट 
प्रत्यायोजन भई सबै सरकारी वकीलहरुले गदाछन ् । प्रहरीले गरेको अनसुन्धानबाट संकमलर 
प्रमाणको आधारमा सरकारी वकीलले अमभयोजन सम्बन्धी मनणाय गछा । अदालरले अमभयोजनसाि 
पेश गररएका प्रमाणहरुको परीक्षण गरी न्याय मनरुपण गछा । यी रीन वटै मनकायहरुको कायाहरु 
अलग-अलग रुपमा व्यवस्िा गररएको भएपमन प्रत्येक मनकायका कायाहरु एक अकाासँग अन्रर 
सम्बक्तन्धर रहेका हनु्छन ् । अनसुन्धानको कायाक्षेत्र प्रहरीको भएपमन मलुकुी फौजदारी कायाववमध 
संवहराले नै अनसुन्धानको प्रारक्तम्भक िरणदेक्तख नै सरकारी वकीलको पमन नेरतृ्वदायी भमूमका 
मनधाारण गरेको छ । प्रहरीबाट अनसुन्धानको क्रममा गररने कायाबाट शंवकर व्यक्तक्तको स्वच्छ 
सनुवुाइको अमधकारको हनन भएको खण्डमा सरकारी वकीलले प्रहरीलाई सिेर गरी अनसुन्धानलाई 
नदेक्तशर गनुा पदाछ । त्यसैगरी अदालरमा मदु्दाको कारवाहीको मसलमसलामा समेर सरकारी वकीलले 
मदु्दामा पीमडरका अमरररक्त शंवकरका अमधकारको पमन सम्मान व्यक्त गनापछा ।  

जनराको प्रमरस्पधाात्मक बहदुलीय लोकराक्तन्त्रक शासन प्रणाली, नागररक स्वरन्त्ररा, मौमलक 
अमधकार, मानव अमधकार, बामलग मरामधकार, आवमधक मनवाािन, पूणा प्रसे स्वरन्त्ररा रिा स्वरन्त्र, 

मनष्पक्ष र सक्षम न्यायपामलका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायरका मान्यराहरु नेपालको 
संववधानले आत्मसार गरेको छ । मलुकुमा  ववमधको शासन कायम गरी ववद्यमान कानूनको 
प्रभावकारी कायाान्वयन गना नेपाल सरकारको प्रमखु कानूनी सल्लाहकारको रुपमा 
महान्यायामधवक्तालाई संववधानले क्तजम्मेवारी ददएको छ  नेपालको कानून प्रणालीको आधमुनकीकरण 
गदै जारी भएका मलुकुी अपराध संवहरा समेरका नयाँ कानूनहरुले सरकारी वकीलको भमूमका र 
क्तजम्मेवारीमा बढोत्तरी गरेको छ । यी संवहराहरुले सरकारी वकीललाई ववगरको भन्दा अझ बढी 
क्तजम्मेवार र जवाफदेही बनाएको छ । मलुकुी अपराध संवहरा, २०७४ सामान्य सारभरू फौजदारी 
कानूनको रुपमा जारी भएको छ । यसले हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीले अवलम्बन गना खोजेका 
आधमुनक फौजदारी ववमधशास्त्र एवं अन्ररााविय मानव अमधकार सम्बन्धी दस्रावेजहरुले मान्यरा प्रदान 
गरी ववश्वव्यापी रुपमा फौजदारी न्यायका सामान्य मसद्धान्रका रुपमा स्वीकार गररएका मसद्धान्र र 
धारणाहरुलाई आत्मसार गरेको छ ।46अपराध संवहरासँगै जारी गररएको मलुकुी फौजदारी कायाववमध 
संवहरा, २०७४ ले अपराध संवहराको कायाान्वयनको लामग कायाववमधको व्यवस्िा गरेको छ । 
ववगरको फौजदारी न्याय प्रशासन सञ्चालन गने कानूनी व्यवस्िाको रुपमा रहेका मलुकुी ऐन र 
                                                           
46 प्रस्राववर मलुकुी अपराध संवहरा, व्याख्यात्मक वटप्पणी, पषृ्ठ १९, राविय न्यावयक प्रमरष्ठान 
 

 



सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ लाई यस संवहराले खारेज गरेको छ । यस संवहराले ववगरका 
प्रावधानहरुलाई पररमाक्तजार, वैज्ञामनक र व्यवहाररक बनाएको पाइन्छ । सरकारी वकीललाई 
अनसुन्धानको प्रारक्तम्भक िरणदेक्तख नै नेरतृ्वदायी भमूमकामा संलग्न गराएको छ ।  

मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ र अन्य ववद्यमान कानूनी व्यवस्िाका आधारमा 
स्वच्छ सवुवुाइको कायाान्वयनका सम्बन्धमा सरकारी वकीलको भमूमकालाई देहाय बमोक्तजम उल्लेख 
गररएको छाः- 

१. मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ मा भएका अनसुन्धान र अमभयोजनसम्बन्धी 
व्यवस्िाहरु 

क. जाहेरी दरखास्र वा सूिना दराा गने सम्बन्धमााः मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ 
को अनसूुिी १ मा उक्तल्लक्तखर कसूर भएको, भइरहेको वा हनु लागेको छ भने्न कुरा िाहा पाउने 
व्यक्तक्तले त्यस्रो कसूरका सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जान े सम्मको सबदु प्रमाण 
खलुाई त्यस्रो कुराको जाहेरी दरखास्र मलक्तखर, मौक्तखक वा ववद्यरुीय माध्यमको सूिना नक्तजकको 
प्रहरी कायाालयमा ददन ु पछा । यसरी प्राि जाहरी दरखास्र सम्बक्तन्धर प्रहरीले दराा गरी त्यस्रो 
कसूरका सम्बन्धमा अनसुन्धान गनुा पछा । जाहेरी दरखास्र वा सूिना सम्बक्तन्धर प्रहरी कायाालयले 
दराा गना इन्कार गरेमा जाहेरी दरखास्र वा सूिना गने ब्यक्तक्तले त्यस्रो व्यहोरा खलुाई सम्बक्तन्धर 
क्तजल्ला सरकारी ववकल कायाालय वा त्यस्रो जाहेरी दरखास्र वा सूिना दराा गनुा पने प्रहरी 
कायाालयभन्दा मामिल्लो रहको प्रहरी कायाालयमा जाहेरी दरखास्र वा सूिना सवहर उजरु गना 
सक्नेछ । यसरी उजरु प्राि भएमा सम्बक्तन्धर क्तजल्ला सरकारी ववकल कायाालय वा प्रहरी 
कायाालयले त्यसको अमभलेख राखी त्यस्रो जाहेरी दरखास्र वा सूिना आवश्यक कारबाहीको लामग 
सम्बक्तन्धर प्रहरी कायाालयमा पठाउन ुपनेछ ।47 

मलुकुी फौजदारी संवहराले गरेको यो नयाँ व्यवस्िा हो । प्रहरीले जाहेरी दरखास्र दराा गना 
इन्कार गरेको अवस्िामा सम्बक्तन्धर व्यक्तक्तले सरकारी वकील कायाालयमा उजरु गरेको खण्डमा 
सरकारी वकीलले त्यसमा आवश्यक कारवाहीको लामग सम्बक्तन्धर प्रहरी कायाालयमा पठाउन ु पने 
व्यवस्िा गररएको छ । 
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ख. प्रारक्तम्भक अनसुन्धान प्रमरवेदन प्राि गनेाः मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहराकोअनसूुिी–१ वा 
अनसूुिी–२ मा उक्तल्लक्तखर कुनै कसूरको जाहेरी दरखास्र वा सूिना दराा हनुासाि त्यस्रो कसूरको 
अनसुन्धान गना रोवकएका प्रहरी कमािारी वा अनसुन्धान अमधकारीले ररुुन्र प्रारक्तम्भक अनसुन्धान गनुा 
पछा ।  यसरी प्रारक्तम्भक अनसुन्धान शरुु गरेपमछ त्यस्रो प्रहरी कमािारी वा अनसुन्धान अमधकारीले 
सोको प्रमरवेदन क्तजल्ला सरकारी ववकल कायाालयमा रीन ददनमभत्र पठाउन ुपछा ।48 

सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ मा प्रहरीले अनसन्धान शरुु गरेको ३ ददन मभत्र सरकारी 
वकील कायाालयमा प्रारक्तम्भक प्रमरवेदन पठाउन ुपने व्यवस्िा मियो । यस संवहरामा अनसूिी १ र २ 
का मदु्दाहरुमा अमनवाया रुपमा अनसुन्धान गने प्रहरी वा अनसुन्धान अमधकृरले प्रारक्तम्भक अनसुन्धान 
प्रमरवेदन पठाउन ु पछा । यसबाट सरकारी वकीलले अनसुन्धानको क्रममा अनसुन्धान अमधकृरले 
कानूनले रोकेको कायाववमधको पालना भए नभएको जाँि गना सक्ने अवसर प्राि गदाछ ।प्रारक्तम्भक 
प्रमरवेदन प्राि भएपमछ सरकारी ववकलले त्यसको अध्ययन गरी कसूरसँग सम्बक्तन्धर कुनै ववषयमा िप 
अनसुन्धान गना अनसुन्धान अमधकारीलाई आवश्यक मनदेशन ददन ुपने देक्तखएमा त्यसको कारण खलुाई 
आवश्यक मनदेशन ददन सक्छ । 

प्रारक्तम्भक अनसुन्धान प्रमरवेदन प्राि भएपमछ सरकारी वकीलले मनम्न कुरामा ध्यान ददन ुपछा-49 

• जनु मनकाय रिा पदामधकारीले प्रारक्तम्भक अनसुन्धान प्रमरवेदन पठाएको हो त्यो मनकाय रिा 
पदामधकारीको सो ववषयमा अनसुन्धानवा रहवककार गने अमधकार छ वा छैन, 

• अनसुन्धान रहवककार प्रारम्भ गररएको ववषयमा सो काया गने मनकाय वा पदामधकारीको 
भौगोमलक क्षेत्रामधकार छ वाछैन, 

• जनु ववषयमा अनसुन्धान प्रारम्भ गररएको छ सो ववषय अनसूुिी १ वा २ मभत्रको हो वा 
होईन भने्न कुरा यकीन गने,  

• पक्राउ परेको शंकास्पद व्यक्तक्तलाई अनसुन्धान प्रयोजनको लामग २४ घण्टा भन्दा बढी 
अवमध वहरासरमा राख्न ुपनेअवस्िा भएमा मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष उपक्तस्िर गराई अनमुमर 
मलए नमलएको यकीन गने, 
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• प्राि प्रारक्तम्भक प्रमरवेदनको आधारमा अनसुन्धानको दृविकोणबाट वारदारको गक्तम्भररा 
पवहल्याउने र के कस्राववषयमा मनदेशन ददन ुआवश्यक छ सो कुरा, 

• मदु्दा दायर गने हदम्याद छ वा छैन । 

ग. भ्रमपूणा, झठु्ठा वा काल्पमनक सूिनालाई रामेलीमा राख्न सवकनाेः50  मलुकुी फौजदारी कायाववमध 
संवहरा, २०७४ को अनसूुिी–१ वा अनसूुिी–२ मा उक्तल्लक्तखर कुनै कसूरको सम्बन्धमा प्राि 
जाहेरी दरखास्र वा सूिनाका सम्बन्धमा सम्बक्तन्धर ब्यक्तक्त वा जाहेरवाला समेरलाई बझु्दा त्यस्रो 
दरखास्र वा सूिना भ्रमपूणा, झठु्ठा वा काल्पमनक भई अनसुन्धान गना आवश्यक नभएमा वा 
मनरिाक देक्तखएमा सम्बक्तन्धर प्रहरी कायाालय वा सम्बक्तन्धर अनसुन्धान अमधकारीले सोही कुरा 
खलुाई सामान्यरया रीन ददनमभत्र सम्बक्तन्धर सरकारी ववकल कायाालयमा प्रमरवेदन पठाउन ुपछा 
। यसरी प्रमरवेदन प्राि भएपमछ सम्बक्तन्धर सरकारी ववकल कायाालयले त्यस्रो कसूरको 
सम्बन्धमा रत्काल अनसुन्धान गना मनामसब आधार नदेक्तखएमा त्यसको कारण खलुाई िप प्रमाण 
प्राि हनु आएका बखर अनसुन्धान गना सवकने गरी रत्काल रामेलीमा राख्न ेवा वारदारको प्रकृमर 
अध्ययन गदाा रत्काल अनसुन्धान गना उपयकु्त हनुे देखेमा कारण खलुाई िप अनसुन्धान गना 
अनसुन्धान अमधकारीलाई मनदेशन ददन सक्नेछ । मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहराले गरेको यो 
नयाँ व्यवस्िा हो । यस व्यवस्िाबाट कुनै पमन व्यक्तक्तलाई मबना कारण मदु्दा झेल्न ुपने अवस्िा 
अन्त्य भएको छ ।  

घ. अनसुन्धानको लामग वहरासरमा राख्न अनमुमर मलनाेः  कुनै कसूरमा पक्राउ गररएको व्यक्तक्तलाई 
पक्राउ भएको समय रिा स्िानबाट बाटोको म्याद बाहेक िौबीस घण्टामभत्र मदु्दा हेने अमधकारी 
समक्ष उपक्तस्िर गराउन ु पने र त्यस्रो अमधकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको 
व्यक्तक्तलाई िनुामा नराक्तखने व्यवस्िा नेपालको संववधानमा छ । 51 कुनै ब्यक्तक्तलाई कसूरको 
अनसुन्धानको लामग पक्राउ गरेपमछ िौबीस घण्टामभत्र जमरसक्दो िाँडो मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष 
उपक्तस्िर गराउन ु पने व्यवस्िा मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ को दफा १४ मा 
पमन छ । सो भन्दा बढी अवमध अनसुन्धानको क्रममा िनुामा राख्न सवकदैन । सो भन्दा बढी 
अवमध िनुामा राख्न परेमा सरकारी वकील माफा र मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष अनमुमरको लामग 
मनवेदन ददन ुपछा । 
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ङ. वहरासरमा रहेको व्यक्तक्तलाई छाड्न े सम्बन्धी व्यवस्िााः 52अनसुन्धानको मसलमसलामा वहरासरमा 
रहेको कुनै ब्यक्तक्तलाई वहरासरमा राक्तखरहन ु आवश्यक वा उपयकु्त नदेक्तखएमा अनसुन्धान 
अमधकारीले सरकारी ववकलको सहममर मलई वा रत्काल त्यस्रो सहममर मलन सवकने अवस्िा 
नभएमा कारण सवहरको पिाा खडा गरी त्यस्रो ब्यक्तक्तबाट धरौट वा जमानर मलई वा मनजलाई 
कुनै मािवर ब्यक्तक्तको क्तजम्मामा हाक्तजर जमानीमा छाड्न वा राररखमा राख्न सक्नेछ ।  

ि. बयान मलन े वा सोधपछु गनेाःमलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ को अनसूुिी- १ वा 
अनसूुिी–२ अन्रगारका कसूरको सम्बन्धमा अनसुन्धान अमधकारीले सरकारी ववकल समक्ष 
अमभयकु्तको बयान मलने व्यवस्िा छ ।53कुनै अमभयोग लागेको व्यक्तक्तलाई मनजले गरेको कसूर 
प्रमाक्तणर नभएसम्म कसूरदार नमामनन,े कुनै पमन व्यक्तक्त ववरुद्ध अदालरमा एकै कसूरमा एक 
पटकभन्दा बढी मदु्दा िलाइने र सजाय नददइने र कुनै कसूरको अमभयोग लागेको व्यक्तक्तलाई 
आफ्नो ववरुद्ध साक्षी हनु बाध्य नपाररने 54 कुरा नेपालको संववधानमा मौमलक हकको रुपमा 
व्यवस्िा गररएको छ ।  

बयान मलँदा कसूरको सम्बन्धमा खलुाउन ु पने आवश्यक कुरा सोध्ने अमधकार सरकारी 
ववकललाई हनु्छ ।अमभयकु्तले गरेको बयान व्यहोरा मममसल संलग्न अन्य प्रमाणद्वारा पवुि भएमा 
प्रमाणको रूपमा ग्रहण गने प्रिलन रहेकोहुँदा फौजदारी मदु्दाहरूमा अमभयकु्तको अमधकार प्राि 
अमधकारी समक्षको बयानको महत्वपूणा स्िान रहेको छ ।पक्राउ परेका वा प्रहरी वहरासरमा 
रहेका व्यक्तक्तको बयान गराउँदा अनसुरण गनुा पने संबैधामनक रिा काननुी व्यवस्िा, सवोच्ि 
अदालरद्वारा स्िावपर मसद्धान्रहरू, राविय रिा अन्रराविय मान्यराहरू र मानव अमधकार संरक्षण 
सम्बन्धी अन्ररााविय दस्रावेजहरूले गरेको व्यवस्िाहरू पालन गनुा पदाछ । बयान गराउने 
क्रममा सरकरी वकीलले वहरासरमा रहेको प्रमरवादीलाई मानवोक्तिर व्यवहार गररएको छ वा छैन 
भने्न कुरा प्रमरवादीसँग सोधपछु गरी नगरेकोभए प्रहरीलाई मानवोक्तिर व्यवहार गना मनदेशन ददन ु
पछा,बयान मलन उपक्तस्िर गराईएको व्यक्तक्तले सरकारी वकील समक्ष बयान गनुा भन्दा पवहले 
पररवारका सदस्यहरू वाआफ्नो काननु व्यवसायीसँग भेटघाट गने ईच्छा व्यक्त गरेकोमा काननु 
सम्मर ढंगबाट भेटघाटको अवसर उपलव्धगराई ददन ुपदाछ । 
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छ. राय, सल्लाह ददनाेः कुनै कसूरमा अनसुन्धान गदाा सम्बक्तन्धर अनसुन्धान अमधकारीले कुनै 
ववषयमा सरकारी ववकलको राय, सल्लाह माग गना सक्नेयसरी राय, सल्लाह माग भएकोमा 
सम्बक्तन्धर सरकारी ववकलले आफ्नो राय वा सल्लाह ददन ुपने55कानूनी व्यवस्िा गररएको छ । 
यसरी सरकारी वकीलले संववधान, कानून र न्यायका मान्य मसद्धान्रको आधारमा उक्तिर राय, 

सल्लाह अनसुन्धान अमधकारीलाई ददन ुपछा । 

ज. महान्यायामधवक्ताले आवश्यक मनदेशन ददन सक्नाेः नपेाल सरकारबाट दायर हनुे कुनै 
फौजदारी मदु्दामा भई रहेको अनसुन्धानको बारे महान्यायामधवक्ताले आवश्यक जानकारी मलन 
सक्न ेव्यवस्िा मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ मा गररएको छ । यसरी जानकारी 
मलँदा नेपाल सरकारवादी हनुे कुनै कसूरको अनसुन्धान अपयााि भएको वा त्यस्रो कसूरमा कुनै 
खास उपाय, रररका वा ववमध अपनाउन ुपनेमा त्यस्रो उपाय, रररका वा ववमध नअपनाइएको वा 
िप अनसुन्धान गनुा पने भने्न लागेमा महान्यायामधवक्ताले अनसुन्धान सम्बन्धमा अनसुन्धान 
अमधकारी वा मनजको ववभागीय प्रमखुलाई जनुसकैु समयमा मनदेशन ददन सक्छ ।56 

झ. मनदेशन ददनाेः अनसुन्धानको क्रममा सरकारी वकीलले अनसुन्धान अमधकृरलाई जनुसकैु 
समयमा पमन मनदेशन ददन सक्ने व्यवस्िा छ । 

ञ. अमभयोजन गनेाः  

मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहराको अनसूुिी–१ वा अनसूुिी–२ अन्रगारको कुनै कसूरको 
सम्बन्धमा अनसुन्धान पूरा भएपमछ अनसुन्धान अमधकारीले कसूर गरेको शङ्का गररएका सबै वा कुनै 
ब्यक्तक्त उपर मदु्दा िलाउन पयााि प्रमाण पगु्ने देक्तखएमा मनजलाई कुन कानून अन्रगार सजाय हनु ुपने 
हो सो कुरा खलुाई रिा कसूर नभएको देक्तखएको वा कसूर भएको भए पमन त्यस्रो कसूर गने 
ब्यक्तक्त यही हो भने्न यवकन हनु नसकेको वा कुनै ब्यक्तक्त उपर मदु्दा िलाउन पयााि प्रमाण नपगु्न े
देक्तखएकोमा सोही व्यहोरा खलुाई मममसल कागजको सक्कल रिा नक्कल प्रमर र दसी प्रमाण सवहरको 
अनसुन्धान प्रमरवेदन सम्बक्तन्धर सरकारी ववकल कायाालयमा पठाउन ुपछा ।यसरी  प्रमरवेदन पठाउँदा 
िनुवुा नभएको मदु्दा भए सम्बक्तन्धर कानूनको हदम्याद पगु्ने कम्रीमा पन्र ददन अगावै र िनुवुा 
भएको मदु्दा भए मदु्दा िलाउने वा निलाउने मनणाय गने र अमभयोगपत्र रयार गरी अदालरमा दायर 
गना लाग्ने समयलाई समेर ध्यानमा राखी मदु्दा दायर गने ददनभन्दा सामान्यरया कम्रीमा रीन ददन 
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अगामड नै पठाउन ुपछा । अनसुन्धान प्रमरवेदन सवहरको मममसल प्राि भएपमछ सम्बक्तन्धर सरकारी 
ववकलले मममसल अध्ययन गरी अनसुन्धानको मसलमसलामा सङ्कमलर सवदु प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी 
मदु्दा िलाउने वा निलाउने सम्बन्धमा मनणाय गरी मदु्दा िलाउने मनणाय गररएमा सम्बक्तन्धर अदालर 
वा न्यावयक मनकायमा अमभयोगपत्र दायर गना सवकने व्यवस्िा छ ।57 

ट. सजाय कम गने माग दावी मलई अमभयोग पत्र दायर गना सवकनाेः  

मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहराले गरेको यो नयाँ व्यवस्िा हो । कुनै कसूरको 
अमभयकु्तले अनसुन्धान अमधकारीलाई त्यस्रो कसूरको अनसुन्धान गना सहयोग परु ्याएमा त्यस बापर 
त्यस्रो अमभयकु्तलाई कानून बमोक्तजम हनुे सजायमा छुट हनु अनसुन्धान अमधकारीले सरकारी ववकल 
समक्ष मसफाररस गना सक्ने, यसरी मसफाररस भई आएमा वा अनसुन्धान प्रमरवेदन वा मममसल संलग्न 
कागजारबाट अमभयकु्तले अनसुन्धानमा सहयोग परु ्याएको देक्तखएमा सरकारी ववकलले त्यस्रो 
मसफाररस वा सहयोगलाई समेर वविार गरी त्यस्रो अमभयकु्तलाई हनुे सजायमा छुट ददन प्रस्राव गरी 
शरा सवहरको माग दावी मलई अमभयोगपत्र दायर गना सक्ने व्यवस्िा छ । 

ठ.    खास वकमसमका सानामरना कसूरमा मदु्दा निलाउन ेमनणाय गनेाः  

मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहराले अनसूुिी-१ वा अनसूुिी- २ बमोक्तजमको कुनै खास 
वकमसमको सानामरना मदु्दा दायर गनुा व्यवहाररक नभएको वा सावाजमनक वहरलाई खास असर नपने 
देक्तखएमा सरकारी ववकलले महान्यायामधवक्ताको स्वीकृमर मलई त्यस्रो ब्यक्तक्त ववरुद्ध मदु्दा दायर नगने 
मनणाय गना सक्न े यसरी मनणाय गनुाअक्तघ सरकारी ववकलले त्यस्रो अमभयकु्तलाई भववष्यमा त्यस्रो 
कसूर नगने कबमुलयर गराउन ुपने व्यवस्िा गरेको छ ।58 

ड. िप दाबी मलन सवकनाेः  

कुनै मदु्दा अदालरमा दायर भैसकेपमछ त्यस्रो मदु्दामा अन्य सम्बद्ध िप प्रमाणहरुबाट मदु्दा 
दायर भैसकेका अमभयकु्त बाहेक अन्य अमभयकु्तहरु उपर समेर दावी मलन पने भएमा वा मदु्दा दायर 
भई अमभयकु्त कायम भई सकेका ब्यक्तक्त उपर िप अमभयोग लगाउन ुपने देक्तखएमा त्यसको कारण 
खलुाई िप अनसुन्धान गना लगाई अन्य िप अमभयकु्तको हकमा समेर िप दावी मलई सरकारी 
ववकलले मदु्दा दायर गना सक्ने व्यवस्िा छ ।59 
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ढ. जाहेरवाला वा पीमडरलाई सूिना ददन ुपनेाः  

कुनै कसूरको सम्बन्धमा मदु्दा निलाउने मनणाय भएमा अनसुन्धान अमधकारीले त्यसको कारण 
सवहरको सूिना जाहेरवाला वा पीमडरलाई यिाक्तशघ्र ददन ुपने व्यवस्िा छ ।60 मदु्दा निलाउने गरी 
सरकारी वकीलले मनणाय गरेकोमा सो को जानकारी पीमडरले पाए वा नपाएको सम्बन्धमा सरकारी 
वकीलले ध्यान ददन ुपछा ।  

२. अमभयोग पत्र दायर भएपमछ सरकारी वकीलको भमूमकााः  

सरकारी वकीलद्वारा अदालरमा मदु्दा दायर गरी सके पमछ मदु्दाको सम्पूणा न्यावयक प्रवक्रयामा 
सरकारी वकीलको महत्वपूणा भमूमका रहेको हनु्छ । आफुले अमभयोजन गरेको मदु्दामा प्रस्ररु गरेको 
सवदुप्रमाणलाई न्यायको कसीमा खरो रूपमा उराना सकेमा मदु्दामा सफलरा प्राि गना सवकने हनुाले 
प्रस्ररु सवदुप्रमाणको परीक्षणको दौरानमा सरकारी वकीलले मबशेष भमूमका मनवााह गनुा पदाछ 
।61मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ अनसुार सरकारी वकीलको भमूमका मनम्न बमोक्तजम 
रहन्छाः- 

क.  िनुछेक आदेशका क्रममााः अदालरमा अमभयोगपत्र दायर भए पमछ त्यस मदु्दामा अदालरी 
कारवाही प्रारम्भ हनु्छ । मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष अमभयकु्तको बयान काया सम्पन्न भईसकेपमछ 
अमभयकु्तलाई िनुामा राखी मदु्दाको सनुवुाइ गने वा धरौट वा राररखमा राखी मदु्दाको सनुवुाइ गने 
भने्न ववषयमा दवैु पक्षको रफा बाट बहस पैरवी भै मदु्दा हेने अमधकारीले रत्काल प्राि प्रमाण एवं 
काननुी आधारमा आदेश गने गदाछन । सो सनुवुाइको क्रममा सरकारी वकील इजलासमा उपक्तस्िर 
भई नेपाल सरकारको प्रमरमनमधत्व गनुापछा । सरकारी वकीलले पीमडरको वहरलाई ध्यानमा राखी 
कानून बमोक्तजम नेपाल सरकारको प्रमरमनमधत्व गछा । यसरी प्रमरमनमधत्व गदाा सरकारी वकीलले 
संववधान, कानून र फौजदारी न्यायका सवामान्य मसद्धान्र अनकूुल हनु ेगरी काया गनुा पछा । िनुछेक 
वा रोवकएको धरौट, जमानर वा बैङ्क जमानरमा क्तित्त नबझेु सरकारी वकीलले सो आदेश उपर 
एक रहसम्म पनुरावेदन सनेु्न अदालरमा मनवेदन ददन ुपछा ।  

ख. प्रमाण परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्िााः वादीले उजरुीमा, अमभयकु्तले बयानमा र प्रमरवादीले 
प्रमरउत्तरपत्रमा आफ्ना सबै साक्षी, मलखर र दसी प्रमाण खलुाउन ु पने 62 व्यवस्िा छ । सरकारी 
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वकीलले अनसुन्धानको क्रममा संकमलर प्रमाणहरु अमभयोग पत्रसाि अदालरमा पेश गनुापछा । 
प्रमाण परीक्षणको क्रममा सरकारी वकीलले मनम्न कुरामा ध्यान ददन ुपछााः63 

• प्रस्ररु भएका प्रमाणहरू के कस्रा प्रमाण हनु ्

• संकमलर प्रमाण कवहले, कहा,ँ कसले, कसरी संकलन गरेको हो, 
• प्रमाणहरू स्वरन्त्र रूपमा पिुी हनुे खालका छन ्वा छैनन,् 

• प्रमाणहरू एक अकाा सँग वाक्तझने छन ्वा छैनन,् 

• प्रमाणहरू परीक्षण योग्य छन ्वा छैनन,्  

• प्रस्ररु भएका प्रमाणहरू अमभयोगसँग सम्बक्तन्धर छन वा छैनन ्

• प्रमाण पयााि र बमलयो छ वा छैन 

• प्रमाण ग्रहण योग्य छ वा छैन  

• प्रमाण संकलन गदाा मवहला वालवामलका भएको मदु्दामा गोपमनयरा कायम गररएको छ छैन। 

  ग. सहअमभयकु्तको क्तजरह गना सवकनाेः मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ मा प्रमाण 
परीक्षण गदाा कुनै अमभयकु्तले कुनै सहअमभयकु्तलाई पोल गरेमा त्यसरी पोलेको कुराको हदसम्म 
त्यस्रो सहअमभयकु्तले क्तजरह गना सक्ने64 व्यवस्िा गररएको छ । यसरी सहअमभयकु्तको क्तजरह हुँदा 
सरकारी वकीलले समेर उक्त मदु्दामा प्रमरमनमधत्त्व गनुा पछा ।  

घ. मदु्दा वफराा मलन ेसम्बन्धी मापदण्डाः मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहराको अनसूुिी -१ र अनसूुिी 
-२ अन्रगारका कसूरमा अदालरमा एक पटक दायर भइसकेको मदु्दा वफराा मलन नसवकन ेव्यवस्िा 
छ । रर केही मदु्दाहरु भने नेपाल सरकारले वफराा मलन सवकने भनी रोवकएको छ । नेपाल 
सरकारले वफराा मलने मदु्दाका सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड सवहरको मनदेक्तशका बनाउन ुपने, मदु्दा 
वफराा गनुा पने भएमा नेपाल सरकारले महान्यायामधवक्तासँग परामशा गरी बनाएको मनदेक्तशका 
बमोक्तजम वफराा मलने मनणाय गना सक्ने र नेपाल सरकारले कुनै मदु्दा वफराा मलने मनणाय गरेमा 
महान्यायामधवक्ता वा मनजले अक्तख्रयारी ददएको सरकारी ववकल माफा र सम्बक्तन्धर अदालरमा मदु्दा 
वफराा मलन ुपने कारण सवहरको मनवेदन ददन ुपने व्यवस्िा संवहराले गरेको छ ।65  

ङ. ममलापत्र हनु सक्नाेः  सामान्यरया अनसूुिी -१ र अनसूुिी -२ का मदु्दामा ममलापत्र गना सवकदैन 
। रर सवासाधारणको ठगी वा सवासाधारणको सम्पक्तत्तको हामन, नोक्सानी वा वैदेक्तशक रोजगारी 
सम्बन्धी मदु्दामा प्रमरवादी र पीमडर दवैुले ममलापत्र गराई पाऊँ भनी सम्बक्तन्धर सरकारी वकील 
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समक्ष ददएको मनवेदन उपर कारबाही हुँदा त्यस्रो व्यहोरा मनामसब लागेमा महान्यायामधवक्ताले 
ममलापत्र गराउन आदेश ददन सक्ने व्यवस्िा छ ।66  

छ. सनुवुाइमा भाग मलनाेः अदालरमा प्रमाण वझु्ने काया सम्पन्न भएपमछ मदु्दाका दवैु पक्षका कानून 
व्यवसायीहरुसमेर राखी खलुा इजलासमा मदु्दाको सनुवुाइ गररन्छ । सरकारी वकीलले आफूले 
मलएको अमभयोग दावी पवुि हनुे आफ्नो बहस प्रस्ररु गनुापछा । प्रमरबादीलाई हनुे सजायका अमरररक्त 
पीमडरको क्षमरपूमराका कुरामा समेर अदालरसमक्ष छलफल गनुापछा ।  

ज. साक्षी वा पीमडरको संरक्षण गनेाः अनसूुिी–१ वा अनसूुिी–२ अन्रगारको कसूर सम्बन्धी कुनै 
मदु्दामा साक्षी रहेको कुनै ब्यक्तक्तलाई अदालर समक्ष उपक्तस्िर हनु वा अदालरमा वकपत्र 
गररसकेपमछ आफ्नो सरुक्षामा खररा रहेको छ भने्न लागेमा मनजले त्यसको कारण खलुाई सरुक्षाको 
प्रबन्ध गररददन अदालर समक्ष मनवेदन ददन सक्ने, यसरी अनरुोध भएमा अदालरले त्यस्रो साक्षीको 
सरुक्षाको प्रवन्ध गना सम्बक्तन्धर मनकायलाई आदेश ददन सक्ने व्यवस्िा मलुकुी फौजदारी कायाववमध 
संवहरामा छ । 67 नेपाल सरकारको रफा बाट प्रस्ररु गररने साक्षी रिा पीमडरको सरुक्षाको लामग 
सरकारी वकीलले समेर िनाखो भई उपयकु्त व्यवस्िापन गनुा पछा ।  

झ. पनुरावेदन गनेाः अदालरले गरेको फैसला वा अक्तन्रम आदेश उपर क्तित्त नबझु्ने पक्षले फैसला 
भएको िाहा पाएको मममरले नेपाल सरकार बादी हनुे फौजदारी मदु्दाको हकमा सत्तरी ददन र अन्य 
मदु्दामा रीस ददनमभत्र पनुरावेदन गना सक्ने68 कानूनी व्यवस्िा छ । फैसलाको जानकारी प्राि भएको 
मममरबाट पनुरावेदनको म्याद प्रारम्भ हनु ेर फैसला भएको मममरले एक वषाको अवमध नाघेपमछ पक्षले 
फैसला भएको स्वराः िाहा पाएको मामनने कानूनी ब्यवस्िा रहेको हुँदा सरकारी वकीलले असफल 
वा पनुरावेदन गनुापने देक्तखएको मदु्दामा फैसलाको जानकारी प्राि गना िनाखो हनुपुछा । सरकारी 
वकीलले मदु्दामा भएको आदेश वा फैसला प्राि गरे पिार त्यसको अध्ययन गने र सो फैसला उपर 
पनुरावेदन गने वा नगने सम्बन्धी मनणायको प्रवक्रया अगामड बढाउन ु पदाछ । पनुरावेदन गने वा 
नगने मनणाय गनुा अगामड सरकारी वकीलले मनम्न कुरामा वविार परु ्याउन ुपछााः69- 

• प्राि फैसलाको अध्ययन पिार शरुु अमभयोग मागदावी अनसुार अमभयकु्तलाई कैद, जररवाना 
वा पीमडरलाई ववगो भराउने, अंश ददलाउने वा क्षमरपमुरा भराउने सम्बन्धमा के कस्रो फैसला 
वा आदेश भएको छ, 
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• अमभयकु्तहरू मध्ये केहीलाई सफाई, केही प्रमरवादीलाई मागदावी भन्दा घटी सजाय र केही 
प्रमरवादीलाई अमभयोग दावी अनसुार सजाय गने फैसला भएकोमा अमभयोग मागदावी अनसुार 
भए नभएको के कमर कुरामा फरक मनणाय भएको छ, 

• कैद वा जररवाना दामासाही सम्वन्धमा काननु वमोक्तजम भएको छ छैन, 

• मागदावी अनसुार कसरु ठहर भएको वा सफाई पाएको वा आक्तशक ठहर भएको अवस्िाहरू 
वविार गरी शरुु अमभयोग मागदावी अनसुार नभएको अवस्िामा सो फैसला उपर के कस्रो 
प्रवक्रया अवलम्बन गना सवकन्छ,  

• अमभयोग मागदावी अनसुार फैसला भएको नपाईएमा सो फैसला उपर क्तित्त नबझेुको आधार 
र काननुहरू खलुाई पनुरावेदन सनेु्न मामिल्लो अदालरमा पनुरावेदन गने  

• प्राि फैसला उपर पनुरावेदन गने पयााि आधार र अवस्िा ववद्यमान नदेक्तखएमा पनुरावेदन 
नगने कारण र आफ्नो राय उल्लेख गरी सो मनणायलाई अक्तन्रम मनकासा मलन े। 

ञ. फैसला कायाान्वयन गनेाः  अदालरबाट कुनै मदु्दा माममलामा काननु बमोक्तजम आदेश वा मनणाय 
भए पिार सो आदेश वा मनणायको पालन सबैले गनुा पदाछ । अदालरको फैसला 
कायाान्वयन गने गराउने काया सम्बक्तन्धर क्तजल्ला अदालरको रहमसल शाखाले गने गदाछ । 
फैसलाको कायाान्वयन अदालरबाटै हनुे भएको हुँदा सो कायामा आवश्यक पने सहयोग माग 
भएको अवस्िामा जनुसकैु व्यक्तक्त वा मनकायले आवश्यक सहयोग परु ्याउन ुपदाछ । सरकार 
वादी हनुे फौजदारी मदु्दाको कायाान्वयन पमन क्तजल्ला अदालरबाटै हनुे व्यवस्िा रहेको छ । 
फौजदारी मदु्दा कायाान्वयनमा अदालरलाई सम्बक्तन्धर व्यक्तक्त, काननु व्यवसायी, सरकारी 
वकील, प्रहरी रिा नागररक समाजले समेर सक्दो सहयोग परु् याउन ुपदाछ ।  

३.४ मवहला रिा बालबामलका संलग्न भएका मदु्दाहरुमा सरकारी वकीलको भमूमका 

अनसुन्धानकराा प्रहरी, अमभयोजनकराा सरकारी वकील र न्याय मनरोपनकराा अदालर फौजदारी 
न्याय प्रशासनमा प्रत्यक्ष संलग्न हनु े मनकायहरु हनु । यी रीन वटै मनकायरहरुको सकृयराका 
कारण अपराधीले दण्ड र पीमडरले न्याय पाउने हनु्छ । समाजमा घट्ने जनुसकैु रिा जस्रोसकैु 
प्रकृमरको अपराध वकन नहोस, त्यस्रो कसूरलाई कानूनको दायरामा ल्याई कसूरदारलाई 
कानूनबमोक्तजमको दण्डसजाय र पीमडरलाई न्याय ददलाउन ुराज्यको प्रिम कराव्य हो । फौजदारी 
न्यायप्रशासनका री रीन मनकायहरुको पारस्पररक सहयोग, अन्ररसम्बन्ध रिा भमूमकाबाट नै यसको 
उदे्दश्य ठोस रुपमा प्राि गना सवकन्छ ।  

मवहला रिा बालबामलकको हकवहर संरक्षण र उनीहरु ववरुद्धका अपराधका पीमडरउपर 
अमभयोजन गने र उनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारी वकीलको क्तजम्मेवारी भमूमका 



संवेदनशील हनु्छ । राविय रिा अन्ररााविय कानूबमोक्तजम प्राि मवहला रिा बालबामलको हक 
अमधकारको संरक्षणका लामग अपराधको अनसुन्धानदेक्तख मनणाय कायाान्वयनसम्मका िरणमा सरकारी 
वकीलको संलग्नरा मनरन्रर रहेको हनु्छ । सरकारी वकीलले अनसुन्धानकराा र न्याकरााका बीिमा 
सेरकुो भमूमका मनवााह गनुापछा । मवहला रिा बालबामलका ववरुद्ध हनुे अपराधमा दोषीलाई सजाय 
ददलाई पीमडरलाई न्याय प्रदान गनाका लामग यी मनकायहरु बीिको अन्ररसम्बन्ध रिा भमूमका अझै 
अपररहाया रहन आउछ । यसका लामग सरकारी वकीलले यी रीनवटै अवयवहरुको बीिमा रहेर 
महत्वपूणा भमूमका मनवााह गनुापने हनु्छ ।  

(क) बालबामलका 

अपराधशास्त्रीय दृविकोणलेर हेदाा बालबामलका अबोध अज्ञान र अनजान मानव मामनन्छन ्। 
बालबामलकाले गरेको त्रवुट, गल्री र कठोर कायाला पमन सामान्य गल्रीका रुपमा मलइन्छ । वकनकी 
बालबामलकाले गरेको कायाको कुनै जोक्तखम दषु्पररणाम उनीहरुलाई िाहा हुँदैन । बालबामलकामा 
जब मानमसक रिा बौवद्धक ववकास हुँदै जान्छ र ठीक बेठीक छुट्याउने शक्तक्त ववकास हनु्छ, रब 
मात्र उनीहरुले गरेको कायाको पररणाममा उसलाई क्तजम्मेवारी बहन गराउन सवकने हनु्छ ।  

बालबामलका भन्नाले मानव जीवनको प्रारक्तम्भक अवस्िा वा कमललो उमेर समूहका व्यक्तक्तहरु 
भने्न बकु्तझन्छ । बयस्क व्यक्तक्तभन्दा नाबालक शारीररक रिा मानमसक ववकासका आधारमा फरक 
हनु्छन ् । संयकु्त रािसंघीय महासभाले पाररर गरेको बालअमधकारसम्बन्धी अन्ररााविय महासक्तन्ध, 

१९८९ ले बालबामलका भन्नाले कुनै पमन राविय कानूनमा अन्यिा रोवकएकोमा बाहेक १८ 
वषाममुनका सबै व्यक्तक्तहरुलाई सम्झनपुछा भनी पररभाषा गरेको छ । 70  नपेालमा बालबामलका 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबामलका भन्नाले १८ वषा उमेर पूरा नगरेको व्यक्तक्त सम्झन ुपछा71 भनी 
पररभावषर गरेको छ । बालबामलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबामलकाको अमधकार, 

बालबामलकाप्रमरको दावयत्व, बाल न्याय सम्बन्धी, बालबामलकाको ववशेष संरक्षण र पनुस्िाापना, बाल 
अमधकार रिा बाल कल्याण सम्बन्धी संस्िागर व्यवस्िा, बालबामलका ववरुद्धको कसूर, सजाय 
क्षमरपूमरा रिा मदु्दा हेने अमधकारी लगायरका ववषयमा व्यवस्िा गरेको छ ।  

बालबामलका संलग्न भएका मदु्दाहरुका सम्बन्धमा सरकारी वकीलले ध्यान ददनपुने कुराहरु 
मलुकुी अपराध संवहरा, २०७४, मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ र बालबामलका सम्बन्धी 
ऐन, २०७५ ले उल्लेख गरेको छ । बाल न्याय सम्पादन (कायाववमध) मनयमावली, २०७६ ले समेर 
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बाल न्यायको सम्बन्धमा व्यवस्िाहरु गरेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्िाका आधारमा सरकारी 
वकीलले ध्यान ददनपुने कुराहरु यसप्रकार छन ्– 

• बाल न्यायसम्पादन कायामा संलग्नव्यक्तक्त, पदामधकारी र बाल अदालरले न्याय सम्पादनको 
सक्त लसक्त लामा देहायका कुराहरु वविार गनुा पछा-72  

क. बालबालक्त कालाई असर पने कुनै मनणाय गनुा अक्तघ मनजको धारणा बझु्ने, 
ख. बालबामलकाको वहर र स्वािा जोमडएको कुनै पमन ववषयमा मनणाय गनुा अक्तघ मनजको बाब,ु 

आमा, पररवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकलाई आफ्नो भनाई राख्न ेअवसर ददने, 
ग. बालबामलकाको उमेर, बौवद्धक ववकासको स्रर, आस्िा र साँस्कमरक मूल्य मान्यरा अनरुुपको 

बोली, विन र व्यवहार गने, 

घ. बालबामलकासँग सम्वाद गदाा मनजले िाहेको भाषामा गने र आवश्यकरानसुार दोभाषकेो 
सहयोग मलने ।  

• बालबामलका उपर आरोप लागेका कसूरजन्य कायाको अनसुन्धान गना छुटै्ट एकाई गठन गनुा 
पने र छुटै्ट एकाई गठन नभएसम्म नेपाल सरकारले क्तजल्ला प्रहरी कायाालयमा कायारर बाल 
न्याय सम्बन्धी रालीम प्राि कमािारीलाई सो काया गना रोक्न सक्ने ।73 

• कुनै पमन बालबामलकालाई मदु्दाको पपुाक्षको मसलमसलामा िनुामा राक्तखने र मनजसँग धरौटी वा 
जमानर मामगने छैन । पपुाक्षको लामग िनुामा राख्न ुपने अवस्िामा बाल सधुार गहृमा राक्तखन े
छ ।74 

• पीमडर बालबामलकालाई अनसुन्धान, अमभयोजन र न्यावयक प्रवक्रयाको हरेक िरणमा बाल 
अनकूुल न्यायको अमधकार हनुे ।75 

• बालबामलकालाई अनसुन्धान र सनुवुाइको मसलमसलामा आफू ववरुद्ध लागेको आरोप र 
त्यसमा भएको कारबाहीको जानकारी मसधै वा संरक्षक माफा र पाउने अमधकार हनुे, मनाःशलु्क 
कानूनी सहायराको अमधकार हनुे, सक्षम न्यावयक मनकायबाट मदु्दाको कारबाही, सनुवुाइ र 
वकनारा गने, बाल न्याय सम्पादनका सबै काम पररवार वा संरक्षकको उपक्तस्िमरमा गने, बाल 
अदालरबाट मछटो र स्वच्छ न्याय प्राि गने, संवैधामनक वा कानूनी हकको बारेमा जानकारी 

                                                           
72बालबामलका सम्बन्धी ऐन, २०७५, दफा २० । 
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74बालबामलका सम्बन्धी ऐन, २०७५, दफा 24 . 
75बालबामलका सम्बन्धी ऐन, २०७५, दफा 25 . 



प्राि गने, बालमैत्री वारावरणमा अनसुन्धान, अमभयोजन रिा सनुवुाइ हनुे, न्यावयक प्रकृयाका 
हरेक िरणमा सहभागी हनु पाउने र आफूसँगै आमा बाब ुवा संरक्षकलाई सहभागी गराउने 
लगायरका अमधकार हनुे ।76 

• प्रिमलर कानूनमा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए रापमन बालबामलकाको सवोत्तम वहरको लामग 
ददशान्रर गना मनामसब देक्तखएमा दश हजार रुपैयाँसम्म मबगो भएको वा पाँि हजार 
रुपैयाँसम्म जररबाना वा रीन वषासम्म कैद हनु सक्ने मदु्दामा सरकारी वकीलले ददशान्रर गने 
मनणाय गना सक्ने ।77 यसरी ददशान्रर गदाा देहायका कुरा वविार गनुा पनेाः 

क. बालबामलकाले कसूरजन्य काया गरेको स्वीकार गरेको, 
ख. बालबामलकालाई गल्री महसूस गना लगाउने, 
ग. बालबामलका र मनजको पररवारलाई आवश्यक परामशा ददने, 
घ. बालबामलकालाई कुनै सामदुावयक सेवामा पठाउने, 
ङ. बालबामलकाको हेरिाह र संरक्षण गना कुनै संस्िामा पठाउने, 
ि. बाल कल्याण अमधकारीको सपुररवेक्षण र मनदेशनमा रहने गरी बालबामलकालाई छाड्ने, 
छ. बालबामलकालाई बाब,ु आमा, पररवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकको क्तजम्मा लगाउने, 
ज. बालबामलकालाई कुनै रालीम वा शैक्तक्षक कायाक्रममा सहभागी गराउने। 

• बालबामलकाले गरेको कसूरजन्य कायाको शरुू कारबाही, सनुवुाइ र वकनारा गना नेपाल 
सरकारले न्याय पररषद्को मसफाररसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालर गठन गना सक्ने।78 

• कसूरजन्य कायाको आरोप लागेको बालबामलका उपरको मदु्दाको सनुवुाइ रिा कारबाही बाल 
अदालरले अन्यिा आदेश ददएकोमा बाहेक बन्द इजलासमा गररनेछ।79 

• बालबामलकाको उमेर अनसुार सजाय हनुे व्यवस्िा ।80 

• बाल न्याय सम्पादन गदाा पनुस्िाापकीय न्यायको मान्यरा अनकूुल हनुे गरी गनुा पनेछ।81 

• कसूरजन्य कायाको आरोपमा मनयन्त्रणमा मलइएका बालबामलकालाई अनसुन्धान अमधकारीले 
सोधपछु गदाा देहाय बमोक्तजम गनुा पनेछाः82- 
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(क) बालबामलका बयान ददन सक्ने अवस्िामा रहे वा नरहेको यवकन गने, 

(ख) मनजको बाबआुमा, पररवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक, बाल कल्याण अमधकारी वा कानून 
व्यवसायीलाई रोहबरमा राख्न,े 

(ग) मनजलाई सोमधएको कुराको उत्तर ददन सक्ने बालमैत्री वारावरण बनाइ सोधपछु गने, 

(घ) सम्बक्तन्धर कसूरजन्य कायाको आरोपमा बालबामलकाको पाररवाररक रिा सामाक्तजक पषृ्ठभमूम 
र अन्य आवश्यक कुराका सम्बन्धमा सोधपछु गने, 

(ङ) मनजले बझु्ने भाषामा गने, 

(ि) रारको समयमा सोधपछु नगने, 

(छ) ददनमा सोधपछु गदाा एक पटकमा एक घण्टाभन्दा लामो समयसम्म सोधपछु नगने, 

(ज) कसूरमा सामबर हनु प्ररेरर नगने, 

(झ) सोधपछुको क्रममा बालमनोववज्ञ वा समाजसेवीको आवश्यकरा परेमा सूिीकृर बाल 
मनोववज्ञ, सामाजसेवीहरुबाट आवश्यक सेवा उपलब्ध गराई पाउन बाल अदालर वा स्िानीय बाल 
अमधकार समममरलाई अनरुोध गने, 

(ञ) सावाजमनक रूपमा सोधपछु नगने र सोधपछुका लामग छुटै्ट कोठा वा स्िानको व्यवस्िा गने  

कसूरजन्य कायाको आरोप लागेको बालबामलका ववरुद्ध अमभयोगपत्र दायर भए पमछ बाल 
अदालरले त्यस्रो अमभयोगपत्र रिा रत्सम्बन्धी मलखर प्रमाणको एक एक प्रमर बालबामलकाको बाब,ु 

आमा वा पररवारकोसदस्य वा संरक्षकलाई ररुुन्र ददन ुपने व्यवस्िा छ83 । 

यसरी बालबामलका संलग्न भएका कसूरहरुमा सम्बक्तन्धर कसूरका बारेमा उजरुी परेपमछ सो 
उजरुी दराा भएदेक्तख नै सरकारी वकीलको भमूमका महत्वपूणा रहेको हनु्छ । अनसुन्धानका क्रममा 
प्रहरीलाई राय उपलव्ध गराउने देक्तख अनसुन्धानमा संकग्न प्रहरीलाई मनदेशन ददने कुरामा समेर 
सरकारी वकीलले ध्यान ददएर नेत्ततृ्वदायी भमूमका मनवााह गनुापछा । 

 

 

(ख) मवहला 
सरकारी वकीलले सरकारवादी हनुे फौजदारी मदु्दाहरुमा पीमडर पक्षलाई न्याय प्रदान गना 

राज्यको प्रमरमनमधत्व गनुा पछा । राज्यले कानूनद्वारा ववशेष संरक्षणको व्यवस्िा गरेका पक्षहरुको 
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लामग सरकारी वकीलले पमन कानूनको कायान्वयनको लामग संवेदनशील भएर काया गनुा पछा । 
मवहलाका ववरुद्धमा हनु ेअपराधहरुमा सरकारी वकीलले मनवााह गने भमूमका त्यस्रो मदु्दाको जाहेरी 
दरखास्रको दराा देक्तख नै शृ्रजना हनु्छ । जाहेरी वा सूिनाको दराा भएपमछ कसूरसँग सम्बक्तन्धर 
प्रमाणहरु संकलनका लामग अनसुन्धान अमधकृरलाई मनदेक्तशर गनुा पछा । मदु्दाको अनसुन्धान 
रहवककारका मसलमसलामा ददइने मनदेशनले मदु्दामा प्रमाण संङ्कलनका प्रभावकारररा देक्तखन्छ । 
खासगरी मवहलाको शारीररक जाँि गने, पीमडको कागज गराउने र उमेर यवकन गने, अमभयकु्तको िल 
अिल सम्पक्तत्तको वववरण संकलन गने, पीमडरको पररियात्मक वववरण गोप्य राख्न े लगायरका 
कुराहरु मनदेशनका ववषय हनु सक्तछन ्।  

मदु्दा िलाउने वा निलाउने गरी मनणाय गदाा सरकारी वकीलले आधार कारण र सम्बद्ध 
कानूनी आधारमा मनणाय गनुापछा ।   

        

३.५ स्वच्छ सनुवुाइको मान्यरालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी वकीलले ध्यान ददन ुपने कुराहरु 

नेपालको संववधानको धारा १५८ को उपधारा (७) मा महान्यायामधवक्ताले उक्त धारा 
बमोक्तजम आफ्नो काम, कराव्य रअमधकार रोवकएको शराको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गने गरी 
मारहरका सरकारी वकीललाई समु्पन सक्ने व्यवस्िा छ । उक्त संवैधामनक प्रावधान अनरुूप मममर 
२०७२।०६।०३ को राजपत्रमा प्रकाक्तशर सूिना अनसुारमहान्यायामधवक्ताबाट मारहरका क्तजल्ला 
सरकारी वकीलहरूलाई आफूमा मनवहर मदु्दा िलाउने वा निलाउने अमधकारववमभन्न शरासवहर 
सकु्तम्पएको छ ।84 सरकारी वकीलले प्रभावकारी रुपमा काया सम्पादन गना सकेको खण्डमा मात्र 
स्वच्छ सनुवुाइको मान्यरा प्रभावकारी रुपमा कायाान्यन हनु्छ । स्वच्छ सनुवुाइको हकलाई 
कायाान्वयन गना सरकारी वकीलका सन्दभामा गनुापने सधुारका क्षेत्रहरु मनम्न बमोक्तजम हनु सक्छन-्  

• कानून र न्यायको क्षेत्रमा भएको अवधारणागर ववकास, अपराधको प्रकृमर र रौररररकामा आएको 
पररवरानले ववद्यमानजनशक्तक्तमा िप योग्यरा, दक्षरा एवं लगनशीलराको माग गदाछ । नयाँ नयाँ र 
जवटल प्रकृमरका अपराधहरू जस्रैसंगदठर अपराध, सम्पक्तत्त शदु्धीकरण, बैंवकङ कसूर, ववद्यरुीय अपराध 
जस्रा अपराधहरूमा अमभयोजन, प्रमररक्षा रिाबहस पैरवी गना ववशेष ज्ञान, सीप र दक्षरा एवं पयााि 
स्रोर, साधनको आवश्यकरा पदाछ । परम्परागरअपराधहरूमा पमन आधमुनक प्रववमध र नयाँ नयाँ 
रररकाको प्रयोग गने प्रिलन बढ्दै गएकोले त्यस्रा अपराधकोअनसुन्धान, अमभयोजन र बहस पैरबी 
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गने काया जवटल र िनुौरीपूणा हुँदै गएको छ । पररवमरार सन्दभामा देक्तखएका िनुौरीहरूको सामना 
गना आवश्यक पने जनशक्तक्त व्यवस्िापन हनु सकेको छैन । सरकारी वकील कायाालयहरूबाट 
सम्पादन हनुे कायाहरूमा मनरन्रर रूपमा बढोत्तरी भएको छ । बढ्दो कायाबोझ र पररवमरार 
सन्दभामादेक्तखएका िनुौरहीहरूलाई सामना गना हालको जनशक्तक्त पयााि छैन । यसैगरी, मलुकुी 
अपराध संवहरारकायाववमध संवहरा एवं मौमलक हक कायाान्वयनका लामग जारी गररएका कानूनले समेर 
सरकारी वकीलकोकायाक्षते्र ववस्रार गनुाका सािै बहन गनुापने क्तजम्मेवारी समेर ववृद्ध गरेको छ । 
त्यसको लामग हाल कायम रहेका सरकारी वकीलहरूको दरबन्दी संरिनामा पनुरावलोकन गना बहृर ्
संगठन रिा व्यवस्िापन सवेक्षण गररन ुपने देक्तखन्छ । 

• उपलब्ध जनशक्तक्तलाई दक्षरा र योग्यरा अनरुूप ववक्तशिीकरण गना आवश्यक देक्तखन्छ । 

• सरकारी वकीलहरूलाई न्याय र कानूनको क्षेत्रमा ववकमसर नवीन मान्यराहरूसँग पररक्तिर गराउन 
मनक्तिरमापदण्डको आधारमा राविय रिा अन्रराावियस्ररमा सञ्चालन हनुे रामलम, गोष्ठी, सेममनार, 

अध्ययन रिाअवलोकन भ्रमणमा सहभागी हनुे अवसर उपलब्ध गराउन ुपदाछ । 

• व्यावसावयक प्रकृमरको कायासम्पादन गने सरकारी वकीलको कायालाई सही अिामा व्यावसायीकरण 
गना मनजामरी सेवासरह व्यवहार नगरी छुटै्ट सेवा शरा सम्बन्धी कानूनबाट ब्यवक्तस्िर गररनपुछा । 

                                                                                                                                                                                                                                             

  



पररच्छेद- ४ 
स्वच्छ सनुवुाइका मान्यराहरुको सम्बन्धमा वरामान र ववगरका कानूनी व्यवस्िाको रलुनात्मक 

अध्ययन 

 

स्वच्छ सनुवुाईको हक शंवकरको मौमलक हक हो, जनु कसूरको अनसुन्धान, अमभयोजन र 
मदु्दाको पपुाक्षको मसलमसलामा प्राि हनु्छ ।  कुनै कसूरको आरोवपर व्यक्तक्तलाई आफ्नो मबरुद्घ बोल्न 
कर नलाग्ने (िपु लाग्ने अमधकार), सक्षम अदालरबाट मदु्दाको सनुवुाई हनुे अमधकार, आफू मबरुद्घ 
भएको कारवाहीको जानकारी पाउने अमधकार, मदु्दाको प्रारम्भ देक्तख नै कानून व्यवसायी राख्न पाउने 
अमधकार, कसूर प्रमाक्तणर नभएसम्म मनदोक्तशराको अनमुान, पक्राउ पनुाको कारण सवहरको सूिना मबना 
िनुामा बस्न ुनपने, मदु्दा हेने अमधकारीको आदेश मबना िनुामा बस्न ुनपने आदी अमधकारलाई स्वच्छ 
सनुवुाईको अमधकारको रुपमा मलइन्छ । बहृर अिामा स्वच्छ सनुवुाईको हकलाई हेदाा स्वरन्त्रराको 
हक, समानराको हक, यारना मबरुद्घको हक, अपराध पीमडरको हक, गोपमनयराको हक, भेदभाव 
मबरुद्घको हक, आफ्नो प्रमररक्षा गने रिा अमभयोगको मबरुद्घ प्रमाण जटुाउने अमधकार, दोभाष ेराख्न 
पाउने हक, उक्तिर समय मभत्र सनुवुाई हनुे हक, साक्षी राख्न र पररक्षण गना पाउने हक रिा न्यावयक 
दरुुपयोगमा क्षमरपूमरा पाउने हकलाई समेर स्वच्छ सनुवुाईको हक मामनन्छ । मलुकुी ऐन, २०२० 
र सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले पमन स्वच्छ सनुवुाई सम्बन्धी केही हकको व्यवस्िा गरेको 
मियो रर मर व्यवस्िाहरुले स्वच्छ सनुवुाई सम्बन्धी सबै हक अमधकारहरुलाई समेट्न सकेको मिएन 
। हाल कायाान्वयनमा रहेको मलुकुी अपराध संवहरा, २०७४ र मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, 
२०७४ ले भने स्वच्छ सनुवुाई सम्बन्धी हकको दायरालाई केही फरावकलो बनाएको छ । . 
४.१ स्वच्छ सनुवुाईको हक सम्बन्धी व्यवस्िााः 

मलुकुी ऐन, २०२० रिा सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ र हाल कायाान्यवनमा रहेको 
मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ मा स्वच्छ सनुवुाईको हक सम्बन्धी भएका 
व्यवस्िाहरुलाई देहाय बमोक्तजम उल्लेख गररएको छ ।  
क) पक्राउ पनुाको कारण वा िनुामा बस्नपुने कारण सवहरको सूिना मबना िनुामा बस्न ुनपनेाः 

पक्राउ पनुाको वा िनुामा बस्नपुने कारणको सिुना ददने सम्बन्धमा मलुकुी ऐन, २०२० मा 
मदु्दाको सम्बन्धमा जनुसकैु व्यहोराले िनुामा राख्दा यस्रो अमभयोगमा यस कानूनको यो नम्बर दफा 
अनसुार िनुामा राक्तखएको हो भनी सो िनुामा राक्तखइने व्यक्तक्तलाई कारण खोली पूजी नददई िनुामा 



राख्न हुँदैन85 भने्न व्यवस्िा रहेकोमा सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले यस ऐन बमोक्तजम कुनै 
अपराधको सम्बन्धमा रहवककार गने प्रहरी कमािारीले त्यस्रो अपराधमा संलग्न रहेको छ भने्न 
शंका गनुा पने मनामसब कारण भएको व्यक्तक्तलाई पक्राउ गना सक्नेछ र त्यसरी पक्राउ गररएको 
व्यक्तक्तलाई पक्राउ गररएको कारण सवहरको सूिना नददई िनुामा राक्तखने छैन86 भनी उल्लेख गरेको 
छ । त्यस्रैगरी मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ ले वहरासरमा राख्दा त्यस्रो व्यक्तक्तलाई 
पक्राउ गररएको ठाँउ उल्लेख गरर वहरासरमा राख्न ुपने कारण सवहरको अनसूुिी १० बमोक्तजमको 
ढाँिामा िनुवुा पूक्तजा ददएर मात्र वहरासरमा राख्न ुपने छ87 भन्ने व्यवस्िा गररएको छ । सोही ऐनमा 
कुनै व्यक्तक्तलाई िनुामा राख्दा त्यसको कानूनी आधार र कारण खलुाई अमधकार प्राि अमधकारीले 
अनसूुक्ति ३२ बमोक्तजमको ढाँिामा िनुवुा पजुी ददई िनुामा राख्न ुपनेछ88 भने्न व्यवस्िा गरेको छ । 
यसरी हेदाा मलुकुी ऐन, २०२० र सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले वहरासरमा वा िनुामा 
राक्तखएको व्यक्तक्तलाई िनुामा राक्तखनकुो कारणको जानकारी ददने सम्बन्धमा समान व्यवस्िा गरेको 
भएपमन मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहर, २०७४ ले पक्राउ गररएको ठाँउ सवहर पक्राउ पनुाको 
कारण पक्राउ पकु्तजामा उल्लेख गनुापने रिा िनुामा राख्दा त्यसको कानूनी आधार र कारण समेर 
खलुाउन ु पने भनी परुाना कानूनमा भएको व्यवस्िा भन्दा केही फरक खालको व्यवस्िा गरेको 
पाइन्छ । सािै त्यसरी ददइने पक्राउ पकु्तजा अमधकार प्राि अमधकारीले मात्र ददन सक्ने गरी कानूनमै 
व्यवस्िा गरेको छ । यसबाट कुनै शंवकर व्यक्तक्त कुन ठाँउबाट पक्राउ परेको रहेछ, वहरासर वा 
िनुामा राख्नपुने कानूनी आधार के रहेछ भने्न कुराको जानकारी हनुकुा सािै  अमधकार प्राि 
अमधकारीले मात्र िनुवुा पकु्तजा ददन सक्ने हुँदा गैरकानूनी िनुामा बस्नपुने अवस्िा नभई शंवकरको 
अमधकार समेर संरक्षण हनु्छ । 

ख) आफु मबरुद्घ भएको कारवाहीको जानकारी पाउन ेहक  
आफु मबरुद्घ भएको कारवाहीको जानकारी पाउने हकको सम्बन्धमा मलुकुी ऐन, २०२० मा 

अङ्घाबाट मदु्दा फैसला गरेपमछ हाक्तजर रहेको झगमडयालाई सो फैसला बाँिी सनुाई पनुरावेदन लाग्न े
वा नलाग्ने व्यहोरा र पनुरावेदन लाग्ने भए पनुरावेदन सनेु्न अङ्घाको नाम समेर बराई मनजबाट सनुी 
पाएको व्यहोराको कागज गराई राख्न ुपछा । झगमडया हाक्तजर नरहेकोमा सो फैसला भएको रीन ददन 

                                                           
85 मलुकुी ऐन, २०२०, अदालरी बन्दोबस्रको १२१ नं. । 
86 सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९, दफा १४(१) । 
87 मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४, दफा १३(२) । 
88 मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४, दफा ८० । 



मभत्र यो मदु्दामा यो कुरा ठहरेको हनुाले मरममलाई यो यमर सजाय भएको छ भने्न र पनुरावेदन लाग्ने 
भए पनुरावेदन लाग्न ेअड्डाको नाम समेर खलुाई सो झगमडयाको नाममा म्याद जारी गनुा पछा89भन्ने 
व्यवस्िा रहेकोमा मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ ले मदु्दाको कारवाहीमा शरुदेक्तख नै 
संलग्न नरहेको अमभयकु्त वा प्रमरबादी िनुा वा कैदमा रहेको अमभयकु्त वा एउटा मात्र पक्ष भई 
एकरफी कारवाही भएको मदु्दाको अमभयकु्तलाई अदालरले अनसूुक्ति ४० बमोक्तजमको ढाँिामा 
फैसलाको सूिना ददनपुनेछ 90   भने्न व्यवस्िा गरेको छ । सािै सोही ऐनमा मदु्दाका उपक्तस्िर 
पक्षलाई न्यायाधीशले आफ्नो फैसला वा मनणाय सनुाइ सहीछाप गराउनपुने  व्यवस्िा गरेको पाइन्छ 
।91 मलुकुी ऐन र मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा दवैु ऐनमा रहेको व्यवस्िा हेदाा कुनै व्यक्तक्त 
उपर भएको कारवाही वा सजायको सम्बन्धमा मनजलाई जानकारी ददनपुने गरी समान खालको 
व्यवस्िा गरेको देक्तखन्छ । 

 

ग) अमभयकु्तलाई रोहावरमा मिुलु्का खडा गनुापने  
यस सम्बन्धमा सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ मा कुनै अपराधको रहवककारको 

मसलमसलामा कुनै घर वा ठाँउको बस्रकु्तस्िमर सम्बन्धी मिुलु्का रयार गदाा वा कुनै व्यक्तक्त वा वस्र ु
वा ठाँउको खानरलासी मलँदा वा जाँि गदाा फेला परेसम्म अमभयकु्त र अपराधको सिुना ददन े
व्यक्तक्तलाई समेर रोहवरमा राख्नपुने92 व्यवस्िा गरेकोमा मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ 
ले समेर कुनै कसूरको घटनास्िल मिुलु्का रयार गदाा वा कुनै व्यक्तक्त, ठाँउ वा वस्रकुो खानरलासी 
मलदा वा ज्यान मरेको कसरु भएकोमा लाश जाँि गदाा वा अन्य कुनै कसरु भएकोमा त्यस्रो 
कसरुको प्रकृरी अनसुार आवश्यक मिुलु्का खडा गदाा फेला परेसम्म अमभयकु्त र कसरुको सिुना 
ददने व्यक्तक्तलाई रोहवरमा राख्नपुने93 भने्न समान खालको व्यवस्िा गरेको पाइन्छ । सािै मलुकुी 
फौजदारी कायाववमध संवहरामा अमभयकु्त र कसरुको सिुना ददने व्यक्तक्तलाई रोहवरमा नराखेको 
कारणबाट मातै्र त्यस्रो मिुलु्का बेरररको नहनुे भनी अमभयकु्त वा कसरुको सिुना ददने व्यक्तक्तलाई 
रोहवरमा राख्न ेकुरा अमनवाया शरा नरहेको दक्तखन्छ । यसले अमभयकु्तको उपक्तस्िमरमा कुनै वस्र ुवा 

                                                           
89 मलुकुी ऐन, २०२०, अदालरी बन्दोबस्रको १९३ नं. । 
90 मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४, दफा १३२ । 
91 मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४, दफा १३१ । 
92 सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९, दफा ८ । 
93 मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४, दफा १९(२) । 



प्रमाणको संकलन भई मदु्दाको कारवाहीको प्रत्येक िरणमा अमभयकु्तको उपक्तस्िमरको समुनक्तश्ररा 
गरेको छ । 

घ) मदु्दा हेने अमधकारीको अनमुमरले मात्र िनुामा वा वहरासरमा राख्न सवकन े 
सरकरी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ मा कुनै व्यक्तक्तलाई अपराधको रहवककारका लामग २४ 

घण्टा भन्दा िनुामा राख्न नहनुे व्यवस्िा गरेको छ94भने मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ 
मा कुनै व्यक्तक्तलाई कसूरको अनसुन्धानका लामग पक्राउ गरेपमछ २४ घण्टा मभत्र जमरसक्दो िाडो 
मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष उपक्तस्िर गराउन ु पने 95व्यवस्िा गरको पाइन्छ । त्यस्रै सोही ऐनमा 
पक्राउ गररएको व्यक्तक्तलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टामा नबढाई यिासंभव िाँडो सम्बन्धी 
अदालरमा उपक्तस्िर गराउनपुने  व्यवस्िा गरेको छ । त्यस्रै गरी सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, 

२०४९ मा अदालरको अनमुमर मलएरमात्र िनुामा राख्न सक्ने96 व्यवस्िा रहेकोमा मलुकुी फौजदारी 
कायाववमध संवहरा, २०७४ ले समेर मदु्दा हेने अमधकारीको अनमुमरले वहरासरमा राख्न सक्ने97 भमन 
समान व्यवस्िा गरेको पाइन्छ । यसबाट कुनै कसूरको अमभयो लागेको व्यक्तक्तलाई जमर सक्दो 
िाडो अदालर वा मदु्दा हेने अमधकार समक्ष उपक्तस्िर गराई मनजको अनमुमरले मात्र िनुामा वा 
वहरासरमा राख्न ेहुँदा कुनै व्यक्तक्त गैरकानूनी िमुानमा पने सम्भावना कम हनु्छ । 

४.२ केही नया ँव्यवस्िाहरु  
मलुकुी फौजदारी कायाववधी संवहरा, २०७४ मा परुाना कानूनमा नभएका स्वच्छ सनुवुाई 

सम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्िाहरु समेर रहेको छ । जनु देहाय बमोक्तजम छन ्। 

क) पक्राउ गनुा पूवा मदु्दा हेने अमधकारीको अनमुरी मलनपुने  
मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ को दफा ९(२) मा कुनै व्यक्तक्तलाई कसूरको 

अनसुन्धानको मसलमसलामा रत्कालै पक्राउ गनुा पने भएमा त्यसको कारण खलुाई सम्भव भएसम्म 
पक्राउ गनुापने व्यक्तक्तको पवहिान खलु्ने वववरण सवहर पक्राउ पूजी जारी गने अनमुमरको लामग मदु्दा 
हेने अमधकारी समक्ष मनवेदन ददनपुने भने्न नयाँ व्यवस्िा गरेको छ । यस भन्दा अगाडीको कानूनमा 
कुनै व्यक्तक्तलाई कुनै कसरुको आरोपमा पक्राउ गदाा २४ घण्टा मभत्र मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष 

                                                           
94 मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४, दफा १४(१) । 
95 मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४, दफा ५८(६) । 
96 सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९, दफा १५(२)। 
97 मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४, दफा १४(३) । 



उपक्तस्िर गराई म्याद िप गने व्यवस्िा रहेकोमा यस संवहराले पक्राउ गना नै मदु्दा हेने अमधकारीको 
अनमुरी मलनपुने व्यवस्िा गरेको हो । 

ख) कानून व्यवसायीसँग सल्लाह मलन पाउन ेहक  
मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ को दफा १३(६) ले पक्राउ गररएको व्यक्तक्तले 

कानून व्यवसायीसँग सल्लाह मलन िाहेमा अनसुन्धान अमधकारीले मनजलाई कानून व्यवसायीसँग 
सल्लाह मलन ददनपुने भने्न व्यवस्िा गरेको देक्तखन्छ । त्यस्रैगरी मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, 
२०७४ को दफा १२२ (२) मा अमभयकु्तले कानून व्यवसयाीसँग सल्लाह मलने पाउने हकको 
व्यवस्िा गरेको छ भने ऐ.ऐनको दफा १३०(१) ले अमभयकु्तले आफ्नो प्रमररक्षाका लामग आफूले 
रोजेको कानून व्यवसायीबाट बहस पैरवी गराउन सक्ने व्यवस्िा समेर गरेको छ । रर अमभयकु्तले 
आफ्नो कानून व्यवसायी मनयकु्त नगरेमा अदालरले त्यस्रो अमभयकु्तको हकमा अदालरको रफा बाट 
मनयकु्त कानून व्यवसायीलाई मनजको प्रमररक्षा गने आदेश ददन सक्नेछ भन्ने व्यवस्िा ऐ. ऐनको दफा 
१३० ( २) मा गरेको पाइन्छ । रर मलुकुी ऐन, २०२० र सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ 
मा यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्िा भएको पाइदैन । संववधानले प्रात्याभरू गरेको न्याय सम्बन्धी 
हकको कायाान्वयनका लामग यस दफाले सहयोग प¥ुयाउने देक्तखन्छ । 

ग) आफू ववरूद्ध बोल्न कर नलाग्न ेवा िपु लाग्न ेअमधकाराः 
स्वच्छ सनुवुाईको हक अन्र्रगर आफू ववरूद्ध बोल्न कर नलाग्ने वा िपु लाग्ने अमधकार 

समेर पदाछ । मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ को दफा १७ मा आफू उपर कुनै 
कसूरको अमभयोग लाग्न सक्ने वकमसमको जवाफ ददन कर लाग्ने छैन भने्न व्यवस्िा गरेको छ । 
सोही संवहराको दफा १२२ को उपदफा ३ मा आफ्नो ववरुद्ध वयान ददन कर नलाग्ने कुराको 
जानकारी अमभयकु्तले वयान ददन ुअगाडी नै मनजलाई जानकारी गराउनपुने भने्न व्यवस्िा समेर गरेको 
छ । रर मलुकुी ऐन, २०२० र सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ मा यस सम्बन्धमा कुनै 
व्यवस्िा भएको पाइदैन । 

घ) खानरलासी गनुापूवा जानकारी ददनपुनेाः 
मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ को दफा १८ (२) मा खानरलासी गनुा पनााको 

कारण सवहर मलक्तखर सूिना ददनपुने व्यवस्िा गरको पाइन्छ । यसको उदे्दश्य कुनै व्यक्तक्त, ठाँउ वा 
स्िानको खानरलासी गनुा पूवा जानकारी ददएरमात्र खानरलासी गने भने्न हो । यो नयाँ व्यवस्िाको 
रुपमा राखेको पाइन्छ । 

 



ङ) आफू मबरुद्घ भएको कारवाहीको जानकारी पाउन ेहक  
मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ को दफा ४० (१) मा मदु्दा िल्ने वा निल्न े

मनणायको जानकारी अमभयकु्तलाई ददन ुपने भने्न व्यवस्िा रहेको छ भने सोही संवहराको दफा १२१ 
मा अमभयकु्तलाई अमभयोग सनुाउनपुने भने्न व्यवस्िा रहेको छ । यसबाट अमभयकु्तले आफू मबरुद्घ 
भएको कारवाहीको प्रत्येक िरणको जानकारी पाउँदछ । 

४.३ मलुकुी अपराध संवहरा, २०७४ मा रहेको स्वच्छ सनुवुाई सम्बन्धी केही व्यवस्िाहरु  
मलुकुी अपराध संवहरा, २०७४ ले फौजदारी न्यायका सामान्य मसद्घान्रका रुपमा स्वच्छ 

सनुवुाईको हकलाई समेर ग्रहण गरेको छ । उक्त संवहराको दफा ९ मा कुनै व्यक्तक्त ववरुद्ध 
अदालरमा एकै कसूरमा एक पटक भन्दा बढी मदु्दा िलाइने र सजाय गररने छैन भने्न व्यवस्िा 
गरेको छ भने  सोही संवहराको दफा १० मा कुनै व्यक्तक्त सक्षम अदालर वा न्यावयक मनकायबाट 
हनुे कारवाहीमा स्वच्छ सनुवुाईबाट बक्तञ्चर हनुे छैन भने्न व्यवस्िा रहेको पाइन्छ । त्यस्रैगरी 
संवहराको दफा ११ मा कुनै कसूरको अमभयोग लागेको व्यक्तक्तलाई आफ्नो ववरुद्ध साक्षी हनु कर 
नलाग्ने व्यवस्िा छ । सािै संवहराको दफा १२ मा कुनै कसूरको अमभयोग लागेको व्यक्तक्तलाई 
कसूर प्रमाक्तणर नभएसम्म कसूरदार नमामनने भने्न उल्लेख छ । वय मसद्घान्रहरुको आधारमा मलुकुी 
फौजदारी कायाववमध संवहराले पमन मदु्दाको कारवाहीको क्रममा अवलम्वन गनुापने िरणहरुमा स्वच्छ 
सनुवुाईको हकको प्रत्याभरू गराउन मबमभन्न व्यवस्िाहरु गरेको हो । 

  

 

   

 

 

 

 

                                                                                 

 

  



पररच्छेद- ५ 

 

स्वच्छ सनुवुाइ सम्बन्धमा सवोच्ि अदालरको दृविकोण 

स्वच्छ सनुवुाइ न्यायको आत्मा हो । फौजदारी कसूरमा आरोवपर व्यक्तक्तले उक्त कसूर 
गरेको हो वा होइन भनी स्वच्छ र मनष्पक्ष रुपमा परीक्षण गनुा पछा । न्याय प्रशासनका सबै 
अवयवहरुले यसको बारेमा जानकारी मलने मातै्र होइन वक यसको इमान्दारी पूवाक पालना पमन गनुा 
पछा । मानव अमधकारमसर सम्बक्तन्धर यो मसद्धान्रलाई न्याय प्रणालीको आत्मा भमनन्छ । समानरा, 
मनष्पक्षरा, मनदोवषराको अनमुान जस्रा मान्यराहरु यसमभत्र पदाछन ् । कानूनको दृविमा समानरा, 
स्वरन्त्ररा, प्राकृमरक न्याय, भेदभाव गनाबाट संरक्षण, न्यायमा समान पहुँिको अमधकार, कायाववमधगर 
स्वच्छराका मान्यराहरु स्वच्छ सनुवुाइका मान्यरामसर सम्बक्तन्धर हनु्छन ् ।  स्वच्छ सनुवुाइको 
सम्बन्ध न्याय (Justice) मसर सम्बक्तन्धर हनुे भएकोले यसलाई यमर नै हनु्छ भनी यवकन रुपमा 
देखाउन सवकदैन । कुनै फौजदारी कसूरमा आरोवपर व्यक्तक्तले आरोवपर कसूरमा आरोप लागेदेक्तख 
पक्राउ परी अमभयोजन र अदालरी कारवाही सम्मका हरेक िरणमा री कारवाही सञ्चालन गने 
मनकायहरुले स्वच्छ सनुवुाइको प्रयोग र पालना गनुा पछा । स्वच्छ सनुवुाइलाई पूवा सनुवुाइको 
िरण (Pre-trial Stage) र सनुवुाई िरण (Trial Stage)  गरी ववभाजन गने गररएको पमन पाइन्छ ।  

न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको जस्रो देक्तखन ुपमन पदाछ भने्न न्यायको सवामान्य मसद्धान्र 
रहेको छ । स्वच्छ सनुवुाइको मान्यराले न्यायलाई स्वच्छ बनाउछ । संववधान र कानूनले स्वच्छ 
सनुवुाइको मान्यरालाई संवोधन हनुे गरी ववमभन्न अमधकार र कायाववमधको व्यवस्िा गरेको छ । 
फौजदारी न्याय प्रशासनका अवयवहरु प्रहरी, सरकारी वकील र अदालरसमेरले री अमधकारको 
सम्मान र कायाववमधको यिोक्तिर स्वच्छ पालना गनुा पछा । 

फौजदारी मदु्दाहरुमा जाहेरी दरखास्र दराादेक्तख नै अदालरको भमूमका महत्वपूणा रहेको हनु्छ 
। मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ ले कुनै कसूरमा जाहेरी दरखास्र दराा भई सो 
कसूरमा आरोवपर व्यक्तक्तलाई पक्राउ गने िरण देक्तख नै अदालरको भमूमका यवकन गरेको छ । कुनै 
फौजदारी कसूरमा आरोवपर व्यक्तक्तलाई अनसुन्धानको क्रममा पक्राउ गनुा अगामड अदालरको अनमुमर 
मलन ुपने, पक्राउ गररएको व्यक्तक्तलाई बाटाको म्याद बाहेक मदु्दा २४ घण्टामभत्र मदु्दा हेने अमधकारी 
समक्ष उपक्तस्िर गराउन ुपने र मदु्दा हेने अमधकारीको अनमुमर मबना सो भन्दा बढी अवमध िनुामा 
राख्न नसवकन,े म्याद िपको लामग अदालरमा उपक्तस्िर गराइएका व्यक्तक्तले शारीररक जाँिको लामग 



मनवेदन ददएमा अदालरले आदेश ददन सक्न ेलगायका स्वच्छ सनुवुाइ सम्बन्धी व्यवस्िाहरु उक्त 
संवहराले गरेको छ । अदारलले म्याद िपको क्रममा अनसुन्धान गने मनकाय वा अमधकारीले गरेका 
कायाहरु उक्तिर कायाववमध (Due Process) पालना गरी गरेको छ वा छैन भने्न कुरा समेर जाँि 
गदाछ । संववधानले सवोच्ि अदालर र उच्ि अदालरलाई सबै प्रकारका ररट जारी गने क्षेत्रामधकार 
प्रदान गरेको छ । क्तजल्ला अदालरलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण र मनषधेाज्ञाको मनवेदन सनेु्न क्षेत्रामधकार 
प्राि छ ।98 अदालरले आफ्नो असाधारण क्षेत्रामधकार प्रयोग गरेर पमन स्वच्छ सनुवुाइलाई पालना 
नगरी भएका हरेक मनणायलाई बदर (ultra vires) गने गरेको छ । सवोच्ि अदालरले स्वच्छ 
सनुवुाइका सम्बन्धमा भएका केही महत्वपूणा मनणायहरु यसप्रकार रहेका छन-् 

१. यज्ञमूमरा बन्जाडेको हकमा मनजको दाजकुो हाल काटमाडौं नरदेवी डेरा गरी बस्न े परशरुाम 
बन्जाडे ववरुद्ध दगुाादास शे्रष्ठ, बागमरी ववशषेअदालर, मसंहदरवार, काठमाडौं समेर भएको 
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गररपाउँ99 

  मेरो भाइलाई गैरकानूनी िनुामा राक्तखएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरर 
गैरकानूनी िनुाबाट मकु्त गराई पाउँ भने्न व्यहोराको मनवेदन रहेको मियो । प्रस्ररु मदु्दा केही समय 
परुानो भएपमन यसमा प्रमरपादन भएको मसद्धान्र आज पमन क्तजवन्र रहेको छ । न्यावयक इमरहासमा 
ज्यादै महत्वपूणा (Landmark) फैसलाको रुपमा यसलाई मलइने गररन्छ ।  

यस मदु्दामा सवोच्ि अदालरले प्रमरपादन गरेको स्वच्छ सनुवुाइमसर सम्बक्तन्धर मसद्धान्रहरु यस 
प्रकार रहेको मियो- 

• न्यायाधीशको मनणाय, न्यावयक मनणाय, प्रशासकीय अमधकारीको न्यावयक मनणाय, अधान्यावयक मनणाय 
र प्रशासकीय अमधकारीको प्रशासन सम्बन्धी मनणाय (जसमा रजववजको मात्रा बढी हनु्छ) लाई 
प्रशासकीय मनणाय भन्नु पने–अधान्यावयक मनणाय गदाा पमन न्यावयक दृविकोंण अपनाउन ुपने  । 

• आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसंग सल्लाह मलने र मनजद्वारा पूपाक्ष गने अमधकारबाट बक्तञ्चर 
गररने छैन भने्न नेपालको संववधानको धारा ११ को उपधारा (६) मा व्यवस्िा गरेको छ । यो 
एक मौमलक हक हो । यस्रो मौमलक हक हनन हनुे जस्रो कुरामा कानून व्यवसायी राख्न 
पाउन ुहनु्छ भनु्न पनेमा कानून व्यवसायी राख्न पाउँ भनेका मिएनन ्भनु्न न्यायमा ममल्ने कुरा 
भएन । 
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• प्राकृमरक न्यायको मलुभरू मसद्धान्र–व्यक्तक्त आफ्नो मबषयमा आफैं  न्यायाधीश हनु नसके जस्रै 
सरकार पमन आफ्नो मबषयमा आफैं  न्यायाधीश हनु नसक्ने । 

२. वकशोर भन्न ेरामबहादरु हमाल ववरुद्ध कारागार व्यवस्िापन ववभाग समेर100-  
प्रस्ररु मदु्दामा मनवेदकले मलाई कुनै जानकारी मेरो ववरुद्धमा दायर भएको जबरजस्री करणी 

मदु्दा पेशीमा िढाउन,े  मेरो उपक्तस्िमर र प्रमरमनमधत्व ववना नै अनके प्रमाणहरू बझु्ने र जाँि गने 
आदेश गने, बकु्तझएका मामनसहरूलाई क्तझकाई बकपत्र गने लगायरका कायाहरुबाट मेरो संववधान प्रदत्त 
स्वच्छ सनुवुाइको हनन भएकोले  मेरो अनपुक्तस्िमरमा गरेको  त्यस्रो काया बदर गराई पाउँ भनी ररट 
दायर गरेका मिए । 

सवोच्ि अदालरले अदालर आफूले आदेश गरी पपुाक्षका लामग अन्य कारागारमा पठाउने रर 
आफ्नै आदेशले िनुामा रहेको िनुवुालाई पेसीको जानकारी नददने यो काया Fair Trail को मान्य 
मसद्धान्र ववपरीर हनु्छ,  फौजदारी अपराधको आरोप लागेको व्यक्तक्तलाई मनजको ववरुद्ध भएको 
प्रत्येक कानूनी कारवाहीको जानकारी पाउने हक हनु्छ,  फौजदारी अपराधमा अमभयोग लागेको 
व्यक्तक्तलाई उसले आफूले रोजेको कानून व्यवसायीको साि प्रत्येक पेसीमा अदालरमा उपक्तस्िर भई 
वा उपक्तस्िर गराई आफ्नो ववरुद्ध सम्पूणा अदालरी कारवाही आफ्नै रोहवरमा भएको हेना पाउने 
अमधकार प्रत्येक Accused को मौमलक हक हो, िनुामा रहेको व्यक्तक्तले मदु्दामा पपुाक्षका मसलमसलामा 
अदालरी कारवाही हनुे ददन वा मदु्दा पेसी भएको जानकारी पाउन ु पने भनी स्वच्छ सनुवुाइको 
हकलाई अदालरले समेर मदु्दाको कारवाहीका हरेक िरणमा पालना गनुापने भनी व्याख्या भएको छ 
। सािै प्रस्ररु मदु्दामा स्वच्छ सनुवुाईको लामग देहायको कुराहरू आवश्यक पने व्यहोरा समेर 
उल्लेख गरेको छाः- 

क) मदु्दा हेने अमधकारी वा अदालर कानूनद्वारा गदठर हनुपुछा । 

ख) मदु्दा हेने अमधकारी  Competent, Independent र Impartial हनुपुछा । 

ग) अमभयोग लागेको अमभयोगको बारेमा उसले बझु्ने भाषामा ररुुन्र जानकारी गराउनपुदाछ । 

घ) अमभयकु्तलाई लागेको अमभयोगको बारेमा उसले प्रमररक्षालाई रयारीको लामग िनुामा 
रहेको     अमभयकु्तलाई पयााि सहमुलयर र समय प्रदान गररददनपुदाछ । 

ङ) अमभयोग लागेको व्यक्तक्तले लागेको अमभयोगको बारेमा आफूले िाहेमा आफूले रोजेको   कानून 
व्यवसायीबाट प्रमररक्षा गराउन पाउनपुदाछ, रर त्यस्रो अमभयकु्तले आमिाक      कमजोरीका कारण 
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आफै कानून व्यवसायी राख्न सक्दैन भने राज्यले मनाःशलु्क कानून      व्यवसायी उपलब्ध 
गराइददनपुछा । 

ि) अमभयोग लागेको व्यक्तक्तले मदु्दाको कावााहीमा आफै उपक्तस्िर भै आफ्नो साक्षी 
प्रमाण      अदालरसमक्ष प्रस्ररु गन पाउनपुछा र आफ्नो साक्षी बकाउन र आफ्नो ववरुद्धका 
साक्षीको      जीरह गना पाउने मौका पाउनपुदाछ । 

छ) अमभयकु्त भाषा नबझु्ने भए उसलाई भाषा बझु्ने दोभाष े(Interpreter) उपलब्ध   गराई 
ददनपुछा । 

यसरी प्रस्ररु मदु्दामा सवोच्ि अदालरले िनुामा रहेको व्यक्तक्तले मदु्दामा पपुाक्षका मसलमसलामा 
अदालरी कारवाही हनुे ददन वा मदु्दा पेसी भएको जानकारी पाउन ुपने मसद्धान्र स्िावपर गरेको छ । 

क्तजल्ला अदालरले गरेको फैसलामा प्रवक्रयागर त्रटुी, प्रमाण मूल्यांकनको त्रवुट वा अरु कुनै कानूनी 
कमजोरी देक्तखएमा पनुरावेदन सनेु्न अदालरले प्रमाण मूल्याङ्कन गरी मनणाय गना सक्ने प्रभावकारी 
बैकक्तल्पक बाटो अवलम्बन गने मनवेदकको हक सरुक्तक्षर भएको भनी रीट मनवेदन खारेज भएको 
देक्तखन्छ ।  

३. भररराज रलुाधरको छोरा ववजयराज रलुाधर ववरूद्ध काठमाडौं क्तजल्ला अदालर‚ बबरमहल, 
काठमाडौंसमेर101-  

काठमाडौं क्तजल्ला अदालरको आदेशलाई सदर गने गरी उच्ि अदालर पाटनबाट म मनवेदक 
प्रमरवादीलाई िनुामा राख्न ेगरी भएको आदेश बेरीरको भएको र उक्त आदेश बदर गनाको लामग 
अन्य वैकक्तल्पक उपिारको बाटो नभएकोले  उक्त बेरीरको आदेशहरु उत्प्रषेणको आदेशद्वारा बदर 
गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायर जो िावहने आज्ञा आदेश जारी गरी िनुामकु्त गरी म मनवेदकलाई 
रारेखमा राखी मदु्दाको पपुाक्ष गररददन ुभनी काठमाडौं क्तजल्ला अदालरको नाममा जो िावहने आज्ञा 
आदेश जारी गररपाउँ भनी प्रस्ररु ररट मनवेदन दायर भएको मियो ।  

प्रस्ररु ररट मनवेदनमा सवोच्ि अदालरले कानूनववपरीर िनुामा राक्तखएको भएमा, प्रवतृ्त 
धारणा बनाइा वा बदमनयर वा कपटपूणा रवरले िनुामा राक्तखएको भएमा, पक्राउ गनुा पने कारणको 
सूिना रिा जानकारी नै नददई िनुामा राखेको भएमा, प्राकृमरक न्यायको मसद्धान्रको गम्भीर 
उल्लङ्घनलगायर कानूनले अमनवाया गरेको प्रवक्रयाहरू स्पि उल्लङ्घन गरी िनुामा राक्तखएको 
देक्तखएमा, अक्तख्रयारवालाबाहेक अरूबाट भएको काम कारबाही रिा आदेशले अनमधकृर रवरबाट 
िनुामा राक्तखएको भएमा वा स्वच्छ सनुवुाइबेगर वा अमभयोग नलगाइा िनुामा राक्तखएको देक्तखएमा 
अिाार ् स्पिर: अमधकारक्षेत्रात्मक त्रवुट देक्तखएको अवस्िा भएमा अिवा यस्रै प्रकारबाट 
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कानूनप्रमरकूल िनुामा राखेको अवस्िामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हनुे अवस्िा रहन्छ । 
वविाराधीन मदु्दामा सक्षम अदालरले न्यावयक प्रवक्रयाअनसुार मदु्दाको सनुवुाइ हुँदाको अवस्िामा 
आरोवपर कसरुको सम्बन्धमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्याय मनरूपण गने भएकोले कानूनबमोक्तजम 
पपुाक्षको लामग िनुामा राखेको कुरामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गनुा मनामसब नहनुे भनी 
व्याख्या भएको देक्तखन्छ । प्रस्ररु मदु्दामा पमन कुनै पमन व्यक्तक्तलाई फौजदारी मदु्दाको कारवाहीको 
मसलमसलामा पक्राउ गरी िनुामा राख्दा वा सो सम्बन्धमा अनसुन्धान गरी कारवाही गदाा 
अनसुन्धान देक्तख अदालरी कारवाहीसम्म कानूनले मनधाारण गरेको कायाववमधको अमनवाया रुपमा 
पालना गनुा पने हनु्छ र कानून बमोक्तजम कायाववमधको पालना गरी भएका मनणायका सन्बन्धमा ररट 
जारी हनु नसक्ने भनी व्याख्या भएको छ ।  

४. अमधवक्ता नीलम पौडेल  समेर ववरुद्ध प्रधानमन्त्री रिा मक्तन्त्रपररषद्को कायाालय 102- प्रस्ररु 
मदु्दामा ररट मनवेदकले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा फौजदारी मदु्दामा आफ्नो 
अमभयकु्ताको कसूर प्रमाक्तणर गने भार वादीको हनुेछ भने्न व्यवस्िा गररएको छ । संववधान एवं 
नेपाल पक्ष रहेको अन्ररााविय अनवुन्धले समेर प्रत्याभरू गरेको हकको प्रमरकूल हनुे गरी मानव 
बेिमबखन रिा ओसारपसार मनयन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ९ मा गररएको प्रमाणको भार 
सम्बन्धी व्यवस्िा संववधानको धारा १ का आधारमा कायम रहन सक्ने हुँदैन । रसिा 
संववधानप्रमरकूल रहेको उक्त व्यवस्िा प्रारम्भदेक्तख नै अमान्य र बदर घोवषर गररपाऊँ भन्न े
मागदावी रहेको देक्तखन्छ । 

यस मदु्दामा सवोच्ि अदालरले दोषी ठहर नगरुञ्जलेसम्म अमभयोग लागेको व्यक्तक्तको 
हैमसयर Accused नै रही रहने हुँदा अमभयोग लागेको व्यक्तक्त मनदोष नै मामनन्छ, अमभयोग लाग्दैमा 
दोषी मान्न ममल्दैन ।  अमभयकु्तले आफ्नो ववरुद्ध साक्षी हनु कर नलाग्ने अमधकार Wave नगरी त्यो 
अमधकार प्रयोग गरेमा अदालर वा Prosecution ले त्यसको उल्टो वा ववपरीर अिा गरी अमभयकु्तका 
सम्बन्धमा केही जवाफ नददएकोले मनदोष मान्न नममल्ने हनुाले उल्टो नकारात्मक अिा गरी दोषी 
भनी ठहर गना ममल्दैन ।  आफ्नो ववरुद्ध आफैं  साक्षी हनु कर नलाग्ने अमधकार अमभयकु्तले जनुसकैु 
वखर Wave गना सक्छ  । यमरसम्म वक कुनै अमभयकु्तले आफ्नो यो अमधकार 
अदालरसमक्ष  Wave गरेको घोषणा गदाछ भने ऊ मामि क्तजरह हनु सक्छ । आफ्नो ववरुद्ध आफैं  
साक्षी हनु कर लाग्दैन । अदालरमा मदु्दा दायर हनु ुअगामड अनसुन्धानको मसलमसलामा Suspect को 
रुपमा रहँदा आफ्नो इच्छाअनसुार अनसुन्धान अमधकारीले सोधेको जवाफ नददई िपू लागी बस्न पमन 
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सक्दछ । अनसुन्धान अमधकारीले बाध्य गरी वयान गराउन सक्दैन । अदालरमा अमभयोगपत्र दायर 
भएपमछ मदु्दा हेने अमधकारीसमक्ष पमन अमभयकु्तले आफ्नो मौन रहने वा Guilty Plea वा Not Guilty 

Plea मलने हक उपभोग गना सक्छ, उसलाई बाध्य गरी जवाफ मलन सवकदैन । संववधानप्रदत्त न्याय 
सम्बन्धी हक र त्यसमा समेवटएका स्वच्छ सनुवुाईको हक, आफ्नो ववरुद्ध आफैं  साक्षी हनु कर 
नलाग्ने हक, मनदोवषराको अनमुान गरी पाउने हकलगायरका कुनै पमन हकहरू कुक्तण्ठर गररन ु
हुँदैन । रर, प्रमरवादीले प्रमाणको भार वहन गदैमा राज्यद्वारा मनजलाई दोषी ठानेर व्यवहार गररएको 
छ भने्न अिा गना ममल्दैन  भनी स्वच्छ सनुवुाइको सम्बन्धमा अमभयकु्तको िपु लाग्ने अमधकार 
(Right to Self-incrimination) को बारेमा व्याख्या गररएको छ ।  

५. अम्बरबहादरु गरुुङको हकमा रमेशमान स्िावपर ववरुद्ध  मत्र.वव.सरुक्षा गाडा कायाालय गौिरनसमेर 
मदु्दााः बन्दीप्रत्यक्षीकरण103-  

प्रस्ररु मदु्दामा मनवेदकले हङकङ लागू औषमध िरेश ओसार पसार गरेको भनी पक्राउ गरी 
जेल सजाय ँभकु्तान गरी काठमाडौं आएकोमा मत्र.वव. सरुक्षा गाडा कायाालयले पक्राउ गरी म्याद िप 
गरी अमभयोग पत्र दायर भई काठमाडौं क्तजल्ला अदालरबाट मलाई िनुामा राखी कारवाही गने भने्न 
आदेश भयो । प्रहरीले पक्राउ गरी पक्राउ भएको मममरबाट २४ घण्टा मभत्र अदालरमा उपक्तस्िर 
नगराई अमभयोगपत्र दायर गररएको हुँदा काठमाडौं क्तजल्ला अदालरले िनुामा राख्न ेगरी गरेको आदेश 
समेर गैरकाननुी छ । रसिा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश वा अन्य उपयकु्त आज्ञा, आदेश जारी गरी 
िनुाबाट मकु्त गररपाउँ भने्न समेर व्यहोराको ररटमनवेदन ददएको देक्तखएको छ ।  

सवोच्ि अदालरबाट प्रस्ररु मदु्दामा मनम्न बमोक्तजम व्याख्या भएको पाइन्छ-  

• प्रहरीद्वारा मगरफ्रार गरी २४ घण्टा मभत्र मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष उपक्तस्िर नगराई िनुामा 
राख्न ेकायालाई संववधान रिा काननुसंगर भन्न नममल्ने । 

• संववधान रिा ऐन काननुको मयाादा र पालन गनुा सबैको कराव्य हो भने्न कुरामा वववाद हनु 
नसक्ने । 

• संववधान र काननुको कायाान्वयन गने मनकायको रुपमा रहेको कायापामलका अन्रगारको प्रहरी 
ववभाग मारहर रहेका सरकारी र सावाजमनक दावयत्व बहन गने कमािारीहरुको अझ बढी 
क्तजम्मेवारी रहन जानेमा उल्टै त्यस्रा मनकायले संववधान र काननुको पालना नगरेमा देशमा 
काननुी राजको स्िापना र मौमलक हकको सरुक्षण हनु नसक्ने । 

• आफ्नो पदीय कराव्य काननु बमोक्तजम पालन नगरी िनुामा राख्न ेकाया गरेको हुँदा मनज र 
त्यस कायामा संलग्न अन्य प्रहरी कमािारी वा पदामधकारी समेर उपर ववभागीय कारवाही 
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गरी यस अदालरलाई त्यसको जानकारी ददन ु भनी क्तजल्ला प्रहरी कायाालयलाई र आइन्दा 
यस्रो काया आफ्नो मारहर कायाालयका कमािारीहरुले गरे नगरेको कुरामा कडाईका साि 
मनगरानी राख्न ुभनी प्रत्यिी प्रहरी प्रधान कायाालयका नाममा आदेश जारी हनुे । 

• िनुाको कारण पत्ता लगाउँदा काननुसंगर कारण नदेक्तखए िनुाबाट मकु्त गने आदेश जारी 
गनुा नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपिारको उदे्दश्य हो । 

• ररट सबै वकमसमका अवैध िनुाहरुको सवोपिार (Panacea) हो भने्न कुरामा दईुमर हनु 
नसक्ने । 

• मगरफ्रार गदााको अवस्िामा गैरकाननुी रुपले िमुनएको भए पमन ररटमनवेदनको सनुवुाई हुँदा 
काननु बमोक्तजम मदु्दा िलाई अदालरको आदेशानसुार िनुामा रहेको क्तस्िमरमा पूवा 
अवैधरालाई आधार बनाई मनज उपर अदालरमा काननु बमोक्तजम िमलरहेको मदु्दामा अनकूुल 
वा प्रमरकूल असर पने गरी ररट जारी गना नममल्ने । 

• पक्राउ परेको मममरले २४ घण्टा मभत्र मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष उपक्तस्िर गराउन ुपने नेपाल 
अमधराज्यको संववधानको धारा १४(६) को व्यवस्िा पक्राउ गने अमधकारी प्रमर लक्षीर छ 
। पक्राउ गने अमधकारीले उक्त दावयत्व पालन नगरेको कारणले अदालरले पमन सो दावयत्व 
पालना नगरेको भनी मान्न यकु्तक्तसंगर नहनुे । 

• मनरन्रररा वा अटुटरा कायम हनु िनुामा राख्न े अमधकारी, िनुामा राख्न े कारण र िनुाको 
प्रकृमरमा समानरा हनुपुदाछ । पवहला अवैध रहेको िनुापमछ पमन अवैध मामननको लामग 
बीिमा अवस्िा वा प्रकृमरको पररवरान भई बेग्लै काननुी पररप्रके्ष्य सजृना भएको हनु ुहुँदैन । 

• पक्राउ परेको मममरले २४ घण्टा मभत्र मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष पेश गरी सो अमधकारीको 
आदेशले िनुामा राखेको नदेक्तखएको कारणले अमधकार प्राि अदालरले िनुछेकको आदेश 
जारी गरी िनुामा रहेको बन्दीलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी ररहाई ददन 
अदालरी िनुा काननुी त्रवुटपूणा हनु ुअमनवाया हनुे । 

यसरी प्रस्ररु मदु्दामा अनसुन्धानको क्रममा िनुामा रहदा गैरकानूनी रुपमा रहेको भएपमन 
मनज ववरुद्ध अदालरमा अमभयोगपत्र दायर भई कानून बमोक्तजम िनुछेक आदेश गरी पपुाक्षका लामग 
िनुामा राख्न ेगरी भएको आदेशलाई गैरकानूनी मान्न नममल्ने भनी ररट खारेज गररएको पाइन्छ ।  

 

६. रववन्द्र भट्टराई ववरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रीपररषद सक्तिवालय समेर 104   

प्रस्ररु मदु्दामा सवोच्ि अदालरले कुनै व्यक्तक्त अमभयोग प्रमाक्तणर नभए सम्म मनज वेकसरु 
मामननेछ  (A Man is Presumed to be innocent Until Proved Guilty) भन्न ेफौज्दारी न्याय मसद्धान्रको 
मलुभरु मान्यरा रवह आएको सन्दभामा अमभयोग लाग्ना साि त्यो व्यक्तक्तलाई कसरुदार मानी अग्रसर 
हनु ु न्यायोक्तिर होइन । प्रमररक्षा गना पाउने र आफ्नो प्रमरमनमधत्व गना पाउने कुरा प्राकृमरक 
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न्यायको मलुभरु मसद्धान्र नै हो । कानूनी सहायरा प्रत्येक नागररकले पाउन ुपछा भने्न आधमुनक 
ववमध शास्त्रकोप्रमखु वविारधारा स्िावपर भइसकेको भनी कानूनी सहायरा र कानून व्यवसायी राख्न 
पाउने अमधकारलाई फौजदारी न्यायको मसद्धान्रको रुपमा स्वीकार गरेको छ । 

७. उत्तम लामा ववरुद्ध िरीमाया मोक्तानको जाहेरीले श्री ५ को सरकार105 

जाहेरवाली िररमाया मोक्तानले प्रमरवाददहरुले नीज जाहेरवालीलाई ललाई फकाई भाररको 
बम्बै सहरमा लगी रु. ३५,००० मा ववक्री गरी, वेश्याको धन्दा गना बाध्य बनाएकोले कानून 
बमोक्तजम कारवावह गरी पाउँ भनी ददएको जाहेरी दरखास्रको व्यहोरा रहेको छ । सो मदु्दामा 
अनसुन्धान भई संलग्न प्रमरबादीहरुले जीउ मास्नेबेच्ने काया ( मनयन्त्रण ) ऐन, २०४३ को दफा ३ 
ववपरीर दफा ४ (क) बमोक्तजमको अपराध गरेकाले मनजहरुलाई दफा ८ को उपदफा    (१) 
बमोक्तजम कैद र उपदफा (५) बमोक्तजम िप जररवाना समेर हनु समेरको अमभयोग मागदावी 
मलइएको मियो ।   

पनुरावेदनको रोहमा सवोच्ि अदालरसम्म यो मदु्दा आई पगु्दा मनम्न बमोक्तजमका प्रश्नहरु 
मनरुपण गनुा पने भनी पवहिान गरेको देक्तखन्छाः- 

(क) पनुरावेदक प्रमरवादीलाई नेपाल अमधराज्यको संववधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा 
(१) ववपरीर सजाय गरेको मान्न ममल्छ, ममल्दैन? 

(ख) जीउ मास्नेबेच्ने काया (मनयन्त्रण) ऐन, २०४३ लागू हनुभुन्दा अगामड घटेको कसूरमा सो 
ऐन अनसुार सजायको मागदावी मलई दायर गररएको अमभयोग पत्रको आधारमा प्रमरवादीलाई 
अमभयोग मागदावी वमोक्तजम सजाय गने गरी भएको शरुु फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालर 
हेटौंडाको फैसला ममलेको छ, छैन?  

प्रस्ररु मदु्दामा व्याख्या गदै सवोच्ि अदालरले नेपाल अमधराज्यको संववधान, २०४७ को धारा 
१४ को उपधारा (१) अनसुार कुनै काया गदाा त्यस्रो कायालाई कानूनले दण्डनीय कसूर नमानेको 
अवस्िामा पछामड बनेको कानूनले अगामड नै भइसकेको कायालाई दण्डनीय कसूर घोषणा गरी 
सजायको व्यवस्िा गना र त्यस्रो कानूनको प्रयोग गरी अगामड नै घटेको वारदारसंग सम्बक्तन्धर 
व्यक्तक्तलाई सजाय गना रिा कसूर गदााको अवस्िामा कानून वमोक्तजम हनु सक्ने सजाय भन्दा बढी 
सजाय गना नममल्ने संवैधामनक प्रत्याभमूर प्रदान गररएको स्पि छ ।  
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सािै, मलुकुी ऐन जीउ मास्नेबेच्नेको महलको १ नं. अनसुार मामनसलाई बेच्ने अपराधमा 
संलग्न व्यक्तक्तलाई बीस बषा कैदको सजाय रोवकएको देक्तखन्छ भने जीउ मास्नेबेच्ने काया (मनयन्त्रण) 
ऐन, २०४३ को दफा ८ को उपदफा (१) मा मामनस बेि मबखन गने व्यक्तक्तलाई दश बषा देक्तख 
वीस बषासम्म कैद हनुे व्यवस्िा गररएको देक्तखन्छ । यसवाट प्रमरवादीहरुले कसूर गदााको अवस्िामा 
मामनसलाई मबक्री गने कायालाई कानूनले अपराध नमानेको वा पछामड बनेको कानूनले अगामड 
गररएको कायालाई कसूर मानी साववकको कानूनमा भएको भन्दा बढी सजायको व्यवस्िा गरेको भन्न 
ममल्ने अवस्िा समेर रहेको देक्तखन नआएकोले जीउ मास्नेबेच्ने काया (मनयन्त्रण) ऐन, २०४३ लाई 
Ex Post Facto Law मानी प्रस्ररु मदु्दामा प्रमरवादीहरुलाई उक्त ऐन अनसुार गररएको सजायलाई Ex 

Post Facto Law सम्बन्धी अवधारणा ववपरीर भएको मान्न ममल्ने देक्तखन नआउने भनी सम्मामनर 
सवोच्ि अदालरवाट मसद्धान्र प्रमरपादन भएको छ ।  

प्रमाण सम्वन्धी ववषयमा रिा कायाववमधका सम्वन्धमा पिारदशी असर (Retrospective 

Effect) ददई बनाइएका कानूनलाई Ex Post Facto Law सम्वन्धी अवधारणा ववपरीर मनमााण गररएको 
कानून मान्न नममल्दा प्रस्ररु मदु्दाको सन्दभामा जीउ मास्नेबेच्ने काया (मनयन्त्रण) ऐन, २०४३ लाई Ex 

Post Facto Law मानी सो ऐन अनसुारको कायाववमध अपनाई अमभयोग लगाइएको भने्न कारणले मात्र 
पनुरावेदक प्रमरवादीलाई संववधान (रत्कामलन) को धारा १४ को उपधारा (१) ववपरीर सजाय 
भएको मान्न ममल्न ेनदेक्तखन ेभमन व्याख्या भएको छ । 

सािै प्रस्ररु मदु्दामा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. ले उक्त फैसलामा फरक राय 
व्यक्त गनुा भएकोमा वहाँले व्यक्त गरेको फरक रायमा उक्तल्लक्तखर कुराहरु समेर स्वच्छ सनुवुाइको 
मसद्धान्रका लामग महत्वपूणा देक्तखएकोले संक्षेपमा यहाँ प्रस्ररु गररएको छाः- 

• पनुरावेदकलाई २०४३ साल श्रावणमा घटेको वारदारमा २०४३ साल कामराकमा मात्र िार 
मवहना पमछ बनेको र ४ मवहना पमछ लागू भएको “जीउ मास्ने बेच्ने काया (मनयन्त्रण) ऐन, 

२०४३” ले गरेको सजायले पनुरावेदकको धारा १४(१) को मौमलकहक र मानवअमधकार 
ववपररर भएकोमा वववाद भएन । 

• सरकारी ववकलबाट बहसमा मलुकुी ऐन जीउ मास्ने बेच्ने महल बहाल रहेको हुँदा रत्काल 
प्रिमलर कानून नभएको भन्न ममल्दैन रसिा क्तजल्ला रिा पनुरावेदन अदालरले सजाय गरेको 
ममलेको छ भने्न रका  प्रस्ररु गरेको देक्तखयो ।  उक्त रका  सही मानी पनुरावेदन अदारलको 



फैसला सही माने्न हो भने कानून, संववधान र नेपाल संधी ऐन, २०४७ को दफा ९ को 
व्यवस्िाले गदाा नेपालले Derogate गना नसक्ने नेपाल कानून सरह लागू भएको 
International Convention on Civil and Political Rights को धारा १५ को संयकु्त 
रािसंघको वडापत्र र Vienna Convention on Law of Treaties को धारा १६, धारा 
२६ र धारा २७ समेर ववपररर हनु गई सम्वैधामनक ववषय -Issue_ समावेश भएको यस 
मदु्दाको फैसला न्यायको मान्य मसद्धान्र नेपालले गरेको International Commitment र 
संववधान ववपररर हनु  जान्छ । 

•  नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन र संववधानको धारा १४(१) बमोक्तजम “मलुकुी ऐनको जीउ 
मास्ने बेच्नेको महल” अन्रगारको अमभयोग लगाई मदु्दा िलाउन ुपनेमा पमछ लागू भएको Ex 

Post Facto Law अन्रगारको अमभयोग लगाई मदु्दा िलाई राज्यले ठूलो कानूनी र संवैधामनक 
गल्री र त्रवुट गरेको मानु्न पदछा जनु गल्री माफ नै हनु नसक्ने खालको छ । 

८. नपेाल सरकार ववरुद्ध क्तशवपजुन यादव अवहरसमेर106- 

सरकारी पक्षबाट कुनैं पमन व्यक्तक्त उपर अमभयोग लगाउदा वस्रगुर प्रमाणको आधारमा 
लगाउन ुपछा । अमभयोग शंका रवहर रवरले पवुि हनुपुछा भनी प्रस्ररु मदु्दामा व्याख्या गररएको छ 
। प्रस्ररु मदु्दामा फौजदारी मदु्दामा अमभयकु्तउपर लगाएको अमभयोग शंकारवहर रवरबाट पवुि गना 
आवश्यक प्रमाणको संकलन एवं प्रस्ररुीकरण गने क्तजम्मेवारी वादी पक्षमा मनवहर रहेको हनु्छ । 
अनमुान र शंकाको भरमा कराव्य ज्यान जस्रो कसरु अपराधमा कसैलाई दोषी ठहराउन ममल्दैन । 
अनसुन्धान रहवककारबाट यही व्यक्तक्त अपराधी हो भनी पवहिान भई मनज ववरूद्ध संकमलर सबदु 
प्रमाणहरूलाई अदालरसमक्ष प्रस्ररु गरी अदालरबाट त्यस्रा प्रमाणहरू परीक्षण भएपश् िार ्शंकारवहर 
रवरले कसरु पवुि हनु ेअवस्िामा मात्र त्यस्रो व्यक्तक्तलाई कसरुदार घोवषर गरी सजाय गना ममल्ने 
भनी व्याख्या गररएको छ ।  

९. अमधवक्ता अजय शंकर झा “रूपेस” समेर ववरूद्ध नपेाल सरकार, गहृ मन्त्रालय, मसंहदरबार, 

काठमाडौंसमेर107 

फौजदारी मदु्दाको अनसुन्धानको क्रममा अमभयकु्तको अमभलेख राख् ने नाममा “अपराधीको 
अमभलेख” भन् ने फाराम खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, िर, वरन..” जस्रा शब्दावली प्रयोग 
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नगनुा नराउन ु भनी ववपक्षीहरूको नाउँमा प्रमरषधेलगायर उपयकु्त आज्ञा आदेश पजुीसमेर जारी 
गररपाऊँ भनी ररट दायर भएको मियो ।   

प्रस्ररु मदु्दामा सवोच्ि अदालरले फौजदारी न्यायका सन्दभाममा प्रयकु्त अमभयकु्त र अपराधी 
शब्दावली छुट्टाछुटै्ट अिावोध हनुे शब्दावली हनु ्। कुनै व्यक्तक्त ववरूद्ध कुनै कसरुको आरोप लाग्न ुर 
लागेको आरोप प्रमाक्तणर हनु ु पमन फरक फरक अवस्िा हो । आरोप लागेको व्यक्तक्त ववरूद्धको 
कसरु अदालरबाट प्रमाक्तणर नभएसम्म वा मनज कसरुदार नठहररएसम्म मनज मनदोष रहेको मान्यराका 
आधारमा अमभयकु्त शब्दावलीको प्रयोग हनुे गरेको र कसरुदार ठहर भइसकेपिार ् प्रयोग हनुे 
शब्दावली अपराधी हो । अमभयोग लाग्नासाि अपराधी भनी कुनैपमन व्यक्तक्तको वववरण कायम गररन ु
फौजदारी न्यायको मूल्य र मान्यरा प्रमरकूल रहन्छ ।  

स्वच्छ सनुवुाइको हकले अमभयोग लागेको व्यक्तक्तलाई आफ्नो कुरा भन् ने, त्यसको सूिना प्राि 
गने, आफ्नो ववरूद्धको प्रमाण खण्डन गने आफू मनदोष रहेको अनभुमूर गने व्यवहारको 
अमधकारसमेरलाई  समेट्छ । स्वच्छ सनुवुाइको मसद्धान्रले अमभयोग प्रमाक्तणर नभएसम्म अमभयोग 
लागेको व्यक्तक्त मनदोष रहेको अनमुान गनुा पने मान्यरासमेरलाई ग्रहण गछा ।  

मदु्दा अनसुन्धानको क्रममा अमभयकु्तको अमभलेख राख् ने मसलमसलामा “अपराधीको अमभलेख” भन् न े
फाराम खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, िर, वरन..” जस्रा शब्दावली प्रयोग गना फौजदारी 
न्यायको क्षेत्रमा ववकमसर आधारभरू मान्यराववपरीर हनु जाने  भन्दै मदु्दाको उठानसँगै प्रारक्तम्भक 
िरणमै मदु्दामा आरोवपर व्यक्तक्तहरूको अमभलेखीकरण गने मसलमसलामा “अपराधीको अमभलेख” भन् ने 
फाराम खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, िर, वरन..” जस्रा शब्दावली प्रयोग नगनुा 
नराउन ु सो सम्बन्धमा कुनै ववभागीय मनणाय वा पररपत्र भएमा सोसमेर कायाान्वयन नगनुा नगराउन ु
भनी ववपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी हनुे आदेश भएको पाइन्छ । 

१०. ववदेशी नागररक OBUNNEME MICHAEL OZOR (ओवनुमी माइकल ओजोर) ववरूद्ध प्रहरी 
प्रमरवेदन जाहेरीले नपेाल सरकार  भएको लागू औषध मदु्दााः108  

लाग ु औषध हेरोइन क्याप्सलु मनलेको शङ्कामा पक्राउ परेका नाइजेररयन नागररक 
OBUNNEME MICHAEL OZOR लाई मममर २०६३।२।२२ गरेदेक्तख ऐ. २३ गरेसम्म ववरेन्द्र 
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अस्परालमा राखी उपिार पद्धमरबाट ददशा गराउँदा मनजको पेटबाट हेरोइन लकुाई रयार गररएको 
क्याप्सलु िान ६४ मनकाली सोबाट एक के.क्तज. एक सय ग्राम सेरो हेरोइन फेला परेको भने्नसमेर 
व्यहोराको बरामदी मिुलु्का र कानूनबमोक्तजम कारवाही होस ्भने्नसमेर व्यहोराको प्रहरी प्रमरवेदनबाट 
िलेको प्रस्ररु मदु्दामा सवोच्ि अदालरबाट आफू ववरूद्ध लागेको अमभयोग, कसरुका बारेमा जानकारी 
उपलब्ध गराउन ु राज्यको प्रािममक दावयत्व हनु आउछ । ववदेशी नागररकका हकमा भाषागर 
कदठनाइका कारण हनु सक्ने कदठनाइले न्यावयक प्रवक्रयालाई नै कमजोर गराउन सक्ने हनु्छ । 
न्यावयक प्रवक्रयामभत्र ल्याउन यस्रा ववदेशी नागररकलाई पक्राउ गदाा, अमभयोजन गदाा रिा मनज 
ववरूद्ध भएको जनुसकैु न्यावयक कारवाहीमा मनजलाई सोधपछु, मनजको बयान रिा मनजउपरको 
न्यावयक दावयत्व वहन गराउनसमेरका लामग मनजले बझु्न सक्ने दोभाषेसमेरको व्यवस्िा गना 
अनसुन्धान मनकाय अमभयोजनको मनकाय एवम ् सबै अदालरहरूमा यिासम्भव प्रमरवादीले बझु्न वा 
बोल्न सक्ने भाषा जाने्न व्यक्तक्तहरूको सूिी रयार पारी मनयममर वा पटके जनुरूपमा व्यवस्िा गना 
व्यावहाररक र सम्भव हनु्छ सोहीरूपमा आवश्यकराअनसुार सेवा मलने र सेवा उपलब्ध गराउने 
नीमरगर र कायागररूपमा मनक्तिर व्यवस्िा अववलम्ब गराउन,ु भाषागर एवम ् भाषा जाने्न व्यक्तक्तको 
सेवा मलनपुने स्िानको क्षेत्रगर आधारमा दोभाषहेरूको सूिी रयार गरी राख्न ेव्यवस्िा गनुा, दोभाषकेो 
सेवा मलने गदाा त्यस्रो दोभाष ेछनौट गने, सेवा मलए बापरको शलु्क वा पाररश्रममक ददने व्यवस्िा, 
दोभाषकेो जवाफदेवहराको अमरररक्त दोभाषकेो सेवालाई मनयममर बनाउन आवश्यक मनदेक्तशकासवहरको 
व्यवस्िा गनुा र रत्कालको लामग कक्तम्रमा अङ्ग्ग्रजेी ववषयमा स्नारक उत्तीणा गरेको दोभाषसेमेर 
मनयकु्त गना जो िावहने आवश्यक प्रबन्ध गनुा भनी प्रहरी प्रधान कायाालय, महान्यायामधवक्ताको 
कायाालय एवम ् यस अदालरका रक्तजस्रारको नाउँमा मनदेशनसमेर जारी हनुे भन्दै प्रमरवादी ववदेशी 
नागररक भएका कारण आफूउपरको अनसुन्धान, अमभयोजनलगायरका सम्पूणा न्यावयक प्रवक्रयाका 
बारेमा नेपाली भाषा बझु्न नसक्ने  समस्या आउन नददन रफा  यो फैसलाले सम्बक्तन्धर मनकायहरुलाई 
मनदेशनात्मक आदेश ददएको देक्तखन्छ ।  

११. खलुबहादरु कँुवर ववरुद्ध क्तजल्ला प्रहरी ववशषे अदालर, हाल क्तजल्ला प्रशासन कायाालय काठमाडौं 
समेर109 

 प्रहरी ववशेष अदालरको फैसलामा प्रत्यक्ष कानूनी त्रटुी भएको, आफूलाई फैसला हनु ु
अगामड सनुवुाइको मौका नददएको, प्राकृमरक न्याय एवम ् फौजदारी न्यायका मसद्धान्र ववपररर 
कारवाही गररएको कारण आफूलाई मबना कसूर सजाय भोग्न ुपरेको कारण प्रहरी ववशेष अदालरको 
फैसला बदर गररपाउँन मागदावी मलई प्रस्ररु ररट मनवेदन दायर गररएको मियो । प्रस्ररु मदु्दामा 
सवोच्ि अदालरले सामान्यरया ररट क्षेत्रामधकारबाट मदु्दाको रथ्य र प्रमाणको मूल्यांकन गररँदैन रर 
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मममसलमा देखादेखी रुपमा वा प्रत्यक्ष रुपमा कानूनको त्रवुट वा प्राकृमरक न्यायको उल्लंघनबाट 
पक्षलाई घर अन्याय परेको अवस्िामा न्याय पाउने अक्तन्रम बाटो ररट क्षेत्र नै हो भने्न मान्यया पमन 
स्िावपर अवधारणा हो । मूलराः ररट क्षेत्रबाट मदु्दको रथ्य र प्रमाणको मूल्यांकन गरी शरुु 
अदालरले जस्रो गरी साक्षीको बकपत्र, गराउन,े क्तजरह गराउन,े एउटा पक्षले पेस गरेको मलखर अको 
पक्षलाई सनुाउन,े मलखर प्रमाण आदद ववक्तशषज्ञबाट परीक्षण गराउने रिा त्यस्रो ववशेषज्ञको बकपत्र 
एवम ्क्तजरह गराउने जस्रा सामान्य कारबाहीका क्रममा आधारभरू रुपमा पालना गनुापने कायाववमधको 
पालना नगरी कुनै मनकायबाट गररएको मनणायबाट व्यक्तक्तउपर घोर अन्याय भएको देक्तखएको 
अवस्िामा ररट क्षेत्रबाट त्यस्रा मनणायउपर न्यावयक परीक्षण गना नसवकने भने्न हुँदैन ।  

 फैसलामा प्रत्यक्ष कानूनी त्रटुी रहेको देक्तखएको रिा उक्त फैसलाहरु गदाा मनवेदकलाई 
सनुवुाइको मौकासमेर ददएको नदेक्तखँदा प्राकृमरक न्यायको मसद्धान्र एवम ् स्वच्छ सनुवुाइको 
मसद्धान्रको समेर ववपरीर भएको पवुि हनु आएकोले उक्तल्लक्तखर फैसला बदर गरी गलर रुपमा 
गररएको अनसुन्धान, अमभयोजन एवम ्न्याय सम्पादनको परीणाम स्वरुप ररट मनवेदक कैदमा बस्न ु
परी प्रहरी सेवाको पदबाट समेर हटाएको हुँदा यस्रो अन्यायपूणा कायाको बदलामा राज्यले क्षमरपूमरा 
समेर ददन ुपने भनी व्याख्या गररएको छ ।   

  



पररच्छेद- ६ 
अध्ययनको प्रामि, मनष्कषा र सझुाव 

नेपालको संववधानले ववमभन्न मौमलक हकहरुको ग्यारेण्टी गरेको छ । स्वरन्त्र 
न्यायपामलकाको अवधारणालाई आत्मसार गरेको छ । सरकार वादी हनुे मदु्दाहरुमा अमभयोजन गने 
अमधकार महान्यायामधवक्तलाई प्रदान गररएको छ । संववधानको धारा २० न्याय सम्बन्धी हक, धारा 
१२६ मा अदालरले न्याय सम्बन्धी अमधकार प्रयोग गदाा कानून र न्यायका मान्य मसद्धान्रको 
आधारमा गने व्यवस्िा गने व्यवस्िा छ । धारा १७९मा नेपाल पक्ष भएको सक्तन्ध अनमुोदन गने, 

नेपाल पक्ष भएको सक्तन्ध कानून सरह लागू हनुे व्यवस्िा छ । धारा १५८(२) ले कुनै अदालर 
समक्ष नेपाल सरकारको रफा बाट मदु्दा िलाउने निलाउने भने्न कुराको अक्तन्रम मनणाय गने अमधकार 
महान्यायामधवक्तालाई हनुे व्यवस्िा गरेको छ । यसैगरी धारा १६१ मा सरकारी वकीलको 
पाररश्रममक समुबधा रिा सेवाका शरा सम्बन्धी व्यवस्िा संघीय ऐन बमोक्तजम हनुे व्यवस्िा गरेको छ 
। यसबाट नेपालको फौजदारी न्याय प्रशासन Fair Trial, Fair Hearing and Due Process मा हनुे 
व्यवस्िा गरेको देक्तखन्छ ।  

स्वच्छ सनुवुाइ, कानूनको शासन र कानून बमोक्तजमको कायाववमधको पालनाको लामग सरकारी 
वकील र प्रहरी दबैु आ-आफ्नो क्षेत्रमा दक्ष र इमान्दार हनु आवश्यक छ ।  

नेपालको फौजदारी न्याय प्रशासनमा सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ आउन ु भन्दा 
अगामड Criminal prosecution कायापामलकाका रफा बाट हनुे व्यवस्िा मिएन । त्यस समयमा 
Inquisitorial System अनसुार फौजदारी न्याय सञ्चामलर हनु्थ्यो । वव.सं. २०१७ देक्तख २०४९ साल 
सम्मको अवमधमा Criminal Prosecution सम्बन्धमा केही सधुार भएको मान्न सवकन्छ । सरकारी 
मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले पवहलो पटक Prosecution लाई न्यायपामलकाबाट क्तझक्यो । 
न्यायपामलकालाई मदु्दा हेने काम मात्र प्रदान गररयो । उक्त ऐनको अनसूुिी -१ मा उक्तल्लक्तखर 
मदु्दाहरुमा सरकारको रफा बाट अनसुन्धान प्रहरीले गने र अमभयोजन सरकारी वकीले गने क्तजम्मा 
ददइयो । अदालरलाई अनसुन्धानमा संलग्न हनु यो ऐनले रोक लगायो । कानूनी वहसाबले यसलाई 
ठूलो उपलव्धी मान्न सवकन्छ । रर यो अवमधमा पमन अनसुन्धान वैज्ञामनक हनु सकेन । Evidence 

Oriented Investigation  Prosecution हनु सकेन । 110 आरोवपरको साववमर बयानमा आधाररर भई 
अमभयोजन गने गररयो । नेपाल अमधराज्यको संववधान, २०४७ ले न्यायपामलकालाई स्वरन्त्र बनायो 
। सो संववधानको धारा २४ मा फौजदारी न्याय सम्बन्धी मौमलक हकको व्यवस्िा गररयो ।   

                                                           
110 फौजदारी न्यायमा सधुारको आस, बलराम के.सी. (२०७५) अभियोजन जननल, अंक १ वर्न २०७५, पषृ्ठ २० । 



२०७५ साल भाद्र १ गरेबाट मलुकुी ऐन, सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ समेरलाई ववस्िावपर 
गरी मलुकुी अपराध संवहरा, २०७४, मलुकुी फौजदारी कायाववधी संवहरा, २०७४ र फौजदारी कसूर 
(सजाय मनधाारण रिा कायाान्वयन) ऐन, २०७४ लागू गररएका छन ् । मलुकुी अपराध संवहरा, 
२०७४ को पररच्छेद -२ मा फौजदारी न्यायको सामान्य मसद्धान्रहरुको व्यवस्िा गररएको छ । 
मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ ले फौजदारी कायाववमधको व्यवस्िा गरेको छ । यस 
संवहराले साववकको कानूनमा नभएका कमरपय नयाँ व्यवस्िाहरुले व्यवस्िा गरेको छ । फौजदारी 
मदु्दाहरुको अनसुन्धान, अमभयोजन र न्याय मनरोपणका लामग कायाववमधको व्यवस्िा गरेको छ । 
कसूरलाई सामान्य, गम्भीर र जघन्य गरी रीन प्रकारमा ववभाजन गरेको छ । अनसुन्धानको क्रममा 
कमरपय नयाँ व्यवस्िाहरु यस संवहराले गरेको छ ।  

मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, २०७४ ले जाहेरी दरखास्रको दराा देक्तख नै सरकारी 
वकीलको संलग्नरा गराएको छ । अनसुन्धानमा समेर सरकारी वकीललाई नेरतृ्वदायी भमूमकामा 
राखेको छ । जाहेरी दरखास्र वा अपराधको सूिना मलने मनकायले दराा गना वा मलन नमानेमा 
सरकारी वकील कायाालयमा ददन पाउने व्यवस्िा गरेको छ । भ्रमपूणा, झठु्ठा, काल्पमनक सूिनालाई 
आधार  र कारण खलुाई प्रहरीको प्रमरवेदनको आधारमा सरकारी वकीलले रामेलीमा राख्न सक्ने 
व्यवस्िा गररएको छ । अनसुन्धान गना ववशेष टोली गठन गना सवकन,े त्यस्रो टोलीले सरकारी 
वकीलको मनदेशन मानु्न पने र अनसुन्धान प्रमरवेदन सरकारी वकीलसमक्ष पेश गनुा पने व्यवस्िा छ 
। अमभयकु्तलाई पक्राउ गनुा पवहले अदालरको अनमुमर मलन ुपने व्यवस्िा गररएको छ । कसूरको 
प्रकृमर हेरी अमभयकु्तलाई २५ ददन र ४० ददन सम्मको अवमध वहरासरमा राख्न सवकने व्यवस्िा 
गररएको छ । वहरासरमा राक्तखएको अमभयकु्तको अनसुन्धान नसवकई म्याद िप गनुा पदाा सरकारी 
वकील माफा र म्याद मलन ुपने व्यवस्िा समेर गरेको छ । 

अमभयकु्तको सरकारी वकील समक्ष बयान गराउन ुपने अनसुन्धान अमधकृर समक्ष उपक्तस्िर 
हनु नसक्ने अमभयकु्तको बयान श्रव्य दृष्य सम्वादको माध्यमबाट मलन सवकने व्यवस्िा फौजदारी 
कायाववमध संवहराले गरेको छ । वहरासरमा मलइएको व्यक्तक्तलाई म्याद िपकै अवमधमा यारना 
ददएको प्रमाणबाट देक्तखएमा अन्रररम राहर पाउने र यारना ददने व्यक्तक्तलाई ववभागीय कारवाही गना 
अदालरले आदेश ददन ेव्यवस्िा गररएको छ । अनसुन्धानका लामग कसूरको प्रकृमर अनसुार प्रमाण 
संकलन गना प्रहरीको मनक्तिर दजाा पगेुकाले मात्र अनसुन्धान गना पाउने व्यवस्िा छ । 
अनसुन्धानका क्रममा आवश्यक देक्तखएमा महान्यायामधवक्ताले जनुसकैु ववषयमा अनसुन्धान अमधकारी 
वा मनजको ववभागीय प्रमखुलाई मनदेशन ददन सक्ने, अनसुन्धान गररएका अमभयकु्त मध्ये केहीको 
हकमा मदु्दा निल्ने मनणाय भएमा समिानका लामग उच्ि सरकारी वकील कायाालय हुँदै 
महान्यायामधवक्ताको कायाालयमा पठाउन ुपने व्यवस्िा समेर संवहरामा गररएको छ । 



मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहराका अन्य नयाँ व्यवस्िाहरुमा मदु्दा िलाइएका प्रमरवादी 
उपर २५ देक्तख ५० प्रमरशरसम्म सजायमा छुटको मागदावी मलई अमभयोगपत्र दायर गने सवकने, 
खास वकमसमका सानामरना कसूरमा मदु्दा दायर गना आवश्यक नहनु,े िप दावी मलन सवकन,े 
महान्यायामधवक्ताको स्वीकृमर मलई अमभयोगपत्र संशोधन गना सवकने व्यवस्िाहरु रहेका छ्न ् । 
अमभयोगपत्रको प्रमरमलवप अमभयकु्तलाई ददनपुने, अपराध पीमडरले क्षमरपूमरा पाउने, फरार रहेका 
अमभयकु्त केही अमधकारबाट बक्तञ्चर हनुे, रोवकएका मदु्दाहरुमा महान्यायामधवक्ताको सहमरीमा ममलापत्र 
गना सवकने लगायरका व्यवस्िा समेर कायाववमध संवहराका नयाँ व्यवस्िाहरु हनु । 

यसरी यी संवहराहरुले आधमुनक फौजदारी ववमधशास्त्रीय मान्यराहरुका सािै फौजदारी सारवान 
कानून र कायाववमधगर कानूनलाई आधमुनकीकरण गरेको छ । यी संवहराले गरेका नयाँ 
व्यवस्िाहरुको प्रयोगको क्रममा केही समस्या र जवटलराहरु देक्तखन सक्दछन ् । लागू भई 
कायाान्वयनमा आइसकेपमछ देखापरेका केही दद्वववधा र जवटलराहरुलाई संवहरामा भएको पवहलो 
संशोधनले धेरै हदसम्म संवोधन पमन गररसकेको छ । अबको बाटो भनेको नेपालको संववधान र 
लागू भएका संवहराले व्यवस्िा गरेका कानूनी व्यवस्िा र फौजदारी न्यायका स्िावपर मान्य मसद्धान्र 
बमोक्तजम री संवहराको इमान्दारीका साि कायाान्वयन गरी संववधान प्रदत्त न्याय सम्बन्धी हक, 

अपराध पीमडरको हक लगायर मौमलक हकको सम्मान गनुा हो । यसको मनक्तम्र अनसुन्धानमा 
संलग्न प्रहरी, सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अदालर समेरले क्तजम्मेवार, जवाफदेही र 
इमान्दारी पूवाक संवहराको कायाान्वयन गनुा पने देक्तखएको छ ।  

नेपालको संववधान रिा मलुकुी अपराध संवहरा, २०७४ र मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहरा, 
२०७४ ले व्यवस्िा गरेका स्वच्छ सनुवुाइ, पीमडरको हकको संरक्षण लगायका व्यवस्िाको 
प्रभावकारी कायाान्वयनका लामग सरकारी वकीलका सम्बन्धमा गनुा पने सधुारका लमग देहाय 
बमोक्तजम सझुावहरु रहेका छन-् 

!= सरकारी वकीललाई मनजामरी कमािारीबाट अलग गरी सरकारी वकील सम्बन्धी छुटै्ट कानून मछटै्ट 
बनाउन ु पने र सरकारी वकीललाई मनजमरी कमािारी होइन, एक व्यवसावयक सरकारी वकील 
बनाउन ुपने । 

@= प्रत्येक क्तजल्लामा फौजदारी मदु्दा मात्र हेने छुटै्ट फौजदारी अदालर गठन हनुपुने । 

#= सरकारवादी मदु्दाहरुमा Criminal Trial को मेरुदण्ड भनेकै न्यायाधीश समक्ष सरकारी वकील 
आफै उपक्तस्िर भई साक्षीको Examination र Cross Examination हो । अवहले त्यसलाई कम 
महत्व ददइएको छ । यसमा सधुार गनुापने । 



$= अमभयोगपत्रमा अमभयकु्तको ववरुद्धमा Curpus Delicti, Mens Rea र Charge गरी रीन वटै ववषयमा 
छुट्टाछुटै्ट प्रमाण अमभयोरपत्रमा स्पि उल्लेख गनुापछा ।   

%= प्रमाणको मूल्याङ्कनमा सधुार गनुापछा । 

^= मदु्दा िल्ने निल्ने सम्बन्धी मनणाय वस्रमुनष्ठ हनुपुछा । जाहेरी पने ववक्तत्तकै अमभयोगपत्र दायर 
गररहाल्ने मानमसकरा राख्न ुहुँदैन ।  

&= पीमडरलाई क्षमरपूमराको मागदावी मलदा अमभयकु्तको सम्पक्तत्त देखाई वस्रमुनष्ठ रवरले गनुापछा ।  

*= स्वच्छ सनुवुाइका ववषयमा सवासाधारणलाई ससूुक्तिर गना यसका सरोकारवाला सबै पक्षहरुको 
सवक्रयरामा समदुायसँग सिेरनाका कायाक्रमहरु संिालन गने, 

(= अनसुन्धान, अमभयोजन रिा अदालरी कारबाहीमा संलग्न हनुे पदामधकारीहरुलाई नयाँ कानून 
पररवेश र वारावरणसंग अभ्यस्र हनु रामलम, छलफल, अन्ररवक्रयाहरु संिालन गरी क्षमरा अमभबवृद्ध 
गने, 

!)= िनुा रिा वहरासरमा न्यूनरम भौमरक सामग्री लगायर मानवीय व्यवहार रिा िनुवुाको प्रमरवाद 
गना पाउने हकको समुनक्तिररा गने, 

!!= वस्रगुर प्रमाण र वास्रववक रथ्यका आधारमा गणुस्ररीय अमभयोजनका लामग सरकारी ववकलको 
क्षमरामा अमभबवृद्ध गने, 

!@= िनुामा परेका नाबालक, मवहला, बदृ्धबदृ्धालाई उनीहरुको हकमा फरक व्यवहारको वारावरण र 
पररवेश रयार गना सरकारी वकीलले नेत्ततृ्वदायी भमूमका खेल्ने, 

!#= काननुी सहायरा र मन:शलु्क काननुी सहायरालाई आरोपी रिा लक्तक्षर वगाको पहुंि र अनभुमूर 
हनुे गरी समुनक्तिर र प्रभावकारी बनाउने, 
!$= अनसुन्धानकराा, अमभयोजनकराा, अदालर रिा काननु व्यवसायीसमेर ्सबै सरोकारवालाहरु बीि 
सहयोग र समन्वयको क्षेत्र ववस्रार गरी स्वच्छ सनुवुाइको हकको प्रत्याभमूरलाई प्रभावकारी 
बनाउने।   
 

मनष्कषााः 

स्वच्छ सनुवुाई फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारभरू ववषय हनुकुा सािै व्यक्तक्तको मानव 
अमधकारको आधारभरू ववषय पमन हो । फौजदारी न्याय प्रशासन सञ्चालन गदाा कुनै पमन अपराधमा 



संवकर व्यक्तक्त वा सो बाट पीमडर पक्ष समेरको अमधकारको सम्मान र संरक्षण गनुा पछा । नेपालको 
संववधानले न्याय सम्बन्धी हकलाई मौमलक हकको रुपमा व्यवस्िा गरेको छ । अपराध पीमडरको 
हकलाई समेर मौमलक हकको रुपमा संववधानमा व्यवस्िा गररएको छ । हालै जारी गररएका 
संवहराहरुले स्वच्छ सनुवुाइ, पीमडरका अमधकार लगायरका ववषयमा व्यापक व्यवस्िाहरु गरेको छ 
। मलुकुी फौजदारी कायाववमध संवहराले स्वच्छ सनुवुाइका ववमभन्न िरणहरुमा पालना गनुापने 
कायाववमधको व्यवस्िा गरेको छ । उक्त संवहराले सरकारी वकीलको क्तजम्मेवारी र उत्तरदावयत्वलाई 
प्रि पारेको छ । अनसुन्धानको प्रारक्तम्भक िरण देक्तख नै सरकारी वकीलको भमूमकालाई मनधाारण 
गरेको छ ।  

महान्यायामधवक्ताको कायाालयको दोस्रो पञ्चववषाय रणनीमरक योजनाको मनधाारण गरेका 
लक्षहरु प्रामिको लामग सञ्चामलर ववमभन्न वक्रयाकलापहरु अन्रगार यो अध्ययन काया सम्पन्न गररएको 
हो । नेपालको संववधानले नै न्याय सम्बन्धी हक र सो अन्रगार स्वच्छ सनुवुाइको हकलाई मौमलक 
हकको रुपमा व्यवस्िा गरेको सन्दभा र सरकारी वकीलको कायाप्रकृमरको आधारमा यो अध्ययन 
अत्यन्रै महत्वपूणा हनुे कुरामा दईुमर हनु सकै्तन ।  

  



सन्दभा सामाग्री 

• नेपालको संववधान (२०७२) 
• नेपालको अन्रररम संववधान, २०६३ 

• नेपाल अमधराज्यको संववधान, २०४७  

• नेपालको संववधान २०१९ 

• नेपाल अमधराज्यको संववधान, २०१५  

• नेपाल अन्रररम शासन ववधान,२००७  

• नेपालको वैधामनक कानून, २००४ 

• मलुकुी ऐन, २०२० 
• मलुकुी  फौज्दारी  कायाववमध  संवहरा, २०७४ 
• देवानी  कायाववमध  संवहरा, २०७४  

• दोभाष ेसेवाको प्रयोग सम्बन्धी  मनदेक्तशका, २०७२ 

• प्रमाण ऐन, २०३१ 
• नेपाल कानून पमत्रका । 

• पराजलुी सूया, स्वच्छ सनुवुाई सम्बन्धी अवधारणा, मानव अमधकार सम्बन्धी श्रोर सामग्री, 
राविय न्यावयक प्रमरष्ठान फौजदारी न्यायमा सधुार, बलराम के.सी. "अमभयोजन जनाल" अंक 
१, वषा २०७५ । 

• प्रधानाङ्ग, प्रो.डा. रक्तजरभक्त & सोमकान्र भण्डारी, (२०७५), फौजदारी कानूनको सामान्य 
पररिय, पैरवी प्रकाशन ।  

• भण्डारी नररश्वर, स्वच्छ सनुवुाइको हक,  लोकराक्तन्त्रक संववधानका आधारहरु ‘सारिी’ 
अध्ययन रिा अनसुन्धान केन्द्र, काठमाण्डौ । 

• लोकराक्तन्त्रक संववधानका आधारहरु, सारिी अध्ययन रिा अनसुन्धान केन्द्र काठमाडौं नेपाल 
(२०६५) । 

• स्वच्छ सनुवुाइसम्बन्धी स्रोर पकु्तस्रका, महान्यायामधवक्ताको कायाालय, काठमाण्डौ 
• उप्ररेी भररराज समेर नेपालको संवैधामनक कानून (२०५४), कानून अनसुन्धान रिा ववकास 

फोरम (विमडल), काठमाण्डौँ भट्टराई श्यामकुमार संवैधामनक रिा प्रशासवकय कानून दोश्रो 
संस्करण २०७५ सोपान मामसक काठमाण्डौँ  

• प्याकुरेल, ब्रजेश, मनष्पक्ष सनुवुाइको अमधकार: अपराध अनसुन्धानदेक्तख मदु्दाको सनुवुाइसम्म, 

मानव अमधकार सम्बन्धी श्रोर सामग्री, राविय न्यावयक प्रमरष्ठान 



• भट्टराई, आनन्द मोहन, स्वच्छ सनुवुाइको अमधकार: पूपाक्षदेक्तख फैसलासम्म, मानव अमधकार 
सम्बन्धी श्रोर पकु्तस्रका, राविय न्यावयक प्रमरष्ठान । 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


